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PARTE 6 
[...] 

CAPÍTULO 6.1 
[...] 

6.1.1 [...] 
6.1.2 [...] 
6.1.2.1 [...] 
6.1.2.2 [...] 
6.1.2.3 [...] 
6.1.2.4  [...] 
6.1.2.5 [...] 
 1. [...] 
 2. (Reservado) 
 3. [...] 
 4. [...] 
 5. [...] 

6. [...] 
7. [...] 

 0. [...] 
6.1.2.6 [...] 
6.1.2.7.  [...] 
 

Tipo Material Categoria Código Subsecção 

1. Tambores A. Aço com tampo superior não amovível 1A1 

  com tampo superior amovível 1A2 
6.1.4.1 

 B. Alumínio com tampo superior não amovível 1B1 

  com tampo superior amovível 1B2 
6.1.4.2 

 D. Contraplacado 1D 6.1.4.5 

 G. Cartão 1G 6.1.4.7 

 H. Matéria plástica com tampo superior não amovível 1H1 

  com tampo superior amovível 1H2 
6.1.4.8 

 com tampo superior não amovível 1N1 

 

N. Metal que não o 
aço ou alumínio com tampo superior amovível 1N2 

6.1.4.3 

2. (Reservado) 

A. Aço com tampo superior não amovível 3A1 3. Jerricanes  

 com tampo superior amovível 3A2 
6.1.4.4 

 B. Alumínio com tampo superior não amovível 3B1 

  com tampo superior amovível 3B2 
6.1.4.4 

 H. Matéria plástica com tampo superior não amovível 3H1 

  com tampo superior amovível  3H2 
6.1.4.8 

4. Caixas A. Aço  4A 6.1.4.14 

 B. Alumínio  4B 6.1.4.14 

 C. Madeira natural ordinárias  4C1 

  de painéis estanques aos pulverulentos  4C2 
6.1.4.9 

 D. Contraplacado 4D 6.1.4.10 

 F. Aglomerado de 
madeira 

4F 6.1.4.11 

 G. Cartão 4G 6.1.4.12 

 H. Matéria plástica expandida  4H1 

  rígida  4H2 
6.1.4.13 

sem forro nem revestimento interior 5H1 

estanque aos pulverulentos 5H2 

5. Sacos H. Tecido de matéria 
plástica 

resistente à água 5H3 

6.1.4.16 
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Tipo Material Categoria Código Subsecção 

H. Filme de matéria 
plástica 

 5H4 6.1.4.17 

sem forro nem revestimento interior 5L1 

estanque aos pulverulentos 5L2 

L. Tecido 

resistente à água 5L3 

6.1.4.15 

multifolha 5M1 M. Papel 

multifolha, resistente à água 5M2 
6.1.4.18 

com tambor exterior de aço 6HA1 

com grade ou caixa exterior de aço 6HA2 

com tambor exterior de alumínio 6HB1 

com grade ou caixa exterior de alumínio 6HB2 

com caixa exterior de madeira 6HC 

com tambor exterior de contraplacado 6HD1 

com caixa exterior de contraplacado 6HD2 

com tambor exterior de cartão 6HG1 

com caixa exterior de cartão 6HG2 

com tambor exterior de matéria plástica 6HH1 

H. Recipiente de 
matéria plástica 

com caixa exterior de matéria plástica 
rígida 

6HH2 

6.1.4.19 

 

com tambor exterior de aço 6PA1 

com grade ou caixa exterior de aço 6PA2 

com tambor exterior de alumínio 6PB1 

com grade ou caixa exterior de alumínio 6PB2 

com caixa exterior de madeira 6PC 

com tambor exterior de contraplacado 6PD1 

com cesto exterior de verga 6PD2 

com tambor exterior de cartão 6PG1 

com caixa exterior de cartão 6PG2 

com embalagem exterior de matéria 
plástica expandida 

6PH1 

6. Embalagens 
compósitas 

P. Recipiente de 
vidro, porcelana 
ou grés 

com embalagem exterior de matéria 
plástica rígida 

6PH2 

6.1.4.20 

 

com tampo superior não amovível 0A1 0.  Embalagens 
metálicas leves 

 

com tampo superior amovível 0A2 
6.1.4.22 

6.1.3 [...] 
6.1.3.1 [...] 

a) [...] 
 b) [...] 
 c) [...] 

d) ou a letra «S», se a embalagem for destinada a conter matérias sólidas ou embalagens interiores,  ou, 
para as embalagens (que não as embalagens combinadas) destinadas a conter matérias líquidas, a 
indicação da pressão do ensaio hidráulico ao qual a embalagem tenha sido submetida com sucesso, 
expressa em kPa arredondada à inferior dezena mais próxima;  
Para as embalagens metálicas leves com a menção "RID/ADR" de acordo com o 6.1.3.1 a) ii) 
destinadas a conter matérias líquidas cuja viscosidade a  23 °C excede 200 mm2/s, a indicação da letra 
«S». 

e) [...] 
f) [...] 
g) [...] 
 

6.1.3.2 [...] 
6.1.3.3 [...] 
6.1.3.4 [...] 
6.1.3.5 [...] 
6.1.3.6 [...] 
6.1.3.7 [...] 
6.1.3.8 [...] 
6.1.3.9  [...] 
6.1.3.10 [...] 
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6.1.3.11 [...] 
6.1.3.12 [...] 
6.1.3.13 [...] 
6.1.3.14  [...] 
6.1.4 [...] 
6.1.4.1 [...] 
6.1.4.2 [...] 
6.1.4.3 [...] 
6.1.4.4 [...] 
6.1.4.5 [...] 
6.1.4.6  (Suprimido) 
6.1.4.7 [...] 
6.1.4.8  [...] 
6.1.4.8.1 [...] 
6.1.4.8.2 [...] 
6.1.4.8.3 [...] 
6.1.4.8.4 [...] 
6.1.4.8.5 [...] 
6.1.4.8.6 [...] 
6.1.4.8.7 [...] 
6.1.4.8.8 Sempre que sejam utilizadas matérias plásticas recicladas no fabrico de embalagens novas, as propriedades 

específicas do material reciclado devem ser garantidas e atestadas regularmente no quadro de um sistema de 
garantia da qualidade aceite por um organismo de certificação reconhecido pela autoridade competente. Este 
sistema deve incluir um registo das operações de amostragem prévia realizada e dos controles que 
comprovam que cada lote de matéria plástica reciclada tem características apropriadas de índice de fluidez, de 
massa volúmica e de resistência à tracção, tendo em conta o modelo tipo fabricado a partir desta matéria 
plástica reciclada. Estes elementos incluem obrigatoriamente informações sobre a matéria plástica da 
embalagem da qual provém a matéria plástica reciclada, bem como sobre os produtos previamente contidos 
nestas embalagens, no caso de estes serem susceptíveis de prejudicar o comportamento da nova embalagem 
produzida com esta matéria. Além disso, o sistema de garantia da qualidade do fabricante da embalagem, 
prescrito no 6.1.1.4. deve incluir a execução do ensaio de resistência mecânica sobre o modelo tipo, segundo 
o 6.1.5, executado sobre as embalagens fabricadas a partir de cada lote de matéria plástica reciclada. Neste 
ensaio, a resistência ao empilhamento pode ser verificada por um ensaio de compressão dinâmica apropriado, 
em vez de um ensaio estático em carga. 

 
NOTA: A norma ISO 16103:2005 – "Embalagens – Embalagens de transporte para mercadorias perigosas – Materiais 
plásticos reciclados", contém disposições adicionais sobre os procedimentos a observar para a aprovação da utilização de materiais 
plásticos reciclados. 

6.1.4.8.9  [...] 
6.1.4.8.10 [...] 
6.1.4.9 [...] 
6.1.4.10 [...] 
6.1.4.11 [...] 
6.1.4.12 [...] 
6.1.4.13 [...] 
6.1.4.14 [...] 
6.1.4.15 [...] 
6.1.4.16 [...] 
6.1.4.17 [...] 
6.1.4.18 [...] 
6.1.4.19 [...] 
6.1.4.20 [...] 
6.1.4.21 [...] 
6.1.4.22 [...] 
6.1.5 [...] 
6.1.5.1 [...] 
6.1.5.1.1 [...] 
6.1.5.1.2 [...] 
6.1.5.1.3 [...] 
6.1.5.1.4 [...] 
6.1.5.1.5 [...] 
6.1.5.1.6 (Reservado) 

 
NOTA: Para as condições relativas à colocação de diferentes tipos de embalagem interior em conjunto numa embalagem exterior 
e para as modificações admissíveis das embalagens interiores, ver 4.1.1.5.1. 

6.1.5.1.7 [...] 
6.1.5.1.8 [...] 
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6.1.5.1.9 [...] 
6.1.5.1.10 [...] 
6.1.5.1.11 [...] 
6.1.5.2 [...] 
6.1.5.2.1 [...] 
6.1.5.2.2 [...] 
6.1.5.2.3 [...] 
6.1.5.2.4 (Reservado) 
6.1.5.2.5 Os tambores e os jerricanes de matéria plástica em conformidade com o 6.1.4.8 e, se necessário, as 

embalagens compósitas (matéria plástica) em conformidade com o 6.1.4.19 devem, para comprovar a sua 
compatibilidade química suficiente com as matérias líquidas, ser armazenadas, à temperatura ambiente, por 
um período de seis meses, durante o qual as amostras de ensaio devem permanecer cheias com as 
mercadorias que estão destinadas a transportar. 

 Durante as primeiras e as últimas 24 horas de armazenagem, as amostras de ensaio devem ser colocadas com 
o fecho para baixo. No entanto, as embalagens providas de um respiradouro apenas serão sujeitos a este 
tratamento durante 5 minutos de cada vez. Após esta armazenagem, as amostras de ensaio devem ser 
submetidas aos ensaios previstos nos 6.1.5.3 a 6.1.5.6. 

 Para os recipientes interiores de embalagens compósitas (matéria plástica), não é necessária a comprovação da 
compatibilidade química suficiente sempre que seja conhecido que as propriedades de resistência da matéria 
plástica não se modificam sensivelmente sob a acção da matéria de enchimento.  

 Deve entender-se por modificação sensível das propriedades de resistência: 
 a) uma nítida fragilização; ou 

b) uma diminuição considerável da elasticidade, salvo se estiver relacionada com um aumento pelo 
menos proporcional do alongamento sob tensão. 

 Se o comportamento da matéria plástica tiver sido avaliado por meio de outros métodos, não é necessário 
proceder ao ensaio de compatibilidade acima referido. Tais métodos devem ser pelo menos equivalentes ao 
ensaio de compatibilidade acima referido e ser aceites por um organismo de certificação reconhecido pela 
autoridade competente.  

 NOTA : Para os tambores e jerricanes de matéria plástica e para as embalagens compósitas (matéria plástica) de polietileno, ver 
também o 6.1.5.2.6 seguinte. 

6.1.5.2.6 Para os tambores e jerricanes definidos no 6.1.4.8 e, se necessário, para as embalagens compósitas de 
polietileno definidas no 6.1.4.19, a compatibilidade química com os líquidos de enchimento assimilados em 
conformidade com o 4.1.1.19 pode ser comprovada da maneira seguinte com líquidos de referência (ver 
6.1.6). 

Os líquidos de referência são representativos do processo de degradação do polietileno, devido ao amoleci-
mento na sequência de um enchimento, à fissuração sob uma tensão, à degradação molecular ou aos seus efei-
tos acumulados. A compatibilidade química suficiente destas embalagens pode ser comprovada por uma 
armazenagem das amostras de ensaio necessárias durante três semanas a 40 ºC com o líquido de referência 
apropriado; sempre que este líquido for a água, não é necessária a armazenagem de acordo com este procedi-
mento. A armazenagem não é também requerida para as amostras de ensaio usadas para o ensaio de empilha-
mento no caso em que o líquido de referência seja uma solução molhante ou o ácido acético. 
Durante as primeiras e as últimas 24 horas de armazenagem, as amostras de ensaio devem ser colocadas com 
o fecho para baixo. No entanto, as embalagens providas de um respiradouro só serão sujeitas a este tratamen-
to durante 5 minutos de cada vez. Após esta armazenagem, as amostras de ensaio devem ser submetidas aos 
ensaios previstos nos 6.1.5.3 a 6.1.5.6. 
Para o hidroperóxido de ter-butilo com teor de peróxido superior a 40% bem como para os ácidos peroxiacé-
ticos da classe 5.2, o ensaio de compatibilidade não deve ser efectuado com líquidos de referência. Para estas 
matérias, a compatibilidade química suficiente das amostras de ensaio deve ser verificada por uma armazena-
gem de seis meses à temperatura ambiente com as matérias a cujo transporte se destinam. 
Os resultados do procedimento nos termos deste parágrafo para as embalagens de polietileno podem ser 
aprovados para um modelo tipo idêntico cuja superfície interna seja fluorada. 

 
6.1.5.2.7 Para as embalagens de polietileno definidas no 6.1.5.2.6, que tenham satisfeito o ensaio definido no 6.1.5.2.6, 

podem ser também aprovadas matérias de enchimento que não as assimiladas em conformidade com o 
4.1.1.19. Esta aprovação tem lugar segundo ensaios em laboratório que deverão verificar que o efeito destas 
matérias de enchimento sobre as amostras de ensaio é mais fraco que o dos líquidos de referência 
apropriados, tomados em conta os mecanismos de degradação. São aplicáveis as mesmas condições definidas 
no 4.1.1.19.2 no que se refere às densidades relativas e às pressões de vapor. 

6.1.5.2.8 [...] 
6.1.5.3 [...] 
6.1.5.3.1 [...] 
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[...] [...] [...] 

a)    Tambores de aço 
Tambores de alumínio 
Tambores de metal que não o aço ou o 

alumínio 
Jerricanes de aço 
Jerricanes de alumínio 
Tambores de contraplacado 
Tambores de cartão 
Tambores e jerricanes de matéria plás-
tica 
 Embalagens compósitas em forma de 

tambor 
Embalagens metálicas leves 

[...] [...] 

b)   [...] [...] [...] 

c) [...] [...] [...] 

d) [...] [...] [...] 

e) [...] [...] [...] 

 
6.1.5.3.2 [...] 
6.1.5.3.3 [...] 
6.1.5.3.4 [...] 
6.1.5.3.5 [...] 
6.1.5.3.6 [...] 
6.1.5.4 [...] 
6.1.5.5 [...] 
6.1.5.6 [...] 
6.1.5.7 [...] 
6.1.5.8 [...] 
6.1.6 Líquidos de referência para comprovar a compatibilidade química das embalagens, incluindo os 

GRG, de polietileno em conformidade com o 6.1.5.2.6 e com o 6.5.4.3.5, respectivamente  
6.1.6.1 São utilizados os seguintes líquidos de referência para esta matéria plástica: 
 

a) Solução molhante para as matérias cujos efeitos de fissuração sob tensão no polietileno sejam muito 
fortes, em especial para todas as soluções e preparações contendo molhantes. 

 Utiliza-se uma solução aquosa de 1% de sulfonato de alquililbenzeno, ou uma solução aquosa de 5% 
de etoxilato de nonifenol que tenha sido previamente armazenada durante pelo menos 14 dias a uma 
temperatura de 40 °C antes de ser utilizada pela primeira vez para os ensaios. A tensão superficial 
desta solução deve ser, a 23 ºC, de 31 a 35 mN/m. 

 O ensaio de empilhamento é efectuado com base na densidade relativa de, pelo menos, 1,2. 
 Se a compatibilidade química suficiente foi demonstrada com uma solução molhante, não é necessário 

proceder a um ensaio de compatibilidade com ácido acético. 
 Para as matérias de enchimento cujos efeitos de fissuração sob tensão sobre o polietileno são mais 

fortes que os da solução molhante, a compatibilidade química suficiente pode ser comprovada após 
uma pré-armazenagem de três semanas a 40 ºC, segundo o 6.1.5.2.6 , mas com a matéria de 
enchimento original. 

b) [...] 
c) [...] 
d) [...] 
e) [...] 
f) Água, para as matérias que não atacam o polietileno de nenhum dos modos anteriormente citados de 

a) a e), em especial os ácidos e lixívias inorgânicos, as soluções salinas aquosas, os álcoois polivalentes 
e as matérias orgânicas em solução aquosa. 
O ensaio de empilhamento é efectuado com base numa densidade relativa de, pelo menos, 1,2. 
Se a compatibilidade química tiver sido demonstrada de forma satisfatória com a solução molhante ou 
o ácido nítrico, não é prescrito um ensaio com água sobre o modelo-tipo. 

 
NOTA de fim de capítulo 
[...] 
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CAPÍTULO 6.2 
[...] 

6.2.1 [...] 
6.2.1.1 [...] 
6.2.1.2 [...] 
6.2.1.3 [...] 
6.2.1.3.1 [...] 
6.2.1.3.2 [...] 
6.2.1.3.3 [...] 
6.2.1.3.3.1 [...] 
6.2.1.3.3.2 [...] 
6.2.1.3.3.3 [...] 
6.2.1.3.3.4 [...] 
6.2.1.3.3.5 [...] 
6.2.1.3.3.5.1 [...] 
6.2.1.3.3.5.2 [...] 
6.2.1.3.3.5.3 [...] 
6.2.1.3.3.5.4 O débito requerido dos dispositivos de descompressão deve ser determinado segundo um código técnico bem 

estabelecido, reconhecido pela autoridade competente2. 
6.2.1.4 [...] 
6.2.1.5 [...] 

a) [...] 
b) [...] 
c) [...] 
d) [...] 
e) [...] 
f) [...] 
[...] 
g) [...] 
h) [...] 
i) [...] 
j) Adicionalmente, os recipientes sob pressão destinados ao transporte do Nº ONU 1001 acetileno dis-

solvido ou do Nº ONU 3374 acetileno sem solvente devem ser objecto de um controle incidindo 
sobre a disposição e o estado da matéria porosa e a quantidade de solvente, se for o caso. 

6.2.1.6 [...] 
6.2.1.6.1 [...] 

a) [...] 
b) [...] 
c) inspecção da rosca se houver sinais de corrosão ou se os órgãos forem retirados; 
d) [...] 
 NOTA 1 : [...] 
 NOTA 2 : Com o acordo do organismo de inspecção e certificação reconhecido pela autoridade competente do país de apro-

vação3, o ensaio de pressão hidráulica das garrafas ou dos tubos pode ser substituído por um método equivalente que com-
preenda um ensaio de emissão acústica ou uma inspecção por ultra sons ou uma combinação dos dois. 

 NOTA 3 : [...] 
6.2.1.6.2 Sobre os recipientes sob pressão destinados ao transporte do Nº ONU 1001 acetileno dissolvido e do Nº 

ONU 3374 acetileno sem solvente, apenas são exigíveis o exame do estado exterior (corrosão, deformação) e 
o estado da matéria porosa (enfraquecimento, deterioração). 

6.2.1.6.3 [...] 
6.2.1.7 [...] 
6.2.1.7.1 [...] 
6.2.1.7.2 [...] 

e) [...] 
f) A massa do recipiente sob pressão vazio, incluindo todos os elementos integrais não desmontáveis 

(por exemplo, gola, anel do pé, etc.) expresso em quilogramas e seguido das iniciais "KG". Esta massa 
não deve incluir a massa das válvulas, dos capacetes de protecção das válvulas, dos revestimentos ou 
da matéria porosa no caso do acetileno. A massa deve ser expressa por um número de três algarismos 
significativos arredondado ao último algarismo superior. Para as garrafas de menos de 1 kg, a massa 
deve ser expressa por um número de dois algarismos significativos arredondado ao último algarismo 
superior. No caso dos recipientes sob pressão para o Nº ONU 1001 acetileno dissolvido e para o Nº 
ONU 3374 acetileno sem solvente, deve ser indicado pelo menos um decimal após a vírgula, e para os 

                                                           
2
 Ver, por exemplo, as publicações CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards - Part 2 - Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases" e 

S-1.1-2003 "Pressure Relief Device Standards - Part 1 - Cylinders for Compressed Gases. 
 
3
 Se o país de aprovação não for parte contratante do ADR, a autoridade competente de um país parte contratante do ADR 
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recipientes sob pressão de menos de 1 kg, dois decimais após a vírgula. Esta marca não é requerida 
para os recipientes sob pressão para o UN 1965 hidrocarbonetos gasosos em mistura liquefeita, n.s.a.; 

g) [...] 
h) [...] 
i) A capacidade em água do recipiente expressa em litros, seguida da inicial « L ». No caso dos recipien-

tes sob pressão para os gases liquefeitos, a capacidade em água deve ser expressa em litros por um 
número de três algarismos significativos arredondado ao último algarismo inferior. Se o valor da capa-
cidade mínima ou nominal (em água) for um número inteiro, os algarismos depois da vírgula não 
serão considerados; 

j) No caso dos recipientes sob pressão para o UN 1001 acetileno dissolvido, a soma da massa do reci-
piente sob pressão vazio, dos órgãos e acessórios não retirados durante o enchimento, do revestimen-
to e da matéria porosa, do solvente e do gás de saturação expressa por um número de três algarismos 
significativos arredondado ao último algarismo inferior, seguido das iniciais "KG". Deve ser indicado 
pelo menos um decimal depois da vírgula. Para os recipientes sob pressão de menos de 1 kg, a massa 
deve ser expressa por um número de dois algarismos significativos arredondado ao último algarismo 
inferior; 

k) No caso dos recipientes sob pressão para o UN 3374 acetileno sem solvente, a soma da massa do 
recipiente sob pressão vazio, dos órgãos e acessórios não retirados durante o enchimento, do revesti-
mento e da matéria porosa, expressa por um número de três algarismos significativos arredondado ao 
último algarismo inferior, seguido das iniciais "KG". Deve ser indicado pelo menos um decimal 
depois da vírgula. Para os recipientes sob pressão de menos de 1 kg, a massa deve ser expressa por um 
número de dois algarismos significativos arredondado ao último algarismo inferior; 

6.2.1.7.3 [...] 
6.2.1.7.4 [...] 
6.2.1.7.5 [...] 
6.2.1.7.6 [...] 
6.2.1.7.7 Com o acordo de um organismo de inspecção reconhecido pela autoridade competente, a data da inspecção 

periódica mais recente e o punção do perito podem ser gravados sobre um anel de material apropriado fixado 
sobre a garrafa pela instalação da válvula e que só possa ser retirado pela desmontagem desta. 

6.2.1.8 [...] 
6.2.2 [...] 
6.2.2 [...] 
 

Referência Título do documento Subsecções e parágra-
fos aplicáveis 

para os materiais 

EN 1797�1: 2001 Recipientes criogénicos � Compatibilidade entre gás e material  
 

 
6.2.1.2 

EN ISO 11114�1: 1997 Garrafas de gás transportáveis – Compatibilidade dos materiais das 
garrafas e das válvulas com os conteúdos gasosos � Parte 1: Materiais 
metálicos   
 

 
 
6.2.1.2 

EN ISO 11114�2: 2000 Garrafas de gás transportáveis – Compatibilidade dos materiais das 
garrafas e das válvulas com os conteúdos gasosos � Parte 2: Materiais 
não metálicos 
 

 
 
6.2.1.2 

EN ISO 11114-4:2005 
(à excepção do método 
C do 5.3) 

Garrafas de gás transportáveis - Compatibilidade dos materiais das 
garrafas e das válvulas com os conteúdos gasosos � Parte 4: Métodos 
de ensaio para a selecção dos materiais metálicos resistentes à fragiliza-
ção pelo hidrogénio 

6.2.1.2 

para a concepção e o fabrico 

Anexo I, Partes 1 a 3, 
84/525/CEE 

Directiva do Conselho relativa à aproximação das legislações dos 
Estados membros relativas às garrafas de gás de aço sem soldadura 
 

 
 
6.2.1.1 e 6.2.1.5 

Anexo I, Partes 1 a 3, 
84/526/CEE  

Directiva do Conselho relativa à aproximação das legislações dos 
Estados membros relativas às garrafas de gás de aço sem soldadura de 
alumínio não ligado e de liga de alumínio 

 
 
6.2.1.1 e 6.2.1.5 

Anexo I, Partes 1 a 3, 
84/527/CEE  

Directiva do Conselho relativa à aproximação das legislações dos 
Estados membros relativas às garrafas de gás de aço soldadas de aço 
não ligado 

 
 
6.2.1.1 e 6.2.1.5 

EN 1442:1998/A2:2005 Garrafas de aço soldadas transportáveis e recarregáveis para gases de 
petróleo liquefeitos (GPL)- Concepção e fabrico 

6.2.1.1 e 6.2.1.5  

EN 1442: 1998 Garrafas de aço soldadas transportáveis e recarregáveis para gases de 
petróleo liquefeitos (GPL)- Concepção e fabrico 

6.2.1.1 e 6.2.1.5 
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Referência Título do documento Subsecções e parágra-
fos aplicáveis 

EN 1800: 1998/AC: 
1999 

Garrafas de gás transportáveis - Garrafas de acetileno � Prescrições 
fundamentais e definições 

 
6.2.1.1.2 

EN 1964�1: 1999 Garrafas de gás transportáveis - Especificações para a concepção e o 
fabrico de garrafas de gás recarregáveis e transportáveis de capacidade 
compreendida entre 0,5 litros e 150 litros inclusive- Parte 1: Garrafas 
de gás sem soldadura com um valor Rm inferior a 1100 MPa. 

