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PARTE 7 
[…] 

CAPÍTULO 7.1 
[…]  

 
7.1.1 […] 
7.1.2 […] 
7.1.3 Os grandes contentores, as cisternas móveis e os contentores-cisternas que respondam à definição de 

"contentor" dado na CSC (1972), modificada ou nas Fichas UIC1  591 (versão de 01.01.1998, 2ª edição), 
592-2 (versão de 01.10.2004, 6ª edição), 592-3 (versão de 01.01.1998, 2ª edição e 592-4 (versão de 
01.09.2004, 2ª edição) só podem ser utilizados para o transporte das mercadorias perigosas se o grande 
contentor ou o armação da cisterna móvel ou do contentor-cisterna responderem às disposições da CSC 
ou das Fichas UIC 590 e 592-1 a 592-4. 

7.1.4 […] 
7.1.5 […]  
7.1.6 […]  
 
 
 
 

CAPÍTULO 7.2 
[…] 

 
7.2.1 […]  
7.2.2 […]  
7.2.3 […] 
7.2.4 […]  

V1 […]  
V2 […]  
V3 […]  
V4 […] 
V5 […]  
V6 […]  
V7 […]  
V8 […]  
V9 […] 
V10 […]. 
V11 […]  
V12 […]  
V13 […]. 
V14 Os aerossóis transportados para reciclagem ou eliminação em conformidade com a disposição 

especial 327 devem ser transportados em veículos ou contentores abertos ou ventilados. 
 

CAPÍTULO 7.3 
[…] 

7.3.1 […]  
7.3.1.1 Uma mercadoria não pode ser transportada a granel em contentores para granel, contentores ou veículos 

excepto se: 
a) […] 
b) […] 

7.3.1.2 […] 
7.3.1.3 Os contentores para granel, contentores ou caixas dos veículos devem ser estanques aos pulverulentos e 

fechados de maneira a impedir qualquer fuga do conteúdo nas condições normais de transporte, 
designadamente sob o efeito de vibrações, alterações de temperatura, de higrometria ou de pressão. 

7.3.1.4 As matérias sólidas a granel devem ser carregadas e repartidas igualmente de maneira a limitar os 
deslocamentos susceptíveis de danificar o contentor para granel, contentor ou o veículo ou de ocasionar 
uma fuga de matérias perigosas. 
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7.3.1.5 […]  
7.3.1.6 As matérias sólidas a granel não devem reagir perigosamente com os materiais do contentor para granel, 

contentor, do veículo, das juntas, do equipamento, incluindo as coberturas e toldos, nem com os reves-
timentos protectores que estejam em contacto com o conteúdo, nem prejudicar a sua resistência. Os 
contentores para granel, contentores ou os veículos devem ser construídos ou adaptados de tal maneira 
que as matérias não possam penetrar entre os elementos do revestimento do pavimento de madeira ou 
entrar em contacto com as partes destes contentores para granel, contentores ou veículos susceptíveis de 
serem afectadas pelas matérias ou restos de matérias. 

7.3.1.7 Todos os contentores para granel, contentores ou veículos, antes de serem cheios e apresentados a 
transporte, devem ser inspeccionados e limpos de forma a que não subsista no interior ou no exterior do 
contentor para granel, contentor ou do veículo qualquer resíduo da carga que possa: 
- reagir perigosamente com a matéria que está previsto transportar; 
- prejudicar a integridade estrutural do contentor para granel, contentor ou do veículo; 
- afectar a capacidade de retenção das matérias perigosas por parte do contentor para granel, 

contentor ou veículo. 
7.3.1.8 No decurso do transporte não deve aderir à superfície exterior do contentor para granel, contentor ou do 

compartimento de carga do veículo qualquer resíduo perigoso. 
7.3.1.9 […]  
7.3.1.10 Os contentores para granel, contentores ou veículos vazios que tenham transportado uma matéria perigosa 

sólida a granel encontram-se submetidos às mesmas prescrições que os contentores para granel, 
contentores ou veículos cheios, a menos que tenham sido tomadas medidas apropriadas para excluir 
qualquer risco. 

7.3.1.11 Se um contentor para granel, contentor ou um veículo for utilizado para o transporte de matérias a granel 
que apresentem risco de explosão de poeiras ou de libertação de vapores inflamáveis (como por exemplo 
no caso de certos resíduos) devem ser tomadas medidas para afastar qualquer fonte de inflamação e para 
prevenir descargas electrostáticas perigosas no decurso do transporte, do enchimento e da descarga. 

