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PARTE 4 
[…] 

CAPÍTULO 4.1 
[…] 

 
4.1.1 […]  
4.1.1.1 […]  
4.1.1.2 […]  
4.1.1.3 Salvo disposições em contrário previstas noutro local do RPE, cada embalagem, incluindo os GRG ou as 

grandes embalagens, com excepção das embalagens interiores, devem estar em conformidade com um 
modelo tipo que tenha satisfeito os ensaios segundo as prescrições enunciadas nas secções 6.1.5, 6.3.2, 6.5.6 
ou 6.6.5, conforme os casos. As embalagens que não têm que satisfazer os ensaios estão indicadas em 6.1.1.3. 

4.1.1.4 […]  
4.1.1.5 As embalagens interiores devem ser embaladas nas embalagens exteriores de modo a evitar, nas condições 

normais de transporte, a sua quebra, a sua perfuração ou a perda do seu conteúdo para as embalagens 
exteriores. As embalagens interiores contendo líquidos devem ser acondicionadas com os fechos para o alto e 
colocadas nas embalagens exteriores em conformidade com as marcas de orientação prescritas no 5.2.1.9. As 
embalagens interiores susceptíveis de se quebrarem ou de serem perfuradas com facilidade, tais como os 
recipientes de vidro, porcelana, grés ou certas matérias plásticas, etc., devem ser acondicionadas nas 
embalagens exteriores com interposição de matérias de enchimento apropriadas. Uma fuga do conteúdo não 
deve alterar significativamente as propriedades protectoras das matérias de enchimento ou da embalagem 
exterior.  

4.1.1.5.1 Se a embalagem exterior de uma embalagem combinada ou de uma grande embalagem tiver sido ensaiada 
com sucesso com diferentes tipos de embalagem interior, podem ser reunidas nesta embalagem exterior ou 
nesta grande embalagem, embalagens diversas escolhidas de entre aquelas. Além disso, na medida em que seja 
mantido um nível de comportamento equivalente, são autorizadas as seguintes modificações das embalagens 
interiores sem que seja necessário submeter o volume a outros ensaios:  
a) Podem ser utilizadas embalagens interiores de dimensões equivalentes ou inferiores na condição de 

que: 
i) as embalagens interiores sejam de uma concepção análoga à das embalagens interiores 

ensaiadas (por exemplo, forma –secção circular, rectangular, etc.); 
ii) o material de fabrico das embalagens interiores (vidro, matéria plástica, metal, etc.) ofereça uma 

resistência às forças de impacto e de empilhamento igual ou superior à da embalagem interior 
ensaiada inicialmente; 

iii) as embalagens interiores tenham aberturas idênticas ou mais pequenas e que o fecho seja de 
concepção análoga (por exemplo, tampa roscada, tampa de encaixe, etc.); 

iv) seja utilizado um material de enchimento suplementar em quantidade suficiente para preencher 
os espaços vazios e impedir qualquer movimento apreciável das embalagens interiores; e  

v) as embalagens interiores tenham a mesma orientação na embalagem exterior que no volume 
ensaiado; 

b) Pode ser utilizado um número menor de embalagens interiores ensaiadas ou de outros tipos de 
embalagens interiores definidas na alínea a) acima, na condição de ser utilizado um enchimento 
suficiente para preencher o espaço (os espaços) vazio(s) e impedir qualquer deslocamento apreciável 
das embalagens interiores. 

4.1.1.6 […] 
4.1.1.7 […]  
4.1.1.8 Nos casos em que possa desenvolver-se uma pressão num volume em resultado de uma emanação de gás 

devida ao conteúdo transportado (devida a uma elevação de temperatura ou de outras causas), a embalagem, 
ou o GRG, pode ser provido de um respiradouro, com a condição de que o gás libertado não provoque 
nenhum perigo resultante da sua toxicidade, da sua inflamabilidade ou por exemplo da quantidade libertada.  
 
Nos casos em que possa desenvolver-se uma sobrepressão em resultado da decomposição normal das 
matérias, deve ser instalado um respiradouro. O respiradouro deve ser concebido de forma a evitar as fugas 
de líquidos e a penetração de matérias estranhas durante o transporte efectuado em condições normais, com a 
embalagem, ou o GRG, colocado na posição prevista para o transporte. 
NOTA: Em transporte aéreo não é autorizado o funcionamento de respiradouros nos volumes. 

4.1.1.8.1 Os líquidos só podem ser acondicionados em embalagens interiores caso estas embalagens tenham uma 
resistência suficiente à pressão interna que se pode desenvolver nas condições normais de transporte. 

4.1.1.9 As embalagens novas, reconstruídas, ou reutilizadas, incluindo os GRG e as grandes embalagens ou as 
embalagens recondicionadas e os GRG reparados ou tendo sido submetidos a uma manutenção regular, 
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devem poder ser submetidos com êxito aos ensaios previstos nas secções 6.1.5, 6.3.2, 6.5.6 e 6.6.5, conforme 
os casos. Antes do enchimento e do envio para transporte, todas as embalagens, incluindo os GRG e as 
grandes embalagens, devem ser inspeccionados e consideradas isentas de corrosão, de contaminação ou de 
quaisquer outros defeitos e todos os GRG devem ser inspeccionados para garantir o bom funcionamento do 
seu eventual equipamento de serviço. Qualquer embalagem que apresente sinais de enfraquecimento 
relativamente ao modelo tipo aprovado deve deixar de ser utilizada ou ser recondicionada de modo a poder 
resistir aos ensaios aplicados ao modelo tipo. Qualquer GRG que apresente sinais de enfraquecimento 
relativamente ao tipo de construção aprovado deve deixar de ser utilizado ou ser reparado ou ser submetido a 
uma manutenção regular de modo a poder resistir aos ensaios aplicados ao modelo tipo. 

4.1.1.10 […] 
4.1.1.11 […]  
4.1.1.12 Cada embalagem, especificada no capítulo 6.1, destinada a conter matérias líquidas deve satisfazer um ensaio 

de estanquidade apropriado e deve poder resistir ao nível de ensaio indicado em 6.1.5.4.3: 
 a) antes de serem utilizados pela primeira vez para transporte; 
 b) depois de reconstrução ou recondicionamento para uma embalagem, antes de ser reutilizada para o 

transporte; 
 Para este ensaio, não é necessário que a embalagem esteja provida dos seus próprios fechos. O recipiente 

interior das embalagens compósitas ou dos GRG pode ser aprovado sem a embalagem exterior, desde que os 
resultados do ensaio não sejam afectados. Este ensaio não é exigido para : 

  -  as embalagens interiores de embalagens combinadas ou das grandes embalagens; 
 - os recipientes interiores de embalagens compósitas (vidro, porcelana ou grés) com a referência 

"RID/ADR" conforme 6.1.3.1 a) (ii); 
 - as embalagens metálicas leves com a referência "RID/ADR" conforme 6.1.3.1 a) (ii).  
4.1.1.13 […]  
4.1.1.14 […]  
4.1.1.15 […]  
4.1.1.16 […] 
4.1.1.17 […]  
4.1.1.18 […]  
4.1.1.18.1 Os volumes que tenham sido danificados, que apresentem defeitos, não estanques ou não conformes, ou as 

mercadorias perigosas que se tenham espalhado ou vertido da sua embalagem podem ser transportadas em 
embalagens de socorro tal como são descritas no 6.1.5.1.11. Esta possibilidade não impede que se utilizem 
embalagens de maiores dimensões de um tipo e de um nível de ensaios apropriados, em conformidade com 
as disposições do 4.1.1.18.2 e 4.1.1.18.3. 

4.1.1.18.2 […]. 
4.1.1.18.3 Devem ser tomadas medidas apropriadas para impedir qualquer aumento perigoso de pressão. 
4.1.1.19 […]  
4.1.1.19.1 […]  
 Para as embalagens definidas no 6.1.5.2.6, de polietileno, e para os GRG em polietileno de definidos no 

6.5.6.3.5, pode ser verificada a compatibilidade química com as matérias de enchimento assimilando estas aos 
líquidos de referência conforme as modalidades descritas nos 4.1.1.19.3 a 4.1.1.19.5 e utilizando a lista que 
figura no quadro 4.1.1.19.6, considerando que os modelos tipos particulares são ensaiados com estes líquidos 
de referência em conformidade com 6.1.5 ou com 6.5.6, que é tido em conta o 6.1.6 e que são cumpridas as 
condições enunciadas no 4.1.1.19.2. Quando não é possível efectuar uma assimilação em conformidade com a 
presente subsecção, convém verificar a compatibilidade química através de ensaios sobre o modelo tipo em 
conformidade com o 6.1.5.2.5 ou através de ensaios de laboratório em conformidade com o 6.1.5.2.7 para as 
embalagens, e com o 6.5.6.3.3 ou com o 6.5.6.3.6 para os GRG, respectivamente. 

 NOTA:  Independentemente das disposições da presente subsecção, a utilização de embalagens, incluindo GRG, para uma 
matéria particular de enchimento está submetida às restrições do quadro A do capítulo 3.2 e às instruções de embalagem 
do capítulo 4.1. 

4.1.1.19.2 […]  
 As densidades relativas das matérias de enchimento não devem ultrapassar as que servem para fixar a altura do 

ensaio de queda, executado conforme 6.1.5.3.4 ou 6.5.6.9.4, e a massa do ensaio de empilhamento, efectuado 
conforme 6.1.5.6 ou, quando for o caso, conforme 6.5.6.6, com os líquidos assimilados de referência. As 
pressões de vapor das matérias de enchimento a50 °C ou a 55 °C não devem ultrapassar as que servem para 
fixar a pressão no ensaio de pressão interna (hidráulica), executado conforme 6.1.5.5.4 ou 6.5.6.8.4.2, com os 
líquidos assimilados de referência. Quando as matérias de enchimento são assimiladas a uma mistura de 
líquidos de referência, os valores correspondentes das matérias de enchimento não devem ultrapassar os 
valores mínimos dos líquidos de referência assimilados obtidos a partir das alturas de queda, das massas 
sobrepostas e das pressões de ensaio internas. 

 Exemplo:  O Nº ONU 1736 cloreto de benzoílo é assimilado à mistura de líquidos de referência "mistura de hidrocarbonetos e 
solução molhante". Ele tem uma pressão de vapor de 0,34 kPa a 50  C e uma densidade relativa aproximadamente igual a 1,2. 
Os níveis de execução dos ensaios sobre os modelos tipos de tambores e jerricanes de matéria plástica correspondem frequentemente 
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aos níveis mínimos requeridos. Na prática, quer dizer que se executa frequentemente o ensaio de empilhamento empilhando cargas 
e só tendo em conta uma densidade relativa de 1,0 para a "mistura de hidrocarbonetos" e uma densidade relativa de 1,2 para a 
"solução molhante" (ver a definição dos líquidos de referência em 6.1.6). Consequentemente, a compatibilidade química de tais 
modelos tipos aprovados não seria verificada para o cloreto de benzoílo por causa do nível de ensaio não ser o apropriado para o 
modelo tipo com o líquido de referência "mistura de hidrocarbonetos". (Como na maioria dos casos a pressão de ensaio hidráulica 
interna aplicada não é inferior a 100 kPa, a pressão de vapor do cloreto de benzoílo deveria ser considerada por este nível de 
ensaio conforme 4.1.1.10.) 

 Todos os componentes de uma matéria de enchimento, que pode ser uma solução, uma mistura ou uma 
preparação, tal como os agentes molhantes nos detergentes ou nos desinfectantes, quer sejam perigosos ou 
não, devem ser incluídos no procedimento de assimilação. 

4.1.1.19.3 […] 
 Devem ser executadas as seguintes etapas para assimilar as matérias de enchimento às matérias ou aos grupos 

de matérias que constam do quadro 4.1.1.19.6 (ver também o diagrama da figura 4.1.1.19.1). 
a) […]  
b) […]  
c) Escolher a linha que corresponda ao grupo de embalagem, à concentração, ao ponto de inflamação, à 

presença de componentes não perigosos, etc., através das informações contidas nas colunas (2a), (2b) 
et (4), caso haja várias entradas para este número ONU. 
Se isto não for possível, deve ser verificada a compatibilidade química conforme 6.1.5.2.5 ou 6.1.5.2.7 
para as embalagens, e conforme 6.5.6.3.3 ou 6.5.6.3.6 para os GRG (contudo, para as soluções 
aquosas, ver 4.1.1.19.4);  
 

d) Se o número ONU e o grupo de embalagem da matéria de enchimento determinados em 
conformidade com a alínea a) não constarem da lista das matérias assimiladas, deve ser demonstrada 
a compatibilidade química conforme 6.1.5.2.5 ou 6.1.5.2.7 para as embalagens e conforme 6.5.6.3.3 
ou 6.5.6.3.6 para os GRG; 

e) […] 
f) […]. 

 
Figura 4.1.1.19.1: Diagrama de assimilação das matérias de enchimento aos líquidos de referência 

[…] 

4.1.1.19.4 […]  

4.1.1.19.5 […]  

4.1.1.19.6  [...]  

  […] 
Quadro 4.1.1.19.6: Lista das matérias assimiladas 

 
Nº 

ONU 
Designação oficial de 

transporte 
ou 

nome técnico 

Descrição Classe Código
de 

classifi-
cação 

Grupo de 
embala- 

gem  

Líquido de referência 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

1090 Acetona   3 F1 II Mistura de hidrocarbonetos 
Observação: só é aplicável 
se for provado que o nível 

de permeabilidade da 
embalagem em relação à 
matéria a transportar é 

aceitável 

1093 Acrilonitrilo estabilizado  3 FT1 I Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de 
n-butilo 

1104 Acetatos de amilo isómeros puros e mistura 
isomérica 

3 F1 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de 
n-butilo 

1105 Pentanóis isómeros puros e mistura 
isomérica 

3 F1 II/III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de 
n-butilo 
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Nº 
ONU 

Designação oficial de 
transporte 

ou 
nome técnico 

Descrição Classe Código
de 

classifi-
cação 

Grupo de 
embala- 

gem  

Líquido de referência 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

1106 Amilaminas isómeros puros e mistura 
isomérica  

3 FC II/III Mistura de hidrocarbonetos 
e  

solução molhante 

1109 Formiatos de amilo isómeros puros e mistura 
isomérica 

3 F1 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

1120 Butanóis isómeros puros e mistura 
isomérica 

3 F1 II/III Ácido acético 

1123 Acetatos de butilo isómeros puros e mistura 
isomérica 

3 F1 II/III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

1125 n-Butilamina   3 FC II Mistura de hidrocarbonetos 
e  

solução molhante 

1128 Formiato de n-butilo    3 F1   II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

1129 Butiraldeído    3 F1  II  Mistura de hidrocarbonetos 

1133 Adesivos  contendo um líquido 
inflamável 

3  F1  I/II/III  Regra aplicável às rubricas 
colectivas 

1139 Solução de revestimento  tratamentos de superfície 
ou de revestimento 
utilizados na indústria ou 
para outros fins, como 
subcapa para carroçarias de 
veículos, revestimentos 
para tambores e barricas 

3 F1 I/II/III Regra aplicável às rubricas 
colectivas 

1145 Ciclohexano  3 F1 II Mistura de hidrocarbonetos 

1146 Ciclopentano  3 F1 II Mistura de hidrocarbonetos 

1153 Éter dietílico de 
etilenoglicol 

 3 F1 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo  
e  

mistura de hidrocarbonetos 

1154 Dietilamina  3 FC II Mistura de hidrocarbonetos  
e 

solução molhante 

1158 Diisopropilamina  3 FC II Mistura de hidrocarbonetos  
e 

solução molhante 

1160 Dimetilamina em solução 
aquosa 

 3 FC II Mistura de hidrocarbonetos  
e 

solução molhante 

1165 Dioxano  3 F1 II Mistura de hidrocarbonetos 

1169 Extratos aromáticos 
líquidos 

 3 F1 I/II/III Regra aplicável às rubricas 
colectivas 

1170 Etanol ou Etanol em 
solução  

solução aquosa 3 F1 II/III Ácido acético 

1171 Éter monoetílico de 
etilenoglicol 

 3 F1 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo  
e  

mistura de hidrocarbonetos 
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Nº 
ONU 

Designação oficial de 
transporte 

ou 
nome técnico 

Descrição Classe Código
de 

classifi-
cação 

Grupo de 
embala- 

gem  

Líquido de referência 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

1172 Acetato do éter 
monoetílico de 
etilenoglicol 

 3 F1 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo  
e 

 mistura de hidrocarbonetos 

1173 Acetato de etilo  3 F1 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

1177 Acetato de 2-etilbutilo  3 F1 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

1178 Aldeído etil-2 butírico  3 F1 II Mistura de hidrocarbonetos 

1180 Butirato de etilo  3 F1 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

1188 Éter monometílico de 
etilenoglicol 

 3 F1 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo  
e  

mistura de hidrocarbonetos 

1189 Acetato do éter 
monometílico de 
etilenoglicol 

 3 F1 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo  
e  

mistura de hidrocarbonetos 

1190 Formiato de etilo  3 F1 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

1191 Aldeídos octílicos isómeros puros e mistura 
isomérica 

3 F1 III Mistura de hidrocarbonetos 

1192 Lactato de etilo  3 F1 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

1195 Propionato de etilo  3 F1 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

1197 Extractos líquidos para 
aromatizar 

 3 F1 I/II/III Regra aplicável às rubricas 
colectivas 

1198 Formaldeído em solução 
inflamável 

solução aquosa, ponto de 
inflamação entre 23 °C e 
60 °C 

3 FC III Ácido acético 

1202 Carburante diesel ou 
Gasóleo 

conforme EN 590:2004 ou 
cujo ponto de inflamação 
não ultrapasse 100 °C 

3 F1 III Mistura de hidrocarbonetos 

1202 Carburante diesel ou 
Gasóleo 

ponto de inflamação que 
não ultrapasse 100 °C 

3 F1 III Mistura de hidrocarbonetos 

1202 Óleo de aquecimento leve extra leve 3 F1 III Mistura de hidrocarbonetos 

1202 Óleo de aquecimento leve conforme EN 590:2004 ou 
cujo ponto de inflamação 
não ultrapasse 100 °C 

3 F1 III Mistura de hidrocarbonetos 

1203 Gasolina  3 F1 II Mistura de hidrocarbonetos 

1206 Heptanos isómeros puros e mistura 
isomérica 

3 F1 II Mistura de hidrocarbonetos 

1207 Hexaldeído n-Hexaldeído 3 F1 III Mistura de hidrocarbonetos 

1208 Hexanos isómeros puros e mistura 
isomérica 

3 F1 II Mistura de hidrocarbonetos 
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Nº 
ONU 

Designação oficial de 
transporte 

ou 
nome técnico 

Descrição Classe Código
de 

classifi-
cação 

Grupo de 
embala- 

gem  

Líquido de referência 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

1210 Tintas de impressão ou 
matérias aparentadas às 
tintas de impressão  

inflamáveis, incluindo 
solventes e diluentes para 
tintas de impressão 

3 F1 I/II/III Regra aplicável às rubricas 
colectivas 

1212 Isobutanol  3 F1 III Ácido acético 

1213 Acetato de isobutilo  3 F1 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

1214 Isobutilamina  3 FC II Mistura de hidrocarbonetos  
e 

solução molhante 

1216 Isooctenos isómeros puros e mistura 
isomérica 

3 F1 II Mistura de hidrocarbonetos 

1219 Isopropanol   3 F1 II Ácido acético 

1220 Acetato de isopropilo   3 F1 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

1221 Isopropilamina  3 FC I Mistura de hidrocarbonetos  
e  

solução molhante 

1223 Querozeno  3 F1 III Mistura de hidrocarbonetos 

1224  3,3-Dimetil-2-butanona  3 F1 II Mistura de hidrocarbonetos 

1224 Cetonas líquidas, n.s.a.  3 F1 II/III Regra aplicável às rubricas 
colectivas 

1230 Metanol  3 FT1 II Ácido acético 

1231 Acetato de metilo  3 F1 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

1233 Acetato de metilamilo  3 F1 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

1235 Metilamina em solução 
aquosa 

 3 FC II Mistura de hidrocarbonetos  
e 

solução molhante 

1237 Butirato de metilo  3 F1 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

1247 Metacrilato de metilo 
monómero estabilizado 

 3 F1 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

1248 Propionato de metilo  3 F1 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

1262 Octanos isómeros puros e mistura 
isomérica 

3 F1 II Mistura de hidrocarbonetos 

1263 Tintas  ou matérias 
aparentadas às tintas  

incluindo tintas, lacas, 
esmaltes, cores, shellacs, 
vernizes, ceras, encáusticas, 
revestimentos de 
preparação e bases líquidas 
para lacas 
ou 
incluindo solventes e 
diluentes para tintas 

3 F1 I/II/III Regra aplicável às rubricas 
colectivas 

1265 Pentano n-Pentano 3 F1 II Mistura de hidrocarbonetos 

1266 Produtos de perfumaria  contendo solventes 
inflamáveis 

3 F1 I/II/III Regra aplicável às rubricas 
colectivas 
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Nº 
ONU 

Designação oficial de 
transporte 

ou 
nome técnico 

Descrição Classe Código
de 

classifi-
cação 

Grupo de 
embala- 

gem  

Líquido de referência 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

1268 Nafta de alcatrão de hulha pressão de vapor a 50 °C 
inferior a 110 kPa 

3 F1 II Mistura de hidrocarbonetos 

1268 Destilados de petróleo, 
n.s.a. 
ou produtos petrolíferos, 
n.s.a. 

 3 F1 I/II/III Regra aplicável às rubricas 
colectivas 

1274 n-Propanol  3 F1 II/III Ácido acético 

1275 Aldeído propiónico  3 F1 II Mistura de hidrocarbonetos 

1276 Acetato de n-propilo  3 F1 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

1277 Propilamina n-Propilamina 3 FC II Mistura de hidrocarbonetos  
e  

solução molhante 

1281 Formiatos de propilo isómeros puros e mistura 
isomérica 

3 F1 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

1282 Piridina  3 F1 II Mistura de hidrocarbonetos 

1286 Óleo de colofónio  3 F1 I/II/III Regra aplicável às rubricas 
colectivas 

1287 Dissolução de borracha  3 F1 I/II/III Regra aplicável às rubricas 
colectivas 

1296 Trietilamina  3 FC II Mistura de hidrocarbonetos  
e 

 solução molhante 

1297 Trimetilamina em solução 
aquosa 

contendo no máximo 50 % 
(massa) de trimetilamina 

3 FC I/II/III Mistura de hidrocarbonetos  
e  

solução molhante 

1301 Acetato de vinilo 
estabilizado 

 3 F1 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

1306 Produtos de conservação 
da madeira, líquidos 

 3 F1 II/III Regra aplicável às rubricas 
colectivas 

1547 Anilina  6.1 T1 II Ácido acético 

1590 Dicloroanilinas, líquidas isómeros puros e mistura 
isomérica 

6.1 T1 II Ácido acético 

1602 Corante líquido tóxico, 
n.s.a. ou matéria 
intermédia líquida para 
corante, tóxica, n.s.a. 

 6.1 T1 I/II/III Regra aplicável às rubricas 
colectivas 

1604 Etilenodiamina  8 CF1 II Mistura de hidrocarbonetos  
e  

solução molhante 

1715 Anidrido acético  8 CF1 II Ácido acético 

1717 Cloreto de acetilo  3 FC II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

1718 Fosfato ácido de butilo  8 C3 III Solução molhante 

1719 Sulfureto de hidrogénio solução aquosa 8 C5 III Ácido acético 

1719 Líquido alcalino cáustico, 
n.s.a. 

inorgânico 8 C5 II/III Regra aplicável às rubricas 
colectivas 

1730 Pentacloreto de 
antimónio, líquido 

puro 8 C1 II Água 

1736 Cloreto de benzoílo  8 C3 II Mistura de hidrocarbonetos  
e  

solução molhante 



 - 343 - 

Nº 
ONU 

Designação oficial de 
transporte 

ou 
nome técnico 

Descrição Classe Código
de 

classifi-
cação 

Grupo de 
embala- 

gem  

Líquido de referência 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

1750 Ácido cloroacético em 
solução 

solução aquosa 6.1 TC1 II Ácido acético 

1750 Ácido cloroacético em 
solução 

misturas de ácido mono- e 
dicloroacético 

6.1 TC1 II Ácido acético 

1752 Cloreto de cloroacetilo  6.1 TC1 I Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

1755 Ácido crómico em solução solução aquosa não contendo 
mais de 30 % de ácido 
crómico 

8 C1 II/III Ácido nítrico 

1760 Cianamida solução aquosa não 
contendo mais de 50 % de 
cianamida 

8 C9 II Água 

1760 Ácido ditiofosfórico, 0,0-
dietil 

 8 C9 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

1760 Ácido ditiofosfórico, 0,0-
diisopropil  

 8 C9 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

1760 Ácido ditiofosfórico, 0,0-di-
n-propil 

 8 C9 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

1760 Líquido corrosivo, n.s.a. ponto de inflamação 
superior a 60 °C 

8 C9 I/II/III Regra aplicável às rubricas 
colectivas 

1761 Cuprietilenodiamina em 
solução 

solução aquosa 8 CT1 II/III Mistura de hidrocarbonetos  
e  

solução molhante 

1764 Ácido dicloroacético  8 C3 II Ácido acético 

1775 Ácido fluorbórico solução aquosa não 
contendo mais de 50 % de 
ácido fluorbórico 

8 C1 II Água 

1778 Ácido fluorsilícico  8 C1 II Água 

1779 Ácido fórmico contendo mais de 85% 
(massa) de ácido 

8 C3 II Ácido acético 

1783 Hexametilenodiamina em 
solução 

solução aquosa 8 C7 II/III Mistura de hidrocarbonetos  
e  

solução molhante 

1787 Ácido iodídrico solução aquosa  8 C1 II/III Água 

1788 Ácido bromídrico solução aquosa 8 C1 II/III Água 

1789 Ácido clorídrico solução aquosa no máximo 
de 38 % 

8 C1 II/III Água 

1790 Ácido fluorídrico não contendo mais de 
60 % de ácido fluorídrico 

8 CT1 II Água 
período de utilização 

autorizado: não mais de 
2 anos 

1791 Hipoclorito em solução solução aquosa, contendo 
agentes molhantes como 
habitualmente no comércio 

8 C9 II/III Ácido nítrico  
e 

 solução molhante* 

1791 Hipoclorito em solução solução aquosa 8 C9 II/III Ácido nítrico* 

* Para o Nº ONU 1791: O ensaio só deve ser efectuado com um respiradouro. Se o ensaio é efectuado com o ácido nítrico como 
líquido de substituição, deve ser utilizado um respiradouro e uma junta de estanquidade resistente ao ácido. Se o ensaio for realizado 
com soluções de hipoclorito a utilização de um respiradouro e de juntas de estanquidade do mesmo modelo tipo, resistentes ao 
hipoclorito (por exemplo em elastómero de silicone) mas não resistente ao ácido nítrico, é também autorizada. 