 
 
 
 
6.2.1.1 e 6.2.1.5 

EN 1975: 1999  
+ A1:2003 

Garrafas de gás transportáveis - Especificações para a concepção e o 
fabrico de garrafas de gás recarregáveis e transportáveis de alumínio e 
liga de alumínio sem soldadura de capacidade compreendida entre 0,5 
litros e 150 litros inclusive. 

 
 
 
6.2.1.1 e 6.2.1.5 

EN ISO 11120: 1999 Garrafas de gás - Tubos de aço sem soldadura, recarregáveis com uma 
capacidade em água de 150 litros a 3000 litros – Concepção, constru-
ção e ensaios 

 
 
6.2.1.1 e 6.2.1.5 

EN 1964-3: 2000 Garrafas de gás transportáveis - Especificações para a concepção e o 
fabrico de garrafas de gás recarregáveis e transportáveis de aço sem 
soldadura de capacidade compreendida entre 0,5 l e 150 l inclusive - 
Parte 3 : garrafas de aço inoxidável 

 
 
 
6.2.1.1 e 6.2.1.5 

EN 12862: 2000 Garrafas de gás transportáveis - Especificações para a concepção e o 
fabrico de garrafas de gás recarregáveis e transportáveis soldadas de 
liga de alumínio. 

 
 
6.2.1.1 e 6.2.1.5 

EN 1251-2: 2000 Recipientes criogénicos - Transportáveis, isolados sob vácuo, cujo 
volume não exceda 1 000 litros - Parte 2 : Cálculo, fabrico, inspecção e 
ensaio 

 
 
6.2.1.1 e 6.2.1.5 

EN 12257:2002 Garrafas de gás transportáveis – Garrafas sem soldadura, reforçadas 
com materiais compósitos 

6.2.1.1 e 6.2.1.5 

EN 12807:2001 (excepto 
Anexo A) 

Garrafas recarregáveis e transportáveis de aço brasado para gases de 
petróleo liquefeitos (GPL)- Concepção e fabrico 

6.2.1.1 e 6.2.1.5 

EN 1964-2:2001 Garrafas de gás transportáveis – Especificações para a concepção e o 
fabrico de garrafas de gás recarregáveis e transportáveis, de aço sem sol-
dadura, de capacidade em água compreendida entre 0,5 l e 150 l inclusive 
– Parte 2: garrafas de aço sem soldadura com valor de Rm igual ou supe-
rior a 1100 MPa 

6.2.1.1 e 6.2.1.5 

EN 13293: 2002 Garrafas de gás transportáveis - Especificações para a concepção e o 
fabrico de garrafas de gás recarregáveis e transportáveis, sem soldadura, 
de aço ao carbono manganês normalizado, de capacidade em água até 
0,5 litros, para gases comprimidos, liquefeitos e dissolvidos, e até 1 litro 
para o dióxido de carbono 

6.2.1.1 e 6.2.1.5 

EN 13322-1:2003 
+A1:2006 

Garrafas de gás transportáveis – Garrafas de gás recarregáveis soldadas 
de aço – Concepção e construção – Parte 2 : Aço soldado 

6.2.1.1 e 6.2.1.5 

EN 13322-2:2003 Garrafas de gás transportáveis – Garrafas de gás recarregáveis de aço 
inoxidável soldadas – Concepção e construção – Parte 2 : Aço inoxidá-
vel soldado 

6.2.1.1 e 6.2.1.5 

EN 12245:2002 Garrafas de gás transportáveis – Garrafas compósitas inteiramente 
bobinadas 

6.2.1.1 e 6.2.1.5 

EN 12205:2001 Garrafas de gás transportáveis – Garrafas de gás metálicas não recarre-
gáveis  

6.2.1.1, 6.2.1.5 e 6.2.1.7 

EN 13110:2002 Garrafas soldadas transportáveis e recarregáveis de alumínio para gases 
de petróleo liquefeitos - Concepção e construção 

6.2.1.1, 6.2.1.5 e 6.2.1.7 

EN 14427:2004 
+A1:2005 

Garrafas de gás transportáveis – Garrafas compósitas inteiramente 
bobinadas para gases de petróleo liquefeitos 
NOTA 1: Esta norma aplica-se apenas às garrafas equipadas de dispositivos de 
descompressão. 
NOTA 2: Nos 5.2.9.2.1 e 5.2.9.3.1, as duas garrafas devem ser submetidas a um 
ensaio de rebentamento sempre que apresentem danos correspondentes aos critérios de 
rejeição ou mais graves 

6.2.1.1, 6.2.1.5 e 6.2.1.7 

EN 14208:2004 Garrafas de gás transportáveis – Especificações para os tambores solda-
dos de capacidade inferior ou igual a 1 000 litros destinados ao transpor-
te dos gases - Concepção e fabrico 

6.2.1.1, 6.2.1.5 e 6.2.1.7 

EN 14140:2003 Garrafas de aço soldado transportáveis e recarregáveis para gases de 
petróleo liquefeitos (GPL) – Outras soluções em matéria de concepção e 
construção  

6.2.1.1, 6.2.1.5 e 6.2.1.7 

EN 
13769:2003/A1:2005 

Garrafas de gás transportáveis – Quadros de garrafas - Concepção, 
fabrico, identificação e ensaio 

6.2.1.1, 6.2.1.5 e 6.2.1.7 
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Referência Título do documento Subsecções e parágra-
fos aplicáveis 

EN 13769:2003 Garrafas de gás transportáveis – Quadros de garrafas - Concepção, 
fabrico, identificação e ensaio 

6.2.1.1, 6.2.1.5 e 6.2.1.7 

para os fechos 

EN ISO 10297:2006 Garrafas de gás transportáveis � Válvulas de garrafas � Especificações e 
ensaios de tipo 

 
6.2.1.1 

EN 13152:2001 Especificações e ensaios para válvulas de garrafas de GPL - Fecho 
automático  

6.2.1.1 

EN 13153:2001 Especificações e ensaios das válvulas de garrafas de GPL – Fecho 
manual  

6.2.1.1 

para as inspecções e ensaios periódicos 

EN 1251-3: 2000 Recipientes criogénicos - Transportáveis, isolados sob vácuo, cujo 
volume não exceda 1 000 litros - Parte 3 : Prescrições de funciona-
mento 

 
 
6.2.1.6 

EN 1968:2002 (excepto 
Anexo B) +A1:2005 

Garrafas de gás transportáveis - Inspecções e ensaios periódicos das 
garrafas de gás sem soldadura de aço  

6.1.2.6 

EN 1802: 2002 (excepto 
Anexo B) 

Garrafas de gás transportáveis – Inspecções e ensaios periódicos das 
garrafas de gás sem soldadura de liga de alumínio 

6.2.1.6 

EN 12863:2002 
+A1:2005 

Garrafas de gás transportáveis - Inspecção e manutenção periódicas 
das garrafas de acetileno dissolvido 
NOTA: Nesta norma, a expressão "inspecção inicial" deve ser entendida como 
"primeira inspecção periódica" após a aprovação final de uma nova garrafa de 
acetileno. 

6.2.1.6 

EN 1803:2002 (excepto 
Anexo B) 

Garrafas de gás transportáveis - Inspecções e ensaios periódicos das 
garrafas de gás soldadas de aço ao carbono  

6.2.1.6 

EN ISO 11623:2002 
(excepto a cláusula 4) 

Garrafas de gás transportáveis - Inspecções e ensaios periódicos das 
garrafas de gás de material compósito 

6.2.1.6 

EN 14189:2003 Garrafas de gás transportáveis - Inspecção e manutenção das torneiras 
das garrafas quando da inspecção periódica das garrafas de gás  

6.2.1.6 

 
6.2.3 [...] 

Os recipientes sob pressão que não sejam concebidos nem construídos e ensaiados de acordo com as normas 
mencionadas nos quadros do 6.2.2 ou 6.2.5, devem ser concebidos, construídos e ensaiados de acordo com as 
prescrições de um código técnico reconhecido pela autoridade competente.  
Sempre que uma norma apropriada esteja referenciada nos quadros do 6.2.2 ou 6.2.5, a autoridade competen-
te deve, no prazo de dois anos, retirar o seu reconhecimento relativamente à utilização de qualquer código 
técnico previsto para os mesmos fins. 
Isto não invalida o direito da autoridade competente de reconhecer códigos técnicos para ter em conta os 
progresso científico e técnico ou nos casos em que não exista qualquer norma ou ainda para tratar de aspec-
tos específicos não previstos nas normas.  
A autoridade competente deve transmitir ao secretariado da CEE/ONU uma lista dos códigos técnicos que 
reconhece. Esta lista deve conter as seguintes informações: nome e data do código, âmbito de aplicação do 
código e detalhes sobre o modo de o obter. O secretariado manterá esta informação acessível ao público na 
respectiva página electrónica. 
Todavia, devem satisfazer as prescrições do 6.2.1 e as exigências mínimas seguintes: 

6.2.3.1 [...] 
6.2.3.2 [...] 
6.2.3.3 [...] 
6.2.3.4 [...] 
6.2.4 [...] 
6.2.4.1 [...] 
6.2.4.2 [...] 
6.2.4.3 [...] 
6.2.4.3.1 Recipientes de baixa capacidade contendo gás (cartuchos de gás) 
 
6.2.4.3.1.1 Todos os recipientes devem satisfazer um ensaio de estanquidade num banho de água quente. 
 
6.2.4.3.1.2 A temperatura do banho e a duração do ensaio são escolhidas de forma a que a pressão interior de cada reci-

piente atinja pelo menos 90 % da que seria atingida a 55º C. No entanto, se o conteúdo for sensível ao calor 
ou se os recipientes forem feitos de uma matéria plástica que amoleça à temperatura deste ensaio, a tempera-
tura do banho deverá estar compreendida entre 20° C e 30° C. Um recipiente em cada 2 000 deverá, além dis-
so, ser submetido ao ensaio a 55 ºC. 

 



 - 422 - 

6.2.4.3.1.3 Não deve produzir-se qualquer fuga nem deformação permanente de um recipiente, a não ser que se trate de 
um recipiente de matéria plástica, que pode deformar-se por amolecimento, na condição de não haver fuga. 

 
6.2.4.3.2 Geradores de aerossóis 

Todos os geradores de aerossóis cheios devem ser submetidos a um ensaio executado num banho de água 
quente ou a um banho de água alternativo aprovado. 

 
6.2.4.3.2.1  Ensaio do banho de água quente 
 
6.2.4.3.2.1.1 A temperatura do banho de água e a duração do ensaio devem ser tais que a pressão interna atinja o valor que 

teria a 55 °C (50 °C se a fase líquida não ocupar mais de 95% da capacidade do gerador de aerossóis a 50 °C). 
Se o conteúdo for sensível ao calor ou se os geradores de aerossóis forem feitos de uma matéria plástica que 
amoleça a esta temperatura de ensaio, a temperatura do banho deve estar compreendida entre 20 ºC e 30 °C. 
Contudo, além disso, um em cada 2000 geradores de aerossóis deve ser submetido ao ensaio à temperatura 
superior.  
 

6.2.4.3.2.1.2 Não deve produzir-se qualquer fuga ou deformação permanente em nenhum gerador de aerossóis, a não ser 
nos geradores de aerossóis de matéria plástica que podem deformar-se por amolecimento, na condição de não 
haver fuga. 
 

6.2.4.3.2.2  Métodos alternativos 
 
Podem ser utilizados, com a aprovação da autoridade competente, os métodos alternativos que garantam um 
grau de segurança equivalente, na condição de serem satisfeitas as prescrições dos 6.2.4.3.2.2.1, 6.2.4.3.2.2.2 e 
6.2.4.3.2.2.3. 
 

6.2.4.3.2.2.1  Sistema da qualidade 
 
Os enchedores de geradores de aerossóis e os fabricantes dos componentes devem dispor de um sistema da 
qualidade. O sistema da qualidade prevê a aplicação de procedimentos que garantam que todos os geradores 
de aerossóis que apresentem fugas ou se encontrem deformados são rejeitados e não são apresentados ao 
transporte.  
 
O sistema da qualidade deve compreender: 
 
a) Uma descrição da estrutura organizacional e das responsabilidades ; 
 
b) As instruções que serão utilizadas para as inspecções e os ensaios apropriados, controlo de qualidade, 

garantia da qualidade e o desenrolar das operações ; 
 
c) Registos da avaliação da qualidade, tais como relatórios de inspecção, dados de ensaio, dados de cali-

bração e certificados ;  
 
d) A verificação pela direcção da eficácia do sistema da qualidade ;  
 
e) Um procedimento de controlo dos documentos e da sua revisão ;  
 
f) Um meio de controlo dos geradores de aerossóis não conformes ;  
 
g) Programas de formação e procedimentos de qualificação destinados ao pessoal apropriado ;  
 
h) Procedimentos que garantam que o produto final não é danificado. 
 
Devem ser efectuadas uma auditoria inicial e auditorias periódicas que satisfaçam o organismo de inspecção 
reconhecido pela autoridade competente. Estas auditorias devem garantir que o sistema aprovado é e perma-
nece satisfatório e eficaz. Qualquer modificação ao sistema aprovado deve ser antecipadamente notificada ao 
organismo de inspecção reconhecido pela autoridade competente. 

 
6.2.4.3.2.2.2 Ensaios de pressão e de estanquidade a que devem ser submetidos os geradores de aerossóis antes do enchi-

mento  
 
Todos os geradores de aerossóis vazios devem ser submetidos a uma pressão igual ou superior à pressão 
máxima prevista a 55 °C (50 °C se a fase liquide não ocupar mais de 95% da capacidade do recipiente a 50 
°C) para os geradores de aerossóis cheios. Esta pressão de ensaio deve ser pelo menos igual a dois terços da 
pressão de cálculo do gerador de aerossóis. No caso de ser detectada uma taxa de fuga igual ou superior a 3,3 
× 10-2 mbar.1.s-1 à pressão de ensaio, uma deformação ou outro defeito, o gerador de aerossóis em causa 
deve ser rejeitado. 
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6.2.4.3.2.2.3 Ensaio dos geradores de aerossóis após o enchimento  
 

Antes de proceder ao enchimento, o enchedor verifica que o dispositivo de engaste ( sertissage ?) está regula-
do de maneira apropriada e que o propulsor utilizado é aquele que foi especificado. 
 
Todos os geradores de aerossóis cheios devem ser pesados e submetidos a um ensaio de estanquidade. O 
material de detecção de fugas utilizado deve ser suficientemente sensível para detectar uma taxa de fuga igual 
ou superior a 2,0 × 10-3 mbar.l.s-1 a 20 oC. 
 
Qualquer gerador de aerossóis cheio no qual tenha sido detectada uma fuga, uma deformação ou um excesso 
de massa deve ser rejeitado. 
 

6.2.4.3.3 Com o acordo da autoridade competente, os aerossóis e os recipientes de baixa capacidade contendo produ-
tos farmacêuticos e gases não inflamáveis que tenham de ser esterilizados mas que possam ser alterados pelo 
ensaio do banho de água não são submetidos às disposições do 6.2.4.3.1 e 6.2.4.3.2: 
 
a) Se forem fabricados sob a autoridade de uma administração médica nacional e se, tal como exige a 

autoridade competente, estiverem em conformidade com os princípios de boas práticas de fabrico 
estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 2; e 

 
b) Se os outros métodos de detecção de fugas e de medição da resistência à pressão utilizados pelo fabri-

cante, tais como a detecção de hélio e a execução do ensaio do banho de água sobre uma amostra 
estatística dos lotes de produção de pelo menos 1 em cada 2 000, permitirem obter um nível de segu-
rança equivalente. 

6.2.4.4 [...] 
6.2.5 [...] 
6.2.5.1 [...] 
6.2.5.2 [...] 
6.2.5.2.1 As normas seguintes aplicam-se à concepção, à construção bem como às inspecções e aos ensaios iniciais das 

garrafas "UN", a não ser que se trate das prescrições relativas à verificação e aprovação do sistema de avaliação 
da conformidade, que devem estar em conformidade com o 6.2.5.6.: 
 
ISO 9809-1:1999 Garrafas de gás - Garrafas de gás recarregáveis de aço sem soldadura - Concepção, 

construção e ensaios - Parte 1 : Garrafas de aço temperado e revenido com uma 
resistência à tracção inferior a 1 100 MPa 
NOTA : A nota relativa ao factor F na secção 7.3 da citada norma não deve ser aplicada às 
garrafas  "UN". 

\ISO 9809-2:2000 Garrafas de gás - Garrafas de gás recarregáveis de aço sem soldadura - Concepção, 
construção e ensaios - Parte 2 : Garrafas de aço temperado e revenido com uma 
resistência à tracção superior ou igual a 1 100 MPa 

ISO 9809-3:2000 Garrafas de gás - Garrafas de gás recarregáveis de aço sem soldadura - Concepção, 
construção e ensaios - Parte 3 : Garrafas de aço normalizado 

ISO 7866:1999 Garrafas de gás - Garrafas de gás sem soldadura em liga de alumínio destinadas a 
serem recarregadas - Concepção, construção e ensaios. 
NOTA: A nota relativa ao factor F na secção 7.2 da citada norma não deve ser aplicada às 
garrafas "UN". 
A liga de alumínio 6351A-T6 ou equivalente não é autorizada. 

ISO 11118:1999 Garrafas de gás - Garrafas de gás metálicas não recarregáveis - Especificações e 
métodos de ensaio 

ISO 11119-1:2002 Garrafas de gás compósitas - Especificações e métodos de ensaio - Parte 1: Garrafas 
de gás reforçadas com materiais compósitos 

ISO 11119-2:2002 Garrafas de gás compósitas - Especificações e métodos de ensaio - Parte 2: Garrafas 
de gás compósitas inteiramente bobinadas reforçadas com liners metálicos resisten-
tes 

ISO 11119-3:2002 Garrafas de gás compósitas – Especificações e métodos de ensaio – Parte 3: Garra-
fas de gás compósitas inteiramente bobinadas reforçadas com liners metálicos ou 
liners não metálicos que não transmitam a carga. 

 
NOTA 1: Nas normas referenciadas acima as garrafas de gás compósitas devem ser concebidas para uma duração de serviço 
ilimitada. 
NOTA 2: Após os quinze primeiros anos de serviço, as garrafas de gás compósitas fabricadas em conformidade com as normas refe-
renciadas acima podem ser aprovadas para prolongamento do serviço pela autoridade competente responsável pela respectiva aprovação 

                                                           
2
  Publicação da OMS intitulada "Assurance de la qualité des produits pharmaceutiques. Recueil de directives et autres documents. Volume 2: 

Bonnes pratiques de fabrication et inspection". 
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de origem, a qual tomará a sua decisão na base das informações sobre os ensaios realizados, fornecidas pelo fabricante, pelo proprietá-
rio ou pelo utilizador. 
 

6.2.5.2.2 [...] 
6.2.5.2.3 As normas seguintes aplicam-se à concepção, à construção bem como às inspecções e aos ensaios iniciais das 

garrafas de acetileno "UN", a não ser que se trate das prescrições relativas à verificação e aprovação do sistema de 
avaliação da conformidade, que devem estar em conformidade com o 6.2.5.6: 
 
Para o invólucro das garrafas: 

 
ISO 9809-1:1999 Garrafas de gás - Garrafas de gás recarregáveis de aço sem soldadura - Concepção, 

construção e ensaios - Parte 1 : Garrafas de aço temperado e revenido com uma 
resistência à tracção inferior a 1 100 MPa 
NOTA : A nota relativa ao factor F na secção 7.3 da citada norma não deve ser aplicada às 
garrafas "UN". 

ISO 9809-3:2000 Garrafas de gás - Garrafas de gás recarregáveis de aço sem soldadura - Concepção, 
construção e ensaios - Parte 3 : Garrafas de aço normalizado 

ISO 11118:1999 Garrafas de gás - Garrafas de gás metálicas não recarregáveis - Especificações e 
métodos de ensaio 

 
Para a matéria porosa nas garrafas : 

 
ISO 3807-1:2000  Garrafas de acetileno - Prescrições fundamentais - Parte 1: Garrafas sem tampão 

fusível 
ISO 3807-2:2000 Garrafas de acetileno - Prescrições fundamentais - Parte 2: Garrafas com tampão 

fusível 
 
6.2.5.2.4 A norma seguinte aplica-se à concepção, à construção, bem como aos ensaios e inspecções iniciais dos recipien-

tes criogénicos "UN" a não ser que se trate das prescrições relativas à verificação e aprovação do sistema de ava-
liação da conformidade, que devem estar em conformidade com o 6.2.5.6: 

 
ISO 21029-1:2004 Recipientes criogénicos – Recipientes transportáveis, isolados a vácuo, cujo volu-

me não exceda 1 000 litros – Parte 1: Concepção, fabrico, inspecção e ensaios 
 
6.2.5.3 [...] 
6.2.5.4 [...] 
6.2.5.5 [...] 
6.2.5.6 [...] 
6.2.5.6.1 [...] 
6.2.5.6.2 [...] 
6.2.5.6.3 [...] 
6.2.5.6.3.1 O sistema da qualidade deve integrar todos os elementos, as prescrições e as disposições adoptadas pelo fabrican-

te. Deve ser evidenciado por documentos, de maneira sistemática e ordenada, sob a forma de decisões, de proce-
dimentos e de instruções escritas.  
Deve designadamente incluir descrições adequadas dos elementos seguintes : 
a) Estrutura organizacional, responsabilidades do pessoal no que se refere à concepção e à qualidade dos 

produtos ; 
b) Técnicas e processos de inspecção e de verificação da concepção e procedimentos a seguir na concepção 

dos recipientes sob pressão;  
c) [...]  
d) [...] 
e) [...] 
f) [...] 
g) [...] 
h) [...] 
i) [...] 

6.2.5.6.3.2 [...] 
6.2.5.6.3.3 [...] 
6.2.5.6.4 [...] 
6.2.5.6.4.1 [...] 
6.2.5.6.4.2 [...] 
6.2.5.6.4.3 [...] 
6.2.5.6.4.4 [...] 
6.2.5.6.4.5 [...] 
6.2.5.6.4.6 [...] 
6.2.5.6.4.7 [...] 
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6.2.5.6.4.8 [...] 
6.2.5.6.4.9 [...] 
6.2.5.6.4.10 Modificações dos modelos tipos aprovados 

O fabricante deve: 
a) ou informar o organismo de inspecção reconhecido pela autoridade competente que emitiu o certificado 

de qualquer modificação introduzida no modelo tipo aprovado, desde que essa modificação não origine 
um novo modelo de recipiente, tal como se encontra definido na norma relativa aos recipientes sob pres-
são;  

b) ou solicitar uma aprovação complementar do modelo devido ao facto de essas modificações darem ori-
gem a um novo modelo, tal como se encontra definido na norma relativa aos recipientes sob pressão. 
Esta aprovação complementar é emitida sob a forma de uma emenda ao certificado de aprovação do 
modelo tipo inicial. 