7.3.1.12 As matérias, por exemplo os resíduos, que possam reagir perigosamente entre si, bem como as que 
pertençam a diferentes classes ou que não sejam abrangidas pelo ADR, que possam reagir perigosamente 
entre si, não devem ser carregadas em conjunto no mesmo contentor para granel, contentor ou veículo. 
Entende-se como reacção perigosa:  
a) […]  
b) […]  
c) […]  
d) […]  

7.3.1.13 Antes do enchimento de um contentor para granel, contentor ou veículo, tem de proceder-se a uma 
inspecção visual para verificar que o mesmo é estruturalmente adequado para essa utilização, que as pare-
des interiores, o tecto e o pavimento não apresentam saliências ou defeitos e que os revestimentos 
interiores ou o equipamento de retenção das matérias não apresentam rasgões, fendas ou danos susceptí-
veis de comprometer a capacidade de retenção da carga. A expressão "estruturalmente adequado para essa 
utilização" significa que se trata de um contentor para granel, contentor ou veículo que não apresenta 
defeitos importantes que afectem os seus elementos estruturais tais como, as longarinas superiores e 
inferiores, as travessas superiores e inferiores, os limiares e lintéis das portas, as travessas do pavimento, os 
montantes de ângulo e as peças de canto. Por "defeitos importantes" entende-se: 
a) dobras, fissuras ou rupturas de um elemento estrutural ou de sustentação que afectem a integri-

dade do contentor para granel, contentor ou do veículo; 
b) […]  
c) […] 
d) […]  
e) […] 
f) […] 
g) qualquer distorção da configuração do contentor para granel, contentor, suficiente para impedir o 

correcto posicionamento do material de manuseamento, a montagem e a estiva sobre os chassis 
ou veículos; 

h) […] 
i) […] 

7.3.2 […]  
7.3.2.1 Os códigos BK1 e BK2 na coluna (10) do quadro A do capítulo 3.2 têm o significado seguinte: 

BK1: é autorizado o transporte em contentor para granel coberto  
BK2: é autorizado o transporte em contentor para granel fechado 

7.3.2.2 O contentor para granel utilizado deve estar em conformidade com as disposições do capítulo 6.11. 
7.3.2.3 […]  

A massa total transportada num contentor para granel deve ser tal que a temperatura de inflamação 
espontânea da carga seja superior a 55° C. 
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7.3.2.4 […]  
 Estas mercadorias devem ser transportadas em contentores para granel estanques à água. 

7.3.2.5 […]  

 Os contentores para granel devem ser construídos ou adaptados de tal maneira que as mercadorias não 
possam entrar em contacto com a madeira ou qualquer outro material incompatível. 

7.3.2.6 Resíduos da classe 6.2 
7.3.2.6.1 Resíduos da classe 6.2 [Nº ONU 2814 (apenas carcaças de animais) e Nº ONU 2900 (apenas carcaças de animais e 

resíduos)] 
a) Para o transporte de resíduos dos Nºs ONU 2814 e 2900, os contentores para granel cobertos BK1 

só são autorizados se não forem carregados à sua capacidade máxima, de maneira a impedir que as 
matérias cheguem ao contacto com a cobertura. Os contentores para granel ou veículos fechados 
BK2 são também autorizados; 

b) Os contentores para granel fechados e cobertos bem como as suas aberturas devem ser estanques, 
seja por construção seja pela instalação de um revestimento adequado; 

c) Os resíduos dos Nºs ONU 2814 e 2900 devem ser cuidadosamente tratados com um desinfectante 
antes de serem carregados para o transporte; 

d) Os resíduos dos Nºs ONU 2814 e 2900 que se encontrem dentro de um contentor para granel 
coberto devem ser resguardados com uma cobertura adicional lastrada por um material absorvente 
embebido de um desinfectante apropriado; 

e) Os contentores ou veículos cobertos ou fechados utilizados para o transporte de resíduos dos Nºs 
ONU 2814 e 2900 não devem ser reutilizados antes de terem sido cuidadosamente limpos e 
desinfectados.  