1793 Fosfato ácido de 
isopropilo 

 8 C3 III Solução molhante 
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1802 Ácido perclórico solução aquosa não 
contendo mais de 50 % de 
ácido (massa) 

8 CO1 II Água 

1803 Ácido fenolsulfónico 
líquido 

mistura isomérica 8 C3 II Água 

1805 Ácido fosfórico em 
solução 

 8 C1 III Água 

1814 Hidróxido de potássio em 
solução 

solução aquosa 8 C5 II/III Água 

1824 Hidróxido de sódio em 
solução 

solução aquosa 8 C5 II/III Água 

1830 Ácido sulfúrico contendo mais de 51 % de 
ácido puro 

8 C1 II Água 

1832 Ácido sulfúrico residual quimicamente estável 8 C1 II Água 

1833 Ácido sulfuroso  8 C1 II Água 

1835 Hidróxido de 
tetrametilamónio em 
solução 

solução aquosa, ponto de 
inflamação superior a 
60 °C 

8 C7 II Água 

1840 Cloreto de zinco em 
solução 

solução aquosa 8 C1 III Água 

1848 Ácido propiónico contendo pelo menos 10% 
mas menos de 90% (massa) 
de ácido 

8 C3 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

1862 Crotonato de etilo  3 F1 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

1863 Carburante de aviação 
para motores de turbina 

 3 F1 I/II/III Mistura de hidrocarbonetos 

1866 Resina em solução inflamável 3 F1 I/II/III Regra aplicável às rubricas 
colectivas 

1902 Fosfato ácido de 
diisooctilo 

 8 C3 III Solução molhante 

1906 Ácido residual de 
refinação 

 8 C1 II Ácido nítrico 

1908 Clorito em solução solução aquosa 8 C9 II/III Ácido acético 

1914 Propionatos de butilo  3 F1 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

1915 Ciclohexanona  3 F1 III Mistura de hidrocarbonetos 

1917 Acrilato de etilo 
estabilizado 

 3 F1 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

1919 Acrilato de metilo 
estabilizado 

 3 F1 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

1920 Nonanos isómeros puros e mistura 
isomérica, ponto de 
inflamação entre 23 °C e 
60 °C 

3 F1 III Mistura de hidrocarbonetos 

1935 Cianeto em solução, n.s.a. inorgânico 6.1 T4 I/II/III Água 

1940 Ácido tioglicólico  8 C3 II Ácido acético 

1986 Álcoois inflamáveis, 
tóxicos, n.s.a. 

 3 FT1 I/II/III Regra aplicável às rubricas 
colectivas 

1987 Ciclohexanol tecnicamente, puro 3 F1 III Ácido acético 
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1987 Álcoois, n.s.a.  3 F1 II/III Regra aplicável às rubricas 
colectivas 

1988 Aldeídos inflamáveis, 
tóxicos, n.s.a. 

 3 FT1 I/II/III Regra aplicável às rubricas 
colectivas 

1989 Aldeídos, n.s.a.  3 F1 I/II/III Regra aplicável às rubricas 
colectivas 

1992 2,6-cis-Dimetilmorfolina  3 FT1 III Mistura de hidrocarbonetos 

1992 Líquido inflamável, 
tóxico, n.s.a. 

 3 FT1 I/II/III Regra aplicável às rubricas 
colectivas 

1993 Éster vinílico do ácido 
propiónico 

 3 F1 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

1993 Acetato de 1-metoxi-2-
propilo  

 3 F1 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

1993 Líquido inflamável, n.s.a.  3 F1 I/II/III Regra aplicável às rubricas 
colectivas 

2014 Peróxido de hidrogénio 
em solução aquosa 

contendo pelo menos 20 % 
mas no máximo 60 % de 
peróxido de hidrogénio, 
estabilizado se necessário 

5.1 OC1 II Ácido nítrico 

2022 Ácido cresílico mistura líquida contendo 
cresóis, xilenóis e 
metilfenóis 

6.1 TC1 II Ácido acético 

2030 Hidrazina em solução 
aquosa 

contendo pelo menos 37 % 
mas no máximo 64 % de 
hidrazina (massa) 

8 CT1 II Água 

2030 Hidrato de hidrazina solução aquosa contendo 
64 % de hidrazina 

8 CT1 II Água 

2031 Ácido nítrico Com exclusão do ácido 
nítrico fumante vermelho, 
contendo no máximo 55 % 
de ácido puro 

8 CO1 II Ácido nítrico 

2045 Isobutiraldeído  3 F1 II Mistura de hidrocarbonetos 

2050 Compostos isoméricos do 
diisobutileno 

 3 F1 II Mistura de hidrocarbonetos 

2053 Álcool metilamílico  3 F1 III Ácido acético 

2054 Morfolina  3 CF1 I Mistura de hidrocarbonetos 

2057 Tripropileno  3 F1 II/III Mistura de hidrocarbonetos 

2058 Valeraldeído isómeros puros e mistura 
isomérica 

3 F1 II Mistura de hidrocarbonetos 

2059 Nitrocelulose em solução, 
inflamável 

 3 D I/II/III Regra aplicável às rubricas 
colectivas: contrariamente ao 
procedimento habitual, esta 
regra pode ser aplicada aos 

solventes do código de 
classificação F1 

2075 Cloral anidro estabilizado  6.1 T1 II Solução molhante 

2076 Cresóis líquidos isómeros puros e mistura 
isomérica 

6.1 TC1 II Ácido acético 

2078 Diisocianato de tolueno  líquido 6.1 T1 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

2079 Dietilenotriamina  8 C7 II Mistura de hidrocarbonetos 
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2209 Formaldeído em solução solução aquosa contendo 
37 % de formaldeído, teor 
em metanol: 8 a 10 % 

8 C9 III 
 

Ácido acético 

2209 Formaldeído em solução solução aquosa contendo 
pelo menos 25 % de 
formaldeído 

8 C9 III Água 

2218 Ácido acrílico estabilizado  8 CF1 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

2227 Metacrilato de n-butilo 
estabilizado 

 3 F1 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

2235 Cloretos de clorobenzilo 
líquidos 

Cloreto de para-
clorobenzilo 

6.1 T2 III Mistura de hidrocarbonetos 

2241 Cicloheptano  3 F1 II Mistura de hidrocarbonetos 

2242 Ciclohepteno  3 F1 II Mistura de hidrocarbonetos 

2243 Acetato de ciclohexilo  3 F1 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

2244 Ciclopentanol  3 F1 III Ácido acético 

2245 Ciclopentanona  3 F1 III Mistura de hidrocarbonetos 

2247 n-Decano  3 F1 III Mistura de hidrocarbonetos 

2248 Di-n-butilamina  8 CF1 II Mistura de hidrocarbonetos 

2258 Propileno-1,2 diamina  8 CF1 II Mistura de hidrocarbonetos  
e 

 solução molhante 

2259 Trietilenotetramina  8 C7 II Água 

2260 Tripropilamina  3 FC III Mistura de hidrocarbonetos  
e 

 solução molhante 

2263 Dimetilciclohexanos isómeros puros e mistura 
isomérica 

3 F1 II Mistura de hidrocarbonetos 

2264 N,N-Dimetil-
ciclohexilamina 

 8 CF1 II Mistura de hidrocarbonetos  
e  

solução molhante 

2265 N,N-Dimetilformamida  3 F1 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

2266 N,N-Dimetilpropilamina  3 FC II Mistura de hidrocarbonetos  
e 

 solução molhante 

2269 Iminobispropilamina-3,3'  8 C7 III Mistura de hidrocarbonetos  
e 

 solução molhante 

2270 Etilamina em solução 
aquosa 

contendo pelo menos 
50 %, mas no máximo 
70 % de etilamina, ponto 
de inflamação entre 23 °C 
e 60 °C, corrosiva ou 
ligeiramente corrosiva 

3 FC II Mistura de hidrocarbonetos  
e 

 solução molhante 

2275 Etil-2 butanol  3 F1 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 



 - 347 - 

Nº 
ONU 

Designação oficial de 
transporte 

ou 
nome técnico 

Descrição Classe Código
de 

classifi-
cação 

Grupo de 
embala- 

gem  

Líquido de referência 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

2276 Etil-2 hexilamina  3 FC III Mistura de hidrocarbonetos  
e 

 solução molhante 

2277 Metacrilato de etilo 
estabilizado 

 3 F1 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

2278 n-Hepteno  3 F1 II Mistura de hidrocarbonetos 

2282 Hexanóis isómeros puros e mistura 
isomérica 

3 F1 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

2283 Metacrilato de isobutilo 
estabilizado 

 3 F1 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

2286 Pentametilheptano  3 F1 III Mistura de hidrocarbonetos 

2287 Isoheptenos  3 F1 II Mistura de hidrocarbonetos 

2288 Isohexenos  3 F1 II Mistura de hidrocarbonetos 

2289 Isoforonodiamina  8 C7 III Mistura de hidrocarbonetos  
e 

 solução molhante 

2293 Metóxi-4 metil-4 
pentanona-2 

 3 F1 III Mistura de hidrocarbonetos 

2296 Metilciclohexano  3 F1 II Mistura de hidrocarbonetos 

2297 Metilciclohexanona isómeros puros e mistura 
isomérica 

3 F1 III Mistura de hidrocarbonetos 

2298 Metilciclopentano  3 F1 II Mistura de hidrocarbonetos 

2302 Metil-5 Hexanona-2  3 F1 III Mistura de hidrocarbonetos 

2308 Hidrogenossulfato de 
nitrosilo líquido 

 8 C1 II Água 

2309 Octadienos  3 F1 II Mistura de hidrocarbonetos 

2313 Picolinas isómeros puros e mistura 
isomérica 

3 F1 III Mistura de hidrocarbonetos 

2317 Cuprocianeto de sódio em 
solução 

solução aquosa 6.1 T4 I Água 

2320 Tetraetilenopentamina  8 C7 III Mistura de hidrocarbonetos  
e 

 solução molhante 

2324 Triisobutileno mistura de mono-olefinas 
C12 ponto de inflamação 
entre 23 °C e 60 °C 

3 F1 III Mistura de hidrocarbonetos 

2326 Trimetilciclohexilamina  8 C7 III Mistura de hidrocarbonetos  
e 

 solução molhante 

2327 Trimetilhexa-
metilenodiaminas 

isómeros puros e mistura 
isomérica 

8 C7 III Mistura de hidrocarbonetos  
e 

 solução molhante 

2330 Undecano  3 F1 III Mistura de hidrocarbonetos 

2336 Formiato de alilo  3 FT1 I Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

2348 Acrilatos de butilo 
estabilizados 

isómeros puros e mistura 
isomérica 

3 F1 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

2357 
 

Ciclohexilamina ponto de inflamação entre 
23 °C e 60 °C 

8 CF1 II Mistura de hidrocarbonetos  
e 

 solução molhante 
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2361 Diisobutilamina  3 FC III Mistura de hidrocarbonetos  
e  

solução molhante 

2366 Carbonato de etilo  3 F1 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

2367 alfa-Metilvaleraldeído  3 F1 II Mistura de hidrocarbonetos 

2370 Hexeno-1  3 F1 II Mistura de hidrocarbonetos 

2372 Bis(dimetilamino)-1,2 
etano 

 3 F1 II Mistura de hidrocarbonetos  
e  

solução molhante 

2379 Dimetil-1,3 butilamina  3 FC II Mistura de hidrocarbonetos  
e  

solução molhante 

2383 Dipropilamina  3 FC II Mistura de hidrocarbonetos  
e  

solução molhante 

2385 Isobutirato de etilo  3 F1 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

2393 Formiato de isobutilo  3 F1 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

2394 Propionato de isobutilo ponto de inflamação entre 
23 °C e 60 °C 

3 F1 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

2396 Metilacroleína 
estabilizada 

 3 FT1 II Mistura de hidrocarbonetos 

2400 Isovalerato de metilo  3 F1 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

2401 Piperidina  8 CF1 I Mistura de hidrocarbonetos  
e 

 solução molhante 

2403 Acetato de isopropileno  3 F1 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

2405 Butirato de isopropilo  3 F1 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

2406 Isobutirato de isopropilo  3 F1 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

2409 Propionato de isopropilo  3 F1 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

2410 Tetrahidro-1,2,3,6 piridina  3 F1 II Mistura de hidrocarbonetos 

2427 Clorato de potássio em 
solução aquosa 

 5.1 O1 II/III Água 

2428 Clorato de sódio em 
solução aquosa 

 5.1 O1 II/III Água 

2429 Clorato de cálcio em 
solução aquosa 

 5.1 O1 II/III Água 

2436 Ácido tioacético  3 F1 II Ácido acético 

2457 Dimetil-2,3 butano  3 F1 II Mistura de hidrocarbonetos 

2491 Etanolamina  8 C7 III Solução molhante 
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2491 Etanolamina em solução solução aquosa 8 C7 III Solução molhante 

2496 Anidrido propiónico  8 C3 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

2524 Ortoformiato de etilo  3 F1 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

2526 Furfurilamina  3 FC III Mistura de hidrocarbonetos  
e  

solução molhante 

2527 Acrilato de isobutilo 
estabilizado 

 3 F1 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

2528 Isobutirato de isobutilo  3 F1 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

2529 Ácido isobutírico  3 FC III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

2531 Ácido metacrílico 
estabilizado 

 8    C3 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

2542 Tributilamina  6.1 T1 II Mistura de hidrocarbonetos 

2560 Metil-2 pentanol-2  3 F1 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

2564 Ácido tricloroacético em 
solução 

solução aquosa 8 C3 II/III Ácido acético 

2565 Diciclohexilamina  8 C7 III Mistura de hidrocarbonetos  
e  

solução molhante 

2571 Ácido etilsulfúrico  8 C3 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

2571 Ácidos alquilsulfúricos  8 C3 II Regra aplicável às rubricas 
colectivas 

2580 Brometo de alumínio em 
solução 

solução aquosa 8 C1 III Água 

2581 Cloreto de alumínio em 
solução 

solução aquosa 8 C1 III Água 

2582 Cloreto de ferro III em 
solução 

solução aquosa 8 C1 III Água 

2584 Ácido metano sulfónico com mais de 5 % de ácido 
sulfúrico livre, líquido 

8 C1 II Água 

2584 Ácidos alquilsulfónicos 
líquidos 

com mais de 5 % de ácido 
sulfúrico livre 

8 C1 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

2584 Ácido benzeno sulfónico com mais de 5 % de ácido 
sulfúrico livre 

8 C1 II Água 

2584 Ácidos tolueno sulfónicos com mais de 5 % de ácido 
sulfúrico livre 

8 C1 II Água 

2584 Ácidos arilsulfónicos 
líquidos 

com mais de 5 % de ácido 
sulfúrico livre 

8 C1 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 
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2586 Ácido metano sulfónico não contendo mais de 5 % 
de ácido sulfúrico livre 

8 C3 III Água 

2586 Ácidos alquilsulfónicos 
líquidos 

não contendo mais de 5 % 
de ácido sulfúrico livre 

8 C3 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

2586 Ácido benzeno sulfónico não contendo mais de 5 % 
de ácido sulfúrico livre 

8 C3 III Água 

2586 Ácidos tolueno sulfónicos não contendo mais de 5 % 
de ácido sulfúrico livre 

8 C3 III Água 

2586 Ácidos arilsulfónicos 
líquidos 

não contendo mais de 5 % 
de ácido sulfúrico livre 

8 C3 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

2610 Trialilamina  3 FC III Mistura de hidrocarbonetos  
e 

 solução molhante 

2614 Álcool metalílico  3 F1 III Ácido acético 

2617 Metilciclohexanóis isómeros puros e mistura 
isomérica, ponto de 
inflamação entre 23 °C e 
60 °C 

3 F1 III Ácido acético 

2619 Benzildimetilamina  8 CF1 II Mistura de hidrocarbonetos  
e 

 solução molhante 

2620 Butiratos de amilo isómeros puros e mistura 
isomérica, ponto de 
inflamação entre 23 °C e 
60 °C 

3 F1 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

2622 Glicidaldeído ponto de inflamação 
inferior a 23 °C 

3 FT1 II Mistura de hidrocarbonetos 

2626 Ácido clorídrico em 
solução aquosa 

não contendo mais de 
10 % de ácido clorídrico 

5.1 O1 II Ácido nítrico 

2656 Quinoleína ponto de inflamação 
superior a 60 °C 

6.1 T1 III Água 

2672 Amoníaco em solução densidade relativa entre 
0,880 e 0,957 a 15 °C em 
água, contendo mais de 
10 % mas não mais de 
35 % de amoníaco 

8 C5 III Água 

2683 Sulfureto de amónio em 
solução 

solução aquosa, ponto de 
inflamação entre 23 °C e 
60 °C 

8 CFT II Ácido acético 

2684 3-Dietilamino-propilamina  3 FC III Mistura de hidrocarbonetos  
e 

 solução molhante 

2685 N,N-Dietiletilenodiamina  8 CF1 II Mistura de hidrocarbonetos  
e  

solução molhante 

2693 Hidrogenossulfitos em 
solução aquosa, n.s.a. 

inorgânicos 8 C1 III Água 

2707 Dimetildioxanos isómeros puros e mistura 
isomérica 

3 F1 II/III Mistura de hidrocarbonetos 

2733 Aminas inflamáveis, 
corrosivas, n.s.a 
ou 
Poliaminas líquidas 
corrosivas, inflamáveis, 
n.s.a 

 3 FC I/II/III Mistura de hidrocarbonetos  
e 

 solução molhante 

2734 Di-sec-butilamina  8 CF1 II Mistura de hidrocarbonetos 
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2734 Aminas líquidas 
corrosivas, inflamáveis, 
n.s.a. 
ou 
Poliaminas líquidas 
corrosivas, inflamáveis, 
n.s.a 

 8 CF1 I/II Mistura de hidrocarbonetos  
e 

 solução molhante 

2735 Aminas líquidas 
corrosivas, n.s.a. 
ou 
Poliaminas líquidas 
corrosivas, n.s.a. 

 8 C7 I/II/III Mistura de hidrocarbonetos  
e 

 solução molhante 

2739 Anidrido butírico  8 C3 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

2789 Ácido acético glacial  
ou 
Ácido acético em solução 

solução aquosa, contendo 
mas de 80 % (massa) de 
ácido 

8 CF1 II Ácido acético 

2790 Ácido acético em solução solução aquosa contendo 
mais de 10 % mas não mais 
de 80 % (massa) de ácido 

8 C3 II/III Ácido acético 

2796 Ácido sulfúrico não contendo mais de 
51 % de ácido puro 

8 C1 II Água 

2797 Electrólito alcalino para 
acumuladores 

hidróxido de 
potássio/sódio, solução 
aquosa 

8 C5 II Água 

2810 Cloreto de 2-cloro-6-
fluorobenzilo 

estabilizado 6.1 T1 III Mistura de hidrocarbonetos 

2810 2-Feniletanol  6.1 T1 III Ácido acético 

2810 Éter monohexílico de etileno 
glicol 

 6.1 T1 III Ácido acético 

2810 Líquido orgânico tóxico, 
n.s.a. 

 6.1 T1 I/II/III Regra aplicável às rubricas 
colectivas 

2815 N-Aminoetilpiperazina  8 C7 III Mistura de hidrocarbonetos  
e 

 solução molhante 

2818 Polissulfureto de amónio 
em solução 

solução aquosa 8 CT1 II/III Ácido acético 

2819 Fosfato ácido de amilo  8 C3 III Solução molhante 

2820 Ácido butírico Ácido n-butírico 8 C3 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

2821 Fenol em solução solução aquosa, tóxico, não 
alcalina 

6.1 T1 II/III Ácido acético 

2829 Ácido capróico ácido n-capróico 8 C3 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

2837 Hidrogenossulfatos em 
solução aquosa 

 8 C1 II/III Água 

2838 Butirato de vinilo 
estabilizado 

 3 F1 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

2841 Di-n-amilamina  3 FT1 III Mistura de hidrocarbonetos  
e 

 solução molhante 
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2850 Tetrapropileno mistura de mono-olefinas 
C12 ponto de inflamação 
entre 23 °C e 60 °C 

3 F1 III Mistura de hidrocarbonetos 

2873 Dibutilaminoetanol N,N-Di-n-butil-
aminoetanol 

6.1 T1 III Ácido acético 

2874 Álcool furfúrico  6.1 T1 III Ácido acético 

2920 Ácido O,O-dietil-
ditiofosfórico 

ponto de inflamação entre 
23 °C e 60 °C 

8 CF1 II Solução molhante 

2920 Ácido O,O-dimetil-
ditiofosfórico 

ponto de inflamação entre 
23 °C e 60 °C 

8 CF1 II Solução molhante 

2920 Brometo de hidrogénio  solução a 33 % em ácido 
acético glacial 

8 CF1 II Solução molhante 

2920 Hidróxido de 
tetrametilamónio 

solução aquosa, ponto de 
inflamação entre 23 °C e 
60 °C 

8 CF1 II Água 

2920 Líquido corrosivo 
inflamável, n.s.a. 

 8 CF1 I/II Regra aplicável às rubricas 
colectivas 

2922 Sulfureto de amónio solução aquosa, ponto de 
inflamação superior a 
60 °C 

8 CT1 II Água 

2922 Cresóis solução alcalina aquosa, 
mistura de cresolato de 
sódio e de potássio 

8 CT1 II Ácido acético 

2922 Fenol solução alcalina aquosa, 
mistura de felonato de 
sódio e de potássio 

8 CT1 II Ácido acético 

2922 Hidrogenodifluoreto de 
sódio 

solução aquosa 8 CT1 III Água 

2922 Líquido corrosivo tóxico, 
n.s.a. 

 8 CT1 I/II/III Regra aplicável às rubricas 
colectivas 

2924 Líquido inflamável 
corrosivo, n.s.a. 

ligeiramente corrosivo 3 FC I/II/III Regra aplicável às rubricas 
colectivas 

2927 Líquido orgânico tóxico, 
corrosivo, n.s.a. 

 6.1 TC1 I/II Regra aplicável às rubricas 
colectivas 

2933 Cloro-2 propionato de 
metilo 

 3 F1 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

2934 Cloro-2 propionato de 
isopropilo 

 3 F1 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

2935 Cloro-2 propionato de 
etilo 

 3 F1 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

2936 Ácido tioláctico  6.1 T1 II Ácido acético 

2941 Fluoranilinas isómeros puros e mistura 
isomérica 

6.1 T1 III Ácido acético 

2943 Tetrahidrofurfurilamina  3 F1 III Mistura de hidrocarbonetos 

2945 N-Metilbutilamina  3 FC II Mistura de hidrocarbonetos  
e 

 solução molhante 

2946 Amino-2 dietilamino-5 
pentano 

 6.1 T1 III Mistura de hidrocarbonetos  
e 

 solução molhante 

2947 Cloroacetato de isopropilo  3 F1 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 
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2984 Peróxido de hidrogénio 
em solução aquosa 

contendo pelo menos 8 % 
mas não mais de 20 % de 
peróxido de hidrogénio, 
estabilizado se necessário 