6.2.5.6.4.11 [...] 
6.2.5.6.5 [...] 
6.2.5.6.6 [...] 
6.2.5.7 [...] 
6.2.5.8 [...] 
6.2.5.8.1 [...] 
6.2.5.8.2 [...] 

f) [...] 
g) A massa do recipiente sob pressão vazio incluindo todos os elementos integrais não desmontáveis (por 

exemplo, gola, anel do pé, etc.) expresso em quilogramas e seguido das iniciais "KG". Esta massa não 
deve incluir a massa das válvulas, dos capacetes de protecção das válvulas, dos revestimentos ou da maté-
ria porosa no caso do acetileno. A massa deve ser expressa por um número de três algarismos significati-
vos arredondado ao último algarismo superior. Para as garrafas de menos de 1 kg, a massa deve ser 
expressa por um número de dois algarismos significativos arredondado ao último algarismo superior. No 
caso dos recipientes sob pressão para o Nº ONU 1001 acetileno dissolvido e para o Nº ONU 3374 aceti-
leno sem solvente, deve ser indicado pelo menos um decimal após a vírgula, e para os recipientes sob 
pressão de menos de 1 kg, dois decimais após a vírgula; 

h) [...] 
i) [...] 
j) [...] 
k) No caso dos recipientes sob pressão para o UN 1001 acetileno dissolvido, a soma da massa do recipiente 

vazio, dos órgãos e acessórios não retirados durante o enchimento, do revestimento, e da matéria porosa, 
do solvente e do gás de saturação expressa por um número de três algarismos significativos arredondado 
ao último algarismo inferior, seguido das iniciais "KG". Deve ser indicado pelo menos um decimal depois 
da vírgula. Para os recipientes sob pressão de menos de 1 kg, a massa deve ser expressa por um número 
de dois algarismos significativos arredondado ao último algarismo inferior; 

l) No caso dos recipientes sob pressão para o UN 3374 acetileno sem solvente, a soma da massa do reci-
piente vazio, dos órgãos e acessórios não retirados durante o enchimento, do revestimento, e da matéria 
porosa, expressa por um número de três algarismos significativos arredondado ao último algarismo infe-
rior, seguido das iniciais "KG". Deve ser indicado pelo menos um decimal depois da vírgula. Para os reci-
pientes sob pressão de menos de 1 kg, a massa deve ser expressa por um número de dois algarismos signi-
ficativos arredondado ao último algarismo inferior; 

6.2.5.8.3 [...] 
6.2.5.8.4 [...] 
6.2.5.8.5 [...] 
6.2.5.8.6 [...] 
6.2.5.8.7 Para as garrafas de acetileno, com o acordo do organismo de inspecção reconhecido pela autoridade competente, 

a data da inspecção periódica mais recente e o punção do organismo que executa o a inspecção e o ensaio perió-
dicos podem ser gravados num anel fixado à garrafa pela válvula. Este anel deve ser concebido de maneira a não 
poder ser retirado senão por desmontagem da válvula. 

6.2.5.9 [...] 
 
NOTA de fim de capítulo 
[...]. 
 

 
CAPÍTULO 6.4 

[...] 
6.4.1 [...] 
6.4.2 [...] 
6.4.3 [...] 
6.4.4 [...] 
6.4.5 [...] 
6.4.5.1 [...] 
6.4.5.2 [...] 
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a) [...] 
b) um aumento de mais de 20% da intensidade máxima de radiação em todos os pontos da superfície 

externa do pacote. 
6.4.5.3 [...] 
6.4.5.4 [...] 
6.4.5.4.1 [...] 

a) [...] 
b) [...] 
c) [...] 

i) [...] 
ii) um aumento de mais de 20% da intensidade máxima de radiação em todos os pontos da super-

fície externa do pacote. 
6.4.5.4.2 [...] 

a) [...] 
b) [...] 
c) Sejam concebidos de forma a que qualquer écran de protecção suplementar neles colocado seja capaz 

de resistir às tensões estáticas e dinâmicas resultantes de uma movimentação normal e das condições 
rotineiras de transporte e de impedir um aumento de mais de 20 % da intensidade máxima de radiação 
em todos os pontos da superfície externa dos contentores-cisternas ou cisternas móveis. 

6.4.5.4.3 [...] 
6.4.5.4.4 [...] 

a) [...] 
b) [...] 
c) [...] 

i) [...] 
ii) um aumento de mais de 20% da intensidade máxima de radiação em todos os pontos da super-

fície externa dos contentores. 
6.4.5.4.5 [...] 

a) [...] 
b) [...] 

i) a perda ou dispersão do conteúdo radioactivo; e 
ii) um aumento de mais de 20% da intensidade máxima de radiação em todos os pontos da super-

fície externa do grande recipiente para granel. 
6.4.6 [...] 
6.4.7 [...] 
6.4.7.1 [...] 
6.4.7.2 [...] 
6.4.7.3 [...] 
6.4.7.4 [...] 
6.4.7.5 [...] 
6.4.7.6 [...] 
6.4.7.7 [...] 
6.4.7.8 [...] 
6.4.7.9 [...] 
6.4.7.10 [...] 
6.4.7.11 [...] 
6.4.7.12 [...] 
6.4.7.13 [...] 
6.4.7.14 [...] 

a) [...] 
b) um aumento de mais de 20% da intensidade máxima de radiação em todos os pontos da superfície 

externa do pacote.. 
6.4.7.15 [...] 
6.4.7.16 Um pacote do tipo A concebido para conter matérias radioactivas líquidas deve, além disso: 

a) [...] 
b) [...] 
[...] 

6.4.7.17 [...] 
6.4.8 [...] 
6.4.8.1 [...] 
6.4.8.2 O pacote deve ser concebido de tal forma que, nas condições ambientais descritas nos 6.4.8.5 e 6.4.8.6, o 

calor produzido no interior do pacote pelo conteúdo radioactivo não tenha, nas condições normais de trans-
porte e como comprovado pelos ensaios especificados no 6.4.15, tais efeitos desfavoráveis sobre o pacote que 
este deixe de satisfazer as prescrições relativas ao confinamento e à protecção se for deixado sem vigilância 
durante o período de uma semana. É necessário prestar particular atenção aos efeitos do calor que poderiam: 
a) [...] 
b) [...] 
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c) [...] 
6.4.8.3 O pacote deve ser concebido de tal forma que, à temperatura ambiente especificada no 6.4.8.5 e na ausência 

de insolação, a temperatura das superfícies acessíveis não exceda 50 °C a menos que o pacote seja transporta-
do em utilização exclusiva.  

 
6.4.8.4 A temperatura máxima em toda a superfície facilmente acessível durante o transporte de um pacote em uso 

exclusivo não deve exceder 85°C na ausência de insolação à temperatura ambiente especificada no 6.4.8.5. 
Podem ter-se em conta barreiras ou ecrãs destinados a proteger as pessoas sem que seja necessário submeter 
estas barreiras ou ecrãs a qualquer ensaio. 

 
6.4.8.5 É assumido que a temperatura ambiente é de 38 °C. 
 
6.4.8.6 As condições de insolação são as indicadas no quadro 6.4.8.6. 
 

Quadro 6.4.8.6:  Condições de insolação 
 

Caso Forma e colocação da superfície Insolação durante 12 horas 

por dia (W/m
2 

) 
1 Superfícies planas horizontais voltadas para baixo 

durante o transporte 
0 

2 Superfícies planas horizontais voltadas para cima 
durante o transporte 

800 

3 Superfícies verticais durante o transporte 200a 
4 Outras superfícies (não horizontais) voltadas para baixo 200a 

5 Quaisquer outras superfícies 400a 
a  Pode igualmente utilizar-se uma função sinusoidal, adoptando um coeficiente de absorção e  negligenciando os 

efeitos da eventual reflexão por objectos vizinhos. 
 

6.4.8.7 Um pacote que comporte uma protecção térmica para satisfazer as prescrições do ensaio térmico especificado no 
6.4.17.3 deve ser concebido de tal forma que essa protecção continue eficaz se o pacote for 
submetido aos ensaios especificados no 6.4.15 e 6.4.17.2 a) e b) ou 6.4.17.2 c), conforme o caso. A 
eficácia desta protecção no exterior do pacote não deve ser tornada insuficiente em caso de rasgão, 
corte, raspagem, abrasão ou manuseamento brutal. 

 
6.4.8.8 O pacote deve ser concebido de tal forma que, se fosse submetido : 
 

a) Aos ensaios especificados no 6.4.15, a perda do conteúdo radioactivo não seria superior a 10�6 A2 
por hora; e 

 
b) Aos ensaios especificados nos 6.4.17.1, 6.4.17.2 b) e 6.4.17.3 e 6.4.17.4, e 

 
i) no 6.4.17.2 c) se o pacote tiver uma massa que não exceda 500 kg, uma massa volúmica que 

não exceda 1 000 kg/m3 tendo em conta as dimensões exteriores e um conteúdo radioactivo 
que exceda 1 000 A2 e que não seja constituído de matérias radioactivas sob forma especial, ou 

ii) no 6.4.17.2 a), para todos os outros pacotes, 

 
satisfaria as prescrições seguintes: 

 
� conservar uma função de protecção suficiente para garantir que a intensidade de radiação a 1 m 

da superfície do pacote não ultrapasse 10 mSv/h com o conteúdo radioactivo máximo previsto 
para o pacote; e 

� limitar a perda acumulada do conteúdo radioactivo durante o período de uma semana a um 
valor que não exceda 10 A2 para o crípton 85 e A2 para todos os outros radionuclidos. 

 
 Para as misturas de radionuclidos, aplicam-se as disposições do 2.2.7.7.2.4 a 2.2.7.7.2.6, a não ser para o críp-

ton 85 em que pode ser utilizado um valor efectivo de A2(i) igual a 10 A2. No caso a) acima, a avaliação deve 
ter em conta as limitações da contaminação externa previstas no 4.1.9.1.2. 

 
6.4.8.9 Um pacote destinado a ter um conteúdo radioactivo com uma actividade superior a 105 A2 deve ser concebi-

do de tal forma que, se fosse submetido ao ensaio forçado de imersão na água descrito no 6.4.18, não haveria 
ruptura do invólucro de segurança. 

 
6.4.8.10 A conformidade com os limites autorizados para a libertação de actividade não deve depender nem de filtros 
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nem de um sistema mecânico de arrefecimento. 
 
6.4.8.11 Os pacotes não devem incluir um dispositivo de descompressão do invólucro de segurança que permita a 

libertação de matérias radioactivas para o ambiente nas condições dos ensaios especificados no 6.4.15 e 
6.4.17. 

 
6.4.8.12 O pacote deve ser concebido de tal forma que, se se encontrasse à pressão de utilização normal máxima e 

fosse submetido aos ensaios especificados nos 6.4.15 e 6.4.17, as tensões no invólucro de segurança não atin-
giriam valores que tivessem sobre o pacote efeitos desfavoráveis tais que este deixasse de satisfazer as prescri-
ções aplicáveis. 

 
6.4.8.13 O pacote não deve ter uma pressão de utilização normal máxima superior a uma pressão manométrica de 700 

kPa. 
6.4.8.14 [...] 
6.4.8.15 [...] 
6.4.9 [...] 
6.4.9.1 Os pacotes do tipo B(M) devem satisfazer as prescrições relativas aos pacotes do tipo B(U) enunciadas no 

6.4.8.1, a não ser que, para os pacotes que sejam transportados apenas no interior de um dado país ou entre 
certos países, possam ser fixadas condições diferentes das que são especificadas nos 6.4.7.5, 6.4.8.5, 6.4.8.6 e 
6.4.8.9 a 6.4.8.15 acima, com a aprovação das autoridades competentes dos países envolvidos. Na medida do 
possível, as prescrições relativas aos pacotes do tipo B(U) enunciadas nos 6.4.8.8 a 6.4.8.15 devem contudo 
ser respeitadas. 

6.4.9.2 [...] 
6.4.10 [...] 
6.4.10.1 Os pacotes do tipo C devem ser concebidos para satisfazer as prescrições enunciadas nos 6.4.2 e 6.4.7.2 a 

6.4.7.15, sob reserva das disposições do 6.4.7.14 a), e as prescrições enunciadas nos 6.4.8.2 a 6.4.8.6, nos 
6.4.8.10 a 6.4.8.15 e, ainda, nos 6.4.10.2 a 6.4.10.4. 

 
6.4.10.2 Os pacotes devem poder satisfazer os critérios de avaliação prescritos para os ensaios do 6.4.8.8 b) e do 

6.4.8.12 depois de introdução num meio caracterizado por uma condutividade térmica de 0,33 W.m-1.K-1 e 
uma temperatura de 38 ºC no estado estacionário. Para as condições iniciais de avaliação, supõe-se que o 
eventual isolamento térmico dos pacotes fica intacto, que o pacote se encontra a uma pressão de utilização 
normal máxima e que a temperatura ambiente é de 38 ºC. 

6.4.10.3  [...] 
6.4.10.4 [...] 
6.4.11 [...] 
6.4.11.1 [...] 
6.4.11.2 [...] 

a) Um limite de massa por remessa tal que : 

 

em que X e Y são os limites de massa definidos no quadro 6.4.11.2, na condição de que a mais peque-
na dimensão exterior de cada pacote não seja inferior a 10 cm e de que:  
i) [...] 
ii) [...] 
iii) não haja mais de 5 g de matérias cindíveis num qualquer volume de 10 litros. 
 
Nem o berílio nem o deutério devem estar presentes em quantidades que ultrapassem 1% dos limites 
de massa aplicáveis por remessa que figuram no quadro 6.4.11.2, à excepção do deutério em concen-
tração natural no hidrogénio. 

b) b) [...] 
c) [...] 
d) [...] 

6.4.11.3 [...] 
6.4.11.4 [...] 
6.4.11.5 [...] 
6.4.11.6 [...] 
6.4.11.7 [...] 

a) [...] 
b) Para os pacotes contendo apenas hexafluoreto de urânio, com um enriquecimento máximo em urânio 

235 de 5%, em massa: 
i) [...] 

1 
)(cindíveis matérias outras de massa)(235urânio de massa
〈+

−
Y

g

X

g
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ii) [...] 
6.4.11.8 [...] 
6.4.11.9 [...] 
6.4.11.10 [...] 
6.4.11.11 [...] 
6.4.11.12 [...] 
6.4.12 [...] 
6.4.13 [...] 
6.4.14 [...] 
6.4.15 [...] 
6.4.16 [...] 
6.4.17 [...] 
6.4.17.1 [...] 
6.4.17.2 Ensaio mecânico : o ensaio consiste em três ensaios distintos de queda livre. Cada amostra deve ser submeti-

da aos ensaios de queda livre aplicáveis que são especificados no 6.4.8.8 ou no 6.4.11.12. A ordem pela qual a 
amostra é submetida a estes ensaios deve ser tal que após a conclusão do ensaio mecânico, a amostra tenha 
sofrido os danos que ocasionarão o dano máximo no decurso do ensaio térmico que se seguirá: 
a) [...] 
b) [...] 
c) [...] 
 

6.4.17.3 Ensaio térmico : a amostra deve estar em equilíbrio térmico para uma temperatura ambiente de 38 °C com as 
condições de insolação descritas no quadro 6.4.8.6 e a taxa máxima teórica de produção de calor no interior 
do pacote pelo conteúdo radioactivo. Em alternativa, cada um destes parâmetros pode ter um valor diferente 
antes e durante o ensaio, na condição de que os mesmos sejam devidamente tidos em conta na avaliação ulte-
rior do comportamento do pacote. 

 O ensaio térmico compreende : 
a) [...] 
b) Exposição da amostra a uma temperatura ambiente de 38 °C com as condições de insolação descritas 

no quadro 6.4.8.6 e a taxa máxima teórica de produção de calor no interior do pacote pelo conteúdo 
radioactivo, durante um período suficiente para que as temperaturas no interior da amostra baixem em 
todos os pontos e/ou se aproximem das condições estáveis iniciais. Cada um destes parâmetros pode 
ter um valor diferente após o fim do aquecimento na condição de que os mesmos sejam devidamente 
tidos em conta na avaliação ulterior do comportamento do pacote. 

 Durante e após o ensaio, a amostra não deve ser arrefecida artificialmente, e se houver combustão de matérias 
do espécime, ela deve poder prosseguir até ao final. 

6.4.17.4 [...] 
6.4.18 [...] 
6.4.19 [...] 
6.4.20 [...] 
6.4.21 [...] 
6.4.22 [...] 
6.4.22.1 [...] 

a) [...] 
b) Será necessária a aprovação unilateral da autoridade competente do país de origem do modelo para 

todos os modelos que satisfaçam as prescrições dos  6.4.6.1 a 6.4.6.3, salvo se for requerida uma apro-
vação multilateral por outra disposição do RPE; 

6.4.22.2 [...] 
6.4.22.3 [...] 
6.4.22.4 [...] 
6.4.22.5 [...] 
6.4.22.6 [...] 
6.4.22.7 [...] 
6.4.23 [...] 
6.4.23.1 [...] 
6.4.23.2 [...] 
6.4.23.3 [...] 

a) Expor em que medida e por que razões a expedição não pode ser feita em plena conformidade com as 
prescrições aplicáveis do RPE; e  

b) [...] 
6.4.23.4 [...] 
6.4.23.5 [...] 

a) A lista daquelas prescrições enunciadas nos 6.4.7.5, 6.4.8.5, 6.4.8.6 e 6.4.8.9 a 6.4.8.15 com as quais o 
pacote não esteja em conformidade; 

b) [...] 
c) [...] 
d) [...] 
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6.4.23.6 [...] 
6.4.23.7 [...] 
6.4.23.8 [...] 
6.4.23.9 [...] 
6.4.23.10 [...] 
6.4.23.11 [...] 
6.4.23.12 [...] 

a) [...] 
b) [...] 
c) [...] 
d) [...] 
e) [...] 
f) [...] 
g) [...] 
h) [...] 
i) [...] 
j) [...] 
k) [...] 
l) [...] 
m) [...] 
n) [...] 
o) [...] 
p) Uma declaração relativa às condições ambientes tomadas como hipótese para fins de fixação do 

modelo, se estas condições não estiverem em conformidade com as indicadas nos 6.4.8.5, 6.4.8.6 e 
6.4.8.15, conforme o caso; 

q) [...] 
r) [...] 
s) [...] 
t) [...] 

6.4.23.13 [...] 
6.4.23.14 [...] 

a) [...] 
b) [...] 
c) [...] 
d) [...] 
e) [...] 
f) [...] 
g) [...] 
h) [...] 
i) [...] 
j) [...] 
k) [...] 
l) [...] 
m) Uma descrição do invólucro de segurança; 
n) Além disso, para os pacotes contendo matérias cindíveis : 

i) uma descrição detalhada do conteúdo radioactivo autorizado; 
ii) uma descrição do sistema de isolamento; 
iii) o valor do ISC; 
iv) a remissão para a documentação que demonstra a segurança-criticalidade do conteúdo; 
v) todas as características especiais que permitem pressupor a ausência de água em certos espa-

ços vazios para a avaliação da criticalidade; 
vi) qualquer estimativa (baseada no 6.4.11.4 b)) que permita admitir uma modificação da multi-

plicação dos neutrões para a avaliação da criticalidade na base dos dados de irradiação efecti-
va; e 

vii) a gama de temperaturas ambientes para a qual foi aprovado o pacote; 
o) Para os pacotes do tipo B(M), uma declaração indicando quais as prescrições dos 6.4.7.5, 6.4.8.5, 

6.4.8.6 e 6.4.8.9 a 6.4.8.15 que não são satisfeitas pelo pacote e qualquer outra informação comple-
mentar que possa ser útil a outras autoridades competentes; 

p) Para os pacotes contendo mais de 0,1 kg de hexafluoreto de urânio, uma declaração mencionando as 
prescrições do 6.4.6.4 que se aplicam, se for o caso, e qualquer informação complementar que possa 
ser útil a outras entidades competentes; 

q) A lista detalhada das operações suplementares prescritas para a preparação, a carga, a expedição, a 
estiva, a descarga e o manuseamento da remessa, com indicação das disposições especiais a tomar em 
matéria de estiva para assegurar uma boa dissipação do calor; 

r) A remissão para as informações fornecidas pelo requerente relativamente à utilização da embalagem 
ou às medidas especiais a tomar antes da expedição; 
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s) Uma declaração relativa às condições ambientes tomadas como hipótese para fins de fixação do 
modelo, se estas condições não estiverem em conformidade com as indicadas nos 6.4.8.5, 6.4.8.6 e 
6.4.8.15, conforme o caso; 

t) A descrição do programa de garantia da qualidade aplicável em conformidade com o 1.7.3; 
u) As medidas a tomar em caso de urgência consideradas necessárias pela autoridade competente; 
v) Se a autoridade competente o considerar útil, a menção do nome do requerente; 
x) A assinatura e o nome do funcionário que emite o certificado. 

6.4.23.15 A autoridade competente deve ser informada do número de série de cada embalagem fabricada com base 
num modelo por ela aprovado.  

6.4.23.16 [...] 
 
 
 

CAPÍTULO 6.5 
[...] 

6.5.1 Prescrições gerais 
6.5.1.1 [...] 
6.5.1.2 [...] 
6.5.1.3 [...] 
6.5.1.4 [...] 
6.5.1.4.1 [...] 
6.5.1.4.2 [...] 
6.5.1.4.3 Os códigos seguintes designam os diferentes tipos de GRG : 
 

Material Categoria Código Sub-secção 
Metálico   
A. Aço para matérias sólidas, com enchimento ou despejo 

por gravidade 
11A 

 para matérias sólidas, com enchimento ou despejo 
sob pressão 

21A 

 para líquidos 31A 
B. Alumínio para matérias sólidas, com enchimento ou despejo 

por gravidade 
11B 

 para matérias sólidas, com enchimento ou despejo 
sob pressão 

21B 

 para líquidos 31B 
N. Outro metal para matérias sólidas, com enchimento ou despejo 

por gravidade 
11N 

 para matérias sólidas, com enchimento ou despejo 
sob pressão 

21N 

 para líquidos 31N 

6.5.5.1 

Flexível   
H. Matéria plástica tecido de matéria plástica sem revestimento inte-

rior nem forro 
13H1 

 tecido de matéria plástica com revestimento inte-
rior 

13H2 

 tecido de matéria plástica com forro 13H3 
 tecido de matéria plástica com revestimento inte-

rior e forro 
13H4 

 filme de matéria plástica 13H5 
L. Tecido sem revestimento interior nem forro 13L1 
 com revestimento interior 13L2 
 com forro 13L3 
 com revestimento interior e forro 13L4 
M. Papel papel multifolha 13M1 
 papel multifolha, resistente à água 13M2 

6.5.5.2 

H. Matéria plástica 
rígida 

para matérias sólidas, com enchimento ou despejo 
por gravidade, com equipamento de estrutura 

11H1 6.5.5.3 
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Material Categoria Código Sub-secção 
para matérias sólidas, com enchimento ou despejo 
por gravidade, autoportante 

11H2 

para matérias sólidas, com enchimento ou despejo 
sob pressão, com equipamento de estrutura 

21H1 

para matérias sólidas, com enchimento ou despejo 
sob pressão, autoportante 

21H2 

para líquidos, com equipamento de estrutura 31H1 
para líquidos, autoportante 31H2 
para matérias sólidas, com enchimento ou despejo 
por gravidade, com recipiente interior de matéria 
plástica rígida 

11HZ1 

para matérias sólidas, com enchimento ou despejo 
por gravidade, com recipiente interior de matéria 
plástica flexível 

11HZ2 

para matérias sólidas, com enchimento ou despejo 
sob pressão, com recipiente interior de matéria 
plástica rígida 

21HZ1 

para matérias sólidas, com enchimento ou despejo 
sob pressão, com recipiente interior de matéria 
plástica flexível 

21HZ2 

para líquidos, com recipiente interior de matéria 
plástica rígida 

31HZ1 

HZ. Compósito com 
recipiente inte-
rior de matéria 
plásticaa 

para líquidos, com recipiente interior de matéria 
plástica flexível 

31HZ2 

6.5.5.4 

G. Cartão para matérias sólidas, com enchimento ou despejo 
por gravidade 

11G 6.5.5.5 

Madeira   
C. Madeira natural para matérias sólidas, com enchimento ou despejo 

por gravidade, com forro 
11C 

D. Contraplacado para matérias sólidas, com enchimento ou despejo 
por gravidade, com forro 

11D 

F. Aglomerado de 
madeira 

para matérias sólidas, com enchimento ou despejo 
por gravidade, com forro 

11F 

6.5.5.6 

a Deve completar-se este código, substituindo a letra Z pela letra maiúscula designando o material utilizado para o 
invólucro exterior, em conformidade com o 6.5.1.4.1 b). 

 
6.5.1.4.4 A letra "W" pode seguir-se ao código do GRG. Ela indica que o GRG, mesmo sendo do mesmo tipo do que 

é designado pelo código, foi fabricado segundo uma especificação diferente da indicada no 6.5.5, mas é con-
siderado como sendo equivalente às prescrições do 6.5.1.1.2. 