7.3.2.6.2 Resíduos da classe 6.2 

a) (Reservado) 
b) Os contentores para granel fechados, bem como os abertos, devem ser estanques pela sua 

concepção. Devem ter uma superfície interior não porosa e estarem desprovidos de fissuras ou de 
outros defeitos que possam danificar as embalagens que estejam no seu interior, que possam impedir 
a desinfecção ou que possam permitir uma fuga acidental dos resíduos; 

c) Os resíduos do Nº ONU 3291 devem ser contidos, no interior do contentor para granel fechado, em 
sacos de matéria plástica estanques hermeticamente fechados, de um modelo tipo ensaiado e 
aprovado UN que tenham sido submetidos com êxito aos ensaios apropriados para o transporte de 
matérias sólidas do grupo de embalagem II e marcados em conformidade com o 6.1.3.1. Em matéria 
de resistência ao choque e ao rasgamento, estes sacos de matéria plástica devem satisfazer as normas 
ISO 7765-1:1988 "Filme e folha de matéria plástica – Determinação da resistência ao choque pelo 
método de queda livre de projéctil - Parte 1: Método dito de "escada"" e ISO 6383-2:1983 "Matéria 
plástica - Filme e folha – Determinação da resistência ao rasgamento - Parte 2: Método de Elmen-
dorf". Cada um destes sacos de matéria plástica devem ter uma resistência ao choque de pelo menos 
165 g e uma resistência ao rasgamento de pelo menos 480 g sobre planos perpendiculares e paralelos 
ao plano longitudinal do saco. A massa líquida máxima de cada saco de matéria plástica deve ser de 
30 kg; 

d) Os objectos de mais de 30 kg, tais como os colchões sujos, podem ser transportados em sacos de 
matéria plástica com a autorização da autoridade competente;  

e) Os resíduos do Nº ONU 3291 que contenham líquidos devem ser transportados em sacos de matéria 
plástica que contenham um material absorvente em quantidade suficiente para absorver a totalidade 
do líquido sem que este se derrame no contentor para granel; 

f) Os resíduos do Nº ONU 3291 contendo objectos cortantes ou pontiagudos devem ser transportados 
em embalagens rígidas de um modelo tipo ensaiado e aprovado UN, em conformidade com as 
disposições das instruções de embalagem P621, IBC620 ou LP621; 

g) Também podem ser utilizadas as embalagens rígidas mencionadas nas instruções de embalagem 
P621, IBC620 ou LP621. Elas devem ser correctamente estivadas de modo a evitar danos nas 
condições normais de transporte. Os resíduos transportados em embalagens rígidas e em sacos de 
matéria plástica, no interior de um mesmo contentor para granel fechado, devem ser adequadamente 
separados uns dos outros, por exemplo, por separadores rígidos, por redes ou grades metálicas, ou 
por outros meios de estiva para evitar que as embalagens sejam danificadas nas condições normais de 
transporte;  

h) Os resíduos do Nº ONU 3291 embalados em sacos de matéria plástica não devem ser 
empilhados/comprimidos no interior do contentor para granel fechado de tal modo que os sacos 
possam perder a sua estanquidade;  

i) Depois de cada trajecto, os contentores para granel fechados devem ser inspeccionados para 
descobrir qualquer fuga ou qualquer derrame eventual. Se resíduos do Nº ONU 3291 saírem ou se 
derramarem num contentor para granel fechado, este só pode ser reutilizado depois de uma limpeza 
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minuciosa e, se necessário, uma desinfecção ou uma descontaminação com um agente apropriado. 
Não pode ser transportada nenhuma outra mercadoria com resíduos do Nº ONU 3291, com 
excepção de resíduos médicos ou veterinários. Estes outros resíduos transportados no interior do 
mesmo contentor para granel fechado devem ser controlados para avaliar uma eventual con-
taminação.  