5.1 O1 III Ácido nítrico 

3056 n-Heptaldeído  3 F1 III Mistura de hidrocarbonetos 

3065 Bebidas alcoólicas contendo mais de 24 % de 
álcool em volume 

3 F1 II/III Ácido acético 

3066 Tintas  
ou 
Matérias aparentadas às 
tintas  

incluindo tintas, lacas, 
esmaltes, cores, shellacs, 
vernizes, ceras, encáusticas, 
revestimentos de 
preparação e bases líquidas 
para lacas 
ou 
incluindo solventes e 
diluentes para tintas 

8 C9 II/III Regra aplicável às rubricas 
colectivas 

3079 Metacrilonitrilo 
estabilizado 

 3 FT1 I Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

3082 Poli (3-6) etoxilato  
de álcool secundário C6-C17 

 9 M6 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo  
e 

 mistura de hidrocarbonetos 

3082 Poli (1-3) etoxilato  
de álcool C12-C15 

 9 M6 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo  
e 

 mistura de hidrocarbonetos 

3082 Poli (1-6) etoxilato 
de álcool C13-C15 

 9 M6 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo  
e 

 mistura de hidrocarbonetos 

3082 Carburante para reactores 
JP-5 

ponto de inflamação 
superior a 60 °C 

9 M6 III Mistura de hidrocarbonetos 

3082 Carburante para reactores 
JP-7 

ponto de inflamação 
superior a 60 °C 

9 M6 III Mistura de hidrocarbonetos 

3082 Alcatrão de hulha ponto de inflamação 
superior a 60 °C 

9 M6 III Mistura de hidrocarbonetos 

3082 Nafta de alcatrão de hulha ponto de inflamação 
superior a 60 °C 

9 M6 III Mistura de hidrocarbonetos 

3082 Creosoato obtido a partir de 
alcatrão de hulha 

ponto de inflamação 
superior a 60 °C 

9 M6 III Mistura de hidrocarbonetos 

3082 Creosoato obtido a partir de 
alcatrão de madeira 

ponto de inflamação 
superior a 60 °C 

9 M6 III Mistura de hidrocarbonetos 

3082 Fosfato de difenilo e de 
monocresilo 

 9 M6 III Mistura de hidrocarbonetos 

3082 Acrilato de decilo  9 M6 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo  
e 

 mistura de hidrocarbonetos 

3082 Ftalato de diisobutilo  9 M6 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo  
e 

 mistura de hidrocarbonetos 
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3082 Ftalato de di-n-butilo  9 M6 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo  
e 

 mistura de hidrocarbonetos 

3082 Hidrocarbonetos líquidos, ponto de 
inflamação superior 
a 60 °C, perigosos para o o 
ambiente 

9 M6 III Regra aplicável às rubricas 
colectivas 

3082 Fosfato de isodecilo e de 
difenilo 

 9 M6 III Solução molhante 

3082 Metilnaftalenos mistura isomérica, líquida 9 M6 III Mistura de hidrocarbonetos 

3082 Fosfato s de triarilo n.s.a. 9 M6 III Solução molhante 

3082 Fosfato de tricresilo contendo não mais de 3 % 
de isómero orto 

9 M6 III Solução molhante 

3082 Fosfato de trixilenilo  9 M6 III Solução molhante 

3082 Ditiofosfato alquílico de 
zinco 

C3-C14 9 M6 III Solução molhante 

3082 Ditiofosfato arílico de zinco  C7-C16 9 M6 III Solução molhante 

3082 Matéria perigosa do ponto 
de vista do ambiente, 
líquido, n.s.a. 

 9 M6 III Regra aplicável às rubricas 
colectivas 

3099 Líquido comburente, 
tóxico, n.s.a. 

 5.1 OT1 I/II/III Regra aplicável às rubricas 
colectivas 

3101 
3103 
3105 
3107 
3109 
3111 
3113 
3115 
3117 
3119 

Peróxido orgânico do tipo 
B, C, D, E ou F, líquido 
ou 
Peróxido orgânico do tipo 
B, C, D, E ou F, líquido 
com regulação de 
temperatura 

 5.2 P1   Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo  
e 

 mistura de hidrocarbonetos  
e 

Ácido nítrico** 

** Para os Nºs ONU 3101, 3103, 3105, 3107, 3109, 3111, 3113, 3115, 3117, 3119 (o hidroperóxido de tert-butilo contendo mais de 
40 % de peróxido e os ácidos peroxiacéticos estão excluídos): Todos os peróxidos orgânicos sob a forma tecnicamente pura ou em 
solução em solventes que, do ponto de vista da sua compatibilidade, estão abrangidos pela rubrica «líquido de referência» (mistura de 
hidrocarbonetos) na presente lista. A compatibilidade dos respiradouros e das juntas com os peróxidos orgânicos deve ser verificada, 
independentemente do ensaio sobre o modelo tipo, por ensaios em laboratório utilizando o ácido nítrico.  

3145 Butilfenóis líquidos, n.s.a. 8 C3 I/II/III Ácido acético 

3145 Alquilfenóis líquidos, 
n.s.a. 

incluindo os homólogos C2 
à C12  

8 C3 I/II/III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

3149 Peróxido de hidrogénio e 
ácido peroxiacético em 
mistura estabilizado 

com ácido acético 
(Nº ONU 2790), ácido 
sulfúrico (Nº ONU 2796) 
e/ou ácido fosfórico 
(Nº ONU 1805) e água, e 
não mais de 5 % de ácido 
peroxiacético 

5.1 OC1 II Solução molhante  
e 

ácido nítrico 

3210 Cloratos inorgânicos, 
solução aquosa, n.s.a. 

 5.1 O1 II/III Água 

3211 Percloratos inorgânicos, 
solução aquosa, n.s.a. 

 5.1 O1 II/III Água 

3213 Bromatos inorgânicos, 
solução aquosa, n.s.a. 

 5.1 O1 II/III Água 
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3214 Permanganatos 
inorgânicos, solução 
aquosa, n.s.a. 

 5.1 O1 II Água 

3216 Persulfatos inorgânicos, 
solução aquosa, n.s.a. 

 5.1 O1 III Solução molhante 

3218 Nitratos inorgânicos, 
solução aquosa, n.s.a. 

 5.1 O1 II/III Água 

3219 Nitritos inorgânicos, 
solução aquosa, n.s.a. 

 5.1 O1 II/III Água 

3264 Cloreto de cobre solução aquosa, 
ligeiramente corrosiva 

8 C1 III Água 

3264 Sulfato de hidroxilamina solução aquosa a 25 % 8 C1 III Água 

3264 Ácido fosfórico solução aquosa 8 C1 III Água 

3264 Líquido inorgânico 
corrosivo, ácido, n.s.a. 

ponto de inflamação 
superior a 60 °C 

8 C1 I/II/III Regra aplicável às rubricas 
colectivas não se aplica às 

misturas cujos constituintes 
figurem sob os  Nºs ONU 

1830, 1832, 1906 e 2308 

3265 Ácido metoxiacético  8 C3 I Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

3265 Ácido alil succínico anidro 
 

 8 C3 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

3265 Ácido ditioglicólico  8 C3 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

3265 Fosfato butílico mistura de fosfato mono- e 
di-butílico 

8 C3 III Solução molhante 

3265 Ácido caprílico  8 C3 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

3265 Ácido isovalérico  8 C3 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

3265 Ácido pelargónico  8 C3 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

3265 Ácido pirúvico  8 C3 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

3265 Ácido valérico  8 C3 III Ácido acético 

3265 Líquido orgânico 
corrosivo, ácido, n.s.a. 

ponto de inflamação 
superior a 60 °C 

8 C3 I/II/III Regra aplicável às rubricas 
colectivas 

3266 Hidrossulfureto de sódio solução aquosa 8 C5 II Ácido acético 

3266 Sulfureto de sódio solução aquosa, 
ligeiramente corrosiva 

8 C5 III Ácido acético 

3266 Líquido inorgânico 
corrosivo, básico, n.s.a. 

ponto de inflamação 
superior a 60 °C 

8 C5 I/II/III Regra aplicável às rubricas 
colectivas 

3267 2,2’-(Butilimino)-bisetanol  8 C7 II Mistura de hidrocarbonetos  
e 

solução molhante 

3267 Líquido orgânico 
corrosivo, básico, n.s.a. 

ponto de inflamação 
superior a 60 °C 

8 C7 I/II/III Regra aplicável às rubricas 
colectivas 
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3271 Éter monobutílico de etileno 
glicol 

ponto de inflamação 60 °C 3 F1 III Ácido acético 

3271 Éteres, n.s.a.  3 F1 II/III Regra aplicável às rubricas 
colectivas 

3272 Éster tert-butílico do ácido 
acrílico 

 3 F1 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

3272 Propionato de isobutilo ponto de inflamação 
inferior a 23 °C 

3 F1 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

3272 Valerato de metilo  3 F1 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

3272 ortho-Formiato de trimetilo  3 F1 II Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

3272 Valerato de etilo  3 F1 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

3272 Isovalerato de isobutilo  3 F1 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

3272 Propionato de n-amilo  3 F1 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

3272 Butirato de n-butilo  3 F1 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

3272 Lactato de metilo  3 F1 III Acetato de n-butilo/ 
solução molhante saturada de 

acetato de n-butilo 

3272 Ésteres, n.s.a.  3 F1 II/III Regra aplicável às rubricas 
colectivas 

3287 Nitrito de sódio Solução aquosa a 40 % 6.1 T4 III Água 

3287 Líquido inorgânico tóxico, 
n.s.a. 

 6.1 T4 I/II/III Regra aplicável às rubricas 
colectivas 

3291 Resíduo hospitalar não 
especificado, n.s.a. 

líquido 6.2 I3 II Água 

3293 Hidrazina em solução 
aquosa 

contendo não mais de 37% 
de hidrazina (massa) 

6.1 T4 III Água 

3295 Heptenos n.s.a. 3 F1 II Mistura de hidrocarbonetos 

3295 Nonanos ponto de inflamação 
inferior a 23 °C 

3 F1 II Mistura de hidrocarbonetos 

3295 Decanos n.s.a. 3 F1 III Mistura de hidrocarbonetos 

3295 1,2,3-Trimetilbenzeno  3 F1 III Mistura de hidrocarbonetos 

3295 Hidrocarbonetos líquidos, 
n.s.a. 

  3 F1 I/II/III Regra aplicável às rubricas 
colectivas 

3405 Clorato de bário em 
solução 

solução aquosa 5.1 OT1 II/III Água 

3406 Perclorato de bário em 
solução 

solução aquosa 5.1 OT1 II/III Água 

3408 Perclorato de chumbo em 
solução 

solução aquosa 5.1 OT1 II/III Água 

3413 Cianeto de potássio em 
solução 

solução aquosa 6.1 T4 I/II/III Água 
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Nº 
ONU 

Designação oficial de 
transporte 

ou 
nome técnico 

Descrição Classe Código
de 

classifi-
cação 

Grupo de 
embala- 

gem  

Líquido de referência 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

3414 Cianeto de sódio em 
solução 

solução aquosa 6.1 T4 I/II/III Água 

3415 Fluoreto de sódio em 
solução 

solução aquosa 6.1 T4 III Água 

3422 Fluoreto de potássio em 
solução 

solução aquosa 6.1 T4 III Água 

 
4.1.2 […]  
4.1.2.1 Quando os GRG são utilizados para o transporte de matérias líquidas cujo ponto de inflamação (em cadinho 

fechado) é menor ou igual a 60 ºC, ou no transporte de pós susceptíveis de formar nuvens de poeiras 
explosivas, devem se tomadas medidas para evitar qualquer descarga electrostática perigosa. 

4.1.2.2 Qualquer GRG metálico, GRG de matéria plástica rígida ou GRV compósito, deve ser submetido aos 
controlos e ensaios apropriados em conformidade com o 6.5.4.4 ou 6.5.4.5: 
a) antes da sua colocação em serviço; 
b) depois, em intervalos que não ultrapassem dois anos e meio e cinco anos, conforme o caso; 
c) depois de uma reparação ou reconstrução, antes de ser reutilizado para o transporte. 
Um GRG não deve ser carregado e apresentado para transporte após ter expirado a validade do último 
ensaio ou inspecção periódica. Contudo, um GRG carregado antes da data limite de validade do último 
ensaio ou inspecção periódica pode ser transportado durante três meses, no máximo, depois dessa data. Por 
outro lado, um GRG pode ser transportado após ter expirado a validade do último ensaio periódico ou da 
última inspecção periódica: 
a) depois de ter sido esvaziado, antes de ser limpo para ser submetido ao ensaio ou à inspecção prescrita 

antes de ser novamente carregado ; e 
b) salvo derrogação da autoridade competente, durante um período de seis meses no máximo após ter 

expirado o prazo de validade do último ensaio ou inspecção periódica para permitir o retorno das 
mercadorias ou dos resíduos perigosos com vista à sua eliminação ou reciclagem segundo as regras. 

 NOTA : No que se refere à menção a constar no documento de transporte, ver 5.4.1.1.11.  
4.1.2.3 […] 
4.1.2.4 […] 
4.1.3 […]  
4.1.3.1 […]  
4.1.3.2 […]  
4.1.3.3 […]  
4.1.3.4 […]  
4.1.3.5 […]. 
 
4.1.3.6 Recipientes sob pressão para líquidos e matérias sólidas  
4.1.3.6.1 Salvo indicação contrária no RPE, os recipientes sob pressão que satisfaçam:  

a) as prescrições aplicáveis do capítulo 6.2; ou 
b) as normas nacionais e internacionais relativas à concepção, à construção, aos ensaios, à fabricação e ao 

controlo, aplicados pelo país de fabricação na condição de que as disposições do 4.1.3.6 sejam 
respeitadas, e que, para as garrafas, tubos, tambores sob pressão e quadros de garrafas de metal, a 
construção seja tal que relação mínima entre a pressão de rebentamento e a pressão de ensaio seja de: 

(i) 1,50  para os recipientes sob pressão recarregáveis; 
(ii) 2,00  para os recipientes sob pressão não recarregáveis, 

são autorizados para o transporte de qualquer matéria líquida ou sólida que não sejam matérias explosivas, 
matérias termicamente instáveis, peróxidos orgânicos, matérias autoreactivas, matérias susceptíveis de causar, 
por reacção química, um aumento sensível de pressão no interior da embalagem e as matérias radioactivas 
(que não sejam as autorizadas no 4.1.9). 
Esta subsecção não é aplicável às matérias mencionadas no 4.1.4.1, no quadro 3 da instrução de embalagem 
P200 e no 4.1.4.4. 

4.1.3.6.2 Cada modelo tipo de recipiente sob pressão deve ser aprovado pelo organismo de onspecção reconhecido 
pela autoridade competente do país de fabricação ou como indicado no capítulo 6.2. 

4.1.3.6.3 Salvo indicação em contrário, devem ser utilizados recipientes sob pressão com uma pressão de ensaio 
mínima de 0,6 MPa. 
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4.1.3.6.4 Salvo indicação em contrário, os recipientes sob pressão podem estar munidos de uma dispositivo de 
descompressão de urgência concebido para evitar o rebentamento em caso de sobreenchimento ou de 
incêndio. 

 As válvulas dos recipientes sob pressão devem ser concebidas e fabricadas de modo a poder resistir a danos 
sem perda de conteúdo, ou estar protegidas contra qualquer avaria susceptível de provocar uma fuga acidental 
do conteúdo do recipiente sob pressão, em conformidade com um dos métodos descritos no 4.1.6.8 a) a f). 

4.1.3.6.5 O recipiente sob pressão não deve ser cheio a mais de 95% do seu conteúdo a 50 °C. Deve existir uma 
margem de enchimento suficiente, espaço vazio, para garantir que à temperatura de 55 °C o recipiente sob 
pressão não fique cheio de líquido. 

4.1.3.6.6 Salvo indicação contrária, os recipientes sob pressão devem ser submetidos a um controlo e a um ensaio 
periódico de cinco em cinco anos. O controlo periódico deve incluir um exame exterior, um exame interior 
ou serem utilizados métodos alternativos com o acordo do organismo de inspecção reconhecido pela 
autoridade competente, um ensaio de pressão ou ser utilizado um método de ensaio não destrutivo 
equivalente posto em prática com o acordo da autoridade competente, incluindo um controlo a todos os 
acessórios (estanquidade das válvulas, dispositivos de descompressão de urgência ou elementos fusíveis, por 
exemplo). Os recipientes sob pressão não devem ser cheios depois da data limite do controlo e do ensaio 
periódico, podendo ser transportados depois dessa data. As reparações dos recipientes sob pressão devem ser 
realizadas em conformidade com as exigências do 4.1.6.11. 

4.1.3.6.7 Antes do enchimento, o embalador deve inspeccionar o recipiente sob pressão e garantir que ele está 
autorizado para as matérias a transportar e que as prescrições do RPE são satisfeitas. Depois de cheio o 
recipiente, as válvulas devem estar fechadas e manter-se fechadas durante o transporte. O expedidor deve 
verificar a estanquidade dos fechos e do equipamento.  

4.1.3.6.8 Os recipientes sob pressão recarregáveis não devem ser cheios de uma matéria diferente daquela que 
contiveram anteriormente, salvo se tiverem sido executadas todas as operações necessárias à alteração. 

4.1.3.6.9 As marcas dos recipientes sob pressão para os líquidos e as matérias sólidas em conformidade com o 4.1.3.6 
(não conformes com as prescrições do capítulo 6.2) devem estar em conformidade com as prescrições da 
autoridade competente do país de fabricação.  

4.1.3.7 […] 
4.1.3.8 […] 
4.1.4 […]  
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4.1.4.1 […]  
 

P001 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM (MATÉRIAS LÍQUIDAS) P001 

As embalagens seguintes são autorizadas se forem satisfeitas as disposições gerais das secções 4.1.1 e 4.1.3 : 

Embalagens combinadas : Capacidade/massa líquida máxima (ver 4.1.3.3) 

Embalagens interiores Embalagens exteriores 
Grupo de 

embalagem I 
Grupo de 

embalagem II 
Grupo de 

embalagem III 
de vidro                  10 l 
de matéria plástica  30 l 
de metal                  40 l 

Tambores  
de aço (1A2) 
de alumínio (1B2) 
de metal diferente do aço 

  ou do alumínio (1N2) 
de matéria plástica (1H2) 
de contraplacado (1D) 
de cartão (1G) 

 
250 kg 
250 kg 
250 kg 

 
250 kg 
150 kg 
 75 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 Caixas  
de aço (4A) 
de alumínio (4B) 
de madeira natural (4C1, 4C2) 
de contraplacado (4D) 
de aglomerado de madeira (4F) 
de cartão (4G) 
de matéria plástica expandida (4H1) 
de matéria plástica rígida (4H2) 

 
250 kg 
250 kg 
150 kg 
150 kg 
 75 kg 
 75 kg 
 60 kg 
150 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
 60 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
 60 kg 
400 kg 

 Jerricanes  
de aço (3A2) 
de alumínio (3B2) 
de matéria plástica (3H2) 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

Embalagens simples : 

Tambores    

de aço com tampo superior não amovível (1A1) 250 l 450 l 450 l 
de aço com tampo superior amovível (1A2) 250 l a 450 l 450 l 
de alumínio com tampo superior não amovível (1B1) 250 l 450 l 450 l 
de alumínio com tampo superior amovível (1B2)  250 l a 450 l 450 l 
de metal diferente do aço ou do alumínio, com tampo 
 superior não amovível (1N1) 

250 l 450 l 450 l 

de metal diferente do aço ou do alumínio, com tampo 
 superior amovível (1N2) 

250 l a 450 l 450 l 

de matéria plástica com tampo superior não amovível (1H1)  250 l  450 l 450 l 
de matéria plástica com tampo superior amovível (1H2) 250 l a 450 l 450 l 

Jerricanes    

de aço com tampo superior não amovível : (3A1) 60 l 60 l 60 l 
de aço com tampo superior amovível : (3A2)  60 l a 60 l 60 l 
de alumínio com tampo superior não amovível : (3B1) 60 l 60 l 60 l 
de alumínio com tampo superior amovível : (3B2) 60 l a 60 l 60 l 
de matéria plástica com tampo superior não amovível : (3H1) 60 l  60 l 60 l 
de matéria plástica com tampo superior amovível : (3H2) 60 l a 60 l 60 l 

 

a Só são autorizadas as materiais cuja viscosidade é superior a 2 680 mm2/s.  
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P001 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM (MATÉRIAS LÍQUIDAS) (cont) P001 
Embalagens simples (cont): Capacidade/massa líquida máxima 

(ver 4.1.3.3) 
Embalagens compósitas  Grupo de 

embalagem I 
Grupo de 

embalagem II 
Grupo de 

embalagem III 
Recipiente de matéria plástica com tambor exterior de aço ou de 
 alumínio (6HA1, 6HB1) 

250 l 250 l 250 l 

Recipiente de matéria plástica com tambor exterior de cartão, de 
 matéria plástica ou de contraplacado (6HG1, 6HH1, 6HD1) 

120 l 250 l 250 l 

Recipiente de matéria plástica com grade ou caixa exterior de aço ou 
 de alumínio ou com caixa exterior de madeira natural, 
 de contraplacado, de cartão ou de matéria plástica rígida (6HA2, 
 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 ou 6HH2)  

60 l  60 l 60 l 

Recipiente de vidro com tambor exterior de aço, de alumínio,  de 
cartão, de contraplacado, de matéria plástica rígida ou de  matéria 
plástica expandida (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 ou  6PH2) 
ou com caixa ou grade exterior de aço ou de alumínio, ou  com 
caixa exterior de madeira natural ou de cartão ou com cesto  exterior 
de verga (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 ou 6PD2) 

60 l 60 l 60 l 

Recipientes sob pressão, podem ser utilizados se forem satisfeitas as disposições do 4.1.3.6. 

Disposição adicional : 

Para as matérias da classe 3, grupo de embalagem III, que libertam pequenas quantidades de dióxido de carbono ou de azoto, 
as embalagens devem ter um respiradouro. 

Disposições especiais de embalagem : 
 
PP1 Para os Nºs ONU 1133, 1210, 1263 e 1866, as matérias dos grupos de embalagem II e III podem ser embalados em 

quantidades que não ultrapassem 5 l, em embalagens metálicas ou de matéria plástica não satisfazendo os ensaios 
do capítulo 6.1 na condição destas serem transportadas do seguinte modo : 

a) em carregamento paletizado, em caixas-paletes ou noutras cargas unitárias, por exemplo embalagens 
individuais colocadas ou empilhadas sobre uma palete e amarradas por cintas, por um invólucro de filme 
retrátil ou estirável ou por qualquer outro meio apropriado; ou 

b) como embalagens interiores de embalagens combinadas cuja massa líquida não ultrapasse 40 kg. 

PP2 Para os Nºs ONU 3065, podem ser utilizadas barricas de madeira com uma capacidade máxima de 250 l que não 
correspondam às disposições do capítulo 6.1. 

PP4 Para o No ONU 1774, as embalagens devem satisfazer o nível de ensaios do grupo de embalagem II. 

PP5 Para o Nº ONU 1204, as embalagens devem ser construídas de modo a evitar qualquer explosão devida a um 
aumento de pressão interna. As garrafas, os tubos e os tambores sob pressão não podem ser utilizados para estas 
matérias. 

PP6 Para os Nºs ONU 1851 e 3248, a quantidade líquida por volume não deve ultrapassar 5 l. 

PP10 Para o No ONU 1791, grupo de embalagem II, a embalagem deve estar provida de um respiradouro. 