6.5.2 [...] 
 
6.5.3 Prescrições relativas à construção 
 
6.5.3.1 Prescrições gerais 
 
6.5.3.1.1 Os GRG devem ser construídos para poder resistir às deteriorações devidas ao ambiente ou estar protegidos 

de modo adequado contra essas deteriorações. 
 
6.5.3.1.2 Os GRG devem ser construídos e fechados de modo a impedir qualquer perda de conteúdo nas condições 

normais de transporte, designadamente sob o efeito de vibrações ou de variações de temperatura, de humida-
de ou de pressão. 

 
6.5.3.1.3 Os GRG e os seus fechos devem ser construídos de materiais intrinsecamente compatíveis com o conteúdo 

ou de materiais protegidos interiormente de tal forma : 
a) que não possam ser atacados pelos conteúdos a ponto de tornar perigosa a utilização do GRG; 
b) que não possam causar uma reacção ou uma decomposição do conteúdo ou formar com esse conteú-

do compostos nocivos ou perigosos.  
 
6.5.3.1.4  As juntas, se existirem, devem ser de materiais inertes relativamente aos conteúdos.  
 
6.5.3.1.5 Todos os equipamentos de serviço devem ser colocados ou protegidos de modo a reduzir ao mínimo o risco 

de fuga do conteúdo no caso de avaria que ocorra durante o manuseamento ou o transporte. 
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6.5.3.1.6 Os GRG, os seus acessórios, o equipamento de serviço e o equipamento de estrutura devem ser concebidos 
de modo a resistir sem perda do conteúdo, à pressão interna do conteúdo e às tensões sofridas nas condições 
normais de manuseamento e de transporte. Os GRG destinados ao empilhamento devem ser concebidos 
para esse fim. Todos os dispositivos de elevação e de fixação dos GRG devem ter resistência suficiente para 
não sofrerem nem deformação considerável, nem ruptura nas condições normais de manuseamento e trans-
porte, sendo colocados de tal modo, que nenhuma parte do GRG fique sujeita a tensões excessivas. 

 
6.5.3.1.7 Quando um GRG for constituído por um corpo no interior de uma armação, deve ser construído de modo 

que:  
a) o corpo não exerça atrito contra a armação, ficando danificado; 
b) o corpo seja permanentemente mantido no interior da armação; 
c) os elementos do equipamento estejam fixados de modo a não ficarem danificados se as ligações entre 

o corpo e a armação permitirem expansão ou deslocamento de um em relação ao outro. 
 
6.5.3.1.8 Quando o GRG estiver equipado com uma válvula de descarga pelo fundo, esta válvula deve poder ser blo-

queada na posição de fechada e o conjunto do sistema de descarga deve estar convenientemente protegido 
contra as avarias. As válvulas que se fechem através de um manípulo devem poder estar protegidas contra 
uma abertura acidental e as posições de aberta e fechada devem estar devidamente identificadas. Nos GRG 
para transporte de matérias líquidas, o orifício de descarga deve estar ainda munido de um dispositivo de 
fecho secundário, por exemplo, uma flange de obturação ou um dispositivo equivalente.  

 
6.5.4 Ensaios, homologação de tipo e inspecções 
 
6.5.4.1 Garantia da qualidade: os GRG devem ser fabricados e ensaiados em conformidade com um sistema de 

garantia da qualidade julgado satisfatório por um organismo de certificação reconhecido pela autoridade 
competente; este deve garantir que cada GRG fabricado satisfaz as prescrições do presente capítulo. 

 
6.5.4.2 Ensaios: os GRG devem ser submetidos aos ensaios sobre o modelo tipo e, se for o caso, às inspecções ini-

ciais e periódicas em conformidade com o 6.5.4.4. 
 
6.5.4.3 Homologação de tipo: para cada modelo tipo de GRG, deve ser emitido um certificado de homologação de 

tipo e uma marca (em conformidade com as prescrições do 6.5.2) atestando que o modelo tipo, incluindo o 
seu equipamento, satisfaz as prescrições em matéria de ensaios. 

 
6.5.4.4 Inspecções e ensaios 
 
 NOTA: Para os ensaios e inspecções dos GRG reparados, ver igualmente 6.5.4.5. 
 
6.5.4.4.1 Todos os GRG metálicos, todos os GRG de plástico rígido e todos os GRG compósitos devem ser inspec-

cionados em conformidade com o exigível por um organismo de certificação reconhecido pela autoridade 
competente: 
a) antes da sua colocação em serviço, incluindo após reconstrução, e seguidamente, no mínimo, de cinco 

em cinco anos, no que se refere: 
i) à conformidade com o tipo de construção, incluindo a marcação; 
ii) ao estado interior e exterior; 
iii) ao bom funcionamento do equipamento de serviço; 

Só será necessário retirar a protecção calorífuga, se existir, se tal for indispensável para um exame conveniente 
do corpo do GRG; 
b) a intervalos que não ultrapassem dois anos e meio, no que se refere: 

i) ao estado exterior; 
ii) ao bom funcionamento do equipamento de serviço; 
Só será necessário retirar a protecção calorífuga, se existir, se tal for indispensável para um exame 
conveniente do corpo do GRG; 

Cada GRG deve estar, em todos os seus aspectos, em conformidade com o respectivo modelo tipo  
 

6.5.4.4.2 Todos os GRG metálicos, GRG de matéria plástica rígida, ou GRG compósitos destinados a conter líquidos 
ou matérias sólidas com enchimento ou descarga sob pressão, devem ser submetidos a um ensaio de estan-
quidade e devem poder ser submetidos ao nível de ensaio indicado em 6.5.6.7.3: 
a) antes da sua primeira utilização para o transporte ; 
b) a intervalos que não ultrapassem dois anos e meio. 
Para este ensaio não é necessário que o GRG esteja equipado com os seus próprios fechos. O recipiente inte-
rior de um GRG compósito pode ser ensaiado sem o invólucro exterior, na condição de que os resultados do 
ensaio não sejam afectados por esse facto. 

 



 - 434 - 

6.5.4.4.3  Cada inspecção e ensaio são objecto de um relatório que deve ser conservado pelo proprietário do GRG pelo 
menos até à data da inspecção ou do ensaio seguinte. O relatório deve indicar o resultado da inspecção e do 
ensaio e deve identificar quem a executou (ver também as prescrições relativas à marcação enunciadas no 
6.5.2.2.1). 

 
6.5.4.5 GRG reparados 
 
6.5.4.5.1 Se um GRG tiver sofrido danos devidos a um choque (acidente, por exemplo) ou a qualquer outra causa, o 

GRG deve ser reparado ou submetido a uma manutenção (ver definição de “Manutenção regular de um GRG” 
no 1.2.1) de modo a manter-se conforme com o modelo tipo. O corpo do GRG de matéria plástica rígida e 
os recipientes interiores de GRG compósitos que são danificados devem ser substituídos.  

 
6.5.4.5.2 Para além dos outros ensaios e inspecções impostos pelo RPE, os GRG devem ser submetidos à totalidade 

dos ensaios e das inspecções previstos no 6.5.4.4 e os relatórios de ensaio requeridos devem ser elaborados, 
logo que eles são reparados. 

 
6.5.4.5.3 A entidade que efectua os ensaios e as inspecções decorrentes da reparação deve fazer figurar de forma durá-

vel sobre o GRG, próximo da marca “UN” do modelo tipo do fabricante, as seguintes indicações: 
a) O país onde foram efectuados os ensaios e as inspecções; 
b) O nome e o símbolo autorizado de quem efectuou os ensaios e as inspecções; e 
c) A data (mês, ano) dos ensaios e das inspecções. 

 
6.5.4.5.4 Os ensaios e as inspecções efectuados em conformidade com o 6.5.4.5.2 podem considerar-se como satisfa-

zendo as prescrições relativas aos ensaios e inspecções periódicos devendo ser efectuados de dois anos e meio 
em dois anos e meio e de cinco em cinco anos. 

 
6.5.4.5.5 O organismo de certificação reconhecido pela autoridade competente pode, a qualquer momento, exigir a 

prova, obrigando a proceder aos ensaios prescritos no presente capítulo, de que os GRG cumprem as exigên-
cias correspondentes aos ensaios sobre o modelo tipo. 

 
6.5.5 Prescrições particulares aplicáveis a cada categoria de GRG 
 
6.5.5.1 Prescrições particulares aplicáveis aos GRG metálicos 
 
6.5.5.1.1 As presentes disposições aplicam-se aos GRG metálicos destinados ao transporte de matérias sólidas ou de 

líquidos. Existem três variantes de GRG metálicos : 
a) os destinados a matérias sólidas com enchimento ou despejo por gravidade (11A, 11B, 11N); 
b) os destinados a matérias sólidas com enchimento ou despejo sob uma pressão manométrica superior a 

10 kPa (0,1 bar) (21A, 21B, 21N); e 
c) os destinados a líquidos (31A, 31B, 31N).  

 
6.5.5.1.2 O corpo deve ser construído num metal dúctil apropriado cuja soldabilidade esteja inteiramente comprovada. 

As soldaduras devem ser executadas segundo as regras da arte e oferecer garantia de segurança máxima. O 
comportamento do material a baixa temperatura deve ser tomado em conta sempre que tal for necessário. 

 
6.5.5.1.3 Devem ser tomadas precauções para evitar os danos provocados pela corrosão galvânica resultante do con-

tacto entre metais diferentes. 
 
6.5.5.1.4 Os GRG de alumínio, destinados ao transporte de líquidos inflamáveis não devem conter qualquer órgão 

móvel (tal como tampas, fechos, etc.), de aço oxidável não protegido, que possa provocar uma reacção peri-
gosa se entrar em contacto com o alumínio, por fricção ou por choque. 

 
6.5.5.1.5 Os GRG metálicos devem ser construídos de um metal que cumpra as condições seguintes : 
 

a) no caso do aço, a percentagem de alongamento à ruptura não deve ser inferior a 
10000

Rm
, com um 

mínimo absoluto de 20 %,  
em que  Rm = valor mínimo garantido da resistência à tracção do aço utilizado, em N/mm2; 

b) no caso do alumínio e suas ligas, a percentagem de alongamento à ruptura não deve ser inferior a  

10000

6Rm
, com um mínimo absoluto de 8 %.  

Os provetes utilizados para determinar o alongamento à ruptura devem ser retirados perpendicular-
mente à direcção de laminagem e ser fixados de tal maneira que : 

Lo = 5d ou 

Lo = 5 65, A  
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em que : Lo = distância entre os traços de referência do provete antes do ensaio 
 d = diâmetro 
 A = secção transversal do provete. 

 
6.5.5.1.6 Espessura mínima da parede 
 

a) para um aço de referência com o produto  Rm x Ao=10000,  a espessura da parede não deve ser infe-
rior aos seguintes valores: 

 
Espessura (e) da parede em  mm 

Tipos  11A, 11B, 11N Tipos  21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N Capacidade (C) em 
litros Não protegido Protegido Não protegido Protegido 

C ≤ 1000 2,0 1,5 2,5 2,0 

1000 < C ≤ 2000 e = C/ 2000 + 1,5 e = C/ 2000 + 1,0 e = C/ 2000 + 2,0 e = C/ 2000 + 1,5 

2000 < C ≤ 3000 e = C/ 2000 + 1,5 e = C/ 2000 + 1,0 e = C/ 1000 + 1,0 e = C/ 2000 + 1,5 
em que:  Ao = percentagem mínima de alongamento à ruptura por tracção do aço de referência utili-

zado (ver 6.5.5.1.5); 
 

b) para os metais que não o aço de referência tal como está definido na alínea a) acima, a espessura míni-
ma da parede é determinada pela equação seguinte : 

 

e
21,4 e

Rm A
1

0

1 1
3

=
×

×
 

em que : 
 e1 = espessura de parede equivalente requerida do metal utilizado (em mm); 

eo  =  espessura de parede mínima requerida para o aço de referência (em mm); 
Rm1   = valor mínimo garantido da resistência à tracção do metal utilizado (em N/ mm2) (ver 

c)); 
A1  = percentagem mínima de alongamento à ruptura por tracção do metal utilizado (ver 

6.5.5.1.5). 
 

No entanto, a espessura da parede não deve em nenhum caso ser inferior a 1,5 mm. 
 

c) para fins de cálculo de acordo com b), a resistência à tracção mínima garantida do metal utilizada 
(Rm1) deve ser o valor mínimo fixado pelas normas nacionais ou internacionais dos materiais. Contu-
do, para o aço austenítico, o valor mínimo definido para Rm em conformidade com as normas do 
material pode ser aumentada até 15% se o certificado de inspecção do material atestar um valor supe-
rior. Sempre que não existirem normas relativas ao material em questão, o valor de Rm corresponde 
ao valor mínimo atestado no certificado de inspecção do material. 

 
6.5.5.1.7 Prescrições relativas à descompressão: Os GRG destinados ao transporte de líquidos devem ser concebidos 

de maneira a poder libertar os vapores libertados em caso de imersão nas chamas com um débito suficiente 
para evitar a ruptura do corpo. Este resultado pode ser obtido por meio de dispositivos de descompressão 
clássicos ou por outras técnicas de construção. A pressão que provoca o funcionamento destes dispositivos 
não deve ser superior a 65 kPa (0,65 bar) nem inferior à pressão total (manométrica) efectiva no GRG [pres-
são de vapor da matéria transportada, somada à pressão parcial do ar ou de um gás inerte, menos 100 kPa 
(1 bar)] a 55 ºC, determinada na base de uma taxa máxima de enchimento em conformidade com o 4.1.1.4. 
Os dispositivos de descompressão prescritos devem ser instalados na fase vapor.  

 
 
6.5.5.2 Prescrições particulares aplicáveis aos GRG flexíveis 
 
6.5.5.2.1  Estas prescrições aplicam-se aos GRG flexíveis dos tipos seguintes: 

13H1 tecido de matéria plástica sem revestimento interior nem forro. 
13H2  tecido de matéria plástica com revestimento interior. 
13H3  tecido de matéria plástica com forro. 
13H4  tecido de matéria plástica com revestimento interior e forro. 
13H5  filme de matéria plástica. 
13L1  tecido sem revestimento interior nem forro. 
13L2  tecido com revestimento interior. 
13L3  tecido com forro. 
13L4  tecido com revestimento interior e forro. 
13M1  papel multifolha. 
13M2  papel multifolha, resistente à água. 
Os GRG flexíveis destinam-se exclusivamente ao transporte de matérias sólidas. 
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6.5.5.2.2 O corpo deve ser construído em material apropriado. A resistência do material e o modo de construção do 

GRG flexível devem ser função da sua capacidade e da utilização a que se destina. 
 
6.5.5.2.3 Todos os materiais utilizados para fabrico dos GRG flexíveis de tipo 13M1 e 13M2 devem, após imersão total 

em água durante um período mínimo de 24 horas, conservar pelo menos 85 % da resistência à tracção medi-
da inicialmente no material condicionado em equilíbrio a uma humidade relativa igual ou inferior a 67 %. 

 
6.5.5.2.4 As juntas devem ser efectuadas por costura, selagem a quente, colagem ou qualquer outro método equivalen-

te. Todas as juntas cosidas devem estar arrematadas. 
 
6.5.5.2.5 Os GRG flexíveis devem oferecer uma resistência adequada ao envelhecimento e à degradação provocadas 

por radiações ultravioletas, pelas condições climáticas ou pela acção do conteúdo, de maneira a estarem em 
conformidade com a utilização a que se destinam. 

 
6.5.5.2.6 Se for necessária uma protecção contra as radiações ultravioletas para os GRG flexíveis de matéria plástica, 

esta deve ser garantida pela adição de negro de fumo ou por outros pigmentos ou inibidores adequados. Estes 
aditivos devem ser compatíveis com o conteúdo e manter a sua eficácia durante todo o período de utilização 
do corpo. Se for utilizado o negro de fumo, pigmentos ou inibidores diferentes dos que intervêm no fabrico 
do modelo tipo ensaiado, pode prescindir-se de novos ensaios se a proporção de negro de fumo, de pigmento 
ou de inibidor for tal que não haja efeitos nocivos sobre as propriedades físicas do material de construção. 

 
6.5.5.2.7 Podem ser incorporados aditivos nos materiais do corpo para melhorar a sua resistência ao envelhecimento 

ou outras características, desde que não alterem as propriedades físicas ou químicas do material. 
 
6.5.5.2.8 Para a construção do corpo dos GRG, não podem ser utilizados materiais provenientes de recipientes usados. 

Contudo, podem ser utilizados os restos ou os excedentes de produção provenientes da mesma série. Podem 
também ser reutilizados elementos como acessórios e paletes de apoio, na condição de não terem sido danifi-
cados no decurso de utilização anterior. 

 
6.5.5.2.9 Quando o recipiente estiver cheio, a relação entre a altura e a largura não deve exceder a proporção de 2:1. 
 
6.5.5.2.10 O forro deve ser de um material apropriado. A solidez do material utilizado e a confecção do forro devem ser 

função da capacidade do GRG e do uso ao qual este se destina. As juntas e os fechos devem ser estanques 
aos pulverulentos e capazes de suportar as pressões e os choques susceptíveis de se produzir nas condições 
normais de manuseamento e de transporte.  

 
6.5.5.3 Prescrições particulares aplicáveis aos GRG de matéria plástica rígida 
 
6.5.5.3.1 As presentes prescrições aplicam-se aos GRG de matéria plástica rígida destinados ao transporte de matérias 

sólidas ou de líquidos. Os GRG de matéria plástica rígida são dos seguintes tipos: 
11H1 com equipamentos de estrutura concebidos para suportar a carga total quando os GRG forem 

empilhados, para matérias sólidas com enchimento ou despejo por gravidade. 
11H2 autoportante, para matérias sólidas com enchimento ou despejo por gravidade. 
21H1 com equipamentos de estrutura concebidos para suportar a carga total quando os GRG forem 

empilhados, para matérias sólidas com enchimento ou despejo sob pressão. 
21H2 autoportante, para matérias sólidas com enchimento ou despejo sob pressão. 
31H1 com equipamentos de estrutura concebidos para suportar a carga total quando os GRG forem 

empilhados, para líquidos. 
31H2 autoportante, para líquidos. 

 
6.5.5.3.2 O corpo deve ser construído a partir de uma matéria plástica apropriada cujas características sejam conheci-

das, e a sua resistência deve ser função do conteúdo e da utilização a que se destina. O material deve resistir 
adequadamente ao envelhecimento e à degradação provocada pelo conteúdo e, se for o caso, pela radiação 
ultravioleta. O seu comportamento a baixa temperatura deve ser tido em conta se aplicável. A permeabilidade 
ao conteúdo não deve, em caso algum, constituir um perigo nas condições normais de transporte. 

 
6.5.5.3.3 Se for necessária uma protecção contra a radiação ultravioleta, a mesma deve ser assegurada por adição de 

negro de fumo ou de outros pigmentos ou inibidores apropriados. Estes aditivos devem ser compatíveis com 
o conteúdo e manter a sua eficácia durante o tempo de utilização do corpo. Se for utilizado negro de fumo, 
pigmentos ou inibidores diferentes dos utilizados para o fabrico do modelo tipo ensaiado, pode prescindir-se 
de novos ensaios se a proporção de negro de fumo, de pigmentos ou de inibidores for tal que não tenha efei-
tos nocivos sobre as propriedades físicas do material de construção. 

 
6.5.5.3.4 Podem ser incorporados aditivos nos materiais do corpo para lhe melhorar a resistência ao envelhecimento 

ou outras características, desde que não alterem as propriedades físicas ou químicas do material. 
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6.5.5.3.5 Para a construção dos GRG de matéria plástica rígida não devem ser utilizados materiais já usados, que não 
sejam os resíduos, quebras de produção ou materiais triturados provenientes do mesmo processo de fabrico. 

 
6.5.5.4 Prescrições particulares aplicáveis aos GRG compósitos com recipiente interior de matéria plástica 
 
6.5.5.4.1 As presentes disposições aplicam-se aos GRG compósitos destinados ao transporte de matérias sólidas e de 

líquidos, dos seguintes tipos: 
11HZ1 GRG compósitos com recipiente interior de matéria plástica rígida, para matérias sólidas com 

enchimento ou despejo por gravidade. 
11HZ2 GRG compósitos com recipiente interior de matéria plástica flexível, para matérias sólidas com 

enchimento ou despejo por gravidade. 
21HZ1 GRG compósitos com recipiente interior de matéria plástica rígida, para matérias sólidas com 

enchimento ou despejo sob pressão. 
21HZ2 GRG compósitos com recipiente interior de matéria plástica flexível, para matérias sólidas com 

enchimento ou despejo sob pressão. 
31HZ1 GRG compósitos com recipiente interior de matéria plástica rígida, para líquidos. 
31HZ2 GRG compósitos com recipiente interior de matéria plástica flexível, para líquidos. 
 
Este código deve ser completado substituindo a letra Z por uma letra maiúscula, indicando a natureza do 
material utilizado no invólucro exterior em conformidade com o 6.5.1.4.1 b). 

 
6.5.5.4.2 O recipiente interior não é concebido para preencher a função de retenção sem o seu invólucro exterior. Um 

recipiente interior "rígido" é um recipiente que mantém a sua forma quando se encontra vazio mas sem os 
seus fechos e sem o invólucro exterior. Todo o recipiente interior que não seja "rígido" é considerado "flexí-
vel". 

 
6.5.5.4.3 O invólucro exterior é normalmente de um material rígido formado de modo a proteger o recipiente interior 

contra os danos físicos ocorridos durante o manuseamento e o transporte, mas não é concebido para preen-
cher a função de retenção; inclui a palete de apoio quando aplicável. 

 
6.5.5.4.4 Um GRG compósito cujo recipiente interior esteja completamente encerrado no invólucro exterior deve ser 

concebido de modo a que se possa controlar facilmente a integridade deste recipiente após os ensaios de 
estanquidade e de pressão hidráulica. 

 
6.5.5.4.5 A capacidade dos GRG do tipo 31HZ2 não deve exceder 1 250 litros. 
 
6.5.5.4.6 O recipiente interior deve ser construído de uma matéria plástica apropriada cujas características sejam 

conhecidas e a sua resistência deve ser função do conteúdo e da utilização a que se destina. Este material deve 
resistir adequadamente ao envelhecimento e à degradação provocada pelo conteúdo e, quando aplicável, pela 
radiação ultravioleta. O seu comportamento a baixa temperatura deve ser tomado em conta se for caso disso. 
Se o material for permeável ao conteúdo, tal não deve constituir um perigo nas condições normais de trans-
porte. 

 
6.5.5.4.7 Se for necessária uma protecção contra a radiação ultravioleta, a mesma deve ser assegurada por adição de 

negro de fumo ou de outros pigmentos ou inibidores apropriados. Estes aditivos devem ser compatíveis com 
o conteúdo e manter a sua eficácia durante o tempo de utilização do recipiente interior. Se for utilizado negro 
de fumo, pigmentos ou inibidores diferentes dos utilizados para o fabrico do modelo tipo ensaiado, pode 
prescindir-se de novos ensaios se a proporção de negro de fumo, de pigmentos ou de inibidores for tal que 
não tenha efeitos nocivos sobre as propriedades físicas do material de construção. 

 
6.5.5.4.8 Podem ser incorporados aditivos nos materiais do recipiente interior para melhorar a sua resistência ao enve-

lhecimento ou outras características, desde que não alterem as propriedades físicas ou químicas do material. 
 
6.5.5.4.9 Para a construção dos recipientes interiores não devem ser utilizados materiais já usados, que não sejam os 

resíduos, quebras de produção ou materiais triturados provenientes do mesmo processo de fabrico. 
 
6.5.5.4.10 O recipiente interior dos GRG do tipo 31HZ2 deve compreender pelo menos três folhas de filme plástico. 
 
6.5.5.4.11 A resistência do material e o modo de construção do invólucro exterior devem ser adequadas à capacidade do 

GRG compósito e à utilização a que este se destina. 
 
6.5.5.4.12 O invólucro exterior não deve apresentar asperezas susceptíveis de danificar o recipiente interior. 
 
6.5.5.4.13 Os invólucros exteriores de metal devem ser de um material apropriado e de uma espessura suficiente. 
 
6.5.5.4.14 Os invólucros exteriores de madeira natural devem ser de madeira bem seca, comercialmente isenta de humi-

dade e livre de defeitos susceptíveis de reduzir sensivelmente a resistência de cada elemento constituinte do 
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invólucro. O cimo e o fundo podem ser de aglomerado de madeira resistente à água como, por exemplo, um 
painel rígido, painel de partículas ou outro tipo apropriado.  