7.3.2.7 […] 
7.3.2.8 […]  

Estas mercadorias devem ser transportadas em contentores para granel estanques à água. 
7.3.3 […] 

VV1 […] 
VV2 […] 
VV3 […] 
VV4 […] 
VV5 […] 
VV6 […] 
VV7 […] 
VV8 […] 
VV9 É autorizado o transporte a granel por carregamento completo, em veículos com toldo, con-

tentores fechados ou grandes contentores com paredes completas com toldo; 
 Para as matérias da classe 8, a caixa dos veículos ou dos contentores deve ser provida de um 

revestimento interior apropriado suficientemente sólido. 
VV10 […] 
VV11 […] 
VV12 […] 
VV13 […] 
VV14 […] 
VV15 […] 
VV16 […] 
VV17 […] 

 
 

CAPÍTULO 7.4 
[…] 

 
7.4.1 […] 
7.4.2 Os veículos designados pelos códigos EX/III, FL, OX ou AT segundo 9.1.1.2, devem ser utilizados 

como se segue: 
- Sempre que um veículo EX/III está prescrito, só pode ser utilizado um veículo EX/III;  
- Sempre que um veículo FL está prescrito, só pode ser utilizado um veículo FL; 
- Sempre que um veículo OX está prescrito, só pode ser utilizado um veículo OX; 
- Sempre que um veículo AT está prescrito, podem ser utilizados veículos AT, FL e OX. 

 
 

CAPÍTULO 7.5 
[…] 
 

7.5.1 […] 
 NOTA: No âmbito da presente secção, o facto de colocar um contentor, um contentor para granel, um contentor-cisterna ou 

uma cisterna móvel sobre um veículo é considerado como carregamento e o facto de o retirar do veículo é considerado como des-
carga. 

7.5.1.1 À chegada aos locais de carga e de descarga, o que inclui os terminais para contentores, o veículo e o seu 
condutor, bem como, quando aplicável, o ou os grandes contentores, contentores para granel, con-
tentores-cisternas ou cisternas móveis, devem satisfazer as disposições regulamentares (designadamente 
no que se refere à segurança, à segurança física, à limpeza e ao bom funcionamento dos equipamentos 
próprios do veículo utilizados aquando da carga e da descarga). 

7.5.1.2 O carregamento não deve ser efectuado se for verificado: 
- através de um controlo dos documentos; e 
- do exame visual do veículo, ou quando aplicável, do ou dos grandes contentores, contentores para 

granel, contentores-cisternas ou cisternas móveis, bem como os seus equipamentos utilizados 
aquando da carga e da descarga, 

que o veículo, o condutor, um grande contentor, um contentor para granel, um contentor-cisterna, uma 
cisterna móvel, bem como os seus equipamentos utilizados aquando da carga e da descarga não 
satisfazem as disposições regulamentares. 
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7.5.1.3 A descarga não deve ser efectuada se os mesmos controlos acima referidos revelarem falhas que possam 
pôr em causa a segurança ou segurança física da descarga. O interior e o exterior de um veículo ou con-
tentor devem ser inspeccionados antes do carregamento, para se garantir a ausência de qualquer dano 
susceptível de afectar a sua integridade ou a dos volumes a serem aí carregados. 

7.5.1.4 […] 
7.5.1.5 Quando forem requeridas setas de orientação, os volumes devem estar orientados em conformidade com 

essas marcações. 
 Nota: As mercadorias perigosas líquidas devem, quando for praticável, ser carregadas por baixo das mercadorias perigosas 

secas. 
7.5.2 […] 
7.5.3 […] 
7.5.4 […] 
7.5.5 […] 
7.5.6 […] 
7.5.7 […] 
7.5.7.1 Quando aplicável, o veículo ou o contentor deve estar munido de dispositivos próprios para facilitar a 

estiva e o manuseamento das mercadorias perigosas. Os volumes com mercadorias perigosas e os 
objectos perigosos não embalados, devem ser estivados por meios apropriados a manter as mercadorias 
(tal como cintas de fixação, travessas corrediças e suportes reguláveis), no veículo ou contentor de modo a 
impedir, durante o transporte, qualquer movimento susceptível de modificar a orientação dos volumes ou 
de os danificar. Quando são transportadas ao mesmo tempo mercadorias perigosas com outras merca-
dorias (por exemplo máquinas pesadas ou grades), todas as mercadorias devem estar solidamente fixadas 
ou calçadas no interior do veículo ou contentor para impedir que as mercadorias perigosas se derramem 
O movimento dos volumes também pode ser impedido preenchendo os espaços vazios com dispositivos 
de escoramento, de bloqueamento e de estiva. Quando são utilizados dispositivos de estiva como cintas 
de fixação ou correias, estas não devem estar demasiado apertadas ao ponto de danificar ou deformar os 
volumes.  