PP31 Para o No ONU 1131, as embalagens devem estar hermeticamente fechadas. 

PP33 Para o No ONU 1308, grupos de embalagem I e II, só são autorizadas as embalagens combinadas com uma massa 
bruta máxima de 75 kg. 

PP81 Para o No ONU 1790 com mais de 60% mas no máximo 85% de fluoreto de hidrogénio, e para o No ONU 2031 
com mais de 55% de ácido nítrico, o tempo de utilização autorizado de tambores e de jerricanes de matéria plástica 
como embalagens simples é de dois anos a contar da data de fabricação. 

Disposição especial de embalagem específica do RID e do ADR  
RR2 Para o No ONU 1261, não são autorizadas as embalagens de tampo superior amovível. 
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P002 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM (MATÉRIAS SÓLIDAS) P002 
As embalagens seguintes são autorizadas se satisfizerem as disposições gerais das secções 4.1.1 e 4.1.3 : 

Embalagens combinadas : Massa líquida máxima (ver 4.1.3.3) 

Embalagens interiores Embalagens exteriores Grupo de 
embalagem I 

Grupo de 
embalagem II 

Grupo de 
embalagem III 

 de vidro 10 kg 
 de matéria plástica a 50 kg 
 de metal 50 kg 
 de papel a, b, c 50 kg 
 de cartão a, b, c 50 kg 
 
 

Tambores  
 de aço (1A2) 
 de alumínio (1B2) 
 de outro metal (1N2) 
 de matéria plástica (1H2) 
 de contraplacado(1D) 
 de cartão (1G) 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

a Estas embalagens interiores devem 
ser estanques aos pulverulentos. 

 

b Estas embalagens interiores não 
devem ser utilizadas quando 
as matérias transportadas são 
susceptíveis de se liquefazer durante 
o transporte (ver 4.1.3.4). 

 

Caixas  
 de aço (4A) 
 de alumínio (4B) 
 de madeira natural (4C1) 
 de madeira natural, com painéis 
 estanques aos pulverulentos
 (4C2) 
 de contraplacado(4D) 
 de aglomerado de madeira (4F) 
 de cartão (4G) 
 de matéria plástica expandida 
(4H1) 
 de matéria plástica rígida (4H2) 

 
400 kg 
400 kg 
250 kg 
250 kg 

 
 

250 kg 
125 kg 
125 kg 

60 kg 
 

250 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 
 

400 kg 
400 kg 
400 kg 
 60 kg 

 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 
 

400 kg 
400 kg 
400 kg 
 60 kg 

 
400 kg 

c Estas embalagens interiores não 
devem ser utilizadas para as 
matérias do grupo de embalagem I. 

Jerricanes  
 de aço (3A2) 
 de alumínio (3B2) 
 de matéria plástica (3H2) 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

Embalagens simples : 

Tambores    
 de aço (1A1 ou 1A2 d ) 400 kg 400 kg 400 kg 
 de alumínio (1B1 ou 1B2 d ) 400 kg 400 kg 400 kg 
 de outro metal que não o aço ou o alumínio (1N1 ou 1N2 d ) 400 kg 400 kg 400 kg 
 de matéria plástica (1H1 ou 1H2 d ) 400 kg 400 kg 400 kg 
 de cartão (1G) e 400 kg 400 kg 400 kg 
 de contraplacado(1D) e  400 kg 400 kg 400 kg 

Jerricanes    
 de aço (3A1 ou 3A2 d ) 120 kg 120 kg 120 kg 
 de alumínio (3B1 ou 3B2 d ) 120 kg 120 kg 120 kg 
 de matéria plástica (3H1 ou 3H2 d ) 120 kg 120 kg 120 kg 

Caixas    
 de aço (4A) e Não autorizado 400 kg 400 kg 
 de alumínio (4B) e Não autorizado 400 kg 400 kg 
 de madeira natural (4C1) e Não autorizado 400 kg 400 kg 
 de contraplacado(4D) e Não autorizado 400 kg 400 kg 
 de aglomerado de madeira  (4F) e Não autorizado 400 kg 400 kg 
 de madeira natural com painéis estanques aos pulverulentos (4C2)e  Não autorizado 400 kg 400 kg 
 de cartão (4G) e Não autorizado 400 kg 400 kg 
 de matéria plástica rígida (4H2) e Não autorizado 400 kg 400 kg 

Sacos    
 Sacos (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) e Não autorizado 50 kg 50 kg 

d Estas embalagens não devem ser utilizadas para as matérias do grupo de embalagem I susceptíveis de se liquefazer durante o transporte (ver 
4.1.3.4). 

e Estas embalagens não devem ser utilizadas para as matérias susceptíveis de se liquefazer durante o transporte (ver 4.1.3.4). 
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P002 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM (MATÉRIAS SÓLIDAS) (cont) P002 

Embalagens simples (cont) : 

 Massa líquida máxima (ver 4.1.3.3) 

Embalagens compósitas 
Grupo de 

embalagem I 
Grupo de 

embalagem II 
Grupo de 

embalagem III 

Recipiente de matéria plástica com tambor exterior de aço, de 
alumínio, de contraplacado, de cartão ou de matéria plástica (6HA1, 
6HB1, 6HG1e, 6HD1 e ou 6HH1) 

400 kg 400 kg 400 kg 

Recipiente de matéria plástica com grade ou caixa exterior de aço ou de 
alumínio, ou com caixa exterior de madeira natural, de 
contraplacado, de cartão ou de matéria plástica rígida 
(6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2 e, 6HG2 e ou 6HH2) 

75 kg 75 kg 75 kg 

Recipiente de vidro com tambor exterior de aço, de alumínio, de 
contraplacado ou de cartão (6PA1, 6PB1, 6PD1 e ou 6PG1 e ) 
ou com caixa ou grade exterior de aço ou de alumínio, ou com 
caixa exterior de madeira natural ou de cartão ou com cesto 
exterior de verga (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 e ou 6PD2 e) ou com 
embalagem exterior de matéria plástica rígida ou de matéria plástica 
expandida (6PH2 ou 6PH1 e ) 

75 kg 75 kg 75 kg 

Recipientes sob pressão, podem ser utilizados se forem satisfeitas as disposições do 4.1.3.6. 

e Estas embalagens não devem ser utilizadas para as matérias susceptíveis de se liquefazer durante o transporte (ver 4.1.3.4). 

Disposições especiais de embalagem : 

PP6 Para o No ONU 3249, a quantidade líquida por volume não deve ultrapassar 5 kg. 

PP7 Para o No ONU 2000, a celulóide pode também ser transportada sem embalagem sobre paletes, envolvida de 
matéria plástica e fixada por meios apropriados, tais como tiras de aço, enquanto carregamento completo em 
veículos cobertos ou em contentores fechados. Nenhuma palete deve ultrapassar 1 000 kg de massa bruta. 

PP8 Para o No ONU 2002, as embalagens devem ser construídas de modo a evitar qualquer explosão devida a um 
aumento de pressão interna. As garrafas, os tubos e os tambores sob pressão não podem ser utilizados para estas 
matérias. 

PP9 Para os Nºs ONU 3175, 3243 e 3244, as embalagens devem ser de um tipo submetido a um ensaio de 
estanquidade correspondente ao nível de ensaios do grupo de embalagem II. Para o Nº ONU 3175, não é 
requerido o ensaio de estanquidade quando o líquido está inteiramente absorvido num material sólido contido num 
saco selado.". 

PP11 Para os Nºs ONU 1309, grupo de embalagem III e 1362, os sacos 5H1, 5L1 e 5M1 são autorizados se forem 
contidos em sacos de matéria plástica e paletizados com um invólucro de filme retrátil ou estirável.  

PP12 Para os Nºs ONU 1361, 2213 e 3077, os sacos 5H1, 5L1 e 5M1 são autorizados se forem transportados 
em veículos cobertos ou em contentores fechados. 

PP13 Para os objectos do No ONU 2870, só são autorizadas as embalagens combinadas que satisfaçam o nível de 
ensaios do grupo de embalagem I. 

PP14 Para os Nºs ONU 2211, 2698 e 3314, as embalagens não necessitam de satisfazer os ensaios das embalagens do 
capítulo 6.1. 

PP15 Para os Nºs ONU 1324 e 2623, as embalagens devem satisfazer o nível de ensaios do grupo de embalagem III. 

PP20 Para o No ONU 2217, pode ser utilizado um recipiente estanque aos pulverulentos e não susceptível de rasgamento. 

PP30 Para o No ONU 2471, não são autorizadas embalagens interiores de papel ou de cartão. 

PP34 Para o No ONU 2969 (grãos inteiros), são autorizados os sacos 5H1, 5L1 e 5M1. 

PP37 Para os Nºs ONU 2590 e 2212, são autorizados os sacos 5M1. Todos os sacos de qualquer tipo devem ser 
transportados em veículos ou em contentores fechados ou acondicionados em sobrembalagens rígidas fechadas.  
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PP38 Para o No ONU 1309, grupo de embalagem II, só são autorizados os sacos se forem transportados em veículos 
cobertos ou em contentores fechados. 

PP84 Para o Nº ONU 1057, as embalagens exteriores rígidas devem satisfazer o nível de ensaios do grupo de embalagem 
II. Devem ser concebidas, construídas e acondicionadas de modo a prevenir qualquer movimento, qualquer 
ignição acidental dos dispositivos ou qualquer fuga acidental de gás ou líquido inflamável. 

 
Disposição especial de embalagem específica do RID e do ADR 
RR5 Apesar da disposição especial de embalagem PP84, é suficiente satisfazer as disposições gerais dos 4.1.1.1, 4.1.1.2 e 

4.1.1.5 a 4.1.1.7 se a massa bruta dos volumes não ultrapassar 10 kg.". 

 

P003 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P003 

As mercadorias perigosas devem ser embaladas dentro de embalagens exteriores apropriadas. As embalagens devem estar 
em conformidade com as disposições de 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 a 4.1.1.8 e as da secção 4.1.3 e concebidas de modo a 
satisfazer as prescrições da secção 6.1.4 relativas à construção. Devem ser utilizadas embalagens exteriores fabricadas de 
material apropriado com uma resistência suficiente e concebidas em função da sua capacidade e da utilização a que estão 
destinadas. Quando esta instrução de embalagem é aplicada ao transporte de objectos ou embalagens interiores 
acondicionados em embalagens combinadas, a embalagem deve ser concebida e fabricada de modo a evitar qualquer perda 
acidental dos objectos nas condições normais de transporte. 

Disposições especiais de embalagem : 

PP16 Para o No ONU 2800, os acumuladores devem ser protegidos contra os curtos-circuitos e embalados de modo 
seguro em embalagens exteriores sólidas.  
 
NOTA 1 : Os acumuladores não susceptíveis de verter que sejam parte integrante de um equipamento mecânico ou electrónico ou 

necessários ao seu funcionamento devem ser solidamente fixados ao seu suporte e protegidos contra os danos e os curtos-
circuitos. 

 2 : Para os acumuladores usados (No ONU 2800), ver P801a. 
 

PP17 Para os Nºs ONU 1950 e 2037, a massa líquida dos volumes não deve ultrapassar 55 kg para as embalagens de 
cartão ou 25 kg para as outras embalagens. 

PP19 Para as matérias dos Nºs ONU 1364 e 1365 é autorizado o transporte em fardos. 
 
PP20 As matérias dos Nºs ONU 1363, 1386, 1408 e 2793 podem ser transportados em qualquer recipiente estanque 

aos pulverulentos e não susceptível de rasgamento. 
 
PP32 As matérias dos Nºs ONU 2857 e 3358 podem ser transportadas sem embalagem, em grades ou em 

sobrembalagens apropriadas. 
PP87 Para os aerossóis (Nº ONU 1950) usados ou fora de uso, transportados em conformidade com a disposição 

especial 327, as embalagens devem estar providas de meios que permitam reter todo o líquido libertado 
susceptível de se escapar durante o transporte, por exemplo com um material absorvente. Devem estar 
correctamente ventiladas afim de impedir a formação de uma atmosfera inflamável ou de uma acumulação de 
pressão.  

PP88 Para o NºONU 3473, quando os cartuchos para pilhas de combustível são embaladas com o equipamento, 
devem ser embaladas em embalagens interiores ou colocadas dentro da embalagem exterior com um material de 
enchimento de tal modo que estejam protegidas contra danos que possam ser causados pelo movimento ou pela 
colocação do equipamento e dos cartuchos dentro da embalagem exterior.  

Disposição especial de embalagem específica do RID e do ADR: 
 
RR6 Para o Nºs ONU 1950 e 2037, no caso de transporte por carregamento completo, os objectos de metal podem 

igualmente ser embalados do seguinte modo: os objectos devem ser agrupados em unidades sobre tabuleiros e 
mantidos na posição com a ajuda de uma cobertura de matéria plástica apropriada; essas unidades devem ser 
empilhadas e acondicionadas de um modo apropriado sobre paletes. 

 
P099 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P099 

[…] 
 
P101 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P101 

[…] 
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Tipos de embalagens : Garrafas, tubos, tambores sob pressão e quadros de garrafas 
 
As garrafas, os tubos, os tambores sob pressão e os quadros de garrafas são autorizados se forem satisfeitas as disposições 
particulares de embalagem de 4.1.6 e as disposições enunciadas de (1) a (9) abaixo indicadas.  
 
Generalidades 
(1) Os recipientes sob pressão devem ser fechados e estanques de maneira a evitar o escape dos gases; 
(2) Os recipientes sob pressão contendo matérias tóxicas com um valor de CL50 inferior ou igual a 200 ml/m3 (ppm) que 

são enumerados no quadro não devem ser providos de dispositivos de descompressão; 
(3) Os três quadros seguintes aplicam-se aos gases comprimidos (quadro 1), gases liquefeitos e dissolvidos (quadro 2) e às 

matérias que não pertencem à classe 2 (quadro 3). Estes quadros indicam:  

a) o número ONU, o nome e descrição e o código de classificação da matéria; 

b) a CL50  das matérias tóxicas; 

c) os tipos de recipientes sob pressão autorizados para as matérias em questão, indicados pela letra “X”; 

d) a periodicidade máxima dos ensaios para as inspecções periódicas dos recipientes sob pressão; 

NOTA: Para os recipientes sob pressão de material compósito, as inspecções periódicas devem ser efectuadas em intervalos 
determinados pela autoridade competente que reconheceu o organismo de inspecção e de certificação que aprovou os recipientes. 

e) a pressão mínima de ensaio dos recipientes sob pressão; 

f) a pressão máxima de serviço dos recipientes sob pressão para os gases comprimidos ou a(s) taxa(s) 
máxima(s) de enchimento para os gases liquefeitos e os gases dissolvidos; 

g) as disposições especiais de embalagem para uma determinada matéria. 
 
Pressão de ensaio, taxa de enchimento e prescrições de enchimento 
 
(4) A pressão de ensaio mínima requerida é de 1 MPa (10 bar); 
 
(5) Em caso algum, os recipientes sob pressão devem ser cheios acima do limite autorizado segundo as prescrições a 

seguir indicadas: 

a) Para os gases comprimidos, a pressão de serviço não deve ser superior a dois terços da pressão de ensaio 
dos recipientes sob pressão. São impostas restrições a este limite superior da pressão de serviço pela 
disposição especial de embalagem “o”. Em caso algum, a pressão interna a 65 ºC deve ultrapassar a pressão 
de ensaio. 

b) Para os gases liquefeitos a alta pressão, a taxa de enchimento deve ser tal que a pressão estabilizada a 
65 ºC não ultrapasse a pressão de ensaio dos recipientes sob pressão. 

É permitida a utilização de pressões de ensaio e de taxas de enchimento diferentes das que são indicadas no 
quadro se for satisfeito o critério abaixo indicado, salvo quando a disposição especial “o” se aplique. 

Para os gases liquefeitos a alta pressão e as misturas de gases para os quais os dados pertinentes não estão 
disponíveis, a taxa de enchimento máxima (FR) deve ser determinada como se segue: 

 
FR = 8,5.10-4  x dg  x  Ph 

 
  em que FR = taxa de enchimento máxima  
   dg = massa volúmica do gás (a 15 ºC e 1 bar) (em kg/m3) 
   Ph = pressão de ensaio mínima (em bar) 
 

Se a massa volúmica do gás não é conhecida, a taxa de enchimento máxima admissível deve ser determinada 
como segue : 

338 x R

10 x MM x P
 FR

-3

h
=  

 
  em que FR = taxa de enchimento máxima  
   Ph = pressão de ensaio mínima (em bar) 
   MM = massa molar (em g.mol-1) 
   R = 8,31451 . 10-2 bar.1.mol-1 . K-1 (constante dos gases) 
 



 - 367 - 

 

P200                                                   INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM (cont.)                                                P200 

Para as misturas de gases, é necessário tomar a massa molar média, tendo em conta as concentrações 
volumétricas dos diferentes componentes. 
 

c) Para os gases liquefeitos a baixa pressão, a massa máxima do conteúdo por litro de água de capacidade 
deve ser igual a 0,95 vezes a massa volúmica da fase líquida a 50 °C; além disso, a fase líquida não deve 
encher o recipiente sob pressão até 60 ºC. A pressão de ensaio do recipiente deve ser pelo menos igual à 
tensão de vapor (absoluta) do líquido a 65 °C, menos 100 kPa (1 bar). 

Para os gases liquefeitos a baixa pressão e as misturas de gases para os quais os dados pertinentes não 
estão disponíveis, a taxa de enchimento máxima admissível deve ser determinada como segue : 

 
FR = (0,0032 x BP - 0,24) x d1 

 
  em que FR = taxa de enchimento máxima  
   BP = ponto de ebulição (em graus Kelvin) 
   d1 = massa volúmica do líquido no ponto de ebulição (em kg/l) 
 

d) Para o Nº ONU 1001, acetileno dissolvido e o Nº ONU 3374, acetileno sem solvente, ver em (9) a 
disposição especial de embalagem “p”. 

 
(6) Podem ser utilizadas outras pressões de ensaio e outras taxas de enchimento na condição de serem satisfeitas as 

prescrições enunciadas nos parágrafos (4) e (5) anteriores. 
 

(7) O enchimento dos recipientes sob pressão só pode ser efectuado por centros especialmente equipados, dispondo de 
procedimentos adequados, e de pessoal qualificado. 
 
Os procedimentos devem incluir os controlos: 
 
–  da conformidade regulamentar dos recipientes e acessórios, 
–  da sua compatibilidade com o produto a transportar, 
–  da inexistência de danos susceptíveis de alterar a segurança, 
–  do cumprimento da taxa ou da pressão de enchimento, conforme o que for aplicável 
–  das marcações e identificações regulamentares 

 
Inspecções periódicas 
 
(8) Os recipientes sob pressão recarregáveis devem suportar inspecções periódicas de acordo com as disposições do 

6.2.1.6. 
 
(9) Se para determinadas matérias não figurarem prescrições particulares nos quadros que se seguem, as inspecções 

periódicas devem ter lugar : 

a) De cinco em cinco anos para os recipientes sob pressão destinados ao transporte dos gases com os 
códigos de classificação 1T, 1TF, 1TO, 1TC, 1TFC, 1TOC, 2T, 2TO, 2TF, 2TC, 2TFC, 2TOC, 4A, 4F e 
4C; 

b) De cinco em cinco anos para os recipientes sob pressão destinados ao transporte de matérias de outras 
classes; 

c) De dez em dez anos para os recipientes destinados ao transporte dos gases com os códigos de 
classificação 1A, 1O, 1F, 2A, 2O e 2F. 

 
 Em derrogação ao presente parágrafo, as inspecções periódicas dos recipiente sob pressão de material compósito 

devem ser efectuadas com uma periodicidade determinada pela autoridade competente que aprovou o código 
técnico de concepção e de construção. 

 
Disposições especiais de embalagem 
 
(10) Legenda para a coluna “Disposições especiais de embalagem”: 

 
Compatibilidade com o material (para os gases ver normas ISO 11114-1:1997 e ISO 11114-2:2000)  
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 a: Os recipientes sob pressão de liga de alumínio não são autorizados; 
 b: As válvulas de cobre não devem ser utilizadas; 
 
 c: As partes metálicas em contacto com o conteúdo não devem conter mais de 65% de cobre; 
 d: Quando são utilizados recipientes sob pressão de aço, só os que resistam à fragilização pelo hidrogénio 

podem ser utilizados. 
 
 Disposições aplicáveis às matérias tóxicas com uma LC50 inferior ou igual a 200 ml/m3 (ppm) 
 
 k : As saídas das válvulas devem estar providas de tampões ou de capacetes roscados que assegurem a 

estanquidade aos gases dos recipientes sob pressão, que devem ser fabricados de um material que não 
tenha riscos de ser atacado pelo conteúdo do recipiente sob pressão.  
 
Todas as garrafas de um mesmo quadro devem estar providas de uma válvula individual, que deve estar 
fechada durante o transporte. Depois do enchimento, o tubo colector deve estar esvaziado, purgado e 
obturado. 

Os quadros de garrafas contendo flúor comprimido (NºONU 1045) podem ser equipados com uma 
válvula de isolamento por grupos de garrafas que não ultrapasse 150 litros de capacidade total em água em 
vez de uma válvula de isolamento por garrafa. 

As garrafas isoladamente e cada garrafa agrupada num quadro devem ter uma pressão de ensaio superior 
ou igual a 200 bar e paredes com uma espessura mínima de 3,5 mm se forem de liga de alumínio e de 
2 mm se forem de aço. As garrafas isoladas que não estejam em conformidade com esta prescrição devem 
ser transportadas dentro de uma embalagem exterior rígida capaz de proteger eficazmente as garrafas e os 
seus acessórios e que satisfaça o nível de ensaios do grupo de embalagem I. As paredes dos tambores sob 
pressão devem ter uma espessura mínima definida pela autoridade competente. 

Os recipientes sob pressão não devem estar providos de um dispositivo de descompressão. 

As garrafas isoladas e as garrafas reunidas num quadro devem ter uma capacidade máxima em água de 85 
litros. 

As válvulas devem estar roscadas directamente sobre os recipientes sob pressão e serem capazes de 
suportar a pressão de ensaio do recipiente sob pressão. 

As válvulas devem ser do tipo sem aperto com estoupa e de membrana não perfurada ou de um tipo com 
aperto com estoupa perfeitamente estanque. 

O transporte em cápsulas não é autorizado. 

Depois do enchimento, todos os recipientes sob pressão devem ser submetidos a um ensaio de 
estanquidade. 
 

Disposições específicas para determinados gases 
 
 l : O Nº ONU 1040, óxido de etileno, pode também ser embalado em embalagens interiores de vidro ou de 

metal, hermeticamente seladas, convenientemente envolvidas dentro de caixas de cartão, de madeira ou de 
metal e que satisfaçam o nível dos ensaios do grupo de embalagem I. A quantidade máxima admitida é de 
30 g para as embalagens interiores de vidro, e de 200 g para as embalagens interiores de metal. Depois do 
enchimento, cada embalagem interior deve ser submetida a um ensaio de estanquidade dentro de um 
banho de água quente; a temperatura e a duração do ensaio devem ser tais que a pressão interna atinja o 
valor da pressão de vapor do óxido de etileno a 55 ºC. A massa líquida máxima numa embalagem exterior 
não deve ultrapassar 2,5 kg.  
 

 m : Os recipientes sob pressão devem ser cheios a uma pressão de serviço que não ultrapasse 5 bares. 
 n  Para o Nº ONU 2190, difluoreto de oxigénio comprimido, as garrafas e as garrafas individuais de um 

quadro não devem conter mais de 5 kg de gás. 
Para o Nº ONU 1045, flúor comprimido, as garrafas, as garrafas individuais de um quadro e os grupos de 
garrafas de um quadro não devem conter mais de 5 kg de gás. Os quadros de garrafas contendo este gás 
podem ser divididas em grupos de garrafas com uma capacidade total em água que não ultrapasse 150 l. 

  o : Em caso algum a pressão de serviço ou a taxa de enchimento indicadas nos quadros devem ser 
ultrapassadas. 

 p : Para o Nº ONU 1001, acetileno dissolvido e o Nº ONU 3374, acetileno sem solvente, as garrafas devem 
ser cheias de uma massa porosa homogénea monolítica; a pressão de serviço e a quantidade de acetileno 
não devem ultrapassar os valores prescritos no certificado de aprovação ou nas normas ISO 3807-2:2000 
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ou 3807-2:2000, conforme o caso. 