 
6.5.5.4.15 Os invólucros exteriores de contraplacado devem ser de contraplacado feito a partir de folhas bem secas 

obtidas através de desenrolamento, corte ou serração, comercialmente isentas de humidade e de defeitos sus-
ceptíveis de reduzir sensivelmente a resistência do invólucro. Todas as pregas devem ser coladas com uma 
cola resistente à água. Podem ser utilizados outros materiais apropriados em conjunto com o contraplacado 
para o fabrico dos invólucros. Os painéis dos invólucros devem ser solidamente pregados ou amarrados 
sobre os ângulos ou nas extremidades ou ajustados através de outros dispositivos igualmente eficazes. 

 
6.5.5.4.16 As paredes dos invólucros exteriores de contraplacado devem ser de contraplacado resistente à água como 

por exemplo painel rijo, painel de partículas ou outro tipo apropriado. As restantes partes dos invólucros 
podem ser construídas com outros materiais apropriados. 

 
6.5.5.4.17 Para os invólucros exteriores de cartão, deve ser utilizado cartão compacto ou cartão canelado dupla face 

(com uma ou várias caneluras), resistente e de boa qualidade, apropriado à capacidade do invólucro e à utili-
zação prevista. A resistência à água da superfície exterior, deve ser tal que o aumento de massa, medido num 
ensaio de determinação da absorção de água com duração de 30 minutos, segundo o método de Cobb, não 
seja superior a 155 g/m2 (ver norma ISO 535-1991). O material deve ter características apropriadas de resis-
tência à dobragem. O cartão deve ser recortado, dobrado sem entalhes e provido de ranhuras para que possa 
ser montado sem partir, rasgar ou flectir excessivamente. As caneluras do cartão ondulado devem ser solida-
mente coladas às folhas de cobertura. 

 
6.5.5.4.18 As extremidades dos invólucros exteriores de cartão podem ter uma moldura de madeira ou ser inteiramente 

de madeira. Podem ser reforçadas com suportes de madeira. 
 
6.5.5.4.19 As juntas de montagem dos invólucros exteriores de cartão devem ser de fita adesiva, com cola ou por inter-

médio de agrafos. As juntas devem apresentar um recobrimento suficiente. Quando a fixação é efectuada por 
colagem ou por fita adesiva, a cola deve ser resistente à água. 

 
6.5.5.4.20 Quando o invólucro exterior é de matéria plástica, o material deve cumprir as disposições dos 6.5.5.4.6 

a 6.5.5.4.9, entendendo-se que neste caso as prescrições aplicáveis ao recipiente interior são aplicáveis ao 
invólucro exterior dos GRG compósitos. 

 
6.5.5.4.21 O invólucro exterior dos GRG do tipo 31HZ2 deve envolver completamente o recipiente interior. 
 
6.5.5.4.22 Qualquer palete de apoio fazendo parte integral do GRG ou qualquer palete separável devem ser adaptadas 

ao manuseamento mecânico do GRG carregado à sua massa máxima admissível. 
 
6.5.5.4.23 A palete separável ou a palete de apoio devem ser concebidas de modo a evitar qualquer abatimento do fundo 

do GRG susceptível de provocar danos durante o manuseamento. 
 
6.5.5.4.24 Quando é utilizada uma palete separável, o invólucro exterior deve ser solidamente fixado a esta de modo que 

a estabilidade seja assegurada durante o manuseamento e o transporte. Além disso, a face superior da palete 
separável deve ser isenta de todas as asperezas susceptíveis de danificar o GRG. 

 
6.5.5.4.25 Podem utilizar-se dispositivos de reforço, tais como suportes de madeira, destinados a melhorar a resistência 

ao empilhamento, mas devem situar-se no exterior do recipiente interior. 
 
6.5.5.4.26 Quando os GRG se destinam a ser empilhados, a face suporte deve ser tal que a carga fique repartida de 

maneira segura. Tais GRG devem ser concebidos de modo a que esta carga não seja suportada pelo recipiente 
interior. 

 
6.5.5.5 Prescrições particulares aplicáveis aos GRG de cartão 
 
6.5.5.5.1 As presentes disposições aplicam-se aos GRG de cartão destinados ao transporte de matérias sólidas com 

enchimento ou despejo por gravidade. Os GRG de cartão são do tipo 11G. 
 
6.5.5.5.2 Os GRG de cartão não devem comportar dispositivos de elevação por cima. 
 
6.5.5.5.3 O corpo deve ser feito de cartão compacto ou de cartão canelado dupla face (canelura simples ou múltipla) 

resistente e de boa qualidade, apropriado à capacidade do GRG e à utilização a que se destina. A resistência à 
água da superfície exterior deve ser tal que o aumento de massa, medido num ensaio de determinação da 
absorção de água, com duração de 30 minutos, segundo o método Cobb, não seja superior a 155 g/m2 - ver 
norma ISO 535-1991. O material deve ter características apropriadas de resistência à dobragem. O cartão 
deve ser recortado, dobrado sem entalhes e provido de ranhura de modo que possa ser montado sem partir, 
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rasgar ou flectir excessivamente. As caneluras do cartão canelado devem ser solidamente coladas às folhas de 
cobertura. 

 
6.5.5.5.4 As paredes, incluindo o tampo e o fundo, devem ter uma resistência mínima à perfuração de 15 J medida em 

conformidade com a norma ISO 3036-1975. 
 
6.5.5.5.5 A sobreposição das ligações do corpo dos GRG deve ser suficiente, e a junção deve ser efectuada com fita 

adesiva, cola ou agrafos metálicos ou ainda por outros meios no mínimo tão eficazes. Quando a junção é 
efectuada por colagem ou com fita adesiva, a cola deve ser resistente à água. Os agrafos metálicos devem 
atravessar completamente os elementos a fixar e serem constituídos ou protegidos de tal modo que não pos-
sam abrasar ou perfurar o revestimento interior. 

 
6.5.5.5.6 O forro deve ser de material adequado. A resistência do material e a construção do forro devem ser adapta-

dos à capacidade do GRG e à utilização a que se destina. As juntas e os fechos devem ser estanques aos pul-
verulentos e devem poder resistir às pressões e aos choques susceptíveis de ocorrer nas condições normais de 
manuseamento e de transporte. 

 
6.5.5.5.7 Qualquer palete de apoio fazendo parte integrante do GRG e qualquer palete separável deve ser adequada ao 

manuseamento mecânico do GRG carregado à sua massa máxima admissível. 
 
6.5.5.5.8 A palete separável ou a palete de apoio devem ser concebidas de modo a evitar qualquer abatimento do fundo 

do GRG susceptível de provocar danos durante o manuseamento. 
 
6.5.5.5.9 Quando é utilizada uma palete separável, o corpo deve ser ajustado a esta de modo a garantir a estabilidade 

desejada durante o manuseamento e o transporte. Além disso, a face superior da palete separável deve ser 
isenta de qualquer aspereza susceptível de danificar o GRG. 

 
6.5.5.5.10 Podem ser utilizados dispositivos de reforço, como por exemplo suportes de madeira, para melhorar a resis-

tência ao empilhamento, mas estes devem ser colocados no exterior do revestimento interior. 
 
6.5.5.5.11 Quando os GRG se destinam a ser empilhados, a superfície de apoio deve ser tal que a carga seja repartida de 

forma segura. 
 
6.5.5.6 Prescrições particulares aplicáveis aos GRG de madeira 
 
6.5.5.6.1 As presentes prescrições aplicam-se aos GRG de madeira destinados ao transporte de matérias sólidas com 

enchimento ou despejo por gravidade. Os GRG de madeira são dos seguintes tipos: 
  11C madeira natural com forro 
  11D contraplacado com forro 
  11F aglomerado de madeira com forro 
 
6.5.5.6.2 Os GRG de madeira não devem ser equipados com dispositivos de elevação por cima. 
 
6.5.5.6.3 A resistência dos materiais utilizados e o método de construção do corpo devem ser adaptados à capacidade 

do GRG e à utilização a que se destina. 
 
6.5.5.6.4 Quando o corpo é de madeira natural, esta deve estar bem seca, comercialmente isenta de humidade e livre de 

defeitos susceptíveis de reduzir sensivelmente a resistência de cada elemento constituinte do GRG. Cada ele-
mento constituinte do GRG deve ser de uma só peça ou considerado como equivalente. Os elementos são 
considerados como equivalentes aos elementos de uma só peça quando são agrupados por colagem em con-
formidade com um método apropriado (por exemplo agrupado em rabo de andorinha, em mecha e respiga, 
em meia-madeira), por junção com dois agrafos ondulados em metal no mínimo em cada junta, ou por outros 
métodos no mínimo tão eficazes. 

 
6.5.5.6.5 Quando o corpo é de contraplacado, este deve apresentar no mínimo três camadas e ser feito de folhas bem 

secas obtidas por desenrolamento, corte ou serração, comercialmente isentas de humidade e livres de defeitos 
susceptíveis de reduzirem sensivelmente a resistência do corpo. Todas as camadas devem ser coladas através 
de uma cola resistente à água. Para a construção do corpo, podem ser utilizados outros materiais em conjunto 
com o contraplacado.  

 
6.5.5.6.6 Quando o corpo é de aglomerado de madeira, este deve ser resistente à água, tal como painel rijo, painel de 

partículas ou outro tipo apropriado. 
 
6.5.5.6.7 Os painéis dos GRG devem ser solidamente pregados ou agrafados sobre os cantos ou pegas em ângulo ou 

nas extremidades ou ajustados por outros meios igualmente eficazes. 
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6.5.5.6.8 O forro deve ser de um material adequado. A resistência do material utilizado e a construção do forro devem 
ser adequados à capacidade do GRG e à utilização a que se destina. As juntas e os fechos devem ser estan-
ques aos pulverulentos e poder resistir às pressões e aos choques susceptíveis de ocorrer nas condições nor-
mais de manuseamento e de transporte. 

 
6.5.5.6.9 Qualquer palete de apoio que faça parte integrante do GRG ou qualquer palete separável deve ser adequada 

ao manuseamento mecânico do GRG carregado à sua massa máxima admissível. 
 
6.5.5.6.10 A palete separável ou a palete de apoio devem ser concebidas de modo a evitar qualquer abatimento do fundo 

do GRG susceptível de ocasionar danos durante o manuseamento. 
 
6.5.5.6.11 Quando é utilizada uma palete separável, o corpo deve ser ajustado a esta de modo a garantir a estabilidade 

desejada durante o manuseamento e o transporte. Além disso, a face superior da palete separável deve ser 
isenta de qualquer aspereza susceptível de danificar o GRG. 

 
6.5.5.6.12 Podem ser utilizados dispositivos de reforço, como por exemplo suportes de madeira, para melhorar a resis-

tência ao empilhamento, mas estes devem ser colocados no exterior do revestimento interior. 
 
6.5.5.6.13 Quando os GRG se destinam a ser empilhados, a superfície de apoio deve ser tal que a carga seja repartida de 

forma segura. 
 
6.5.6 Prescrições relativas aos ensaios 
 
6.5.6.1 Aplicabilidade e periodicidade 
 
6.5.6.1.1 Antes da utilização de um GRG, o respectivo modelo tipo deve ser ensaiado em conformidade com o proce-

dimento estabelecido e aprovado por um organismo de certificação reconhecido pela autoridade competente. 
O modelo tipo de GRG é determinado pela concepção, pela dimensão, pelo material utilizado e pela sua 
espessura, pelo modo de construção e pelos dispositivos de enchimento e de descarga, podendo no entanto 
incluir diversos tratamentos de superfície. Engloba também os GRG que apenas difiram do modelo tipo 
pelas suas dimensões exteriores reduzidas. 

 
6.5.6.1.2 Os ensaios devem ser executados em GRG prontos para o transporte. Os GRG devem ser carregados segun-

do as indicações dadas nas secções aplicáveis. As matérias a transportar nos GRG podem ser substituídas por 
outras matérias, salvo se isso falsear os resultados dos ensaios. No caso de matérias sólidas, se for utilizada 
uma matéria diferente, ela deve ter as mesmas características físicas (massa, granulometria, etc.) que a matéria 
a transportar. É permitido utilizar cargas adicionais, tais como sacos de grenalha de chumbo, para obter a 
massa total requerida do volume, desde que sejam colocadas de modo a não falsear os resultados do ensaio. 

 
6.5.6.2 Ensaios sobre o modelo tipo 
 
6.5.6.2.1 Para cada modelo tipo, dimensão, espessura de parede e modo de construção, um GRG deve ser submetido 

aos ensaios enumerados pela ordem indicada no 6.5.6.3.7 em conformidade com as prescrições dos 6.5.6.5 a 
6.5.6.12. Esses ensaios sobre o modelo tipo devem ser efectuados em conformidade com os procedimentos 
estabelecidos por um organismo de certificação reconhecido pela autoridade competente. 

 
6.5.6.2.2 Para comprovar que a compatibilidade química com as mercadorias ou os líquidos de referência contidos é 

suficiente, de acordo com os 6.5.6.3.3 ou 6.5.6.3.5, para os GRG de matéria plástica rígida do tipo 31H2 e 
para os GRG compósitos dos tipos 31HH1 e 31HH2, pode usar-se um segundo GRG se os GRG forem 
concebidos para empilhamento. Neste caso, os dois GRG devem ser submetidos a uma armazenagem preli-
minar. 

 
6.5.6.2.3 O organismo de certificação reconhecido pela autoridade competente pode autorizar a execução selectiva de 

ensaios para GRG que apenas difiram de um tipo já aprovado em detalhes menores, por exemplo, por 
dimensões exteriores ligeiramente mais reduzidas. 

 
6.5.6.2.4 Se forem utilizadas paletes separáveis para os ensaios, o relatório de ensaio elaborado em conformidade com 

o 6.5.6.13, deve incluir uma descrição técnica das paletes utilizadas. 
 
6.5.6.3  Preparação dos GRG para os ensaios 

 
6.5.6.3.1 Os GRG de papel, os GRG de cartão e os GRG compósitos com invólucro exterior de cartão devem ser 

climatizados no mínimo durante 24 horas numa atmosfera com uma temperatura e uma humidade relativa 
controladas. A selecção dever fazer-se entre três opções possíveis. Preferencialmente, a uma temperatura de 
23 ºC ± 2 ºC e uma humidade relativa de 50 % ± 2 %. As duas restantes possibilidades são respectivamente 
20 ºC ± 2 ºC e 65 % ± 2 % de humidade relativa ou 27 ºC ± 2 ºC e 65 %  ± 2 % de humidade relativa. 
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NOTA: Os valores médios devem situar-se entre estes limites. As flutuações de curta duração, bem como as limitações afectando 
as medições, podem causar variações entre os valores de humidade relativa de ± 5%, sem que esse facto tenha influência sobre a 
reprodutibilidade dos ensaios.  

 
6.5.6.3.2 Devem ser também tomadas as medidas necessárias para verificar se o plástico utilizado para a construção 

dos GRG de plástico rígido (tipos 31H1 e 31H2) e dos GRG compósitos (tipos 31HZ1 e 31HZ2) satisfaz as 
disposições fixadas respectivamente nos 6.5.5.3.2 a 6.5.5.3.4 e 6.5.5.4.6 a 6.5.5.4.9. 

 
6.5.6.3.3 Para demonstrar que existe compatibilidade química suficiente com as matérias de enchimento, as amostras 

de GRG devem ser submetidas a uma pré-armazenagem durante 6 meses, período durante o qual as amostras 
para ensaio devem encontrar-se cheias com as matérias que são destinados a conter ou matérias consideradas 
como tendo um efeito equivalente sobre a matéria plástica em questão, pelo menos no que respeita à fissura-
ção, ao enfraquecimento ou à degradação molecular. Seguidamente, as amostras devem ser submetidas aos 
ensaios enunciados no quadro do 6.5.6.3.7. 

 
6.5.6.3.4 Se o comportamento da matéria plástica tiver sido demonstrado por outros métodos, o ensaio de compatibi-

lidade acima indicado não é necessário. Tais métodos devem ser no mínimo equivalentes a este ensaio de 
compatibilidade e ser aceites por um organismo de certificação reconhecido pela autoridade competente. 

 
6.5.6.3.5 Para os GRG rígidos de polietileno (tipos 31H1 e 31H2), definidos no 6.5.5.3, e para os GRG compósitos 

com recipiente interior de polietileno (tipos 31HZ1 e 31HZ2), definidos no 6.5.5.4, a compatibilidade quími-
ca com os líquidos de enchimento assimilados em conformidade com o 4.1.1.19 pode ser comprovada da 
maneira seguinte com os líquidos de referência (ver 6.1.6) 

 
Os líquidos de referência são representativos do processo de degradação do polietileno, devido ao amoleci-
mento após uma dilatação, à fissuração sob tensão, à degradação molecular ou aos seus efeitos acumulados.  

 
A compatibilidade química suficiente destes GRG pode ser comprovada por uma armazenagem das amostras 
de ensaio necessárias durante três semanas a 40 °C com o líquido de referência apropriado; sempre que esse 
líquido seja a água, a armazenagem de acordo com este procedimento não é necessária. A armazenagem tam-
bém não é necessária para as amostras utilizadas para o ensaio de empilhamento se o líquido de referência uti-
lizado for uma solução molhante ou o ácido acético Após esta armazenagem, as amostras devem ser submeti-
das aos ensaios previstos nos 6.5.5.4 a 6.5.5.9. 

 
Para o hidroperóxido de ter-butilo com teor de peróxido superior a 40 % bem como para os ácidos peroxia-
céticos da classe 5.2, o ensaio de compatibilidade não deve ser efectuado com líquidos de referência. Para 
estas matérias, a compatibilidade química suficiente das amostras de ensaio deve ser verificada por uma arma-
zenagem de seis meses à temperatura ambiente com as matérias que estão destinadas a ser transportadas. 
Os resultados do procedimento nos termos do presente parágrafo para os GRG de polietileno podem ser 
aprovados para um modelo tipo semelhante cuja superfície interna seja fluorada. 
 

6.5.6.3.6 Para os modelos tipo de GRG de polietileno especificados no 6.5.6.3.5, que satisfizeram o ensaio previsto no 
6.5.6.3.5, a compatibilidade química com as matérias de enchimento pode ser também ser verificada por 
intermédio de ensaios em laboratório demonstrando que o efeito destas matérias de enchimento sobre as 
amostras de ensaio é mais fraco que o dos líquidos de referência apropriados, tendo sido tomados em consi-
deração os mecanismos de degradação pertinentes. São aplicáveis as mesmas condições definidas no 
4.1.1.19.2 no que respeita às densidades relativas e às pressões de vapor. 

 
6.5.6.3.7 Ordem de execução dos ensaios sobre o modelo tipo 
 

Tipo de GRG Elevação 
por baixo 

Elevação 
por cimaa 

Empilha-
mentob 

Estan-
quidade 

Pressão 
hidráulica 

Queda Rasga-
mento 

Derrube Reposicio-
namentoc 

Metálico: 11A, 
11B, 11N,  

1º a 2º  3º   - - 4º  e - - - 

21A, 21B, 21N, 
31A, 31B, 31N 

1º a 2º  3º  4º  5º  6º  e - - - 

Flexíveld - x c x - - x x x x 
Plástico rígido: 
11H1, 11H2, 

1º a 2º  3º  - - 4º  - - - 

21H1, 21H2, 
31H1, 31H2 

1º a 2º  3º f 4º  5º  6º  - - - 

Compósito: 
11HZ1, 11HZ2, 

1º a 2º  3º  - - 4º  e - - - 

21HZ1, 21HZ2, 
31HZ1, 31HZ2 

1º a 2º  3º f 4º  5º  6º  e - - - 

Cartão 1º - 2º - - 3º  - - - 
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Madeira 1º - 2º - - 3º  - - - 
a Se o GRG for concebido para este método de manuseamento. 
b Se o GRG for concebido para o empilhamento. 
c Se o GRG for concebido para ser elevado por cima ou pelo lado. 
d Os ensaios a executar são indicados pelo símbolo x; um GRG que tenha sido submetido a um ensaio pode ser utilizado para 

outros por qualquer ordem. 
e Pode ser utilizado um outro GRG do mesmo modelo para o ensaio de queda. 
f        O segundo GRG definido no 6.5.6.2.2 pode ser utilizado, por qualquer ordem, depois de um armazenamento preliminar.  

 
6.5.6.4 Ensaio de elevação por baixo 
 
6.5.6.4.1 Aplicabilidade 

Como ensaio sobre modelo tipo para todos os GRG de cartão e GRG de madeira e para todos os tipos de 
GRG munidos de dispositivos de elevação por baixo. 

 
6.5.6.4.2 Preparação do GRG para o ensaio 

O GRG deve ser cheio. Deve ser-lhe acrescentada uma carga uniformemente distribuída. A massa do GRG 
cheio e da carga deve ser igual a 1,25 vezes a massa bruta máxima admissível. 
 

6.5.6.4.3 Modo operatório 
O GRG deve ser elevado e descido duas vezes, por meio dos braços de uma empilhadora colocados na parte 
central e espaçados de três quartos da dimensão da face de inserção (excepto se os pontos de inserção forem 
fixos). Os braços devem ser introduzidos até três quartos da profundidade de inserção. O ensaio deve ser 
repetido para cada direcção de inserção possível. 
 

6.5.6.4.4 Critério de aceitação 
Não deve ser verificada, nem deformação permanente que torne o GRG, incluindo a palete de apoio, se exis-
tir, impróprio para o transporte, nem perda de conteúdo. 

 
6.5.6.5 Ensaio de elevação por cima 
 
6.5.6.5.1 Aplicabilidade 

Como ensaio sobre modelo tipo para todos os tipos de GRG concebidos para serem elevados por cima e 
para todos os GRG flexíveis concebidos para serem elevados por cima ou pelo lado. 

 
6.5.6.5.2 Preparação do GRG para o ensaio 
 Os GRG metálicos, os GRG de plástico rígido e os GRG compósitos devem ser cheios. Deve ser-lhes acres-

centada uma carga uniformemente repartida. A massa do GRG cheio e da carga acrescentada deve ser igual a 
duas vezes a sua massa bruta máxima admissível. Os GRG flexíveis devem ser cheios de uma matéria repre-
sentativa e depois carregados a seis vezes a sua massa bruta máxima admissível, devendo a carga ser unifor-
memente repartida. 

 
6.5.6.5.3 Modo operatório 
 Os GRG metálicos e os GRG flexíveis devem ser elevados da maneira para a qual foram concebidos, até 

deixarem de tocar o solo e devem ser mantidos nessa posição durante cinco minutos. 
Os GRG de plástico rígido e os GRG compósitos devem ser elevados: 
a) por cada par de dispositivos de elevação diagonalmente opostos, exercendo-se as forças de elevação 

verticalmente, durante 5 minutos; e 
b) por cada par de dispositivos de elevação diagonalmente opostos, devendo as forças de elevação exer-

cer-se na direcção do centro do GRG a 45º relativamente à vertical, durante 5 minutos. 
 
6.5.6.5.4 Para os GRG flexíveis, podem ser utilizados outros métodos de ensaio de elevação por cima e de preparação 

da amostra desde que sejam, pelo menos, igualmente eficazes. 
 
6.5.6.5.5 Critérios de aceitação 

a) Para os GRG metálicos, os GRG de plástico rígido e os GRG compósitos: não deve ser verificada, 
nem deformação permanente que torne o GRG, incluindo a palete de apoio, se existir, impróprio para 
o transporte, nem perda de conteúdo; 

b) Para os GRG flexíveis: não deve ser verificado qualquer dano no GRG ou nos seus dispositivos de 
elevação, que torne o GRG impróprio para o transporte ou para o manuseamento, nem perda de con-
teúdo.  

 
6.5.6.6 Ensaio de empilhamento 
 
6.5.6.6.1 Aplicabilidade 

Como ensaio sobre modelo tipo para todos os tipos de GRG concebidos para o empilhamento. 
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6.5.6.6.2 Preparação do GRG para o ensaio 

O GRG deve ser cheio à sua massa bruta máxima admissível. Se a densidade do produto utilizado para o 
ensaio não o permitir, deve ser-lhe acrescentada uma carga de modo a que possa ser ensaiado à sua massa 
máxima admissível, devendo a carga ser uniformemente distribuída. 