7.5.7.2  Os volumes não podem ser empilhados, a não ser que sejam concebidos para tal. Quando diferentes tipos 
de volumes, são concebidos para serem empilhados, são carregados em conjunto, convém ter em conta a 
respectiva compatibilidade no que se refere ao empilhamento. Se for necessário, serão utilizados dispositi-
vos de sustentação da carga para impedir que os volumes empilhados sobre outros os danifiquem. 

7.5.7.3  Durante a carga e a descarga, os volumes com mercadorias perigosas, devem ser protegidos contra qual-
quer dano.  
NOTA: Nomeadamente, deve ter-se uma atenção particular ao modo como os volumes são manuseados durante os 
preparativos destinados ao transporte, ao tipo de veículo ou contentor onde vão ser transportados e ao método de carga e de 
descarga para evitar que os volumes sejam danificados por um arrastamento no solo ou por um manuseamento brutal.  

7.5.7.4 As disposições do 7.5.7.1 aplicam-se igualmente ao carregamento e à estiva de contentores sobre os 
veículos bem como à sua descarga. 

7.5.7.5 É proibido aos membros da tripulação abrir um volume que contenha mercadorias perigosas. 
7.5.8  […] 
7.5.9 […] 
7.5.10 […] 
 Sempre que se trate de gases inflamáveis, de líquidos com ponto de inflamação igual ou inferior a 60 °C, 

ou do NºONU 1361, carvão ou negro de carbono, grupo de embalagem II, deve ser estabelecida uma boa 
conexão eléctrica entre o chassis do veículo, a cisterna móvel ou o contentor-cisterna e a terra antes do 
enchimento ou a descarga das cisternas. Além disso, a velocidade de enchimento será limitada. 

7.5.11 […] 
CV1 […]  
CV2 […]  
CV3 […]  
CV4 […]  
CV5 a  
CV8 […]  
CV9 […]  
CV10 […]  

 CV11 […]  
CV12 […]  
CV13 […]  
CV14 […]  
CV15 […]  
CV16 a 
CV19 […]  
CV20 […]  
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CV21 […] 
CV22 […]  
CV23 […]  

 CV24 […]  
 CV25 […] 

CV26 […]  
 CV27 […]  

 CV28 […]  
CV29 a 
CV32 […]  

 CV33 NOTA 1: Um "grupo crítico" é um grupo de pessoas do público razoavelmente homogéneo no que se refere à sua 
exposição a uma dada fonte de radiação e a uma dada via de exposição e que é característico dos indivíduos que 
recebem a dose efectiva mais elevada por esta via de exposição e originada por esta fonte. 
NOTA 2: Uma "pessoa do público" é, no sentido geral, qualquer indivíduo da população, excepto quando esteja 
submetido a exposição profissional ou médica.  
NOTA 3: Um(a) "trabalhador(a)" é qualquer pessoa que trabalha a tempo inteiro, a tempo parcial ou 
temporariamente para um empregador e a quem são reconhecidos direitos e deveres em matéria de protecção 
radiológica profissional. 
(1) Separação 

(1.1)  Os pacotes, sobrembalagens, contentores e cisternas com matérias radioactivas e 
matérias radioactivas não embaladas devem ser separados durante o transporte : 
a) dos trabalhadores empregados regularmente nas zonas de trabalho:  

i) em conformidade com o quadro A abaixo, ou 
ii) por distâncias calculadas por meio de um critério para a dose de 5 mSv 

por ano e de valores prudentes para os parâmetros dos modelos; 
 NOTA: Os trabalhadores que são objecto de uma vigilância individual com vista à protecção 

radiológica não devem ser tomados em conta com vista à separação.  
b) das pessoas que façam parte de uma população crítica do público, nas zonas 

normalmente acessíveis ao público: 
i) em conformidade com o quadro A abaixo, ou 
ii) por distâncias calculadas por meio de um critério para a dose de 1 mSv 

por ano e de valores prudentes para os parâmetros dos modelos; 
c) das películas fotográficas não reveladas e dos sacos de correio:  

i) em conformidade com o quadro B abaixo, ou 
ii) por distâncias calculadas por meio de um critério de exposição dessas 

películas ou radiações devidas ao transporte de matérias radioactivas de 1 
mSv por envio de uma tal película; e; 

NOTA: Considera-se que os sacos de correio contêm películas e placas fotográficas não reveladas 
e que devem consequentemente ser separados do mesmo modo das matérias radioactivas. 
d) […] 
 