Para o Nº ONU 1001, acetileno dissolvido, as garrafas devem conter a quantidade de acetona ou de 
solvente apropriado definido na aprovação (ver normas ISO 3807-2:2000 ou 3807-2:2000, conforme o 
caso); as garrafas providas de um dispositivo de compressão ou ligadas entre elas através de um tubo 
colector devem ser transportadas na posição vertical. 

Em alternativa, para o Nº ONU 1001, acetileno dissolvido, as garrafas que não são recipientes sob pressão 
"UN" podem ser cheias de uma massa porosa não monolítica; a pressão de serviço, a quantidade de 
acetileno e a quantidade de solvente não devem ultrapassar os valores prescritos no certificado de 
aprovação. A periodicidade máxima dos ensaios para as inspecções periódicas não deve ultrapassar cinco 
anos. 

O ensaio de pressão a 52 bares só se aplica às garrafas em conformidade com a norma ISO 3807-2:2000. 
 q : As válvulas dos recipientes sob pressão destinados ao transporte dos gases pirofóricos ou das misturas 

inflamáveis de gases contendo mais de 1 % de compostos pirofóricos devem estar providas de tampões ou 
de capacetes roscados que assegurem a estanquidade aos gases dos recipientes sob pressão, que devem ser 
fabricados de um material que não tenha riscos de ser atacado pelo conteúdo do recipiente sob pressão. Se 
estes recipientes sob pressão estão reunidos num quadro, cada um deles deve estar provido de uma válvula 
individual, que deve estar fechada durante o transporte, e a válvula do tubo colector deve estar provido de 
um tampão ou de capacete roscado que assegure a estanquidade aos gases do recipiente sob pressão. Não é 
autorizado o transporte em cápsulas.  

 r : Admitidos ao transporte em cápsulas nas condições seguintes : 

  a) A massa de gás não deve ultrapassar 150 g por cápsula; 

  b) As cápsulas devem ser isentas de defeitos capazes de enfraquecer-lhes a resistência; 

  c) A estanquidade do fecho deve ser garantida por um dispositivo complementar (coifa, capa, selo, 
 cinta, etc.) próprio a evitar qualquer fuga do sistema de fecho durante o transporte; 

  d) As cápsulas devem ser colocadas numa embalagem exterior com uma resistência suficiente. 
 Um volume não deve pesar mais de 75 kg. 

 
 s : Os recipientes sob pressão de ligas de alumínio devem:  

- estar providos exclusivamente de válvulas de latão ou de aço inoxidável; e 

- estar isentos de qualquer traço de hidrocarbonetos e não estarem sujos de óleo. Os recipientes sob 
pressão “UN” devem ser limpos em conformidade com a norma ISO 11621:1997 

 
 ta : Podem ser utilizados outros critérios para o enchimento das garrafas de aço soldado destinadas ao  
  transporte de matérias do Nº ONU 1965 : 

a) com o acordo da autoridade competente do país onde se realiza o transporte; e 

b) em conformidade com as prescrições de um código técnico nacional ou de uma norma nacional 
reconhecidos pela autoridade competente. 

No caso dos critérios de enchimento diferirem dos da instrução P200 (5), o documento de 
transporte deve conter a menção « Transporte de acordo com a instrução de embalagem P200, 
disposição especial t » e a indicação da temperatura de referência usada para o cálculo da taxa de 
enchimento. 

 
Inspecções periódicas 

 
 u : O intervalo entre os ensaios periódicos podem ser de 10 anos para os recipientes sob pressão de liga de 

alumínio. Esta derrogação só pode ser aplicada aos recipientes sob pressão “UN” se a liga do recipiente 
sob pressão foi submetida ao ensaio de corrosão sob tensão definido na norma ISO 7866:1999. 

 
 v : O intervalo entre as inspecções periódicas das garrafas de aço pode ser de 15 anos: 

a) com o acordo da autoridade competente do país onde se realiza a inspecção periódica e o transporte; 

b) em conformidade com as prescrições de um código técnico ou de uma norma reconhecido(s) pela 
autoridade competente ou da norma EN 1440:1996 « Garrafas de aço soldado transportáveis e 
recarregáveis para gases de petróleo liquefeitos (GPL) – Requalificação periódica. 

 
 
Prescrições aplicáveis às rubricas N.S.A. e às misturas 
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 z : Salvo se for especificado de outro modo nos quadros desta instrução de embalagem, os materiais de que 

são constituídos os recipientes sob pressão e os seus acessórios devem ser compatíveis com o conteúdo e 
não devem reagir com ele de modo a formar compostos nocivos ou perigosos. 

A pressão de ensaio e a taxa de enchimento devem ser calculadas em conformidade com as prescrições 
pertinentes que constam em (5). 

As matérias tóxicas tendo um CL50 inferior ou igual a 200 ml/m3 não devem ser transportadas em tubos, 
tambores sob pressão ou CGEM e devem satisfazer as prescrições da disposição especial de embalagem 
"k". Contudo, a mistura de monóxido de azoto e de tetróxido de diazoto (Nº ONU 1975) pode ser 
transportada em tambores sob pressão. 

Os recipientes sob pressão que contenham gases pirofóricos ou misturas inflamáveis de gases contendo 
mais de 1 % de compostos pirofóricos devem satisfazer as prescrições da disposição especial de 
embalagem “q”. 

Devem ser tomadas as medidas necessárias para evitar qualquer risco de reacções perigosas (por exemplo 
polimerização ou decomposição) durante o transporte. Deve ser efectuada uma estabilização ou 
acrescentado um inibidor, se necessário. 

Para as misturas que contenham o Nº ONU 1911, diborano, a pressão de enchimento deve ser tal que, no 
caso de decomposição completa do diborano, os dois terços da pressão de ensaio do recipiente sob pressão 
não sejam ultrapassados. 

 
Prescrições aplicáveis às matérias que não pertencem à classe 2 

 
 ab : Os recipientes sob pressão devem satisfazer as seguintes condições: 

(i) o ensaio de pressão deve ser acompanhado de um exame interior dos recipientes sob pressão e de 
uma verificação dos acessórios; 

(ii) e ainda, de dois em dois anos, deve ser verificada a resistência à corrosão através de instrumentos 
apropriados (por exemplo por ultra-sons), assim como o estado dos acessórios; 

(iii) a espessura de parede não deve ser inferior a 3 mm. 
 

 ac : Os ensaios e as inspecções devem ser efectuados sob o controlo de um organismo de inspecção autoridade 
competente. 

 
 ad : Os ensaios devem satisfazer as seguintes condições: 

(i) os recipientes sob pressão devem ser concebidos para uma pressão de cálculo de pelo menos 
2,1 MPa (21 bar) (pressão manométrica); 

(ii) e ainda, para as marcas dos recipientes recarregáveis, devem figurar em caracteres legíveis e duráveis 
as seguintes indicações: 

- o Nº ONU e a designação oficial de transporte da matéria segundo 3.1.2; 

- a massa máxima admissível de enchimento e a tara do recipiente sob pressão, incluindo os 
 acessórios que no momento do enchimento estavam instalados, ou a massa bruta. 

 
(11) Consideram-se cumpridas as prescrições aplicáveis da presente instrução de embalagem se forem aplicadas as 
 seguintes normas : 

Prescrições aplicáveis Referência Título do documento 

(7) EN 1919:2000 Garrafas de gás transportáveis - Garrafas de gás liquefeitos (excepto 
o acetileno e o GPL) – Inspecção no momento do enchimento 

(7) EN 1920:2000 Garrafas de gás transportáveis - Garrafas de gás comprimidos 
(excepto o acetileno)- Inspecção no momento do enchimento 

(7) EN 12754:2001 Garrafas de gás transportáveis - Garrafas para acetileno dissolvido - 
Inspecção no momento do enchimento 
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(7) EN 13365:2002 

+ A1:2005 
Garrafas de gás transportáveis - Quadros de garrafas para gases 
permanentes e liquefeitos (excepto o acetileno) - Inspecção no 
momento do enchimento 

(7) e (10) ta (b) EN 1439:2005 
(salvo 3.5 e Anexo C) 

Equipamentos para GPL e seus acessórios - Garrafas de aço 
soldadas transportáveis e recarregáveis para gás de petróleo 
liquefeito (GPL) – Procedimentos de verificação antes, durante e 
após o enchimento 

(7) e (10) ta (b) EN 14794:2005 Equipamentos para GPL e seus acessórios - Garrafas de alumínio 
transportáveis e recarregáveis para gás de petróleo liquefeito (GPL) 
– Procedimento de verificação antes, durante e após o enchimento 

(10) (p)  EN 1801:1998 
 

Garrafas de gás transportáveis - Condições de enchimento das 
garrafas de acetileno individuais (incluindo a lista das massas 
porosas admissíveis) 

(10) (p)  EN 12755:2000 Garrafas de gás transportáveis - Condições de enchimento dos 
quadros de garrafas de acetileno 

 
P200 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM (cont) P200 

Quadro 1 : GASES COMPRIMIDOS […]  
 
P200 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM (cont) P200 

Quadro 2 : GASES LIQUEFEITOS E GASES DISSOLVIDOS […] 
. 

P200 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM (cont) P200 

Quadro 3 : MATÉRIAS QUE NÃO PERTENCEM À CLASSE 2 […] 

 
P201 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P201 

[…] 
 
P202 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P202 

[…] 
 

P203 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P203 
[…] 

 
P204 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P204 

(Suprimida) 

 
P205 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P205 

(Suprimida) 
 

P206 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P206 
[…] 

 
P300 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P300 

[…] 
 
P301 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P301 

[…] 
P302 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P302 

[…] 
 
 
P400 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P400 
As embalagens seguintes são autorizadas se satisfizerem as disposições gerais das secções 4.1.1 e 4.1.3 (ver também o 
quadro do 4.1.4.4) : 
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1) Recipientes sob pressão, podem ser utilizados se satisfizerem as disposições gerais do 4.1.3.6. Devem ser de aço e 
devem ser submetidos a um ensaio inicial e a ensaios periódicos de 10 em 10 anos a uma pressão que não seja inferior 
a 1 MPa (10 bar, pressão manométrica). Durante o transporte, o líquido deve estar coberto de uma camada de gás 
inerte cuja pressão manométrica não seja inferior a 20 kPa (0,2 bar); 

 
2) Caixas (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F ou 4G), tambores (1A2, 1B2, 1N2, 1D ou 1G) ou jerricanes (3A2 ou 3B2) 

contendo tambores de metal hermeticamente fechados com embalagens interiores de vidro ou de metal, com uma 
capacidade que não ultrapasse 1 l cada, e providos de uma tampa roscada com junta. As embalagens interiores devem 
ser calçadas por todos os lados com um material de enchimento seco, absorvente e incombustível, em quantidade 
suficiente para absorver a totalidade do conteúdo. As embalagens interiores não devem ser cheias a mais de 90 % da 
sua capacidade. As embalagens exteriores devem ter uma massa líquida máxima de 125 kg; 

 
3) Tambores de aço, de alumínio ou de outro metal (1A2, 1B2 ou 1N2), jerricanes (3A2 ou 3B2) ou caixas (4A ou 4B) 

com uma massa líquida máxima de 150 kg cada, contendo tambores metálicos hermeticamente fechados com uma 
capacidade que não ultrapasse 4 l cada, e providos de uma tampa roscada com junta. As embalagens interiores devem 
ser calçadas por todos os lados com um material de enchimento seco, absorvente e incombustível, em quantidade 
suficiente para absorver a totalidade do conteúdo. Cada camada de embalagens interiores deve ser separada das 
outras por uma divisória para além do material de enchimento. As embalagens interiores não devem ser cheias a mais 
de 90 % da sua capacidade.  

Disposição especial de embalagem: 

PP86 Para os Nºs ONU 3392 e 3394, o ar deve ser libertado da fase gasosa por meio de azoto ou por outros meios.. 

 
 
P401 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P401 
As embalagens seguintes são autorizadas se satisfizerem as disposições gerais das secções 4.1.1 e 4.1.3 (ver também o 
quadro do 4.1.4.4) : 
 
1) Recipientes sob pressão, podem ser utilizados se satisfizerem as disposições gerais do 4.1.3.6. Devem ser de aço e 

devem ser submetidos a um ensaio inicial e a ensaios periódicos de 10 em 10 anos a uma pressão que não seja 
inferior a 0,6 MPa (6 bar, pressão manométrica). Durante o transporte, o líquido deve estar coberto de uma camada 
de gás inerte cuja pressão manométrica não seja inferior a 20 kPa (0,2 bar).  

 
 Embalagem 

interior 
Embalagem 

exterior 
2) Embalagens combinadas constituídas por embalagens interiores de  vidro, 

de  metal ou de matéria plástica, providas de tampa roscada e envolvidas 
num material de enchimento inerte e absorvente, em quantidade suficiente 
para absorver a totalidade do conteúdo.  

1 l 

30 kg 
(massa líquida 

máxima) 
 
 
P402 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P402 
As embalagens seguintes são autorizadas se satisfizerem as disposições gerais das secções 4.1.1 e 4.1.3 (ver também o 
quadro do 4.1.4.4) : 
 
1) Recipientes sob pressão, podem ser utilizados se satisfizerem as disposições gerais do 4.1.3.6. Devem ser de aço e 

devem ser submetidos a um ensaio inicial e a ensaios periódicos de 10 em 10 anos a uma pressão que não seja 
inferior a 0,6 MPa (6 bar, pressão manométrica). Durante o transporte, o líquido deve estar coberto de uma camada 
de gás inerte cuja pressão manométrica não seja inferior a 20 kPa (0,2 bar).  

 
 Embalagem 

interior 
Embalagem 

exterior 
2) Embalagens combinadas constituídas por embalagens interiores de vidro, de 

 metal ou de matéria plástica, providas de tampa roscada e envolvidas num 
material de enchimento inerte e absorvente, em quantidade suficiente para 
absorver a totalidade do conteúdo. 

 
3) Tambores de aço (1A1) com uma capacidade máxima de 250 l.  

10 kg 
(vidro) 
15 kg  

(metal ou matéria 
plástica) 

 
 

125 kg 
 

125 kg 

4) Embalagens compósitas constituídas por um recipiente de matéria plástica com tambor exterior de aço ou de alumínio 
(6HA1 ou 6HB1) com uma capacidade máxima de 250 l. 
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Disposição especial de embalagem específica do RID e do ADR: 
 
RR4 Para o Nº ONU 3130, as aberturas dos recipientes devem estar hermeticamente fechadas por meio de dois 

dispositivos montados em série, em que pelo menos um deles deve estar aparafusado ou fixado de maneira 
equivalente. 

 
P403 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P403 
As embalagens seguintes são autorizadas se satisfizerem as disposições gerais das secções 4.1.1 e 4.1.3  
Embalagens combinadas : 
Embalagens interiores  Embalagens exteriores  Massa líquida máxima 

 de vidro   2 kg Tambores  
 de matéria plástica 15 kg  de aço (1A2) 400 kg 
 de metal  20 kg  de alumínio (1B2) 400 kg 
  de um metal diferente do aço 

 ou do alumínio (1N2) 
400 kg 

  de matéria plástica (1H2) 400 kg 
  de contraplacado(1D) 400 kg 
As embalagens interiores devem estar 
hermeticamente fechadas (por exemplo por fita 
adesiva ou tampas roscadas).  

 de cartão (1G) 400 kg 

 Caixas  
  de aço (4A) 400 kg 
  de alumínio (4B) 400 kg 
  de madeira natural (4C1) 250 kg 
  de madeira natural, com divisórias 

estanques aos pulverulentos 
 (4C2) 

250 kg 

  de contraplacado(4D) 250 kg 
  de aglomerado de madeira (4F) 125 kg 
  de cartão (4G) 125 kg 
  de matéria plástica expandida (4H1) 60 kg 
  de matéria plástica rígida (4H2) 250 kg 
 Jerricanes  
  de aço (3A2) 120 kg 
  de alumínio (3B2) 120 kg 
  de matéria plástica (3H2) 120 kg 
Embalagens simples : Massa líquida máxima 
Tambores   

 de aço (1A1, 1A2) 250 kg 
 de alumínio (1B1, 1B2) 250 kg 
 de um metal diferente do aço ou do alumínio (1N1, 1N2) 250 kg 
 de matéria plástica (1H1, 1H2) 250 kg 

Jerricanes   
 de aço (3A1, 3A2) 120 kg 
 de alumínio (3B1, 3B2) 120 kg 
 de matéria plástica (3H1, 3H2) 120 kg 

Embalagens compósitas   
recipiente de matéria plástica com tambor exterior de aço ou de alumínio (6HA1 ou 6HB1) 250 kg 
recipiente de matéria plástica com tambor exterior de cartão, de matéria plástica ou de 
 contraplacado (6HG1, 6HH1 ou 6HD1) 

 
75 kg 

recipiente de matéria plástica com caixa ou grade exterior de aço ou de alumínio ou com caixa 
exterior de madeira natural, de contraplacado, de cartão ou de matéria plástica rígida (6HA2, 
6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 ou 6HH2) 

 
 

75 kg 
Recipientes sob pressão, podem ser utilizados se satisfizerem as disposições gerais do 4.1.3.6. 
Disposição adicional : 
As embalagens devem estar hermeticamente fechadas. 
Disposição especial de embalagem 
 
PP83 Para o Nº ONU 2813, saquetas estanques à água não contendo mais de 20 g de matéria destinada à formação de 

calor, podem ser embaladas para o transporte. Cada saqueta estanque à água deve ser colocada dentro de uma 
saqueta selada de matéria plástica, esta colocada dentro de uma embalagem intermédia. Uma embalagem exterior não 
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deve conter mais de 400 g de matéria. Não deve haver dentro da embalagem água ou outro líquido que possa reagir 
com matérias hidroreactivas. 

. 
 
P404 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P404 
Esta instrução aplica-se às matérias sólidas pirofóricas (Nºs ONU 1383, 1854, 1855, 2008, 2441, 2545, 2546, 2846, 2881, 
3200, 3391 e 3393). 

As embalagens seguintes são autorizadas se satisfizerem as disposições gerais das secções 4.1.1 e 4.1.3 : 

1) Embalagens combinadas  
 
 Embalagens exteriores:  (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F ou 4H2) 
 
 Embalagens interiores: de metal com uma massa líquida máxima de 15 kg cada. 
   As embalagens interiores devem estar hermeticamente fechadas e providas de uma 

  tampa roscada. 

2) Embalagens de metal (1A1, 1A2, 1B1, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1 e 3B2) 
 Massa bruta máxima: 150 kg. 
 
3) Embalagens compósitas : Recipientes de matéria plástica com tambor exterior de aço ou de alumínio 

 (6HA1 ou 6HB1) 
 Massa bruta máxima: 150 kg. 
Recipientes sob pressão, podem ser utilizados se satisfizerem as disposições gerais do 4.1.3.6. 
Disposição especial de embalagem 

PP86 Para os Nºs ONU 3391 e 3393, o ar deve ser libertado da fase gasosa por meio de azoto ou por outros meios.  

 
P405 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P405 

[…] 
 
P406 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P406 

[…] 
 
P407 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P407 

[…] 
 
P408 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P408  

[…] 
 
P409 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P409  

[…] 
 
P410 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P410  
As embalagens seguintes são autorizadas se satisfizerem as disposições gerais das secções 4.1.1 e 4.1.3 : 
Embalagens combinadas : 

Massa líquida máxima Embalagens interiores Embalagens exteriores 
Grupo de 

embalagem II 
Grupo de 

embalagem III 
 de vidro   10 kg 
 de matéria plástica a 30 kg 
 de metal  40 kg 
 de papel a, b  10 kg 
 de cartão a, b   10 kg 
 

a Estas embalagens devem ser 
estanques aos pulverulentos. 

Tambores 
 de aço (1A2) 
 de alumínio (1B2) 
 de um metal diferente do aço ou 

do alumínio (1N2) 
 de matéria plástica (1H2) 
 de contraplacado(1D) 
 de cartão (1G) a 
 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
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b Estas embalagens interiores não 

devem ser utilizadas quando as 
matérias transportadas são 
susceptíveis de se liquefazer durante o 
transporte. 

Caixas 
 de aço (4A) 
 de alumínio (4B) 
 de madeira natural (4C1) 
 de madeira natural, com painéis 

estanques aos pulverulentos (4C2) 
 de contraplacado(4D) 
 de aglomerado de madeira (4F) 
 de cartão (4G)a  

 de matéria plástica expandida (4H1) 
 de matéria plástica rígida (4H2 ) 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
60 kg 

400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
60 kg 

400 kg 

 

Jerricanes 
 de aço (3A2) 
 de alumínio (3B2) 
 de matéria plástica (3H2) 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

Embalagens simples : 
Tambores 

 de aço (1A1 ou 1A2) 
 de alumínio (1B1 ou 1B2) 
 de um metal diferente do aço ou do alumínio (1N1 ou 1N2) 
 de matéria plástica (1H1 ou 1H2) 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

Jerricanes 
 de aço (3A1 ou 3A2) 
 de alumínio (3B1 ou 3B2) 
 de matéria plástica (3H1 ou 3H2) 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

Embalagens simples (cont): Grupo de 
embalagem II 

Grupo de 
embalagem III 

Caixas 
 de aço (4A) c 

 
400 kg 

 
400 kg 

 de alumínio (4B) c 400 kg 400 kg 
 de madeira natural (4C1) c 400 kg 400 kg 
 de contraplacado(4D) c 400 kg 400 kg 
 de aglomerado de madeira (4F) c 400 kg 400 kg 
 de madeira natural, com painéis estanques aos pulverulentos (4C2) c 400 kg 400 kg 
 de cartão ( 4G) c 400 kg 400 kg 
 de matéria plástica rígida (4H2) c 400 kg 400 kg 

Sacos 
 sacos (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) c, d 

 
50 kg 

 
50 kg 

Embalagens compósitas   

Recipientes de matéria plástica com tambor exterior de alumínio, de 
contraplacado, de  cartão ou de matéria plástica : 6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HD1 
ou 6HH1 

400 kg 400 kg 

Recipiente de matéria plástica com grade ou caixa exterior de aço ou de alumínio 
ou com caixa exterior de madeira natural, de contraplacado, de cartão ou de 
matéria plástica rígida : 6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 ou 6HH2 

75 kg 75 kg 

Recipientes de vidro com tambor exterior de aço, de alumínio, de contraplacado 
ou de cartão : 6PA1, 6PB1, 6PD1 ou 6PG1, com caixa ou grade exterior de 
aço ou de alumínio ou com caixa exterior de madeira natural ou de cartão ou 
com cestos exterior de verga: 6PA2, 6PB2, 6PC, 6PD2 ou 6PG2, ou com 
embalagem exterior de matéria plástica rígida ou expandida : 6PH1 ou 6PH2 

75 kg 75 kg 

c Estas embalagens não devem ser utilizadas quando as matérias transportadas são susceptíveis de se liquefazer durante o transporte. 
 
d Estas embalagens só devem ser utilizadas para as matérias do grupo de embalagem II quando são transportadas  num veículo coberto ou 

num contentor fechado. 
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Recipientes sob pressão, podem ser utilizados se satisfizerem as disposições gerais do 4.1.3.6. 

Disposições especiais de embalagem : 
 
PP39 Para o Nº ONU 1378, é necessário um respiradouro para as embalagens de metal. 

PP40 Para os Nºs ONU 1326, 1352, 1358, 1395, 1396, 1436, 1437, 1871, 2805 e 3182 do grupo de embalagem II, não 
são autorizados os sacos. 

PP83 Para o Nº ONU 2813, saquetas estanques à água não contendo mais de 20 g de matéria destinada à formação de 
calor, podem ser embaladas para o transporte. Cada saqueta estanque à água deve ser colocada dentro de uma 
saqueta selada de matéria plástica, esta colocada dentro de uma embalagem intermédia. Uma embalagem exterior 
não deve conter mais de 400 g de matéria. Não deve haver dentro da embalagem água ou outro líquido que possa 
reagir com matérias hidroreactivas. 

 
P411 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P411 

[…] 
 
P500 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P500 

[…] 
 
P501 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P501 

[…] 
 
P502 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P502 

[…] 
 
P503 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P503 

[…] 
 
P504 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P504 

[…] 
 
P520 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P520 
Esta instrução aplica-se aos peróxidos orgânicos da classe 5.2 e às matérias auto-reactivas da classe 4.1. 
As embalagens seguintes são autorizadas se satisfizerem as disposições gerais das secções 4.1.1 e 4.1.3 e as disposições 
particulares da secção 4.1.7.1.  
 