 
6.5.6.6.3 Modo operatório 

a) O GRG deve ser colocado sobre a sua base num solo duro e horizontal e submetido a uma carga de 
ensaio sobreposta, uniformemente repartida (ver 6.5.6.6.4). Para os GRG de plástico rígido do tipo 
31H2 e os GRG compósitos dos tipos 31HH1 e 31HH2, deve ser efectuado um ensaio de empilha-
mento após o armazenamento preliminar com a matéria de enchimento original ou um líquido de 
referência (ver 6.1.6) de acordo com o 6.5.6.3.3 ou o 6.5.6.3.5 utilizando o segundo GRG referido no 
6.5.6.2.2. Os GRG devem ser submetidos à carga de ensaio durante, pelo menos: 
i) 5 minutos para os GRG metálicos; 
ii) 28 dias a 40 °C, para os GRG de matéria plástica rígida dos tipos 11H2, 21H2 e 31H2, e para 

os GRG compósitos com invólucros exteriores de matéria plástica que suportem a carga de 
empilhamento (ou seja, os tipos 11HH1, 11HH2, 21HH1, 21HH2, 31HH1 e 31HH2); 

iii) 24 horas para todos os outros tipos de GRG; 
  

b) A carga de ensaio deve ser aplicada por um dos métodos seguintes : 
i) um ou vários GRG do mesmo tipo, cheios à sua massa bruta máxima admissível são empilha-

dos sobre o GRG a ensaiar;  
ii) são carregadas massas do valor apropriado sobre uma placa plana ou sobre uma placa simulan-

do ser a base de um GRG ; a placa é colocada sobre o GRG a ensaiar. 
 
6.5.6.6.4 Cálculo da carga de ensaio sobreposta 

A carga que deve ser aplicada sobre o GRG deve ser igual a pelo menos 1,8 vezes a massa bruta máxima 
admissível combinada do número de GRG semelhantes que podem ser empilhados sobre o GRG no decurso 
do transporte. 

 
6.5.6.6.5 Critérios de aceitação 

a) Para todos os tipos de GRG com excepção dos GRG flexíveis: não deve ser verificada, nem deforma-
ção permanente que torne o GRG, incluindo a palete de apoio, se existir, impróprio para o transporte, 
nem perda de conteúdo; 

b) Para os GRG flexíveis: não devem verificar-se, nem danos no corpo que tornem o GRG impróprio 
para o transporte, nem perda de conteúdo. 

 
6.5.6.7 Ensaio de estanquidade 
 
6.5.6.7.1 Aplicabilidade 

Como ensaio sobre um modelo tipo e ensaio periódico para os tipos de GRG destinados ao transporte de 
líquidos ou ao transporte de matérias sólidas com enchimento ou despejo sob pressão. 

 
6.5.6.7.2 Preparação do GRG para o ensaio 
 O ensaio deve ser executado antes da colocação da calorifugação eventual. Se os fechos tiverem respiradou-

ros, devem ser substituídos por fechos semelhantes sem respiradouro ou então os respiradouros devem ser 
fechados hermeticamente. 

 
6.5.6.7.3 Modo operatório e pressão a aplicar 
 O ensaio deve ser executado, durante pelo menos dez minutos, com ar a uma pressão (manométrica) de, pelo 

menos 20 kPa (0,2 bar). A estanquidade ao ar do GRG deve ser determinada por um método apropriado, por 
exemplo, um ensaio de pressão de ar diferencial ou imersão do GRG na água, ou, para os GRG metálicos, 
introduzindo uma solução emulsionante nas costuras e nas juntas. Em caso de imersão é necessário aplicar 
um coeficiente de correcção para ter em conta a pressão hidrostática. Podem utilizar-se outros métodos com 
uma eficácia pelo menos equivalente. 

 
6.5.6.7.4 Critério de aceitação 
 Não deve ser verificada qualquer fuga de ar. 
 
6.5.6.8 Ensaio de pressão interna (hidráulico) 
 
6.5.6.8.1 Aplicabilidade 
 Como ensaio sobre modelo tipo para os GRG destinados ao transporte de líquidos ou de matérias sólidas 

com enchimento ou despejo sob pressão. 
 
6.5.6.8.2 Preparação do GRG para o ensaio 
 O ensaio deve ser executado antes da colocação da calorifugação eventual. Os dispositivos de descompressão 
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devem ser retirados e os seus orifícios de montagem devem ser obturados ou tornados inoperantes. 
 
6.5.6.8.3 Modo operatório 
 O ensaio deve ser executado durante pelo menos dez minutos, sob uma pressão hidráulica que não seja infe-

rior à indicada no 6.5.6.8.4. Os GRG não devem ser sustidos mecanicamente durante o ensaio. 
 
6.5.6.8.4 Pressão a aplicar 
 
6.5.6.8.4.1 GRG metálicos : 

a) no caso dos GRG dos tipos 21A, 21B, e 21N para as matérias sólidas do grupo de embalagem I: 250 
kPa (2,5 bar) de pressão manométrica; 

b) no caso dos GRG dos tipos 21A, 21B, 21N, 31A, 31B, e 31N, para as matérias dos grupos de embala-
gem II ou III: 200 kPa (2 bar) de pressão manométrica; 

c) além disso, no caso dos GRG dos tipos 31A, 31B e 31N: 65 kPa (0,65 bar) de pressão manométrica. 
Este ensaio deve ser executado antes do ensaio a 200 kPa (2 bar). 

 
6.5.6.8.4.2 GRG de matéria plástica rígida e compósitos: 

a) GRG dos tipos 21H1, 21H2, 21HZ1 e 21HZ2 : 75 kPa (0,75 bar) de pressão manométrica; 
b) GRG dos tipos 31H1, 31H2, 31HZ1 e 31HZ2 : o mais elevado de dois valores, dos quais o primeiro é 

determinado por um dos métodos seguintes :  
i) a pressão manométrica total medida no GRG (pressão de vapor da matéria a transportar adi-

cionada da pressão parcial do ar ou de um gás inerte e diminuída de 100 kPa) a 55 ºC, multipli-
cada por um coeficiente de segurança de 1,5; para determinar esta pressão manométrica total, 
toma-se por base uma taxa de enchimento máxima conforme o indicado no 4.1.1.4 e uma 
temperatura de enchimento de 15 ºC;  

ii) 1,75 vezes a pressão de vapor a 50 ºC da matéria a transportar, menos 100 kPa; não deve con-
tudo ser inferior a 100 kPa;  

iii) 1,5 vezes a pressão de vapor a 55 ºC da matéria a transportar, menos 100 kPa; não deve contu-
do ser inferior a 100 kPa;  

e sendo o segundo determinado como segue : 
v) duas vezes a pressão estática da matéria a transportar, mas com um valor mínimo de duas 

vezes a pressão estática da água. 
 
6.5.6.8.5 Critérios de aceitação 

a) GRG dos tipos 21A, 21B, 21N, 31A, 31B e 31N, submetidos à pressão de ensaio segundo 6.5.6.8.4.1 
a) ou b) : não deve verificar-se qualquer fuga; 

b) GRG dos tipos 31A, 31B e 31N, submetidos à pressão de ensaio segundo 6.5.6.8.4.1 c) : não deve 
verificar-se deformação permanente que torne o GRG impróprio para o transporte, nem qualquer 
fuga; 

c) GRG de matéria plástica rígida e GRG compósitos : não deve verificar-se deformação permanente 
que torne o GRG impróprio para o transporte, nem qualquer fuga. 

 
6.5.6.9 Ensaio de queda 
 
6.5.6.9.1 Aplicabilidade 

Como ensaio sobre modelo tipo para todos os tipos de GRG. 
 
6.5.6.9.2 Preparação do GRG para o ensaio 

a) GRG metálicos: o GRG deve ser cheio a pelo menos 95% da sua capacidade máxima, para as matérias 
sólidas, ou 98% da sua capacidade máxima, para os líquidos. Os dispositivos de descompressão devem 
ser retirados e os seus orifícios de montagem devem ser obturados ou tornados inoperantes; 

b) GRG flexíveis : o GRG deve ser cheio à sua massa bruta máxima admissível, devendo o conteúdo ser 
uniformemente repartido ; 

c) GRG de matéria plástica rígida e GRG compósitos : o GRG deve ser cheio a pelo menos 95% da sua 
capacidade máxima, para as matérias sólidas, ou 98% da sua capacidade máxima, para os líquidos. Os 
dispositivos de descompressão podem ser retirados e os seus orifícios de montagem podem ser obtu-
rados ou tornados inoperantes. O ensaio sobre os GRG deve ser executado uma vez que a temperatu-
ra da amostra e do seu conteúdo tenha descido até um valor que não ultrapasse -18 ºC. Se as amostras 
dos GRG compósitos forem preparadas desta maneira, não é necessário submetê-los ao condiciona-
mento prescrito no 6.5.6.3.1. Os líquidos utilizados para o ensaio devem ser mantidas no estado líqui-
do, através da adição de anti-congelante se necessário. Este condicionamento não é necessário se os 
materiais mantiverem uma ductibilidade e uma resistência à tracção suficientes a baixas temperaturas; 

d) GRG de cartão e GRG de madeira : o GRG deve ser cheio a pelo menos 95 % de sua capacidade 
máxima. 

 
6.5.6.9.3 Modo operatório 

A queda do GRG deve efectuar-se sobre uma superfície rígida, não elástica, lisa, plana e horizontal, de modo 
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que o impacto tenha lugar sobre a parte da base do GRG considerada como a mais vulnerável. 
Os GRG com capacidade igual ou inferior a 0,45 m3 devem ser igualmente submetidos a um ensaio de que-
da : 
a) GRG metálicos : sobre a parte mais vulnerável, que não a parte da base sobre a qual foi executado o 

primeiro ensaio; 
b) GRG flexíveis : sobre o lado mais vulnerável; 
c) GRG de matéria plástica rígida, GRG compósitos, GRG de cartão e GRG de madeira: inteiramente 

sobre um lado, inteiramente sobre o topo e sobre um canto. 
Pode utilizar-se o mesmo GRG para todos os ensaios ou um GRG diferente para cada ensaio.  

 
6.5.6.9.4 Altura de queda 

Para os sólidos e os líquidos, se o ensaio for executado com o sólido ou o líquido a transportar ou com uma 
outra matéria que tenha essencialmente as mesmas características físicas : 

Grupo de embalagem I Grupo de embalagem II Grupo de embalagem III 
1,8 m 1,2 m 0,8 m 

Para as matérias líquidas, se o ensaio for executado com água: 
a) se a matéria a transportar tiver uma densidade relativa que não exceda 1,2: 

Grupo de embalagem II Grupo de embalagem III 
1,2 m 0,8 m 

 
b) se a matéria a transportar tiver uma densidade relativa que exceda 1,2, a altura de queda deve ser cal-

culada com base na densidade relativa (d) da matéria a transportar, arredondada à primeira casa deci-
mal superior, como segue: 

Grupo de embalagem II Grupo de embalagem III 
d × 1,0 m d × 0,67 m 

 
6.5.6.9.5 Critérios de aceitação 

a) GRG metálicos: não deve verificar-se qualquer perda de conteúdo; 
b) GRG flexíveis: não deve verificar-se qualquer perda de conteúdo. Uma ligeira perda através do fecho 

ou das costuras, por exemplo, quando do choque não deve ser considerada como uma falha do GRG, 
na condição de não se verificarem fugas ulteriores quando o GRG for elevado acima do solo; 

c) GRG de matéria plástica rígida, GRG compósitos, GRG de cartão e GRG de madeira : não deve veri-
ficar-se qualquer perda de conteúdo. Uma ligeira perda através do fecho quando do choque não deve 
ser considerada como uma falha do GRG, na condição de não se verificarem fugas ulteriores. 

 
6.5.6.10 Ensaio de rasgamento 
 
6.5.6.10.1 Aplicabilidade 

Como ensaio sobre modelo tipo para todos os tipos de GRG flexíveis. 
 
6.5.6.10.2 Preparação do GRG para o ensaio 

O GRG deve ser cheio a pelo menos 95 % da sua capacidade e à sua massa bruta máxima admissível, deven-
do o conteúdo ser uniformemente distribuído. 
 

6.5.6.10.3 Modo operatório 
Uma vez colocado o GRG no solo, executa-se um entalhe à faca na parede maior, de lado a lado, com um 
comprimento de 100 mm fazendo um ângulo de 45º com o eixo principal do GRG e a meia altura entre o 
fundo e o nível superior do conteúdo. Aplica-se então ao GRG uma carga sobreposta distribuída uniforme-
mente igual a duas vezes a massa bruta máxima admissível. Essa carga deve ser aplicada, durante pelo menos 
cinco minutos. Os GRG concebidos para serem elevados por cima ou pelo lado devem, em seguida, depois 
de retirada a carga sobreposta, ser elevados até deixarem de tocar o solo, sendo mantidos nessa posição, 
durante, pelo menos, cinco minutos.  
 

6.5.6.10.4 Critério de aceitação 
O entalhe não deve aumentar mais de 25 % relativamente ao seu comprimento inicial. 

 
6.5.6.11 Ensaio de derrube 
 
6.5.6.11.1 Aplicabilidade 

Como ensaio sobre modelo tipo para todos os tipos de GRG flexíveis. 
 
6.5.6.11.2 Preparação do GRG para o ensaio 

O GRG deve ser cheio a pelo menos 95 % da sua capacidade e à sua massa bruta máxima admissível, deven-
do o conteúdo ser uniformemente distribuído. 

 
6.5.6.11.3 Modo operatório 
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O GRG deve ser derrubado de forma a voltar-se sobre qualquer parte do seu topo e sobre uma superfície 
rígida, não elástica, lisa, plana e horizontal. 

 
6.5.6.11.4 Altura de derrube 

Grupo de embalagem I Grupo de embalagem II Grupo de embalagem III 
1,8 m 1,2 m 0,8 m 

 
6.5.6.11.5 Critério de aceitação 

Não deve ser registada qualquer perda de conteúdo. Uma ligeira perda através do fecho ou das costuras 
quando do choque não deve ser considerada como uma falha do GRG, na condição de não se verificarem 
fugas ulteriores. 

 
6.5.6.12 Ensaio de reposicionamento 
 
6.5.6.12.1 Aplicabilidade 

Como ensaio sobre modelo tipo para todos os tipos de GRG flexíveis concebidos para serem elevados por 
cima ou pelo lado. 

 
6.5.6.12.2 Preparação do GRG para o ensaio 

O GRG deve ser cheio a pelo menos 95 % da sua capacidade e à sua massa bruta máxima admissível, deven-
do o conteúdo ser uniformemente distribuído. 

 
6.5.6.12.3 Modo operatório 

O GRG, voltado sobre um dos seus lados, deve ser elevado acima do solo, a uma velocidade de, pelo menos, 
0,1 m/s, e ficar suspenso por um dispositivo de elevação ou por dois dispositivos de elevação, se o GRG 
comportar quatro desses dispositivos. 

 
6.5.6.12.4 Critério de aceitação 

Não devem verificar-se danos no GRG ou nos seus dispositivos de elevação que tornem o GRG impróprio 
para o transporte ou para o manuseamento. 

 
6.5.6.13 Relatório de ensaio 
 
6.5.6.13.1 Deve ser elaborado e mantido à disposição dos utilizadores do GRG um relatório de ensaio incluindo, no 

mínimo, as seguintes indicações: 
1. Nome e morada do organismo que realizou os ensaios; 
2. Nome e morada do requerente (se necessário); 
3. Número de identificação único do relatório de ensaio; 
4. Data do relatório de ensaio; 
5. Fabricante do GRG; 
6. Descrição do modelo tipo de GRG (dimensões, materiais, fechos, espessura de parede, etc.), incluindo 

quanto ao processo de fabrico (moldagem por sopro, por exemplo) e eventualmente desenho(s) e fo-
tografia(s):  

7. Capacidade máxima; 
8. Características do conteúdo de ensaio: viscosidade e massa volúmica para os líquidos e granulometria 

para as matérias sólidas, por exemplo; 
9. Descrição e resultado dos ensaios; 
10. O relatório de ensaio deve ser assinado, com indicação do nome e da qualidade do signatário. 
 

6.5.6.13.2 O relatório de ensaio deve atestar que o GRG preparado como para o transporte foi ensaiado em conformi-
dade com as disposições aplicáveis do presente capítulo e que a utilização de outros métodos de embalagem 
ou de outros elementos de embalagem pode invalidar o relatório de ensaio. Um exemplar do relatório de 
ensaio deve ser mantido à disposição do organismo de certificação reconhecido pela autoridade competente. 

 
NOTAS de fim de capítulo 
[...] 
 
 

CAPÍTULO 6.6 
[…] 

6.6.1 [...] 
6.6.2 [...] 
6.6.3 [...] 
6.6.4 [...] 
6.6.5 [...] 
6.6.5.1 [...] 
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6.6.5.1.1 [...] 
6.6.5.1.2 [...] 
6.6.5.1.3 Os ensaios devem ser executados sobre amostras da produção, a intervalos fixados por um organismo de 

certificação reconhecido pela autoridade competente. Se tais ensaios forem efectuados sobre grandes embala-
gens de cartão, uma preparação às condições ambientes é considerada como equivalente àquela que corres-
ponde às disposições indicadas no 6.6.5.2.4. 

6.6.5.1.4 [...] 
6.6.5.1.5 [...] 
6.6.5.1.6 (Reservado) 

NOTA: Para as condições relativas à reunião de diferentes tipos de embalagens interiores numa grande embalagem e para as 
modificações admissíveis das embalagens interiores, ver 4.1.1.5.1 

6.6.5.1.7 [...] 
6.6.5.1.8 [...] 
6.6.5.2 [...] 
6.6.5.2.1 [...] 
6.6.5.2.2 Para os ensaios de queda respeitantes a líquidos, no caso de se utilizar uma matéria de substituição, esta deve 

ter uma densidade relativa e uma viscosidade análogas às da matéria a transportar. Pode utilizar-se igualmente 
água como matéria de substituição para o ensaio de queda respeitante aos líquidos, nas seguintes condições: 
a) se a matéria a transportar tiver uma densidade relativa que não ultrapasse 1,2, as alturas de queda 

devem ser as indicadas no quadro do 6.6.5.3.4.4;  
b) se a matéria a transportar tiver uma densidade relativa superior a 1,2, as alturas de queda devem ser 

calculadas em função da densidade relativa (d) da matéria a transportar arredondada à primeira casa 
decimal, de acordo com o seguinte: 

 
Grupo de embalagem I Grupo de embalagem II Grupo de embalagem III 

d X 1,5 m d X 1,0 m d X 0,67 m 
 
6.6.5.2.3 Para as grandes embalagens de matéria plástica e as grandes embalagens contendo embalagens interiores de 

matéria plástica – que não os sacos destinados a conter matérias sólidas ou objectos – é necessário, antes do 
ensaio de queda proceder ao condicionamento do espécimen e do seu conteúdo a uma temperatura igual ou 
inferior a  -18 °C. Este condicionamento não é necessário se os materiais da embalagem apresentarem carac-
terísticas suficientes de ductilidade e de resistência à tracção a baixas temperaturas. Se os espécimes de ensaio 
forem condicionados desta maneira, o condicionamento prescrito no 6.6.5.2.4 não é obrigatório. Os líquidos 
utilizados para o ensaio devem ser mantidos no estado líquido por adição de antigel, se necessário. 

 
6.6.5.2.4 As grandes embalagens de cartão devem ser condicionadas durante pelo menos 24 h numa atmosfera com 

uma humidade relativa e uma temperatura controladas. Deve ser seleccionada uma de três opções possíveis. 
As condições consideradas preferíveis para este condicionamento são 23 °C ± 2 °C para a temperatura e 
50 % ± 2 % para a humidade relativa; outras condições aceitáveis são respectivamente 20 °C ± 2 °C e 65 %  
± 2 %, e 27 °C ± 2 °C e 65 % ± 2 %. 

 
NOTA : Os valores médios devem situar-se no interior destes limites. Flutuações de curta duração e limitações relativas às medi-
ções podem implicar variações das medições individuais que podem ir até ± 5 % para a humidade relativa sem que isso tenha 
uma incidência significativa na reprodutibilidade dos resultados dos ensaios. 
 

6.6.5.3 [...] 
6.6.5.3.1 [...] 
6.6.5.3.2 [...] 
6.6.5.3.2.1 [...] 
6.6.5.3.2.2 [...] 
6.6.5.3.2.3 [...] 
6.6.5.3.2.4 Critérios de aceitação 

a) Para as grandes embalagens metálicas e as grandes embalagens de matéria plástica rígida: não deve ser 
verificada, nem deformação permanente que torne a grande embalagem, incluindo a palete de apoio, 
se existir, imprópria para o transporte, nem perda de conteúdo; 

b) Para as grandes embalagens flexíveis: não deve ser verificado qualquer dano na grande embalagem ou 
nos seus dispositivos de elevação, que torne a grande embalagem imprópria para o transporte ou para 
o manuseamento, nem perda de conteúdo.  

6.6.5.3.3 [...] 
6.6.5.3.3.1 [...] 
6.6.5.3.3.2 [...] 
6.6.5.3.3.3 [...] 
6.6.5.3.3.4 [...] 
6.6.5.3.3.5 Critérios de aceitação 
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a) Para todos os tipos de grandes embalagens com excepção das grandes embalagens flexíveis: não deve 
ser verificada, nem deformação permanente que torne a grande embalagem, incluindo a palete de 
apoio, se existir, imprópria para o transporte, nem perda de conteúdo; 

b) Para as grandes embalagens flexíveis: não devem verificar-se, nem danos no corpo que tornem a gran-
de embalagem imprópria para o transporte, nem perda de conteúdo. 

6.6.5.3.4 [...] 
6.6.5.4 [...] 
 
NOTA de fim de capítulo 
[...] 
 
 
 

CAPÍTULO 6.7 
[...] 

6.7.1 [...] 
6.7.2  [...] 
6.7.2.1 [...] 
6.7.2.2 [...] 
6.7.2.3 [...] 
6.7.2.4 [...] 
6.7.2.5 [...] 
6.7.2.6 [...] 
6.7.2.7 [...] 
6.7.2.8 [...] 
6.7.2.9 [...] 
6.7.2.10 [...] 
6.7.2.11 [...] 
6.7.2.12 [...] 
6.7.2.13 [...] 
6.7.2.14  [...] 
6.7.2.15 [...] 
6.7.2.16 [...] 
6.7.2.17 [...] 
6.7.2.18 [...] 
6.7.2.19 [...] 
6.7.2.19.1 As cisternas móveis em conformidade com a definição de "contentor" na Convenção Internacional sobre a 

Segurança dos Contentores (CSC) de 1972, modificada, não devem ser utilizadas a menos que seja demons-
trada a respectiva adequação, por submissão, com êxito, de um protótipo representativo de cada modelo ao 
ensaio dinâmico de impacto longitudinal, prescrito na secção 41 da quarta parte do Manual de Ensaios e de 
Critérios. 