Quadro A: Distâncias mínimas entre os pacotes da categoria II-AMARELA ou da 
categoria III-AMARELA e as pessoas 

 
 Duração de exposição por ano (horas) 

Zonas onde as pessoas do 
público têm regularmente 

acesso 

Zonas de trabalho 
regularmente ocupadas Total dos índices de 

transporte 
não superior a 50 250 50 250 

 Distância de separação em metros sem material écran: 

2 1 3 0,5 1 

4 1,5 4 0,5 1,5 

8 2,5 6 1,0 2,5 

12 3 7,5 1,0 3 

20 4 9,5 1,5 4 

30 5 12 2 5 

40 5,5 13,5 2,5 5,5 

50 6,5 15,5 3 6,5 
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Quadro B:  Distâncias mínimas entre os pacotes da categoria II-AMARELA e da 

categoria III-AMARELA e os pacotes munidos da etiqueta "FOTO", ou 
os sacos postais 

 
Número total  
de pacotes 

não superior 
a 

Duração de transporte ou de armazenamento, 
em horas 

CATEGORIA  1 2 4 10 24 48 120 240 
III -

AMARELA 
II -

AMAREL
A 

Soma total 
dos 

índices de 
trans-

porte não 
supe-

riores a 
Distâncias mínimas em metros 

  0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 3 

  0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 3 5 

 1 1 0,5 0,5 1 1 2 3 5 7 

 2 2 0,5 1 1 1,5 3 4 7 9 

 4 4 1 1 1,5 3 4 6 9 13 

 8 8 1 1,5 2 4 6 8 13 18 

1 10 10 1 2 3 4 7 9 14 20 

2 20 20 1,5 3 4 6 9 13 20 30 

3 30 30 2 3 5 7 11 16 25 35 

4 40 40 3 4 5 8 13 18 30 40 

5 50 50 3 4 6 9 14 20 32 45 

 
(1.2) Os pacotes e sobrembalagens das categorias II-AMARELA ou III-AMARELA 

não devem ser transportados em compartimentos ocupados por passageiros, salvo 
se forem compartimentos exclusivamente reservados aos controladores especial-
mente encarregados de vigiar esses pacotes ou sobrembalagens. 

(1.3) A presença de qualquer pessoa, para além dos membros da tripulação, não deve 
ser autorizada nos veículos que transportam pacotes, sobrembalagens ou 
contentores munidos das etiquetas das categorias II-AMARELA ou III-
AMARELA. 

(2) […]  
(3) […]  
 (3.1) […]  
 (3.2) […] 
 (3.3) Ao carregamento dos contentores, e à grupagem de pacotes, sobrembalagens e 

contentores devem aplicar-se as seguintes prescrições : 
 a) Salvo em caso de uso exclusivo, e para os envios das matérias LSA-I, o 

número total de pacotes, sobrembalagens e contentores no interior de um 
mesmo veículo deve ser limitado de tal modo que a soma total dos índices 
de transporte no veículo não ultrapasse os valores indicados no quadro D 
abaixo;  

 b) A intensidade de radiação nas condições de transporte de rotina não deve 
ultrapassar 2 mSv/h em qualquer ponto da superfície exterior e 0,1 mSv/h a 
2 m da superfície exterior do veículo, excepto no caso das remessas trans-
portadas em uso exclusivo, para as quais os limites de intensidade de 
radiação em redor do veículo são enunciados nos (3.5) b) e c); 

 c) A soma total dos índices de segurança-criticalidade num contentor e a bordo 
de um veículo não deve ultrapassar os valores indicados no quadro E abaixo. 
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Quadro D : Limites do índice de transporte para os contentores e os veículos de uso 

não exclusivo 
 

Tipo de contentor 
ou de veículo 

Limite à soma total dos índices de transporte num 
contentor ou num veículo 

 

Pequeno contentor 50 

Grande contentor 50 

Veículo 50 

 
Quadro E : Limite do índice de segurança-criticalidade para os contentores e os 

veículos que contêm matérias cindíveis 
 

Limite à soma total dos índices 
de segurança-criticalidade 

Tipo de contentor 
ou de veículo 

Uso não exclusivo Uso exclusivo 

Pequeno contentor 50 não aplicável 

Grande contentor 50 100 

Veículo 50 100 
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