Os métodos de embalagem são enumerados de OP1 a OP8. Os métodos de embalagem apropriados, mencionados em 
4.1.7.1.3, 2.2.41.4 e 2.2.52.4, aplicam-se actualmente e individualmente aos peróxidos orgânicos e às matérias auto-
reactivas. As quantidades indicadas para cada método de embalagem correspondem às quantidades máximas autorizadas 
por volume. São autorizadas as seguintes embalagens : 
 
1) Embalagens combinadas cuja embalagem exterior é uma caixa (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 e 4H2), 

um tambor (1A2, 1B2, 1G, 1H2 e 1D) ou um jerricane (3A2, 3B2 e 3H2) 
 
2) Embalagens simples constituídas por um tambor (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2 e 1D) ou por um jerricane 

(3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 e 3H2) 
 
3) Embalagens compósitas cujo recipiente interior é de matéria plástica (6HA1, 6HA2, 6HB1, 6HB2, 6HC, 6HD1, 

6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HH1 e 6HH2) 
 

Quantidade máxima por embalagem/volume a para os métodos de embalagem OP1 a OP8 
Método de embalagem 

 

 

Quantidade máxima 

OP1 OP2 
a
 OP3 OP4 

a
 OP5 OP6 OP7 OP8 

Massa máxima (em kg) para as 

matérias sólidas e para as 

embalagens combinadas 

(líquidos e sólidos) 

0,5 0,5/10 5 5/25 25 50 50 400 
b
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Quantidade máxima em litros 
para os líquidos c 

0,5 - 5 - 30 60 60 225 d 

a Se forem atribuídos dois valores, o primeiro diz respeito à massa líquida máxima por embalagem interior e o segundo à massa líquida 
máxima do volume completo. 

b 60 kg para jerricanes/200 kg para as caixas e, para as matérias sólidas, 400 kg para embalagens combinadas constituídas por caixas 
como embalagens exteriores (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 e 4H2) e com embalagens interiores de matéria plástica ou de fibra com uma 
massa líquida máxima de 25 kg. 

c As matérias viscosas devem ser consideradas como matérias sólidas se não satisfizerem os critérios da definição de "líquido" da 
secção 1.2.1. 

c 60 l para os jerricanes. 
Disposições adicionais : 
 

1. A embalagens metálicas, incluindo as embalagens interiores das embalagens combinadas e as embalagens exteriores 
das embalagens combinadas ou compósitas só podem ser utilizadas para os métodos de embalagem OP7 e OP8. 

2. Nas embalagens combinadas, só podem ser utilizados recipientes de vidro como embalagens interiores e a 
quantidade máxima por recipientes é de 0,5 kg para os sólidos e de 0,5 l para os líquidos. 

3. Nas embalagens combinadas, os materiais de enchimento devem ser dificilmente inflamáveis. 

4. A embalagem de um peróxido orgânico ou de uma matéria auto-reactiva que ostente uma etiqueta de risco 
subsidiário de "MATÉRIA EXPLOSIVA" (modelo Nº 1, ver 5.2.2.2.2) deve também estar conforme com as 
disposições dos 4.1.5.10 e 4.1.5.11. 

Disposições especiais de embalagem : 
 
PP21 Para determinadas matérias auto-reactivas dos tipos B ou C (Nºs ONU 3221, 3222, 3223, 3224, 3231, 3232, 3233 

e 3234), é necessário utilizar uma embalagem mais pequena do que a que está prevista respectivamente nos 
métodos de embalagem OP5 ou OP6 (ver 4.1.6 e 2.2.41.4). 

 
PP22 O bromo-2 nitro-2 propanodiol-1,3 (Nº ONU 3241) deve ser embalado conforme o método OP6. 

 
P600 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P600 

[…] 
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P601 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P601 
As embalagens seguintes são autorizadas se satisfizerem as disposições gerais das secções 4.1.1 e 4.1.3 e se as embalagens forem 
hermeticamente fechadas. 
 
1) Embalagens combinadas com uma massa bruta máxima de 15 kg, constituídas por: 

-  uma ou mais embalagens interiores de vidro com uma capacidade máxima de 1 litro cada, cheias a não mais de 90% da 
sua capacidade e cujo fecho deve ser fisicamente mantido no seu lugar por todos os meios, de modo a impedir que o 
fecho se solte ou dê de si a em caso de choque ou vibração durante o transporte, embaladas individualmente dentro  

-  recipientes metálicos em conjunto com um material de enchimento e um material absorvente capaz de absorver a 
totalidade do conteúdo da embalagem interior (embalagens interiores) de vidro, colocadas dentro  

-  embalagens exteriores: 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ou 4H2. 
 
2) Embalagens combinadas constituídas por embalagens interiores de metal ou ainda, só para o Nº ONU 1744, de polivinilo-

difluorado (PVDF), com uma capacidade máxima de 5 l, envolvidas individualmente por um material absorvente em quantidade 
suficiente para absorver a totalidade do conteúdo e por um material de enchimento inerte, dentro de uma embalagem exterior 
(1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ou 4H2) com uma massa bruta máxima de 75 kg. As embalagens 
interiores não devem ser cheias a mais de 90 % da sua capacidade. O sistema de fecho de cada embalagem interior deve estar 
fisicamente mantido no seu lugar por todos os meios, de modo a impedir que o fecho se solte ou dê de si em caso de choque ou 
vibração durante o transporte. 

 
3) Embalagens constituídas pelos seguintes elementos: 
 
 Embalagens exteriores : tambores de aço ou de matéria plástica, com tampo superior amovível (1A2 ou 1H2), que tenham resistido 

aos ensaios em conformidade com as prescrições constantes de 6.1.5 à massa correspondente à do volume formado, seja enquanto 
embalagem concebida para conter embalagens interiores, seja enquanto embalagem simples concebida para conter  sólidos ou 
líquidos, e consequentemente marcadas. 

 
 Embalagens interiores : 
 
 Tambores e embalagens compósitas (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 ou 6HA1), que satisfaçam as prescrições do capítulo  6.1 para 

as embalagens simples, submetidas às seguintes condições :  

a) O ensaio de pressão hidráulica deve ser executado a uma pressão de pelo menos 0,3 MPa (pressão manométrica); 
b) Os ensaios de estanquidade efectuados durante a concepção e a produção devem ser executados a uma pressão de 30 kPa; 
c) Devem estar isolados do tambor exterior com interposição de matérias de enchimento inertes, absorvendo os choques e 

envolvendo as embalagens interiores por todos os lados; 
d) A capacidade de um tambor interior não deve ultrapassar 125 l; 
e) O dispositivo de fecho deve ser por tampas roscadas que sejam : 

i) fisicamente mantidas no seu lugar por todos os meios, de modo a impedir que o fecho se solte ou dê de si em caso 
de choque ou vibração durante o transporte; 

i) providos de um capuz de estanquidade. 
f) As embalagens exteriores e interiores devem ser submetidas periodicamente a um ensaio de estanquidade segundo b), pelo 

menos de dois anos e meio em dois anos e meio;  
g) A embalagem completa deve ser inspeccionada visualmente no mínimo de três em três anos dando satisfação a um 

organismo de inspecção e certificação reconhecido pela autoridade competente; 
h) A embalagem exterior e interior devem levar em caracteres bem legíveis e duráveis : 

i) a data (mês, ano) do ensaio inicial e do último ensaio da inspecção periódica a que foi submetido; 
ii) o punção do perito que procedeu aos ensaios. 

4) Recipientes sob pressão; podem ser utilizados se satisfizerem as disposições gerais do 4.1.3.6. Devem ser submetidos a um ensaio 
inicial e a ensaios periódicos de 10 em 10 anos a uma pressão que não seja inferior a 1 MPa (10 bar) (pressão manométrica). Os 
recipientes sob pressão não devem estar munidos de um dispositivo de descompressão. Cada recipiente sob pressão que contenha 
um líquido tóxico à inalação com uma CL50 inferior ou igual a 200 ml/m3 (ppm) deve ser fechado por meio de uma tampa roscada 
ou de uma válvula em conformidade com as seguintes prescrições: 

 

a) As tampas roscadas ou válvulas devem estar aparafusadas directamente ao recipiente sob pressão e serem capazes de suportar 
a pressão de ensaio do recipiente sem riscos de avaria ou de fuga; 

b) As válvulas devem ser do tipo sem aperto com vedante e de membrana não perfurada; contudo, para as matérias corrosivas, 
podem ser do tipo com aperto com vedante, a estanquidade da montagem deve ser garantida através de um capuz de 
estanquidade munido de uma junta fixada ao corpo da válvula ou ao recipiente sob pressão para evitar a perda de matéria 
através da embalagem; 

c) As saídas das válvulas devem estar providas de tampas roscadas robustas ou de capuzes/capacetes roscados e de um material 
inerte garantindo a estanquidade dos recipientes; 

d) Os materiais de que são constituídos os recipientes sob pressão, as válvulas, as tampas, os capacetes de saída, o vedante e as 
juntas de estanquidade devem ser compatíveis entre si e com o conteúdo. 
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P601 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P601 

Os recipientes sob pressão cuja parede tenha, num qualquer ponto, uma espessura inferior a 2,0 mm e os recipientes sob pressão 
cujas válvulas não estejam protegidas devem ser transportados dentro de uma embalagem exterior. Os recipientes sob pressão não 
devem ser ligados entre si por um tubo colector ou conectados entre si. 

 
Disposição especial de embalagem 
 
PP82 Para o Nº ONU 1744, podem ser utilizadas embalagens interiores de vidro com uma capacidade máxima de 1,3 l dentro de 

uma embalagem exterior autorizada, sendo a massa bruta máxima de 25 kg. 
 
Disposição especial de embalagem específica do RID e do ADR 
 
RR3 Só devem utilizados recipientes que satisfaçam uma das prescrições particulares (PR) enumeradas no 4.1.4.4. 

 
P602 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P602 

As embalagens seguintes são autorizadas se satisfizerem as disposições gerais das secções 4.1.1 e 4.1.3 e se as embalagens forem 
hermeticamente fechadas: 
 
1) Embalagens combinadas com uma massa bruta máxima de 15 kg, constituídas por: 

-  uma ou mais embalagens interiores de vidro com uma capacidade máxima de 1 litro cada, cheias a não mais de 90% da 
sua capacidade e cujo fecho deve ser fisicamente mantido no seu lugar por todos os meios, de modo a impedir que o 
fecho se solte ou dê de si a em caso de choque ou vibração durante o transporte, embaladas individualmente dentro  

-  recipientes metálicos em conjunto com um material de enchimento e um material absorvente capaz de absorver a 
totalidade do conteúdo da embalagem interior (embalagens interiores) de vidro, colocadas dentro  

-  embalagens exteriores: 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ou 4H2. 
 
2) Embalagens combinadas constituídas por embalagens interiores de metal envolvidas individualmente num material absorvente, 

em quantidade suficiente para absorver a totalidade do conteúdo, e num material de enchimento inerte, acondicionadas numa 
embalagem exterior (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ou 4H2) de massa bruta máxima de 75 kg. As 
embalagens interiores não devem ser cheias a mais de 90 % da sua capacidade. O sistema de fecho de cada embalagem interior 
deve estar fisicamente mantido no seu lugar por todos os meios, de modo a impedir que o fecho se solte ou dê de si em caso de 
choque ou vibração durante o transporte. A capacidade das embalagens interiores não deve ultrapassar 5 l. 

 
3) Tambores e embalagens compósitas (1A1, 1B1, 1N1, 1H1, 6HA1 ou 6HH1), submetidos às seguintes condições: 
 

a) O ensaio de pressão hidráulica deve ser efectuado a uma pressão de pelo menos 0,3 MPa (pressão manométrica); 
 
b) Os ensaios de estanquidade durante o projecto e durante a produção devem ser efectuados a uma pressão de 30 kPa; 
 
c) Os sistemas de fecho devem ser por meio de tampas roscadas que sejam : 
 

i) fisicamente mantidos no seu lugar por todos os meios, de modo a impedir que o fecho se solte ou dê de si em caso 
de choque ou vibração durante o transporte; 

 
ii) providos de um capuz de estanquidade. 
 

4) Recipientes sob pressão; podem ser utilizados se satisfizerem as disposições gerais do 4.1.3.6. Devem ser submetidos a um ensaio 
inicial e a ensaios periódicos de 10 em 10 anos a uma pressão que não seja inferior a 1 MPa (10 bar) (pressão manométrica). Os 
recipientes sob pressão não devem estar munidos de um dispositivo de descompressão. Cada recipiente sob pressão que contenha 
um líquido tóxico à inalação com uma CL50 inferior ou igual a 200 ml/m3 (ppm) deve ser fechado por meio de uma tampa roscada 
ou de uma válvula em conformidade com as seguintes prescrições: 

a) As tampas roscadas ou válvulas devem estar aparafusadas directamente ao recipiente sob pressão e serem capazes de suportar 
a pressão de ensaio do recipiente sem riscos de avaria ou de fuga; 

b) As válvulas devem ser do tipo sem aperto com vedante e de membrana não perfurada; contudo, para as matérias corrosivas, 
podem ser do tipo com aperto com vedante, a estanquidade da montagem deve ser garantida através de um capuz de 
estanquidade munido de uma junta fixada ao corpo da válvula ou ao recipiente sob pressão para evitar a perda de matéria 
através da embalagem; 

c) As saídas das válvulas devem estar providas de tampas roscadas robustas ou de capuzes/capacetes roscados e de um material 
inerte garantindo a estanquidade dos recipientes; 

d) Os materiais de que são constituídos os recipientes sob pressão, as válvulas, as tampas, os capacetes de saída, o vedante e as 
juntas de estanquidade devem ser compatíveis entre si e com o conteúdo. 

Os recipientes sob pressão cuja parede tenha, num qualquer ponto, uma espessura inferior a 2,0 mm e os recipientes sob pressão 
cujas válvulas não estejam protegidas devem ser transportados dentro de uma embalagem exterior. Os recipientes sob pressão não 
devem ser ligados entre si por um tubo colector ou conectados entre si. 
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P620 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P620 

[…] 

 
P621 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P621 

[…] 
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P650 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P650 

Esta instrução aplica-se ao Nº ONU 3373. 

1) As embalagens devem ser de boa qualidade, suficientemente sólidas para resistir aos choques e às solicitações a 
que podem estar normalmente sujeitas durante o transporte, incluindo o transbordo entre veículos ou contentores 
ou entre veículos ou contentores e os entrepostos, bem como qualquer retirada de uma palete ou de uma 
sobrembalagem com vista a um manuseamento manual ou mecânico posterior. As embalagens devem ser 
construídas e fechadas, sempre que são preparadas para a expedição, de modo a excluir qualquer perda de 
conteúdo que possa resultar, nas condições normais de transporte, de vibrações ou de variações de temperatura, 
de humidade ou de pressão. 

2) A embalagem deve incluir, pelo menos, os três componentes seguintes:  

 a) um recipiente primário; 

 b) uma embalagem secundária; e 

 c) uma embalagem exterior; 

em que, ou a embalagem secundária, ou a embalagem exterior deve ser rígida. 

3) Os recipientes primários devem ser embalados em embalagens secundárias de modo a evitar, nas condições 
normais de transporte, que se quebrem, sejam perfurados ou deixem escapar o seu conteúdo nas embalagens 
secundárias. As embalagens secundárias devem ser colocadas dentro de embalagens exteriores com interposição 
de matérias de enchimento apropriadas. Uma fuga do conteúdo não deve desencadear qualquer alteração 
substancial das propriedades de protecção das matérias de enchimento ou da embalagem exterior. 

4) Para o transporte, a marca representada a seguir deve ser aposta sobre a superfície exterior da embalagem exterior 
sobre um fundo com cor contrastante com a mesma, devendo ser fácil de ver e ler. A marca deve ter a forma de 
um quadrado colocado sobre os vértices (em losango) com as dimensões mínimas de 50 mm × 50 mm, a largura 
do traço deve ser de pelo menos 2 mm e a altura das letras e dos números deve ser de pelo menos 6 mm. A 
designação oficial de transporte" MATÉRIA BIOLÓGICA, CATEGORIA B", em letras e pelo menos 6 mm de 
altura, deve ser marcada sobre a embalagem exterior junto da marca em forma de losango. 

 

5) Pelo menos uma superfície da embalagem exterior deve ter as seguintes dimensões mínimas 100 mm × 100 mm. 

6) O volume completo deve poder ser submetido com sucesso ao ensaio de queda do 6.3.2.5, como especificado 
nos 6.3.2.2 a 6.3.2.4, de uma altura de queda de 1,2 m. Após a série de quedas indicada, não podem observar-se 
fugas a partir do ou dos recipientes primários, que devem permanecer protegidos pelo material absorvente, 
quando prescrito, dentro da embalagem secundária.  

7) Para as matérias líquidas: 

a) O ou os recipientes primários devem ser estanques; 

b) A embalagem secundária deve ser estanque; 

c) Se vários recipientes primários frágeis são colocados numa embalagem secundária simples, eles devem ser 
envolvidos individualmente ou separados para evitar qualquer contacto entre eles; 

d) Deve ser colocado um material absorvente entre o recipiente primário e a embalagem secundária. A 
quantidade de material absorvente deve ser suficiente para absorver a totalidade do conteúdo dos recipientes 
primários, de modo a que uma libertação da matéria líquida não atinja a integridade do material de 
enchimento ou da embalagem exterior; 

e) O recipiente primário ou a embalagem secundária deve ser capaz de resistir sem fuga a uma pressão interior 
de 95 kPa (0,95 bar). 

8) Para as matérias sólidas: 

UN3373 
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P650 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P650 

a) O ou os recipientes primários devem ser estanques aos pulverulentos; 

b) A embalagem secundária deve ser estanque aos pulverulentos; 

c) Se são colocados vários recipientes primários frágeis numa embalagem secundária única, eles devem ser 
envolvidos individualmente ou separados para evitar qualquer contacto entre eles; 

d) Se não se puder excluir a presença de líquido residual dentro do recipiente primário durante o transporte, 
deve ser utilizada uma embalagem adaptada aos líquidos, contendo um material absorvente. 

9) Amostras refrigeradas ou congeladas: gelo, neve carbónica e azoto líquido 

a) Quando são utilizados neve carbónica ou azoto líquido para guardar no frio as amostras a baixa  
temperatura, devem ser observadas todas as prescrições aplicáveis do RPE. Quando são utilizados gelo ou 
neve carbónica, devem ser colocados no exterior das embalagens secundárias ou na embalagem exterior ou 
na sobrembalagem. Devem ser previstos calços interiores para manter as embalagens secundárias na sua 
posição original se o gelo fundir ou a neve carbónica se evaporar. Se for utilizado gelo, a embalagem exterior 
ou a sobrembalagem deve ser  estanque. Se for utilizado dióxido de carbono sob a forma sólida (neve 
carbónica) a embalagem deve ser concebida e fabricada para permitir que o gás carbónico se liberte de modo 
a impedir um aumento da pressão o que levaria a uma ruptura das embalagens e dos volumes (a embalagem 
exterior ou a sobrembalagem) devem levar a menção "Dióxido de carbono sólido" ou "neve carbónica"; 

b) O recipiente primário e a embalagem secundária devem conservar a sua integridade à temperatura do 
elemento refrigerante utilizado bem como às temperaturas e pressões que poderiam ser atingidas se 
desaparecesse o agente de arrefecimento.  

10) Quando os volumes são acondicionados numa sobrembalagem, as marcas dos volumes, prescritas pela presente 
instrução de embalagem, devem ser, ou directamente visíveis, ou ser reproduzidos no exterior da sobrembalagem. 

11) As matérias infecciosas do Nº ONU 3373 que são embaladas e os volumes que são marcados em conformidade 
com a presente instrução de embalagem não são submetidas a mais nenhuma prescrição do RPE. 

12) Quem fabrica estas embalagens e quem em seguida as distribui deve dar instruções precisas ao expedidor ou à 
pessoa que prepara as embalagens (o doente por exemplo) sobre o seu enchimento e o seu fecho de modo a que 
estas embalagens possam ser correctamente preparadas para o transporte. 

13) Não devem existir outras mercadorias perigosas embaladas na mesma embalagem que não sejam matérias 
infecciosas da classe 6.2, salvo se forem necessárias para manter a viabilidade das matérias infecciosas para as 
estabilizar, ou para impedir a sua degradação, ou para neutralizar os perigos das matérias infecciosas. Uma 
quantidade de 30 ml, no máximo, de mercadorias perigosas das classes 3, 8 ou 9 pode ser embalada em cada 
recipiente primário contendo matérias infecciosas. Quando estas pequenas quantidades de mercadorias perigosas 
são embaladas com matérias infecciosas em conformidade com a presente instrução de embalagem, não se aplica 
qualquer outra prescrição do RPE. 

14) Quando se produz uma fuga de matérias e que estas se espalharam no veículo ou contentor, estes só podem ser 
reutilizados depois de terem sido limpos a fundo e, se for caso disso, desinfectados ou descontaminados. Todas as 
mercadorias e objectos transportados no mesmo veículo ou contentor devem ser controlados quanto a uma 
eventual contaminação. 
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P800 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P800 

Esta instrução aplica-se aos Nºs ONU 2803 e 2809. 

As embalagens seguintes são autorizadas se satisfizerem as disposições gerais das secções 4.1.1 e 4.1.3 : 

1) Recipientes sob pressão, podem ser utilizados se satisfizerem as disposições gerais do 4.1.3.6. 

2) Frascos ou garrafas de aço com um sistema de fecho roscado com uma capacidade máxima de 3 l; ou 

3) Embalagens combinadas conformes com as seguintes prescrições :  

a) As embalagens interiores devem ser embalagens de vidro, de metal ou de matéria plástica rígida concebidas 
para conter líquidos, com uma massa líquida máxima de 15 kg cada ; 

b) As embalagens interiores devem estar envolvidas numa quantidade suficiente de material de enchimento para 
não se partirem; 

c) Quer a embalagem interior quer a embalagem exterior devem ter um forro interior ou ter sacos de material 
robusto e resistente às fugas e às perfurações, impermeável ao conteúdo e envolvendo-o completamente de 
modo a impedir qualquer fuga, qualquer que seja a posição ou orientação do volume; 

d) São autorizadas as embalagens exteriores e as massas líquidas máximas seguintes : 

Embalagens exteriores : Massa líquida máxima 

Tambores  

 de aço (1A2) 400 kg 

 de um metal diferente do aço ou do alumínio (1N2) 400 kg 

 de matéria plástica (1H2) 400 kg 

 de contraplacado (1D) 400 kg 

 de cartão (1G) 400 kg 

Caixas  

 de aço (4A) 400 kg 

 de madeira natural (4C1) 250 kg 

 de madeira natural, com painéis estanques aos pulverulentos (4C2) 250 kg 

 de contraplacado (4D) 250 kg 

 de aglomerado de madeira (4F) 125 kg 

 de cartão (4G) 125 kg 

 de matéria plástica expandida (4H1) 60 kg 

 de matéria plástica rígida (4H2) 125 kg 

Disposição especial de embalagem : 

PP41 Para o Nº ONU 2803, se o gálio tiver de ser transportado a baixas temperaturas para se manter completamente 
no estado sólido, as embalagens acima referidas podem estar contidas numa embalagem exterior robusta, 
resistente à água e contendo neve carbónica ou outro meio de refrigeração. Se for utilizado um material 
frigorigéneo, todos os materiais acima utilizados na embalagem do gálio devem poder resistir química e 
fisicamente aos materiais frigorigéneos e apresentarem uma resistência suficiente aos choques, às baixas 
temperaturas do material frigorigéneo utilizado. Quando se tratar da neve carbónica, a embalagem exterior deve 
permitir a libertação do dióxido de carbono.  

 

P801 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P801 

[…] 
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P801a INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P801a 

[…] 

 

P802 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P802 

As embalagens seguintes são autorizadas se satisfizerem as disposições gerais das secções 4.1.1 e 4.1.3 : 

1) Embalagens combinadas 

 Embalagens exteriores : 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F ou 4H2; 

 Massa líquida máxima : 75 kg; 

 Embalagens interiores : de vidro ou de matéria plástica; capacidade máxima : 10 l. 

2) Embalagens combinadas 

 Embalagens exteriores : 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ou 4H2; 

 Massa líquida máxima : 125 kg; 

 Embalagens interiores : de metal; capacidade máxima : 40 l. 

3) Embalagens compósitas : recipientes de vidro com tambor exterior de aço, de alumínio, de contraplacado ou de 
matéria plástica rígida (6PA1, 6PB1, 6PD1 ou 6PH2) ou com caixa ou grade exterior de aço ou de alumínio ou com 
caixa exterior de madeira natural ou com cesto exterior de verga (6PA2, 6PB2, 6PC ou 6PD2); capacidade 
máxima : 60 l. 