6.7.2.19.2 [...] 
6.7.2.19.3 [...] 
6.7.2.19.4 [...] 
6.7.2.19.5 [...] 
6.7.2.19.6 [...] 
6.7.2.19.7  [...] 
6.7.2.19.8 [...] 
6.7.2.19.9 [...] 
6.7.2.19.10 [...] 
6.7.2.19.11 [...] 
6.7.2.20 [...] 
6.7.3 [...] 
6.7.3.1 [...] 
6.7.3.2 [...] 
6.7.3.3 [...] 
6.7.3.4 [...] 
6.7.3.5 [...] 
6.7.3.6 [...] 
6.7.3.7 [...] 
6.7.3.8 [...] 
6.7.3.8.1 [...] 
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6.7.3.8.1.1 Para determinar o débito total requerido dos dispositivos de descompressão, que deve considerar-se como 
sendo a soma dos débitos individuais de todos os dispositivos, utiliza-se a fórmula seguinte5: 

  em que : 

 Q  = débito mínimo requerido de descarga do ar em metros cúbicos por segundo (m3/s), nas condi-
ções normais: pressão de 1 bar à temperatura de 0 °C (273 K); 

 F = coeficiente cujo valor é dado a seguir: 
   reservatório sem isolamento térmico:  F = 1 
   reservatório com isolamento térmico: F = U(649�t)/13,6 mas em nenhum caso é inferior 

a 0,25. 
    em que: 
   U = condutividade térmica do isolamento a 38 °C expressa em  kW.m�2.K�1; 
  t = temperatura real do gás liquefeito não refrigerado durante o enchimento (°C); se 

esta temperatura não for conhecida, tomar t = 15 °C. 
    A fórmula acima pode ser utilizada para determinar F na condição de que o 

isolamento seja conforme com 6.7.3.8.1.2. 
 A = superfície total externa, em metros quadrados, do reservatório; 
 Z = factor de compressibilidade do gás nas condições de acumulação (se este factor não for conhe-

cido, tomar  Z =1,0); 
 T = temperatura absoluta, em Kelvin (°C + 273) a montante dos dispositivos de descompressão, 

nas condições de acumulação; 
 L = calor latente de vaporização do líquido, em kJ/kg, nas condições de acumulação; 
 M = massa molecular do gás evacuado; 
 C = constante que provém de uma das fórmulas seguintes e que depende da relação k dos calores 

específicos: 
   em que   

  cp é o calor específico a pressão constante e 
  cv é o calor específico a volume constante; 
   quando k > 1 : 

C =  k 
2

k+1







+

−

k

k

1

1
 

   quando k = 1 ou  k não é conhecido : 

C =  
1

e
= 0 607,  

    em que  e  é a constante matemática 2,7183. 
 A constante C pode também ser obtida no quadro seguinte : 

k C k C k C 
1,00 0,607 1,26 0,660 1,52 0,704 
1,02 0,611 1,28 0,664 1,54 0,707 
1,04 0,615 1,30 0,667 1,56 0,710 
1,06 0,620 1,32 0,671 1,58 0,713 
1,08 0,624 1,34 0,674 1,60 0,716 
1,10 0,628 1,36 0,678 1,62 0,719 
1,12 0,633 1,38 0,681 1,64 0,722 
1,14 0,637 1,40 0,685 1,66 0,725 
1,16 0,641 1,42 0,688 1,68 0,728 
1,18 0,645 1,44 0,691 1,70 0,731 
1,20 0,649 1,46 0,695 2,00 0,770 
1,22 0,652 1,48 0,698 2,20 0,793 
1,24 0,656 1,50 0,701   

 
6.7.3.8.1.2 [...] 
6.7.3.9 [...] 

                                                           
5
 Esta fórmula aplica-se apenas aos gases liquefeitos não refrigerados cuja temperatura crítica seja bem superior à temperatura na condição de acumula-

ção. Para os gases que têm temperaturas críticas próximas da temperatura na condição de acumulação ou inferior a esta, o cálculo do débito combinado 
dos dispositivos de descompressão deve ter em conta as outras propriedades termodinâmicas do gás (ver por exemplo  CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief 
Device Standards - Part 2 - Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases"). 
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6.7.3.10 [...] 
6.7.3.11 [...] 
6.7.3.12 [...] 
6.7.3.13 [...] 
6.7.3.14 [...] 
6.7.3.15 [...] 
6.7.3.15.1 As cisternas móveis em conformidade com a definição de "contentor" na Convenção Internacional sobre a 

Segurança dos Contentores (CSC) de 1972, modificada, não devem ser utilizadas a menos que seja demons-
trada a respectiva adequação, por submissão, com êxito, de um protótipo representativo de cada modelo ao 
ensaio dinâmico de impacto longitudinal, prescrito na secção 41 da quarta parte do Manual de Ensaios e de 
Critérios. 

6.7.3.15.2 [...] 
6.7.3.15.3 [...] 
6.7.3.15.4 [...] 
6.7.3.15.5 [...] 
6.7.3.15.6 [...] 
6.7.3.15.7 [...] 
6.7.3.15.8 [...] 
6.7.3.15.9 [...] 
6.7.3.15.10 [...] 
6.7.3.15.11 [...] 
6.7.3.16 [...] 
6.7.4 [...] 
6.7.4.1 [...] 
6.7.4.2 [...] 
6.7.4.3 [...] 
6.7.4.4 [...] 
6.7.4.5 [...] 
6.7.4.6 [...] 
6.7.4.7 [...] 
6.7.4.7.1 [...] 
6.7.4.7.2 [...] 
6.7.4.7.3 [...] 
6.7.4.7.4 O débito requerido dos dispositivos de descompressão deve ser calculado em conformidade com um código 

técnico bem determinado reconhecido pela autoridade competente9. 
6.7.4.8 [...] 
6.7.4.9 [...] 
6.7.4.10 [...] 
6.7.4.11  [...] 
6.7.4.12 [...] 
6.7.4.13 [...] 
6.7.4.14 [...] 
6.7.4.14.1 As cisternas móveis em conformidade com a definição de "contentor" na Convenção Internacional sobre a 

Segurança dos Contentores (CSC) de 1972, modificada, não devem ser utilizadas a menos que seja demons-
trada a respectiva adequação, por submissão, com êxito, de um protótipo representativo de cada modelo ao 
ensaio dinâmico de impacto longitudinal, prescrito na secção 41 da quarta parte do Manual de Ensaios e de 
Critérios. 

6.7.4.14.2 [...] 
6.7.4.14.3 [...] 
6.7.4.14.4 [...] 
6.7.4.14.5 [...] 
6.7.4.14.6 [...] 
6.7.4.14.7 [...] 
6.7.4.14.8 [...] 
6.7.4.14.9 [...] 
6.7.4.14.10 [...] 
6.7.4.14.11 [...] 
6.7.4.14.12 [...] 
6.7.4.15 [...] 
6.7.5 [...] 
6.7.5.1  [...] 
6.7.5.2 [...] 
6.7.5.3 [...] 
6.7.5.4 [...] 

                                                           
9999 Ver por exemplo ""CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards - Part 2 - Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases". 
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6.7.5.4.1 Os elementos dos CGEM utilizados para o transporte do Nº ONU 1013 dióxido de carbono e do Nº ONU 
1070 protóxido de azoto devem poder ser isolados por uma torneira de isolamento em conjuntos de um 
volume que não ultrapasse 3 000 l. Cada conjunto deve ser munido de um ou de vários dispositivos de des-
compressão. Os outros CGEM devem ter dispositivos de descompressão conforme for especificado pela 
autoridade competente do país de utilização. 

6.7.5.4.2 [...] 
6.7.5.4.3 [...] 
6.7.5.4.4 [...] 
6.7.5.5 [...] 
6.7.5.5.1 O débito combinado dos dispositivos de descompressão, se estiverem instalados, deve ser suficiente, em 

condições em que o CGEM esteja imerso em chamas, para que a pressão (incluindo a pressão acumulada) 
nos elementos não ultrapasse 120% da pressão nominal dos ditos dispositivos. É necessário utilizar a fórmula 
que figura no documento "CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards - Part 2 - Cargo and Portable Tanks for 
Compressed Gases" para calcular o débito total mínimo do sistema de dispositivos de descompressão. O docu-
mento "CGA S-1.1-2003 "Pressure Relief Device Standards - Part 1 - Cylinders for Compressed Gases" pode ser utili-
zado para determinar o débito de descarga de cada um dos elementos. Para obter o débito total de descarga 
prescrito no caso dos gases liquefeitos a baixa pressão, devem utilizar-se dispositivos de descompressão de 
mola. No caso de CGEM de usos múltiplos, o débito combinado de descarga dos dispositivos de descom-
pressão deve ser calculado para o gás cujo transporte é autorizado em CGEM que requeira o mais forte débi-
to de descarga. 

 
6.7.5.5.2 Para determinar o débito total requerido dos dispositivos de descompressão instalados nos elementos desti-

nados ao transporte de gases liquefeitos, devem ter-se em conta as propriedades termodinâmicas dos gases 
(ver, por exemplo, o documento "CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards - Part 2 - Cargo and Portable 
Tanks for Compressed Gases", para os gases liquefeitos a baixa pressão, e o documento "CGA S-1.1-2003 "Pressu-
re Relief Device Standards - Part 1 - Cylinders for Compressed Gases", para os gases liquefeitos a alta pressão). 
 

6.7.5.6 [...] 
6.7.5.6.1 As informações seguintes devem ser inscritas de maneira clara e permanente nos dispositivos de descompres-

são: 
a) nome do fabricante e número de referência deste; 
b) pressão de calibração e/ou temperatura de calibração; 
c) data do último ensaio . 

6.7.5.6.2 O débito nominal marcado nos dispositivos de descompressão de mola para os gases liquefeitos a baixa pres-
são deve ser determinado em conformidade com a norma ISO 4126�1:1991. 

6.7.5.7 [...] 
6.7.5.8 [...] 
6.7.5.8.1 Para o transporte de gases liquefeitos, cada dispositivo de descompressão deve estar em comunicação com a 

fase vapor dos elementos nas condições de enchimento máximo. Os dispositivos, se estiverem instalados, 
devem estar dispostos de tal maneira que os gases possam escapar-se livremente para cima, sem que o gás ou 
líquido que se escape entre em contacto com o CGEM, nem com os seus elementos nem com o pessoal. No 
caso dos gases inflamáveis, pirofóricos e comburentes, os gases libertados devem ser dirigidos para longe do 
elemento de maneira a não poderem direccionar-se sobre os outros elementos. São admitidos dispositivos de 
protecção ignifugados para desviar o jacto de gás, na condição de que o débito requerido para os dispositivos 
de descompressão não seja reduzido.  

6.7.5.8.2 [...] 
6.7.5.9 [...] 
6.7.5.10 [...] 
6.7.5.11 [...] 
6.7.5.12 [...] 
6.7.5.12.1 Os CGEM em conformidade com a definição de "contentor" na Convenção Internacional sobre a Segurança 

dos Contentores (CSC) de 1972, modificada, não devem ser utilizados a menos que seja demonstrada a res-
pectiva adequação, por submissão, com êxito, de um protótipo representativo de cada modelo ao ensaio 
dinâmico de impacto longitudinal, prescrito na secção 41 da quarta parte do Manual de Ensaios e de Critérios.  

6.7.5.12.2 [...] 
6.7.5.12.3 [...] 
6.7.5.12.4 [...] 
6.7.5.12.5 [...] 
6.7.5.12.6 [...] 
6.7.5.12.7 [...] 
6.7.5.12.8 [...] 
6.7.5.13 [...] 
 
NOTA de fim de capítulo 
[...] 
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CAPÍTULO 6.8 
[...] 

6.8.1 [...] 
6.8.2 [...] 
6.8.2.1 [...] 
6.8.2.1.1 [...] 
6.8.2.1.2 [...] 
6.8.2.1.3 [...] 
6.8.2.1.4 [...] 
6.8.2.1.5 [...] 
6.8.2.1.6 [...] 
6.8.2.1.7 [...] 
6.8.2.1.8 [...] 
6.8.2.1.9 [...] 
6.8.2.1.10 [...] 
6.8.2.1.11 [...] 
6.8.2.1.12 [...] 
6.8.2.1.13 [...] 
6.8.2.1.14 A pressão de cálculo é indicada na segunda parte do código (ver 4.3.4.1) segundo a coluna (12) do quadro A 

do capítulo 3.2. 
 Quando um "G" está indicado, aplicam-se as prescrições seguintes: 

a) os reservatórios de descarga por gravidade destinados ao transporte de matérias que tenham a 50 °C, 
uma pressão de vapor que não ultrapasse 110 kPa (1,1 bar) (pressão absoluta), devem ser calculados 
segundo uma pressão dupla da pressão estática da matéria a transportar, mas no mínimo dupla da 
pressão estática da água; 

b) os reservatórios de enchimento ou de descarga sob pressão destinados ao transporte de matérias que 
tenham a 50 °C uma pressão de vapor que não ultrapasse 110 kPa (1,1 bar) (pressão absoluta), devem 
ser calculados segundo uma pressão igual a 1,3 vezes a pressão de enchimento ou de descarga; 

 
Quando o valor numérico da pressão mínima de cálculo aí estiver indicado (pressão manométrica), o reserva-
tório deve ser calculado segundo essa pressão, não sendo inferior a 1,3 vezes a pressão de enchimento ou de 
descarga. Nestes casos aplicam-se as exigências mínimas seguintes: 
c) os reservatórios destinados ao transporte de matérias que, a 50 °C, tenham uma pressão de vapor 

superior a 110 kPa (1,1 bar) e um ponto de ebulição superior a 35 °C, qualquer que seja o tipo de 
enchimento ou de descarga, devem ser calculados segundo uma pressão de pelo menos 150 kPa (1,5 
bar) (pressão manométrica), ou de 1,3 vezes a pressão de enchimento ou de descarga, se esta for supe-
rior; 

d) os reservatórios destinados ao transporte de matérias que tenham um ponto de ebulição de no máxi-
mo 35 °C, qualquer que seja o tipo de enchimento ou de descarga, devem ser calculados segundo uma 
pressão igual à 1,3 vezes a pressão de enchimento ou de descarga, mas no mínimo a 0,4 MPa (4 bar) 
(pressão manométrica). 

6.8.2.1.15 [...] 
6.8.2.1.16 [...] 
6.8.2.1.17 [...] 
6.8.2.1.18 [...] 
6.8.2.1.19 [...] 
6.8.2.1.20 [...] 
6.8.2.1.21 [...] 
6.8.2.1.22 [...] 
6.8.2.1.23 [...] 
6.8.2.1.24 [...] 
6.8.2.1.25 [...] 
6.8.2.1.26 Se os reservatórios destinados ao transporte de matérias líquidas inflamáveis, com um ponto de inflamação 

que não ultrapasse 60 °C, tiverem revestimentos de protecção (camadas interiores) não metálicos, os reserva-
tórios e os revestimentos de protecção devem ser concebidos de modo que não possa haver perigo de infla-
mação derivado às cargas electrostáticas. 

 

6.8.2.1.27 As cisternas destinadas ao transporte de líquidos cujo 
ponto de inflamação não ultrapasse 60 °C, de gases 
inflamáveis, bem como do Nº ONU 1361 carvão ou 
do Nº ONU 1361 negro de carbono, grupo de emba-
lagem II, devem ser fixadas ao chassis do veículo por 
meio de uma boa conexão eléctrica. Deve ser evitado 
qualquer contacto metálico que possa provocar uma 

Todas as partes do contentor-cisterna destinado ao 
transporte de líquidos cujo ponto de inflamação não 
ultrapasse 60 °C, gases inflamáveis, bem como do Nº 
ONU 1361 carvão ou do Nº ONU 1361 negro de 
carbono, grupo de embalagem II, devem poder ser 
ligadas à terra do ponto de vista eléctrico. Deve ser 
evitado qualquer contacto metálico que possa 
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corrosão electroquímica. As cisternas devem ser 
equipadas com, pelo menos, uma ligação à terra, cla-

ramente assinalada com o símbolo "  " apta a 
receber um cabo de conexão eléctrica. 
 

provocar uma corrosão electroquímica. 
 

6.8.2.1.28 [...] 
6.8.2.2 [...] 
6.8.2.2.1 [...] 
6.8.2.2.2 Cada abertura por baixo para o enchimento ou a descarga das cisternas que estão assinaladas no quadro A do 

capítulo 3.2, coluna (12), por um código cisterna que comporta a letra "A" na terceira parte (ver 4.3.4.1.1), 
deve ter pelo menos dois fechos montados em série e independentes um do outro, comportando  
- um obturador externo com uma tubagem de material metálico susceptível de se deformar e 
- um dispositivo de fecho na extremidade de cada tubagem, que pode ser uma tampa roscada, uma flan-

ge cega ou um dispositivo equivalente. Este dispositivo deve ser suficientemente estanque para que 
não haja perda de conteúdo. Antes de o dispositivo de fecho ser completamente retirado, devem ser 
tomadas medidas para que não subsista qualquer pressão na tubagem. 

 
Cada abertura por baixo para o enchimento ou a descarga das cisternas que estão assinaladas no quadro A do 
capítulo 3.2, coluna (12), por um código-cisterna que comporta a letra "B" na terceira parte (ver 4.3.3.1.1 ou 
4.3.4.1.1), deve ter pelo menos três fechos montados em série e independentes uns dos outros, comportando  
- um obturador interno, ou seja um obturador montado no interior do reservatório ou numa flange sol-

dada ou a sua contra-flange. 
-  um obturador externo ou um dispositivo equivalente4 

 situado na extremidade cada tubagem  situado tão perto quanto possível do reservatório 
e 

- um dispositivo de fecho na extremidade de cada tubagem, que pode ser uma tampa roscada, uma flan-
ge cega ou um dispositivo equivalente. Este dispositivo deve ser suficientemente estanque para que 
não haja perda de conteúdo. Antes de o dispositivo de fecho ser completamente retirado, devem ser 
tomadas medidas para que não subsista qualquer pressão na tubagem. 

 
Contudo, para as cisternas destinadas ao transporte de certas matérias cristalizáveis ou muito viscosas, bem 
como para os reservatórios providos de um revestimento de ebonite ou termoplástico, o obturador interno 
pode ser substituído por um obturador externo que apresente uma protecção suplementar. 
O obturador interno deve poder ser manobrada de cima ou de baixo. Em ambos os casos, a posição – aberta 
ou fechada – deve poder ser verificada, sempre que possível, do chão. Os dispositivos de comando devem ser 
concebidos de forma a impedir qualquer abertura intempestiva sob o efeito de um choque ou de qualquer 
acção não deliberada. 
Em caso de avaria do dispositivo de comando externo, o fecho interior deve permanecer eficaz. 
Para evitar qualquer perda de conteúdo em caso de avaria dos órgãos exteriores (tubagens, órgãos laterais de 
fecho), o obturador interno e a sua sede devem ser protegidos contra os riscos de arrancamento sob o efeito 
de solicitações exteriores, ou ser concebidas para se precaverem. Os órgãos de enchimento e de descarga 
(incluindo flanges ou tampas roscadas) e as eventuais tampas de protecção devem poder estar resguardados 
de qualquer abertura intempestiva. 
A posição e/ou o sentido do fecho dos obturadores devem poder identificar-se sem ambiguidades. 
Todas as aberturas das cisternas que estão assinaladas no quadro A do capítulo 3.2, coluna (12), por um códi-
go-cisterna que comporta uma letra "C" ou "D" na terceira parte (ver 4.3.3.1.1 e 4.3.4.1.1) devem estar situa-
das acima do nível do líquido. Estas cisternas não devem ter tubagens ou ligações abaixo do nível do líquido. 
Contudo, são admitidos orifícios de limpeza na parte baixa do reservatório das cisternas assinaladas por um 
código-cisterna que comporte uma letra "C" na terceira parte. Este orifício deve poder ser obturado por uma 
flange cega de forma estanque, cuja construção deve ser aprovada por um organismo reconhecido pela auto-
ridade competente. 

 
6.8.2.2.3 As cisternas que não são fechadas hermeticamente podem ser equipadas de válvulas de depressão para evitar 

uma pressão interna negativa inadmissível; estas válvulas de depressão devem ser calibradas para abrirem no 
máximo ao valor de depressão para o qual a cisterna foi concebida (ver 6.8.2.1.7). As cisternas fechadas her-
meticamente não devem ser equipadas com válvulas de depressão. Contudo, as cisternas que correspondam 
ao código-cisterna SGAH, S4AH ou L4BH, equipadas com válvulas de depressão que abram a uma pressão 
negativa de pelo menos 21 kPa (0,21 bar) devem ser consideradas como fechadas hermeticamente. Para as 
cisternas destinadas ao transporte de matérias sólidas (pulverulentas ou granuladas), apenas dos grupos de 
embalagem II ou III, que não se liquefaçam durante o transporte, a pressão negativa pode ser reduzida até 5 
kPa (0,05 bar). 

 

                                                           
4444  Para os contentores-cisternas com uma capacidade inferior a 1 m3, este obturador externo ou este dispositivo equivalente pode ser substi-

tuído por uma flange cega. 
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 As válvulas de depressão utilizadas em cisternas destinadas ao transporte de matérias cujo ponto de inflama-
ção corresponda aos critérios da classe 3, devem impedir a passagem imediata de uma chama para o interior 
da cisterna, ou então o reservatório da cisterna deve ser capaz de suportar, sem fuga, uma explosão resultante 
da passagem de uma chama. 

6.8.2.2.4 [...] 
6.8.2.2.5 [...] 
6.8.2.2.6 [...] 
6.8.2.2.7 As cisternas destinadas ao transporte de matérias líquidas cuja pressão de vapor a 50 °C seja superior a 110 

kPa (1,1 bar) e cujo ponto de ebulição seja superior a 35 °C devem estar providas de uma válvula de seguran-
ça regulada a uma pressão manométrica de, pelo menos, 150 kPa (1,5 bar) e devendo abrir completamente a 
uma pressão no máximo igual à pressão de ensaio; caso contrário, devem estar conformes com 6.8.2.2.8.  

 
6.8.2.2.8 As cisternas destinadas ao transporte de matérias líquidas que tenham um ponto de ebulição de no máximo 

35 °C devem estar providas de uma válvula de segurança regulada a uma pressão manométrica de, pelo 
menos, 300 kPa (3 bar) e devendo abrir completamente a uma pressão no máximo igual à pressão de ensaio; 
caso contrário, devem estar fechadas hermeticamente5. 

6.8.2.2.9 Nenhuma das peças móveis, tais como tampas, dispositivos de fecho etc., que possam entrar em contacto, 
seja por fricção, seja por choque, com cisternas de alumínio destinadas ao transporte de líquidos inflamáveis 
cujo ponto de inflamação não seja superior a 60 °C ou de gases inflamáveis não devem ser de aço oxidável 
não protegido. 

6.8.2.2.10 [...] 
6.8.2.3 [...] 
6.8.2.3.1 Para cada novo tipo de veículo-cisterna, cisterna desmontável, contentor-cisterna, caixa móvel cisterna, veícu-

lo-bateria ou CGEM, a autoridade competente deve emitir um certificado comprovando que o tipo inspec-
cionado por um organismo por ela reconhecido, incluindo os meios de fixação, é adequado para o uso que 
dele está previsto fazer-se e satisfaz as condições de construção do 6.8.2.1, as condições dos equipamentos do 
6.8.2.2 e as disposições particulares aplicáveis às matérias transportadas. 

 Este certificado deve indicar: 
 - os resultados das verificações e ensaios; 
 - um número de aprovação para o tipo 

  
 

O número de aprovação deve ser composto da sigla 
distintiva6 do país onde a aprovação foi dada e por 
um número de registo. 

- o código-cisterna segundo 4.3.3.1.1 ou 4.3.4.1.1; 
- os códigos alfanuméricos das disposições especiais de construção (TC), de equipamento (TE) e de 

aprovação de tipo (TA) do 6.8.4 que figuram na coluna (13) do quadro A do capítulo 3.2 para as maté-
rias para cujo transporte a cisterna foi aprovada; 

- se necessário, as matérias e/ou grupos de matérias para cujo transporte a cisterna foi aprovada. Estes 
devem ser indicados pela sua designação química ou pela correspondente rubrica colectiva (ver 
2.1.1.2), assim como pela classe, o código de classificação e o grupo de embalagem. Com excepção das 
matérias da classe 2 bem como das indicadas no 4.3.4.1.3, pode ser dispensado indicar as matérias 
autorizadas no certificado. Neste caso, os grupos de matérias autorizadas, com base na indicação do 
código-cisterna na abordagem racionalizada do 4.3.4.1.2, são admitidos ao transporte, tomando em 
consideração as disposições especiais aí referidas. 

 
 As matérias citadas no relatório de inspecção devem ser, de modo geral, compatíveis com as características da 

cisterna. Deve ser formulada uma reserva no relatório de inspecção se essa compatibilidade não foi examina-
da de maneira exaustiva quando da aprovação de tipo. 

 Uma cópia do certificado deve ser junta ao dossiê de cisterna de cada cisterna, veículo-bateria ou CGEM 
construído (ver 4.3.2.1.7). 

6.8.2.3.2 [...] 
6.8.2.4 [...] 
6.8.2.4.1 [...] 
6.8.2.4.2 [...] 
6.8.2.4.3 [...] 
6.8.2.4.4 [...] 
6.8.2.4.5 Os ensaios, inspecções e verificações segundo 6.8.2.4.1 a 6.8.2.4.4 devem ser efectuados pelo organismo de 

inspecção reconhecido pela a autoridade competente. Devem ser emitidos relatórios indicando os resultados 
destas operações. Nestes relatórios deve figurar uma referência à lista das matérias autorizadas ao transporte 
nesta cisterna ou ao código-cisterna, segundo 6.8.2.3. 

  Uma cópia dos relatórios deve ser junta ao dossiê de cisterna de cada cisterna, veículo-bateria ou CGEM 
ensaiado (ver 4.3.2.1.7). 

 

                                                           
5555  No que se refere à definição de "cisterna fechada hermeticamente", ver 1.2.1. 
6666  Símbolo distintivo em circulação internacional previsto pela Convenção de Viena sobre a Circulação Rodoviária (Viena, 1968). 
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6.8.2.5 [...] 
6.8.2.5.1 Cada cisterna deve ostentar uma placa de metal resistente à corrosão, fixada de forma permanente sobre a 

cisterna num local facilmente acessível para fins de inspecção. Devem figurar sobre esta placa, por estampa-
gem ou qualquer outro meio semelhante, pelo menos as informações abaixo indicadas. Admite-se que estas 
informações sejam gravadas directamente nas paredes do próprio reservatório, se estas forem reforçadas de 
forma a não comprometer a resistência do reservatório12: 
- número de aprovação; 
- designação ou marca de construção; 
- número de série de construção; 
- ano de construção; 
- pressão de ensaio (pressão manométrica); 
- pressão exterior de cálculo (ver 6.8.2.1.7); 
- capacidade, para os reservatórios com vários elementos, capacidade de cada elemento; 
- temperatura de cálculo (unicamente se for superior a +50 °C ou inferior a –20 °C); 
- data e tipo do último ensaio realizado: "mês, ano" seguido de um "P" quando se tratar do ensaio inicial 

ou de um ensaio periódico realizado segundo 6.8.2.4.1 e 6.8.2.4.2, ou "mês, ano" seguido de um "L" 
quando se tratar de um ensaio de estanquidade intermédio realizado segundo 6.8.2.4.3; 

- punção do perito que procedeu aos ensaios; 
- material do reservatório e referência às normas dos materiais, se disponíveis, e, se for caso disso, do 

revestimento de protecção; 
 - pressão de ensaio no conjunto do reservatório e 

pressão de ensaio por compartimento em MPa 
ou bar (pressão manométrica) se a pressão por 
compartimento for inferior à  pressão sobre no 
reservatório . 

 

Por outro lado, a pressão máxima de serviço autorizada deve ser inscrita nas cisternas de enchimento ou de 
descarga sob pressão. 

 
6.8.2.5.2 As indicações seguintes devem ser inscritas sobre o pró-

prio veículo-cisterna ou sobre uma placa12: 
 
- nome do proprietário ou do operador; 
- massa em vazio (tara); 
- massa máxima autorizada. 
 
Estas indicações não são exigidas quando se tratar de um 
veículo porta-cisternas desmontáveis. 
 
O código-cisterna segundo 4.3.4.1.1 deve ser inscrito 
sobre a própria cisterna desmontável ou sobre uma pla-
ca. 

As indicações seguintes devem ser inscritas sobre o 
próprio contentor-cisterna ou sobre uma placa12: 
 
- nome do proprietário e do operador; 
- capacidade do reservatório; 
- tara; 
- massa máxima em carga autorizada; 
- para as matérias referidas no 4.3.4.1.3, a 

designação oficial de transporte da matéria ou 
das matérias admitidas ao transporte; 

-   código-cisterna segundo 4.3.4.1.1. 
 -     para as matérias que não são visadas no 

4.3.4.1.3, os códigos alfanuméricos de todas 
as disposições especiais TC e TE que figuram 
na coluna (13) do quadro A do capítulo 3.2 
para as matérias a transportar na cisterna. 

 
6.8.2.6 Prescrições relativas às cisternas projectadas, construídas e ensaiadas segundo normas  

NOTA : As pessoas e organismos identificados nas normas como tendo responsabilidades segundo o RPE devem corresponder às 
prescrições do RPE. 
 
Considera-se que os requisitos do capítulo 6.8 são cumpridos se forem aplicadas as normas seguintes : 
Sub-secções e pará-
grafos aplicáveis 

Referência Título do documento 

A todas as cisternas 
6.8.2.1 EN 14025:2003 Cisternas destinadas ao transporte de mercadorias perigosas 

- Cisternas metálicas sob pressão - Projecto e fabrico 
Ao ensaio e inspecção 
6.8.2.4 
6.8.3.4 

EN 12972:2001 
(excepto Anexos D e 
E) 

Cisternas destinadas ao transporte de mercadorias perigosas -  
Ensaio, inspecção e marcação das cisternas metálicas  

Para as cisternas cuja pressão máxima de serviço não ultrapasse 50 KPA destinadas às matérias para as quais é indicado um 
código-cisterna que inclua a letra « G » na coluna (12) do quadro A do capítulo 3.2 
6.8.2.1 EN 13094:2004 Cisternas destinadas ao transporte de mercadorias perigosas 

- Cisternas metálicas com uma pressão de serviço inferior 
ou igual a 0,5 bar – Projecto e fabrico  

                                                           
12  Acrescentar as unidades de medida depois dos valores numéricos. 
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Sub-secções e pará-
grafos aplicáveis 

Referência Título do documento 

Às cisternas para gases da classe 2 
6.8.2.1 (excepto 
6.8.2.1.17); 6.8.2.4.1 
(excepto ensaio de 
estanquidade), 
6.8.2.5.1, 
6.8.3.1 e 6.8.3.5.1 

EN 12493:2001  
(excepto Anexo C) 

Cisternas de aço soldadas para gases de petróleo liquefeitos 
(GPL) - Cisternas rodoviárias - Projecto e construção 
NOTA :  Consideram-se "Cisternas rodoviárias " as "cisternas fi-
xas" e "cisternas desmontáveis" no sentido do ADR. 

6.8.3.2 (excepto 
6.8.3.2.3) 

EN 12252:2000 Equipamentos das cisternas rodoviárias para GPL 
NOTA :  Consideram-se "Cisternas rodoviárias " as "cisternas fi-
xas" e "cisternas desmontáveis" no sentido do ADR. 

6.8.2.1 (excepto 
6.8.2.1.17), 6.8.2.4, 
6.8.3.1 e 6.8.3.4 

EN 13530-2:2002 
+A1:2004 

Recipientes criogénicos - Grandes recipientes transportáveis 
isolados por vácuo - Parte 2: Projecto, fabrico, inspecção e 
ensaios 

6.8.2.1 (excepto 
6.8.2.1.17, 6.8.2.1.19 e 
6.8.2.1.20), 6.8.2.4, 
6.8.3.1 e 6.8.3.4 

EN 14398-2: 2003 
(excepto quadro 1) 

Recipientes criogénicos - Grandes recipientes transportáveis 
não isolados por vácuo - Parte 2: Projecto, fabrico, inspec-
ção e ensaios 

Para as cisternas destinadas ao transporte de produtos petrolíferos líquidos e outras matérias perigosas da classe 3 com uma 
pressão de vapor não superior a 110 kPa a 50ºC e gasolinas, que não possuam qualquer risco subsidiário de toxicidade ou 
corrosividade. 

EN 13082:2001 Cisternas destinadas ao transporte de mercadorias perigosas 
- Equipamento de serviço para cisternas - Válvula de recu-
peração de gases  

EN 13308:2002 Cisternas destinadas ao transporte de mercadorias perigosas 
- Equipamento de serviço para cisternas - Válvula de fundo 
de pressão não compensada 

EN 13314:2002 Cisternas destinadas ao transporte de mercadorias perigosas 
- Equipamento de serviço para cisternas - Tampa da abertu-
ra de enchimento 

EN 13316:2002 Cisternas destinadas ao transporte de mercadorias perigosas 
- Equipamento de serviço para cisternas - Válvula de fundo 
de pressão compensada 

EN 13317:2002 (à 
excepção da figura e 
do quadro B.2 no ane-
xo B) (O material deve 
responder aos requisi-
tos da norma EN 
13094:2004, § 5.2) 

Cisternas destinadas ao transporte de mercadorias perigosas 
- Equipamento de serviço para cisternas - Tampa de entrada 
de homem 

6.8.2.2 e 6.8.2.4.1 

EN 14595:2005 Cisternas destinadas ao transporte de matérias perigosas - 
Equipamento de serviço para cisterna - Dispositivos de ven-
tilação de pressão e depressão 

 
6.8.2.7 Prescrições relativas às cisternas que não são projectadas, construídas e ensaiadas segundo normas  
 
 As cisternas que não sejam projectadas, construídas e ensaiadas em conformidade com as normas enumeradas 

em 6.8.2.6 devem ser projectadas, construídas e ensaiadas em conformidade com as prescrições de um código 
técnico que garanta o mesmo nível de segurança e que seja reconhecido pela autoridade competente. As 
cisternas devem contudo, satisfazer as exigências mínimas do 6.8.2.  
Sempre que uma norma apropriada seja referenciada no 6.8.2.6, a autoridade competente deve, no prazo de 
dois anos, retirar o seu reconhecimento da utilização de qualquer código técnico previsto para os mesmos 
fins. 
Isto não retira à autoridade competente o direito de reconhecer códigos técnicos para ter em, conta os pro-
gressos científicos e técnicos, ou quando não existe qualquer norma ou para tratar de aspectos específicos não 
previstos nas normas. 

 A autoridade competente deve transmitir ao secretariado da CEE/ONU uma lista dos códigos técnicos que 
ela reconhece. Esta lista deveria incluir as informações seguintes : nome e data do código, objecto do código e 
informações sobre a forma de o obter. O secretariado deve disponibilizar ao público esta informação na sua 
página electrónica. 

 
 Para os ensaios, inspecção e marcação, pode também ser utilizada a norma aplicável referida em 6.8.2.6. 
6.8.3 [...] 
6.8.3.1 [...] 
6.8.3.2 [...] 
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6.8.3.2.1 [...] 
6.8.3.2.2 [...] 
6.8.3.2.3 [...] 
6.8.3.2.4 [...] 
6.8.3.2.5 [...] 
6.8.3.2.6 [...] 
6.8.3.2.7 [...] 
6.8.3.2.8 [...] 
6.8.3.2.9  [...] 
6.8.3.2.10 [...] 
6.8.3.2.11 As cisternas destinadas ao transporte de gases liquefeitos refrigerados devem ser providas de, pelo menos, 

duas válvulas de segurança independentes que possam funcionar à pressão máxima de serviço indicada na cis-
terna. Duas dessas válvulas devem ser dimensionadas individualmente de maneira a deixar escapar da cisterna 
os gases que se formam por evaporação durante a exploração normal, de modo que a pressão não ultrapasse, 
em nenhum momento, em mais de 10% a pressão de serviço indicada sobre a cisterna. 

 Uma das válvulas de segurança pode ser substituída por um disco de ruptura, que deve disparar à pressão de 
ensaio. 

 No caso de desaparecimento do vácuo nas cisternas de dupla parede ou no caso de destruição de 20% do 
isolamento das cisternas de parede única, o conjunto dos dispositivos de descompressão deve deixar escapar 
um débito tal que a pressão na cisterna não possa ultrapassar a pressão de ensaio. 

 
6.8.3.2.12 Os dispositivos de descompressão das cisternas destinadas ao transporte de gases liquefeitos refrigerados 

devem ser construídos de modo a funcionarem perfeitamente, mesmo à mais baixa temperatura de 
exploração. A segurança de funcionamento a esta temperatura deve ser estabelecida e controlada pelo ensaio 
de cada dispositivo ou de uma amostra de dispositivos de um mesmo tipo de construção. 

6.8.3.2.13 [...] 
6.8.3.2.14  [...] 
6.8.3.2.15 [...] 
6.8.3.2.16 [...] 
6.8.3.2.17 [...] 
6.8.3.2.18 [...] 
6.8.3.2.19 [...] 
6.8.3.2.20 [...] 
6.8.3.2.21 [...] 
6.8.3.2.22 [...] 
6.8.3.2.23 [...] 
6.8.3.2.24 [...] 
6.8.3.2.25 [...] 
6.8.3.2.26 [...] 
6.8.3.2.27 [...] 
6.8.3.2.28 [...] 
6.8.3.3 [...] 
6.8.3.4 [...] 
6.8.3.4.1 [...] 
6.8.3.4.2 [...] 
6.8.3.4.3 [...] 
6.8.3.4.4 [...] 
6.8.3.4.5 [...] 
6.8.3.4.6 [...] 
6.8.3.4.7 [...] 
6.8.3.4.8 [...] 
6.8.3.4.9 [...] 
6.8.3.4.10 [...] 
6.8.3.4.11 [...] 
6.8.3.4.12 [...] 
6.8.3.4.13 [...] 
6.8.3.4.14 [...] 
6.8.3.4.15 [...] 
6.8.3.4.16 Os ensaios, inspecções e verificações segundo 6.8.3.4.10 a 6.8.3.4.15 devem ser efectuados pelo organismo de 

inspecção reconhecido pela autoridade competente. Devem ser emitidos relatórios indicando o resultado des-
tas operações. Nestes relatórios deve figurar uma referência à lista das matérias autorizadas ao transporte no 
veículo-bateria ou CGEM segundo o 6.8.2.3.1. 
 
Deve ser junta uma cópia dos certificados ao dossiê de cisterna de cada cisterna , veículo-bateria ou CGEM 
aprovado (ver 4.3.2.1.7) 

6.8.3.5 [...] 
6.8.3.5.1 [...] 
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6.8.3.5.2 [...] 
6.8.3.5.3 [...] 
6.8.3.5.4 [...] 
6.8.3.5.5 [...] 
6.8.3.5.6 Em complemento das inscrições previstas no 6.8.2.5.2, devem figurar as seguintes indicações sobre 
 
 
 

a própria cisterna ou numa placa: o próprio contentor-cisterna ou numa placa: 

 a) - o código-cisterna segundo o certificado (ver 6.8.2.3.1) com a pressão de ensaio efectiva da 
cisterna; 

   - a inscrição: "temperatura mínima de enchimento autorizada:[...]"; 
 b) para as cisternas destinadas ao transporte de uma só matéria:  
   - a designação oficial de transporte do gás e, ainda, para os gases afectos a uma rubrica n.s.a., o 

nome técnico 16; 
- para os gases comprimidos que são carregados em massa, bem como para os gases liquefeitos, 

liquefeitos refrigerados ou dissolvidos, a massa máxima admissível de carregamento em kg; 
 c) para as cisternas de utilização múltipla:  

- a designação oficial de transporte e, ainda, para os gases afectos a uma rubrica n.s.a., o nome 
técnico15 de todos os gases para cujo transporte essas cisternas estão afectas 

- com a indicação da massa máxima admissível de carregamento em kg para cada um deles; 
d) para as cisternas providas de um isolamento térmico:  

- a inscrição "calorifugado" ou "isolado por vácuo”. 
NOTA: Em transporte internacional, ver NOTA de fim de capítulo. 

6.8.3.5.7 [...] 
6.8.3.5.8 [...] 
6.8.3.5.9 [...] 
6.8.3.5.10 [...] 
6.8.3.5.11 [...] 
6.8.3.5.12 [...] 
6.8.3.5.13 [...] 
6.8.3.6 [...] 
6.8.3.7 [...] 
6.8.4 Disposições especiais  

NOTA 1: Para os líquidos com um ponto de inflamação que não ultrapassa 60 °C, bem como para os gases inflamáveis, ver 
igualmente nos 6.8.2.1.26, 6.8.2.1.27 e 6.8.2.2.9. 
NOTA 2: Para as prescrições das cisternas para as quais é prescrito um ensaio de pressão de pelo menos 1 MPa (10 bar), bem 
como para as cisternas destinadas ao transporte de gases liquefeitos refrigerados, ver 6.8.5. 
 
Sempre que sejam indicadas para uma determinada rubrica, na coluna (13) do quadro A do capítulo 3.2, são 
aplicáveis as seguintes disposições especiais : 

 a) [...] 
 b) [...] 
 TE1 (Suprimido) 
 TE2 (Suprimido) 
 TE3 [...] 
 TE4 [...] 
 TE5 [...] 
 TE6 [...] 
 TE7 [...] 
 TE8 [...] 
 TE9 [...] 
 TE10 [...] 
 TE11 [...] 
 TE12 [...] 

TE13 [...] 
TE14 [...] 

                                                           
15 Em vez da designação oficial de transporte ou, se for o caso, em vez da designação oficial de transporte da rubrica n.s.a. seguida do nome técnico, é 
permitido utilizar um dos termos seguintes: 
-para o Nº ONU 1078 gases frigoríficos, n.s.a. : mistura F1, mistura F2, mistura F3; 
-para o Nº ONU 1060 metilacetileno e propadieno em mistura estabilizada: mistura P1, mistura P2; 
-para o Nº ONU 1965 hidrocarbonetos gasosos liquefeitos, n.s.a. : mistura A, mistura A01, mistura A02, mistura  A0, mistura A1, mistura 
B1, mistura B2, mistura B, mistura C. Os nomes usados no comércio e citados no 2.2.2.3 código de classificação 2F, Nº ONU 1965, NOTA 1, só 
podem ser usados como complemento; 
-para o Nº ONU 1010 Butadienos, estabilizados: Butadieno-1,2, estabilizado, Butadieno-1,3, estabilizado. 
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TE15 (Suprimido) 
TE16 [...] 
TE17 [...] 
TE18 [...] 
TE19 [...] 
TE20 [...] 
TE21 [...] 
TE22 [...] 
TE23 [...] 
TE24 Se as cisternas destinadas ao transporte e 

aplicação de betumes estiverem equipadas 
com sistema de aspersão na extremidade da 
tubagem de descarga, o dispositivo de fecho, 
previsto no 6.8.2.2.2, pode ser substituído por 
uma válvula de corte situada no colector de 
descarga e a montante do sistema de aspersão.  

 

TE25 (Reservado) 
 c) [...] 
 d) [...] 
 e) [...] 
6.8.5 [...] 
6.8.5.1 [...] 
6.8.5.1.1  a) Os reservatórios destinados ao transporte 
  - dos gases comprimidos, liquefeitos ou dissolvidos da classe 2;  
  - dos Nºs ONU 1380,  2845, 2870, 3194, e 3391 a 3394  da classe 4.2 ; bem como 
  - do Nº ONU 1052 fluoreto de hidrogénio anidro e do Nº ONU 1790 ácido fluorídrico 

contendo mais de 85 % de fluoreto de hidrogénio, da classe 8, 
  devem ser construídos em aço. 

 b) [...] 
 c) [...] 

d) [...] 
6.8.5.1.2  [...] 
6.8.5.1.3  [...] 
6.8.5.1.4  [...] 
6.8.5.1.5  [...] 
6.8.5.2  [...] 
6.8.5.3  [...] 
6.8.5.4  [...] 
 
NOTAS de fim de capítulo 
[...] 
 
 
 

CAPÍTULO 6.9 
[...] 

6.9.1 [...] 
6.9.2 [...] 
6.9.2.1 [...] 
6.9.2.2 [...] 
6.9.2.3 [...] 
6.9.2.4 [...] 
6.9.2.5 [...] 
6.9.2.6 [...] 
6.9.2.7 [...] 
6.9.2.8 [...] 
6.9.2.9 [...] 
6.9.2.10   As sobreposições nas juntas de soldadura de montagem, incluindo soldaduras dos fundos e entre o reservató-

rio e os quebra-ondas e divisórias, devem poder resistir às tensões estáticas e dinâmicas acima indicadas. Para 
evitar concentrações de tensões nas sobreposições, as peças devem ser ligadas por chanfros numa relação de 
no máximo 1/6. 

   A resistência ao corte na área de sobreposição entre os componentes da cisterna a ligar não deve ser inferior a  

τ
τ

= ≤
Q

l K

R

 

em que: 
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τR   é a resistência ao corte em flexão em conformidade com a norma EN ISO 14125:1998 (método em 
três pontos), com um mínimo de τR = 10 N/mm2, quando não exista nenhum valor medido; 

Q  é a carga por unidade de comprimento que a junta deve poder suportar para as cargas estáticas e di-
nâmicas; 

K  é o factor calculado em conformidade com o 6.9.2.5 para as tensões estáticas e dinâmicas; 
l  é o comprimento da área de sobreposição entre os elementos a ligar. 

6.9.2.11 [...] 
6.9.2.12 [...] 
6.9.2.13 [...] 
6.9.2.14  Prescrições particulares para o transporte de matérias cujo ponto de inflamação não ultrapasse 60 °C 
 
 As cisternas de matéria plástica reforçada com fibras para o transporte de matérias cujo ponto de inflamação 

não ultrapasse 60 °C devem ser fabricadas de maneira a eliminar a electricidade estática dos diferentes com-
ponentes e assim evitar a acumulação de cargas eléctricas perigosas. 

6.9.2.14.1 [...] 
6.9.2.14.2 [...] 
6.9.2.14.3 [...] 
6.9.2.14.4 [...] 
6.9.2.14.5 [...] 
6.9.3 [...] 
6.9.4 [...] 
6.9.4.1 [...] 
6.9.4.2 [...] 
6.9.4.2.1  Para qualquer resina utilizada, deve determinar-se o alongamento à rotura segundo a norma EN ISO 527-

5:1997 e a temperatura de distorção térmica segundo a norma ISO 75-1:1993. 
6.9.4.2.2  As características seguintes devem ser determinadas com amostras retiradas do reservatório. Só podem 

utilizar-se amostras fabricadas paralelamente se não for possível retirar amostras do reservatório. Qualquer 
revestimento deve ser previamente removido. 

  Os ensaios devem incidir sobre: 
- a espessura das camadas da parede central do reservatório e dos fundos; 
- o teor (massa) em vidro, a composição das fibras de vidro bem como a orientação e a disposição das 

camadas de reforço; 
- a resistência à tracção, o alongamento à rotura e os módulos de elasticidade segundo a norma EN ISO 

527-5:1997 na direcção das tensões. Além disso, deve determinar-se o alongamento à rotura da resina 
por meio de ultra-sons; 

- a resistência à flexão e à deformação estabelecidas pelo ensaio de fluência em flexão segundo a norma 
ISO 14125:1998 durante 1 000 horas sobre um provete com, pelo menos, 50 mm de largura usando 
uma distância entre os suportes de pelo menos 20 vezes a espessura da parede do provete. Além disso, 
o factor de deformação α e o factor de envelhecimento β devem ser determinados por este ensaio e 
de acordo com a norma EN 978:1997. 

6.9.4.2.3  A resistência ao corte entre camadas deve ser determinada em amostras representativas através de ensaio de 
tracção segundo a norma EN ISO 14130:1997. 

6.9.4.2.4 [...] 
6.9.4.3 [...] 
6.9.4.4 [...] 
6.9.5 [...] 
6.9.6 [...] 
 
NOTA de fim de capítulo 
[...] 
 
 
 

CAPÍTULO 6.10 
[...] 

6.10.1 [...] 
6.10.2 [...] 
6.10.3 [...] 
6.10.3.1 [...] 
6.10.3.2 [...] 
6.10.3.3 [...] 
6.10.3.4 [...] 
6.10.3.5 [...] 
6.10.3.6 [...] 
6.10.3.7 As cisternas podem estar equipadas com dispositivos de sucção se: 
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a) esses dispositivos estiverem munidos de um obturador interno ou externo, fixado directamente ao 
reservatório, ou directamente sobre um cotovelo soldado ao reservatório; uma coroa dentada rotativa 
pode ser adaptada entre o reservatório ou o cotovelo e o obturador externo, se esta coroa dentada 
rotativa for colocada na zona protegida e se o dispositivo de comando do obturador for protegido por 
um invólucro ou uma tampa contra os riscos de arrancamento por solicitações externas; 

b) [...] 
c) [...] 

6.10.3.8 [...] 
6.10.3.9 [...] 
6.10.4 [...] 
 
 
 

CAPÍTULO 6.11 
[...] 
 

6.11.1 [...] 
6.11.2 [...] 
6.11.3 [...] 
6.11.4 [...] 
6.11.4.1 Os contentores para granel de que trata a presente secção podem ser, por exemplo, contentores, contentores 

para granel offshore, vagonetas, cubas para granel, caixas móveis, contentores tremonha, contentores com 
rodas ou compartimentos de carga de veículos. 

 NOTA: Os contentores que não sejam contentores em conformidade com a CSC mas que correspondam aos critérios das Fichas 
UIC 591 e 592-2 a 592-4 são também contentores para granel, como indicado em 7.1.3. 

6.11.4.2 [...] 
6.11.4.3 [...] 
6.11.4.4 [...] 
6.11.4.5 [...] 
 
 