4) Tambores de aço (1A1) com uma capacidade máxima de 250 l. 

5) Recipientes sob pressão, podem ser utilizados se satisfizerem as disposições gerais do 4.1.3.6. 

 

P803 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P803 

[…] 

 
P900 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P900 

[…] 

 

P901 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P901 

[...] 

 

P902 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P902 

[…] 

 

P903 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P903 

[…] 

 

P903a INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P903a 

[…] 
 

P903b INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P903b 

[…] 

 

P904 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P904 

[…] 
 

P905 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P905 

[…] 
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P906 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P906 

[…] 
 

R001 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM R001 

[…] 
 
4.1.4.2 […] 
 
IBC01 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM IBC01 

[…] 
 
IBC02 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM IBC02 
Os GRG seguintes são autorizados se satisfizerem as disposições gerais das secções 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 : 
 
1) GRG de metal (31A, 31B e 31N); 
 
2) GRG de matéria plástica rígida (31H1 e 31H2); 
 
3) GRG compósitos (31HZ1).  

Disposição adicional : 
 
Apenas os líquido cuja pressão de vapor seja igual ou inferior a 110 kPa a 50 °C, ou a 130 kPa a 55 °C, podem ser 
embalados em GRG. 

Disposições especiais de embalagem : 
 
B5 Para os Nºs ONU 1791, 2014, 2984 e 3149, os GRG devem ser providos de um dispositivo que permita a 

libertação de gases durante o transporte. O orifício do dispositivo de descompressão deve estar situado na fase 
vapor do GRG, nas condições de enchimento máximo, durante o transporte. 

 
B7 Para os Nºs ONU 1222 e 1865, não são autorizados GRG com uma capacidade superior a 450 litros devido a 

riscos de explosão no transporte de grandes quantidades. 
 
B8 Esta matéria na sua forma pura não deve ser transportada em GRG, por se saber que apresenta uma pressão de 

vapor superior a 110 kPa a 50 ºC ou a 130 kPa a 55 ºC. 
 

Disposição especial de embalagem específica do RID e do ADR: 
 
BB2 Para o Nº ONU 1203, apesar da disposição especial 534 (ver 3.3.1), os grandes recipientes para granel só podem 

ser utilizados se a pressão de vapor real a 50 °C for inferior ou igual a 110 kPa ou se a pressão de vapor real a 55 °C 
for inferior ou igual a 130 kPa. 

 
IBC03 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM IBC03 

[…] 
 
IBC04 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM IBC04 

[…] 
 
IBC05 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM IBC05 

[…] 
 
IBC06 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM IBC06 

[…] 
 
IBC07 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM IBC07 

[…] 
 
 
IBC08 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM IBC08 

[…] 
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IBC99 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM IBC99 
[…] 

 
IBC100 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM IBC100 

[…] 
 
IBC520 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM IBC520

[…] 
 
IBC620 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM IBC620 

[…] 
 
4.1.4.3 […] 
 
LP01 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM (LÍQUIDOS) LP01 

[…] 
 
LP02 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM (SÓLIDOS) LP02 
As grandes embalagens seguintes são autorizados se satisfizerem as disposições gerais das secções 4.1.1 e 4.1.3 : 
 

Embalagens interiores Grandes embalagens exteriores Grupo de 
embalagem I  

Grupo de 
embalagem II  

Grupo de 
embalagem III  

 de vidro    10 kg 
 de matéria plástica b50 kg 
 de metal    50 kg 
 de papel a, b    50 kg 
 de cartão a, b    50 kg 

 de aço (50A) 
 de alumínio (50B) 
 de metal diferente do aço 
 ou de alumínio (50N) 

 de matéria plástica rígida (50H) 
 de matéria plástica flexível (51H)c 
 de madeira natural (50C) 
 de contraplacado (50D) 
 de aglomerado de madeira 
 (50F) 
 de cartão rígido (50G) 

Não autorizado Não autorizado 
Volume  

máximo: 3 m3 

a  Estas embalagens interiores não devem ser utilizadas quando as matérias transportadas são susceptíveis de se liquefazer durante o 
transporte. 

b Estas embalagens interiores devem ser estanques aos pulverulentos. 
c Estas embalagens só devem ser utilizadas com embalagens interiores flexíveis. 
L2        Para o Nº ONU 1950 aerossóis, as grandes embalagens devem satisfazer o nível de ensaios do grupo de 

embalagem III. As grandes embalagens destinadas aos geradores de aerossóis usados ou fora de utilização, 
transportados em conformidade com a disposição especial 327 devem, além disso, estar providos de meios que 
lhes permita reter todo o líquido libertado susceptível de se escapar durante o transporte, por exemplo um material 
absorvente. 

 
 
LP99 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM LP99 

[…] 
 

LP101 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM  LP101 

[…] 

 

LP102 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM LP102 

[…] 

 
LP621 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM LP621 

[…] 
 

LP902 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM LP902 
[…] 
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4.1.4.4 […]  
QUADRO 

[…] 
 

Código da 
prescrição 

Nºs ONU 
abrangidos 

Prescrições aplicáveis à fabricação, aos ensaios, ao enchimento e à marcação 
 

PR1 1380 
1389 
1391 
1411 
1421 
1928 
2003 
2845 
2870 
3129 
3130 
3148 
3194 
3254 
3394 

As matérias classificadas nestes números ONU devem ser embaladas em recipientes de metal 
hermeticamente fechados que não sejam atacados pelo conteúdo e cuja capacidade não 
ultrapasse 450 litros. 
 
Os recipientes devem ser submetidos ao ensaio inicial e aos ensaios periódicos de cinco em 
cinco anos, a uma pressão de, pelo menos, 1 MPa (10 bar) (pressão manométrica). 
 
Os recipientes não devem ser cheios a mais de 90 % da sua capacidade; por segurança, deve 
ficar vazio um espaço de pelo menos  5 % quando o líquido tem uma temperatura média 
de 50 ºC. 
 
Durante o transporte, o líquido deve ser colocado sob uma camada de gás inerte cuja 
pressão manométrica não deve ser inferior a 50 kPa (0,5 bar). 
 
Os recipientes devem ter uma placa de inspecção onde são indicadas de uma forma durável 
as seguintes informações : 
 
- matéria ou matériasa  admitida(s) a transporte; 
- tarab do recipiente, incluindo os seus acessórios; 
- pressão de ensaiob (pressão manométrica); 
- data (mês e ano) do último ensaio realizado; 
- punção do perito que procedeu ao ensaio; 
- capacidadeb  do recipiente; 
- massa máxima de enchimento admissívelb 

 

 

a O nome pode ser substituído por uma descrição genérica de matérias de natureza análoga e compatíveis com as características do recipiente. 
b As unidades de medida devem ser acrescentadas, de cada vez, a seguir aos valores numéricos.  
 

 
Código da 
prescrição 

Nºs ONU 
abrangidos 

Prescrições aplicáveis à fabricação, aos ensaios, ao enchimento e à marcação 
 

PR2 […] […] 
 

Código da 
prescrição 

Nºs ONU 
abrangidos 

Prescrições aplicáveis à fabricação, aos ensaios, ao enchimento e à marcação 
 

PR3 […] […] 
 

Código da 
prescrição 

Nºs ONU 
abrangidos 

Prescrições aplicáveis à fabricação, aos ensaios, ao enchimento e à marcação 
 

PR4 […] […] 
Código da 
prescrição 

Nºs ONU 
abrangidos 

Prescrições aplicáveis à fabricação, aos ensaios, ao enchimento e à marcação 
 

PR5 […] […] 
 

Código da 
prescrição 

Nºs ONU 
abrangidos 

Prescrições aplicáveis à fabricação, aos ensaios, ao enchimento e à marcação 
 

PR6 […] […] 
 

Código da 
prescrição 

Nºs ONU 
abrangidos 

Prescrições aplicáveis à fabricação, aos ensaios, ao enchimento e à marcação 
 

PR7 […] […] 
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4.1.5 […] 
4.1.5.1 […] 
4.1.5.2 […] 
4.1.5.3 […] 
4.1.5.4 […] 
4.1.5.5 As embalagens, incluindo os GRG e as grandes embalagens, devem respeitar as disposições dos capítulos 6.1, 

6.5 ou 6.6 e satisfazer as prescrições de ensaio, respectivamente, dos 6.1.5, 6.5.6 ou 6.6.5, para o grupo de 
embalagem II, sob reserva dos 4.1.1.13, 6.1.2.4 e 6.5.1.4.4. Com excepção das embalagens de metal, podem 
ser utilizadas outras embalagens desde que satisfaçam os critérios de ensaio do grupo de embalagem I. Para 
evitar qualquer confinamento excessivo, não devem ser utilizadas embalagens de metálicas conformes com os 
critérios de ensaio do grupo de embalagem I. 

4.1.5.6 […] 
4.1.5.7 […] 
4.1.5.8 […] 
4.1.5.9 […] 
4.1.5.10 […] 
4.1.5.11 […]  
4.1.5.12 […]  
4.1.5.13 […]  
4.1.5.14 […]  
4.1.5.15 […] 
4.1.5.16 […]  
4.1.5.17 […]  
4.1.5.18 […]  
4.1.6 […]  
4.1.7 […]  

4.1.8 […]  

4.1.8.1 […]  

4.1.8.2 […]  

4.1.8.3 […]. 
4.1.8.4 […]. 
4.1.8.5 As disposições da presente secção não se aplicam ao Nº ONU 3373 MATÉRIA BIOLÓGICA, 

CATEGORIA B (ver instrução de embalagem P650). 

4.1.9 […]  

4.1.9.1 […]  

4.1.9.1.1 […] 

4.1.9.1.2 […]  

4.1.9.1.3 Um pacote não deve conter outros artigos para além dos que são necessários para a utilização da matéria 
radioactiva. A interacção entre estes artigos e o pacote, nas condições de transporte aplicáveis ao modelo, não 
devem diminuir a segurança do pacote. 

4.1.9.1.4 […]  

4.1.9.1.5 […]  

4.1.9.2 […]  

4.1.9.2.1 […]  

4.1.9.2.2 Para as matérias LSA e os SCO que são ou contêm matérias cindíveis, as prescrições aplicáveis enunciadas 
nos 6.4.11.1 e 7.5.1 CV33 (4.1) e (4.2) devem ser satisfeitas. 

4.1.9.2.3 […]  



 - 389 - 

4.1.9.2.4 […]  

4.1.10 […]  
4.1.10.1 […] 
4.1.10.2 […] 
4.1.10.3 […]  
4.1.10.4 Quando houver qualquer referência na coluna (9b) do quadro A do capítulo 3.2 relativamente a uma 

determinada rubrica, são aplicáveis as seguintes disposições especiais à embalagem em comum das 
mercadorias afectadas a esta rubrica com outras mercadorias no mesmo volume: 
MP 1 […]. 
MP 2 […]  
MP 3 […]  
MP 4 […] 
MP 5 As matérias dos Nºs ONU 2814 e 2900 podem ser embaladas em comum numa embalagem 

combinada em conformidade com a instrução de embalagem P620. Não devem ser embaladas 
em comum com outras mercadorias; esta disposição não se aplica ao Nº ONU 3373 
MATÉRIA BIOLÓGICA, CATEGORIA B, embaladas em conformidade com a instrução de 
embalagem P650 ou às matérias adicionadas para refrigerar, por exemplo, o gelo, a neve 
carbónica ou o azoto líquido refrigerado. 

MP 6 […]  
MP 7 […] 
MP 8 […] 
MP 9 […] 
MP 10 […] 
MP 11 […]  
MP 12 […]  
MP 13 […]  
MP 14 […]  
MP 15 […]  
MP 16 […]  
MP 17 […]  
MP 18 […]  
MP 19 […] 
MP 20 Pode ser embalada em comum com matérias do mesmo número ONU. 
 Não deve ser embalada em comun com mercadorias da classe 1 com números ONU 

diferentes, excepto se estiver previsto pela disposição especial MP24. 
Não deve ser embalada em comum com mercadorias de outras classes ou com mercadorias 
não submetidas às prescrições do RPE. 

MP 21 […]   
MP 22 Pode ser embalada em comum com objectos do mesmo número ONU. 

Não deve ser embalada em comum com mercadorias da classe 1 com números ONU 
diferentes, com excepção: 
a) dos seus próprios meios de iniciação, na condição de que esses meios não possam 

funcionar nas condições normais de transporte; ou 
b) dos objectos dos grupos de compatibilidade C, D e E; ou 
c) de estar previsto pela disposição especial MP24. 
Não deve ser embalada em comum com mercadorias de outras classes ou com mercadorias 
não submetidas às prescrições do RPE. 
Quando mercadorias são embaladas em comum em conformidade com a presente disposição 
especial, é necessário considerar a eventual modificação da classificação do volume segundo o 
2.2.1.1. Para a designação das mercadorias no documento de transporte, ver 5.4.1.2.1 b). 

MP 23 Pode ser embalada em comum com objectos do mesmo número ONU. 
Não deve ser embalada em comum com mercadorias da classe 1 com números ONU 
diferentes, com excepção: 
a) dos seus próprios meios de iniciação, na condição de que esses meios não possam 

funcionar nas condições normais de transporte; ou 
b) de estar previsto pela disposição especial MP24. 
Não deve ser embalada em comum com mercadorias de outras classes ou com mercadorias 
não submetidas às prescrições do RPE. 
Quando mercadorias são embaladas em comum em conformidade com a presente disposição 
especial, é necessário considerar a eventual modificação da classificação do volume segundo 
2.2.1.1. Para a designação das mercadorias no documento de transporte, ver 5.4.1.2.1 b). 
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MP 24 […]  
 

NOTA de fim de capítulo 
[…] 
 

CAPÍTULO 4.2 
[…]  

4.2.1 […]  
4.2.1.1 […]  
4.2.1.2 […]  
4.2.1.3 […]  
4.2.1.4 […] 
4.2.1.5 […]  
4.2.1.6 […]  
4.2.1.7 […] 
4.2.1.8 […]  
4.2.1.9 […]  
4.2.1.9.1 […]  
4.2.1.9.1.1 […]  
4.2.1.9.2 […] 
4.2.1.9.3 […] 
4.2.1.9.4 […] 
4.2.1.9.4.1 […] 
4.2.1.9.5 […]  
4.2.1.9.5.1 […] 
4.2.1.9.6 […] 
4.2.1.9.7 As passagens dos garfos das cisternas móveis devem estar fechadas durante o enchimento das cisternas. Esta 

disposição não se aplica às cisternas móveis que, em conformidade com o 6.7.2.17.4, não carecem de estar 
providas de meios de fecho das passagens dos garfos. 

4.2.1.10 […] 
4.2.1.11 […]  
4.2.1.12 […] 
4.2.1.13 […]  
4.2.1.14 […]  
4.2.1.15 Disposições suplementares aplicáveis ao transporte de matérias da classe 6.2 em cisternas móveis 
 (Reservado) 
4.2.1.16 Disposições adicionais aplicáveis ao transporte de matérias da classe 7 em cisternas móveis 
4.2.1.16.1 As cisternas móveis utilizadas para o transporte de matérias radioactivas não devem ser utilizadas para o 

transporte de outras mercadorias. 
4.2.1.16.2 A taxa de enchimento das cisternas móveis não deve ultrapassar 90 %, ou outro valor aprovado pela 

autoridade competente. 
4.2.1.17 Disposições adicionais aplicáveis ao transporte de matérias da classe 8 em cisternas móveis 
4.2.1.17.1 Os dispositivos de descompressão das cisternas móveis utilizadas para o transporte das matérias da classe 8 

devem ser inspeccionados em intervalos não superiores a um ano. 
4.2.1.18 Disposições adicionais aplicáveis ao transporte de matérias da classe 9 em cisternas móveis 
 (Reservado) 
4.2.1.19 Disposições suplementares aplicáveis ao transporte de matérias sólidas a temperaturas superiores ao 

seu ponto de fusão 
4.2.1.19.1 As matérias sólidas transportadas ou apresentadas para transporte a temperaturas superiores ao seu ponto de 

fusão, para as quais não está atribuída uma instrução de transporte em cisternas móveis na coluna (10) do 
quadro A do capítulo 3.2 ou para as quais a instrução de transporte em cisternas móveis atribuída não se aplica 
ao transporte a temperaturas superiores ao seu ponto de fusão podem ser transportadas em cisternas móveis 
na condição dessas matérias sólidas pertencerem às classes 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 ou 9 e não apresentarem 
outros riscos subsidiários diferentes dos das classes 6.1 ou 8 e pertencerem aos grupos de embalagem II 
ou III. 

4.2.1.19.2 Salvo indicação contrária no quadro A do capítulo 3.2, as cisternas móveis utilizadas para o transporte destas 
matérias sólidas abaixo do seu ponto de fusão devem estar em conformidade com as disposições da instrução 
de transporte em cisternas móveis T4 para as matérias sólidas do grupo de embalagem III ou T7 para as 
matérias sólidas do grupo de embalagem II. Uma cisterna móvel que garanta um nível de segurança 
equivalente ou superior pode ser seleccionada em conformidade com 4.2.5.2.5. A taxa máxima de enchimento 
(em %) deve ser determinada em conformidade com 4.2.1.9.5 (TP3). 

4.2.2 […]  
4.2.2.1 […]  
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4.2.2.2 […]  
4.2.2.3 […]. 
4.2.2.4 […] 
4.2.2.5 Salvo se o nome do gás ou dos gases transportado(s) figure na placa de metal a que se refere o 6.7.3.16.2, uma 

cópia do certificado mencionado no 6.7.3.14.1 deve ser disponibilizada a pedido da autoridade competente ou 
de um organismo por ela reconhecido e apresentada sem demora pelo expedidor, pelo destinatário ou pelo 
agente, conforme o caso. 

 NOTA: Os gases cujo transporte em CGEM está autorizado, é indicado pela letra (M) na coluna (10) do Quadro A do 
capítulo 3.2. 

4.2.2.6 […]  
4.2.2.7 […]  
4.2.2.8 […]  
4.2.2.9 As passagens dos garfos das cisternas móveis devem estar fechadas durante o enchimento das cisternas. Esta 

disposição não se aplica às cisternas móveis que, em conformidade com o 6.7.3.13.4, não carecem de estar 
providas de meios de fecho das passagens dos garfos. 

4.2.3 […]  
4.2.4 […]  
4.2.5 […]  
4.2.5.1 […] 
4.2.5.2 […]  
4.2.5.3 […]  

[…]  
TP1 […] 
TP2 […] 
TP3 […]   
TP4 A taxa de enchimento não deve ultrapassar 90 % ou qualquer outro valor aprovado pela 

autoridade competente (ver 4.2.1.16.2). 
TP5 […] 
TP6 […] 
TP7 […] 
TP8 […]. 
TP9 […]  
TP10 […]  
TP12 […]  
TP13 […]  
TP16 […]  
TP17 […]  
TP18 […] 
TP19 […]  
TP20 […]  
TP21 […]  
TP22 […]  
TP23 […]  
TP24 […] 
TP25 […] 
TP26 […] 
TP27 […]  
TP28 […]  
TP29 […] 
TP30 […] 
TP31 […] 
TP32 […]  
TP33 A instrução de transporte em cisternas móveis atribuída a esta matéria aplica-se às matérias 

sólidas granulosas ou pulverulentas e às matérias sólidas que são carregadas e descarregadas a 
temperaturas superiores ao seu ponto de fusão, sendo depois refrigeradas e transportadas 
como uma massa sólida. No que se refere às matérias sólidas que são transportadas a 
temperaturas superiores ao seu ponto de fusão, ver 4.2.1.19. 

TP34 […]  
 
 

CAPÍTULO 4.3 
[…] 

4.3.1 […]  
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4.3.2 […]  
4.3.2.1 […]  
4.3.2.1.1 […]  
4.3.2.1.2 […]  
4.3.2.1.3 […] 
4.3.2.1.4 […] 
4.3.2.1.5 […] 
4.3.2.1.6 […] 
4.3.2.1.7 O dossiê da cisterna deve ser conservado pelo proprietário ou pelo utilizador que devem poder apresentar 

esses documentos quando pedidos pela autoridade competente. O dossiê da cisterna deve ser mantido 
durante o tempo de vida da cisterna e conservado durante 15 meses depois da cisterna ter sido retirada de 
serviço.   
Em caso de alteração de proprietário ou de utilizador durante a vida da cisterna, o dossiê da cisterna deve ser 
transferido para esse novo proprietário ou utilizador.  
Cópias do dossiê da cisterna ou de todos os documentos necessários devem estar à disposição do perito do 
organismo de inspecção responsável pelos ensaios, controlos e verificações das cisternas em conformidade 
como 6.8.2.4.5 ou 6.8.3.4.16, aquando das inspecções periódicas ou extraordinária 

4.3.2.2 […]  
4.3.2.3 […]  
4.3.2.4 […]  
4.3.3 […]  
4.3.3.1 […]  
4.3.3.2 […]  
4.3.3.2.1 […]  
4.3.3.2.2 […]  
4.3.3.2.3 […]  
4.3.3.2.4 […] 
4.3.3.2.5 Quadro dos gases e das misturas de gases que podem ser admitidos ao transporte em cisternas fixas (veículos-cisternas), veículos-

baterias, cisternas desmontáveis, contentores-cisternas ou CGEM, com indicação da pressão de ensaio mínima aplicável às 
cisternas e, se aplicável, da taxa de enchimento.  

 
Para os gases e as misturas de gases afectados às rubricas n.s.a., os valores da pressão de ensaio e da taxa de 
enchimento devem ser fixados por um organismo reconhecido pela autoridade competente. 
Quando as cisternas destinadas a conter gases comprimidos ou liquefeitos a alta pressão, foram submetidas a 
uma pressão de ensaio inferior à que figura no quadro, e quando as cisternas estão providas de um isolamento 
térmico, o organismo reconhecido pela autoridade competente pode prescrever uma massa máxima inferior, 
na condição que a pressão da matéria dentro da cisterna a 55 °C não ultrapasse a pressão de ensaio gravada 
sobre a cisterna. 

 
 

Pressão mínima de ensaio para as cisternas 

com isolamento 
térmico 

sem isolamento 
térmico 

Massa máxima  
admissível do 

conteúdo por litro 
de capacidade 

Nº 

ONU 

Nome 
 

Código de 
classificação 

MPa bar MPa bar  
1001 Acetileno dissolvido 4 F só em veículo-bateria e CGEM compostos de recipientes 
1002 Ar comprimido 1 A ver 4.3.3.2.1 
1003 Ar líquido refrigerado 3 O ver 4.3.3.2.4 
1005 Amoníaco anidro 2 TC 2,6 26 2,9 29 0,53 
1006 Árgon comprimido 1 A ver 4.3.3.2.1  
1008 Trifluoreto de boro  2 TC 22,5 

30 
225 
300 

22,5 
30 

225 
300 

0,715 
0,86 

1009 Bromotrifluormetano  
(Gás refrigerante R13B1) 

2 A 12 120  
4,2 
12 
25 

 
42 

120 
250 

1,50 
1,13 
1,44 
1,60 

1010 BUTADIENOS ESTABILIZADOS 
(butadieno-1,2) 

2F 1 10 1 10 0,59 

1010 BUTADIENOS ESTABILIZADOS 
(butadieno-1,3) 

2F 1 10 1 10 0,55 

1010 BUTADIENOS E 
HIDROCARBONETOS EM 
MISTURA ESTABILIZADA 

2 F 1 10 1 10 
10 

0,50 

1011 Butano 2 F 1 10 1 10 0,51 
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Pressão mínima de ensaio para as cisternas 

com isolamento 
térmico 

sem isolamento 
térmico 

Massa máxima  
admissível do 

conteúdo por litro 
de capacidade 

Nº 

ONU 

Nome 
 

Código de 
classificação 

MPa bar MPa bar  
1012 Butileno-1 ou 

trans-2-butileno ou  
cis-2-butileno ou  
butilenos em mistura 

2 F 1 
1 
1 
1 

10 
10 
10 
10 

1 
1 
1 
1 

10 
10 
10 
10 

0,53 
0,54 
0,55 
0,50 

1013 Dióxido de carbono 2 A 19 
22,5 

190 
225 

 
 

19 
25 

 
 

190 
250 

0,73 
0,78 
0,66 
0,75 

1016 Monóxido de carbono comprimido 1 TF ver 4.3.3.2.1  
1017 Cloro 2 TC 1,7 17 1,9 19 1,25 
1018 Clorodifluormetano 

(Gás refrigerante R22) 
2 A 2,4 24 2,6 26 1,03 

1020 Cloropentafluoretano 
(Gás refrigerante R115) 

2 A 2 20 2,3 23 1,08 

1021 Cloro-1 tetrafluor-1,2,2,2 etano (Gás 
refrigerante R124) 

2 A 1 10 1,1 11 1,2 

1022 Clorotrifluormetano  
(Gás refrigerante R13) 

2 A 12 
22,5 

120 
225 

 
 

10 
12 
19 
25 

 
 

100 
120 
190 
250 

0,96 
1,12 
0,83 
0,90 
1,04 
1,10 

1023 Gás de hulha comprimido 1 TF ver 4.3.3.2.1  
1026 Cianogénio 2 TF 10 100 10 100 0,70 
1027 Ciclopropano 2 F 1,6 1,6 1,8 1,8 0,53 
1028 Diclorodifluormetano  

(Gás refrigerante R12) 
2 A 1,5 15 1,6 16 1,15 

1029 Diclorofluormetano  
(Gás refrigerante R21) 

2 A 1 10 1 10 1,23 

1030 Difluor-1,1 etano  
(Gás refrigerante R152a) 

2 F 1,4 14 1,6 16 0,79 

1032 Dimetilamina, anidra 2 F 1 10 1 10 0,59 
1033 Éter metílico 2 F 1,4 14 1,6 16 0,58 
1035 Étano 2 F 12 120  

9,5 
12 
30 

 
95 

120 
300 

0,32 
0,25 
0,29 
0,39 

1036 Étilamina 2 F 1 10 1 10 0,61 
1037 Cloreto de etilo 2 F 1 10 1 10 0,8 
1038 Etileno líquido refrigerado 3 F ver 4.3.3.2.4 
1039 Éter metiletílico  2 F 1 10 1 10 0,64 
1040 Óxido de etileno com azoto até uma  

pressão máxima de 1 MPa (10 bar) a 
50 °C 

2 TF 1,5 15 1,5 15 0,78 

1041 Óxido de etileno e dióxido de 
carbono em mistura, contendo mais 
de 9% mas não mais de 87% de 
óxido de etileno 

2 F 2,4 24 2,6 26 0,73 

1046 Hélio comprimido 1 A ver 4.3.3.2.1   
1048 Brometo de hidrogénio anidro 2 TC 5 50 5,5 55 1,54 
1049 Hidrogénio comprimido 1 F ver 4.3.3.2.1  
1050 Cloreto de hidrogénio anidro 2 TC 12 120  

10 
12 
15 
20 

 
100 
120 
150 
200 

0,69 
0,30 
0,56 
0,67 
0,74 

1053 Sulfureto de hidrogénio 2 TF 4,5 45 5 50 0,67 
1055 Isobutileno 2 F 1 10 1 10 0,52 
1056 Crípton comprimido 1 A ver 4.3.3.2.1  
1058 Gases liquefeitos, não inflamáveis, 

adicionados de azoto, de dióxido de 
carbono ou de ar 

2 A 1,5 x pressão de enchimento 
ver 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3 
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Pressão mínima de ensaio para as cisternas 

com isolamento 
térmico 

sem isolamento 
térmico 

Massa máxima  
admissível do 

conteúdo por litro 
de capacidade 

Nº 

ONU 

Nome 
 

Código de 
classificação 

MPa bar MPa bar  
 
ver 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3 

1060 Metilacetileno e propadieno em 
mistura estabilizada: 
mistura P1  
mistura P2 
propadieno contendo 1% a 4% de 
metilacetileno 

2 F 

2,5 
2,2 

 
2,2 

25 
22 

 
22 

2,8 
2,3 

 
2,2 

28 
23 

 
22 

0,49 
0,47 

 
0,50 

1061 Metilamina anidra 2 F 1 10 1,1 11 0,58 
1062 Brometo de metilo, contendo, no 

máximo, 2% de cloropicrina 
2 T 1 10 1 10 1,51 

1063 Cloreto de metilo  
(Gás refrigerante R 40) 

2 F 1,3 13 1,5 15 0,81 

1064 Mercaptano metílico 2 TF 1 10 1 10 0,78 
1065 Néon comprimido 1 A ver 4.3.3.2.1   
1066 Azoto comprimido 1 A ver 4.3.3.2.1  
1067 Tetróxido de diazoto 

(dióxido de azoto) 
2 TOC só em veículo-bateria e CGEM compostos de recipientes 

1070 Protóxido de azoto 2 O 22,5 225  
18 

22,5 
25 

 
180 
225 
250 

0,78 
0,68 
0,74 
0,75 

1071 Gás de petróleo comprimido 1 TF ver 4.3.3.2.1 
1072 Oxigénio comprimido 1 O ver 4.3.3.2.1 
1073 Oxigénio líquido refrigerado 3 O ver 4.3.3.2.4 
1076 Fosgénio 2 TC só em veículo-bateria e CGEM compostos de recipientes 
1077 Propileno 2 F 2,5 25 2,7 27 0,43 

 
1 

1,5 
2,4 

 
10 
15 
24 

 
1,1 
1,6 
2,7 

 
11 
16 
27 

 
1,23 
1,15 
1,03 

1078 Gás frigorífico, n.s.a. tais como: 
mistura F1 
mistura F2 
mistura F3 
outras misturas 

2 A 

ver 4.3.3.2.2  ou  4.3.3.2.3 
1079 Dióxido de enxofre 2 TC 1 10 1,2 12 1,23 
1080 Hexafluoreto de enxofre 2 A 12 120  

7 
14 
16 

 
70 

140 
160 

1,34 
1,04 
1,33 
1,37 

1082 Trifluorcloroetileno estabilizado 2 TF 1,5 15 1,7 17 1,13 
1083 Trimetilamina anidra 2 F 1 10 1 10 0,56 
1085 Brometo de vinilo estabilizado 2 F 1 10 1 10 1,37 
1086 Cloreto de vinilo estabilizado 2 F 1 10 1,1 11 0,81 
1087 Éter metilvinílico estabilizado 2 F 1 10 1 10 0,67 
1581 Brometo de metilo e cloropicrina em 

mistura, contendo mais de 2% de 
cloropicrina  

2 T 1 10 1 10 1,51 

1582 Cloreto de metilo e cloropicrina em 
mistura 

2 T 1,3 13 1,5 15 0,81 

1612 Tetrafosfato de hexaetilo e gás 
comprimido em mistura 

1 T ver 4.3.3.2.1 

1749 Trifluoreto de cloro 2 TOC 3 30 3 30 1,40 
1858 Hexafluorpropileno  

(Gás refrigerante R1216) 
2 A 1,7 17 1,9 19 1,11 

1859 Tetrafluoreto de silício comprimido 2 TC 20 
30 

200 
300 

20 
30 

200 
300 

0,74 
1,10 

1860 Fluoreto de vinilo estabilizado 2 F 12 
22,5 

120 
225 

 
 

25 

 
 

250 

0,58 
0,65 
0,64 

1912 Cloreto de metilo e cloreto de 
metileno em mistura 

2 F 1,3 13 1,5 15 0,81 

1913 Néon líquido refrigerado 3 A ver 4.3.3.2.4 
1951 Árgon líquido refrigerado 3 A ver 4.3.3.2.4 
1952 Óxido de etileno e dióxido de 

carbono em mistura contendo no 
máximo 9% de óxido de etileno 

2 A 19 
25 

190 
250 

19 
25 

190 
250 

0,66 
0,75 
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Pressão mínima de ensaio para as cisternas 

com isolamento 
térmico 

sem isolamento 
térmico 

Massa máxima  
admissível do 

conteúdo por litro 
de capacidade 

Nº 

ONU 

Nome 
 

Código de 
classificação 

MPa bar MPa bar  
1953 

 
Gás comprimido tóxico, 
inflamável, n.s.a.a 

1 TF ver 4.3.3.2.1 ou 4.3.3.2.2 

1954 Gás comprimido inflamável, n.s.a. 1 F ver 4.3.3.2.1 ou 4.3.3.2.2 
1955 Gás comprimido tóxico, n.s.a.a 1 T ver 4.3.3.2.1 ou 4.3.3.2.2 
1956 Gás comprimido, n.s.a. 1 A ver 4.3.3.2.1 ou 4.3.3.2.2 
1957 Deutério comprimido 1 F ver 4.3.3.2.1 
1958 Dicloro-1,2 tetrafluor-1,1,2,2 etano 

(Gás refrigerante R114) 
2 A 1 10 1 10 1,3 

1959 Difluor-1,1 etileno 
(Gás refrigerante R1132a) 

2 F 12 
22,5 

120 
225 

 
 

25 

 
 

250 

0,66 
0,78 
0,77 

1961 Etano líquido refrigerado  3 F ver 4.3.3.2.4 
1962 Etileno comprimido 2 F 12 

22,5 
120 
225 

 
 

22,5 
30 

 
 

225 
300 

0,25 
0,36 
0,34 
0,37 

1963 Hélio líquido refrigerado 3 A ver 4.3.3.2.4 
1964 Hidrocarbonetos gasosos em mistura 

comprimida n.s.a. 
1 F ver 4.3.3.2.1 ou 4.3.3.2.2 

1965 Hidrocarbonetos gasosos em mistura 
liquefeita, n.s.a. tais como: 
mistura A  
mistura A01 
mistura A02 
mistura A0 
mistura A1  
mistura B1 
mistura B2 
mistura B  
mistura C  

2 F  
 

1 
1,2 
1,2 
1,2 
1,6 
2 
2 
2 

2,5 

 
 

10 
12 
12 
12 
16 
20 
20 
20 
25 

 
 

1 
1,4 
1,4 
1,4 
1,8 
2,3 
2,3 
2,3 
2,7 

 
 

10 
14 
14 
14 
18 
23 
23 
23 
27 

 
 

0,50 
0,49 
0,48 
0,47 
0,46 
0,45 
0,44 
0,43 
0,42 

 Outras misturas  ver 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3  
1966 Hidrogénio líquido refrigerado 3 F ver 4.3.3.2.4 
1967 Gás insecticida tóxico n.s.a. a 2 T ver 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3 
1968 Gás insecticida, n.s.a.  2 A ver 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3 
1969 Isobutano 2 F 1 10 1 10 0,49 
1970 Crípton líquido refrigerado 3 A ver 4.3.3.2.4 
1971 Metano comprimido ou gás natural 

(com alto teor em metano) 
comprimido 

1 F ver 4.3.3.2.1 

1972 Metano líquido refrigerado ou gás 
natural (com alto teor em metano) 
líquido refrigerado  

3 F ver 4.3.3.2.4 

1973 Clorodifluormetano e 
cloropentafluoretano em mistura 
com ponto de ebulição fixo, 
contendo cerca de 49% de 
clorodifluormetano  
(Gás refrigerante R 502) 

2 A 2,5 25 2,8 28 1,05 

1974 Bromoclorodifluormetano 
(Gás refrigerante R 12B1) 

2 A 1 10 1 10 1,61 

1976 Octafluorciclobutano 
(Gás refrigerante RC 318) 

2 A 1 10 1 10 1,34 

1977 Azoto líquido refrigerado 3 A ver 4.3.3.2.4 
1978 Propano 2 F 2,1 21 2,3 23 0,42 
1982 Tetrafluormetano 

(Gás refrigerante R14)  
2 A 20 

30 
200 
300 

20 
30 

200 
300 

0,62 
0,94 

1983 Cloro-1 trifluor-2,2,2 etano  
(Gás refrigerante R133a) 

2 A 1 10 1 10 1,18 

1984 Trifluormetano  
(Gás refrigerante R 23) 

2 A 19 
25 

190 
250 

 
 

19 
25 

 
 

190 
250 

0,92 
0,99 
0,87 
0,95 
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Pressão mínima de ensaio para as cisternas 

com isolamento 
térmico 

sem isolamento 
térmico 

Massa máxima  
admissível do 

conteúdo por litro 
de capacidade 

Nº 

ONU 

Nome 
 

Código de 
classificação 

MPa bar MPa bar  
2034 Hidrogénio e metano em mistura 

comprimida 
1 F ver 4.3.3.2.1  

2035 Trifluor-1,1,1 etano  
(Gás refrigerante R 143a) 

2 F 2,8 28 3,2 32 0,79 

2036 Xénon  2 A 12 120  
13 

 
130 

1,30 
1,24 

2044 Dimetil-2,2 propano 2 F 1 10 1 10 0,53 
Amoníaco em solução aquosa de 
densidade relativa inferior a 0,880 a 
15 °C, 

4 A      

contendo mais de 35% mas no 
máximo 40% de amoníaco 

 
1 10 1 10 0,80 

2073 

contendo mais de 40% mas no 
máximo 50% de amoníaco 

 
1,2 12 1,2 12 0,77 

2187 Dióxido de carbono líquido 
refrigerado 

3 A ver 4.3.3.2.4 

2189 Diclorossilano 2 TFC 1 10 1 10 0,90 
2191 Fluoreto de sulfurilo 2 T 5 50 5 50 1,1 
2193 Hexafluoretano 

(Gás refrigerante R 116)  
2 A 16 

20 
160 
200 

 
 

20 

 
 

200 

1,28 
1,34 
1,10 

2197 Iodeto de hidrogénio anidro 2 TC 1,9 19 2,1 21 2,25 
2200 Propadieno estabilizado 2 F 1,8 18 2,0 20 0,50 
2201 Protóxido de azoto líquido  

refrigerado 
3 O ver 4.3.3.2.4 

2203 Silano b 2 F 22,5 
25 

225 
250 

22,5 
25 

225 
250 

0,32 
0,36 

2204 Sulfureto de carbonilo 2 TF 2,7 27 3,0 30 0,84 
2417 Fluoreto de carbonilo 2 TC 20 

30 
200 
300 

20 
30 

200 
300 

0,47 
0,70 

2419 Bromotrifluoretileno 2 F 1 10 1 10 1,19 
2420 Hexafluoracetona 2 TC 1,6 16 1,8 18 1,08 
2422 Octafluorbuteno-2  

(Gás refrigerante R 1318) 
2 A 1 10 1 10 1,34 

2424 Octafluorpropano 
(Gás refrigerante R 218) 

2 A 2,1 21 2,3 23 1,07 

2451 Trifluoreto de azoto  2 O 20 
30 

200 
300 

20 
30 

200 
300 

0,50 
0,75 

2452 Etilacetileno estabilizado 2 F 1 10 1 10 0,57 
2453 Fluoreto de etilo 

(Gás refrigerante R 161) 
2 F 2,1 21 2,5 25 0,57 

2454 Fluoreto de metilo 
(Gás refrigerante R 41) 

2 F 30 300 30 300 0,36 

2517 Cloro-1 difluor-1,1 etano  
(Gás refrigerante R 142b) 

2 F 1 10 1 10 0,99 

2591 Xénon líquido refrigerado 3 A ver 4.3.3.2.4 
2599 Clorotrifluormetano e trifluormetano 

em mistura azeotrópica, 
contendo cerca de 60% de 
clorotrifluormetano  
(Gás refrigerante R 503) 

2 A 3,1 
4,2 
10 

31 
42 

100 

3,1 
 
 

4,2 
10 

31 
 
 

42 
100 

0,11 
0,21 
0,76 
0,20 
0,66 

2601 Ciclobutano 2 F 1 10 1 10 0,63 
2602 Diclorodifluormetano e difluor-1,1 

etano em mistura azeotrópica 
contendo cerca de 74% de 
diclorodifluormetano 
(Gás refrigerante R 500) 

2 A 1,8 18 2 20 1,01 

2901 Cloreto de bromo 2 TOC 1 10 1 10 1,50 
3057 Cloreto de trifluoracetilo 2 TC 1,3 13 1,5 15 1,17 
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Pressão mínima de ensaio para as cisternas 

com isolamento 
térmico 

sem isolamento 
térmico 

Massa máxima  
admissível do 

conteúdo por litro 
de capacidade 

Nº 

ONU 

Nome 
 

Código de 
classificação 

MPa bar MPa bar  
3070 Óxido de etileno e 

diclorodifluormetano, em mistura, 
contendo no máximo 12,5% de 
óxido de etileno 

2 A 1,5 15 1,6 16 1,09 

3083 Fluoreto de perclorilo 2 TO 2,7 27 3,0 30 1,21 
3136 Trifluormetano líquido refrigerado 3 A ver 4.3.3.2.4 
3138 Etileno, acetileno e propileno em 

mistura líquida refrigerada, contendo 
pelo menos 71,5% de etileno, 22,5 % 
no máximo de acetileno e 6% no 
máximo de propileno 

3 F ver 4.3.3.2.4 

3153 Éter perfluor (metilvinílico) 2 F 1,4 14 1,5 15 1,14 
3154 Éter perfluor (etilvinílico) 2 F 1 10 1 10 0,98 
3156 Gás comprimido comburente, n.s.a.  1 O ver 4.3.3.2.1 ou 4.3.3.2.2 
3157 Gás liquefeito, comburente, n.s.a. 2 O ver 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3  
3158 Gás líquido refrigerado n.s.a. 3 A ver 4.3.3.2.4 
3159 tétrafluoro-1,1,1,2 etano  

(Gás refrigerante R 134a) 
2 A 1,6 16 1,8 18 1,04 

3160 Gás liquefeito tóxico, inflamável, 
n.s.a. a 

2 TF ver 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3 

3161 Gás liquefeito inflamável, n.s.a. 2 F ver 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3 
3162 Gás liquefeito tóxico n.s.a.a 2 T ver 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3 
3163 Gás liquefeito, n.s.a. 2 A ver 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3 
3220 Pentafluoretano 

(Gás refrigerante R 125) 
2 A 4,1 41 4,9 49 0,95 

3252 Difluormetano 
(Gás refrigerante R 32) 

2 F 3,9 39 4,3 43 0,78 

3296 Heptafluorpropano 
(Gás refrigerante R 227) 

2 A 1,4 14 1,6 16 1,20 

3297 Óxido de etileno e cloro-
tétrafluoretano em mistura contendo 
no máximo 8,8% de óxido de etileno 

2 A 1 10 1 10 1,16 

3298 Óxido de etileno e pentafluoretano 
em mistura contendo no máximo 
7,9% de óxido de etileno 

2 A 2,4 24 2,6 26 1,02 

3299 Óxido de etileno e tetrafluoretano 
em mistura contendo no máximo 
5,6% de óxido de etileno 

2 A 1,5 15 1,7 17 1,03 

3300 Óxido de etileno e dióxido de 
carbono em mistura contendo mais 
de 87% de óxido de etileno 

2 TF 2,8 28 2,8 28 0,73 

3303 Gás comprimido, tóxico,  
comburente, n.s.a. a 

1 TO ver 4.3.3.2.1 ou 4.3.3.2.2 

3304 Gás comprimido, tóxico,  
corrosivo, n.s.a. a 

1 TC ver 4.3.3.2.1 ou 4.3.3.2.2 

3305 Gás comprimido, tóxico inflamável, 
corrosivo, n.s.a. a 

1 TFC ver 4.3.3.2.1 ou 4.3.3.2.2 

3306 Gás comprimido, tóxico  
comburente, corrosivo, n.s.a. a 

1 TOC ver 4.3.3.2.1 ou 4.3.3.2.2 

3307 Gás liquefeito, tóxico,  
comburente, n.s.a. a 

2 TO ver 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3 

3308 Gás liquefeito, tóxico, 
corrosivo, n.s.a. a  

2 TC ver 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3 

3309 Gás liquefeito, tóxico, inflamável, 
corrosivo, n.s.a. a  

2 TFC ver 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3 

3310 Gás liquefeito, tóxico, comburente 
corrosivo, n.s.a. a 

2 TOC ver 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3 

3311 Gás líquido refrigerado, 
comburente, n.s.a. 

3 O ver 4.3.3.2.4 

3312 Gás líquido refrigerado  
inflamável, n.s.a.  

3 F ver 4.3.3.2.4 



 - 398 - 

Pressão mínima de ensaio para as cisternas 

com isolamento 
térmico 

sem isolamento 
térmico 

Massa máxima  
admissível do 

conteúdo por litro 
de capacidade 

Nº 

ONU 

Nome 
 

Código de 
classificação 

MPa bar MPa bar  
3318 Amoníaco em solução aquosa de 

densidade relativa inferior a 0,880 a 
15 °C, contendo mais de 50% de 
amoníaco 

4 TC ver 4.3.3.2.2 

3337 Gás refrigerante R 404A 2 A 2,9 29 3,2 32 0,84 
3338 Gás refrigerante R 407A 2 A 2,8 28 3,2 32 0,95 
3339 Gás refrigerante R 407B 2 A 3,0 30 3,3 33 0,95 
3340 Gás refrigerante R 407C 2 A 2,7 27 3,0 30 0,95 
3354 Gás insecticida inflamável, n.s.a 2 F ver 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3 
3355 Gás insecticida tóxico, 

inflamável, n.s.a. a   
2 TF ver 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3 

 
a  Autorizado se a CL50  é igual ou superior a 200 ppm. 
b Considerado como pirofórico. 
 
4.3.3.3 […]  
4.3.3.4 […] 
4.3.4 […]  
4.3.4.1 […] 
4.3.4.1.1 […]  
4.3.4.1.2 […]  
 

Abordagem racionalizada 
Grupo de matérias autorizadas Código-

cisterna Classe Código de 
classificação 

Grupo de embalagem 

LÍQUIDOS […] […] […] 
LGAV    
LGBV […] […] […] 
LGBF […] […] […] 

L1.5BN 3 F1 II 
pressão de vapor a 50 °C > 1.1 bar 

 3 F1 III 
ponto de inflamação < 23 °C, 
viscoso 
pressão de vapor a 50 °C > 1,1 bar 
ponto de ebulição > 35 °C 

 3 D II 
pressão de vapor a 50 °C > 1.1 bar 

 bem como os grupos de matérias autorizadas para os códigos-cisterna 
LGAV, LGBV e LGBF. 

L4BN 3 F1 I, III 
Ponto de ebulição ≤ 35 ºC 

 3 FC III 
 3 D I 
 5.1 O1 I, II 
 5.1 OT1 I 
 8 C1 II, III 
  C3 II, III 
  C4 II, III 
  C5 II, III 
  C7 II, III 
  C8 II, III 
  C9 II, III 
  C10 II, III 
  CF1 II 
  CF2 II 
  CS1 II 
  CW1 II 
  CW2 II 



 - 399 - 

Abordagem racionalizada 
Grupo de matérias autorizadas Código-

cisterna Classe Código de 
classificação 

Grupo de embalagem 

  CO1 II 
  CO2 II 
  CT1 II, III 
  CT2 II, III 
  CFT II 
  M11 III 
 bem como os grupos de matérias autorizadas para os códigos-cisterna 

LGAV, LGBV, LGBF e L1.5BN. 
L4BH […] […] […] 
L4BH […] […] […] 
L4DH […] […] […] 
L10BH […] […] […] 
L10CH […] […] […] 
L10DH […] […] […] 
L15CH […] […] […] 
L21DH […] […] […] 

SÓLIDOS  […] […] […] 
SGAV […] […] […] 
SGAN […] […] […] 
SGAH […] […] […] 
S4AH […] […] […] 

S10AN […] […] […] 
S10AH […] […] […] 

 
Hierarquia das cisternas 
Cisternas que tenham outros códigos-cisterna diferentes dos indicados neste quadro ou no quadro A do 
capítulo 3.2 podem igualmente ser utilizadas na condição de que a cada elemento (valor numérico ou letra) 
das partes 1 a 4 desses códigos-cisterna corresponda a um nível de segurança equivalente ou superior ao 
elemento correspondente do código-cisterna indicado no quadro A do capítulo 3.2, em conformidade com a 
seguinte ordem crescente: 
Parte 1: Tipos de cisternas 
S → L 
Parte 2: Pressão de cálculo 
G → 1,5 → 2,65 → 4 → 10 → 15 → 21 
Parte 3: Aberturas 
A → B → C → D 
Parte 4: Válvulas/dispositivos de segurança 
V → F → N → H 
 
Por exemplo:  
- uma cisterna que responda ao código L10CN é autorizada para o transporte de uma matéria à qual 

foi afectado o código L4BN,  
- uma cisterna que responda ao código L4BN é autorizada para o transporte de uma matéria à qual foi 

afectado o código SGAN. 
NOTA: A ordem hierárquica não contempla as eventuais disposições especiais para cada rubrica (ver 4.3.5 e 6.8.4) 

4.3.4.1.3 […]  
4.3.4.1.4 […]  
4.3.4.2 […]  
4.3.5 […]  
 


