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Apesar de, hoje em dia, serem muito comuns em aparelhos eletrónicos portáteis, ferramentas e outras 
aplicações, as baterias podem ser fontes perigosas de calor, faíscas ou incêndios se empacotadas para 
envio de forma inadequada. Por este motivo, os clientes da UPS® devem seguir os regulamentos de 
segurança aplicáveis e as precauções apropriadas ao empacotar baterias para transporte. Os envios de 
baterias podem estar sujeitos a regulamentos de segurança, quer dos Estados Unidos, quer internacionais, 
e devido aos potenciais perigos associados a violações desses regulamentos, quem não respeitar os 
regulamentos ao empacotar os respetivos envios pode estar sujeito a multas ou outras penalizações.

A UPS elaborou este guia ilustrativo para o ajudar a empacotar e enviar diversos tipos de baterias de forma 
segura. Em alguns casos, tais como com baterias alcalinas ou algumas baterias de chumbo-ácido à prova 
de derrames, as suas responsabilidades podem estar limitadas a passos simples como selecionar um 
pacote exterior mais resistente, proteger cuidadosamente os terminais das baterias para evitar a produção 
de faíscas ou curto-circuito e preparar cuidadosamente os componentes do pacote interior para manter 
ferramentas e outros objetos metálicos afastados de baterias.

Outros tipos de baterias, incluindo as de iões de lítio e de lítio metálico, podem estar totalmente 
regulamentadas como materiais perigosos (também conhecidos por bens perigosos) para transporte. 
Assim, para além dessas precauções de segurança básicas, exige-se a utilização de pacotes especializados, 
etiquetagem de perigo específica e documentos específicos que certifiquem a conformidade com os 
regulamentos aplicáveis.

Requer-se que todos os expedidores compreendam e cumpram as tarifas da UPS e os regulamentos 
aplicáveis. Este guia fornece informação geral sobre os envios abrangidos por regulamentos publicados 
pela Associação Internacional do Transporte Aéreo (IATA), http://www.iata.org e pela Administração 
de Gasodutos e da Segurança de Materiais Perigosos (PHMSA), do Departamento dos Transportes 
dos Estados Unidos, http://phmsa.dot.gov/hazmat. Além disso, são aplicáveis outros requisitos 
regulamentares internacionais, tais como o Código Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias 
Perigosas (IMDG), os Regulamentos da ADR para o Transporte de Mercadorias Perigosas em Estradas 
Europeias ou os Regulamentos para o Transporte de Mercadorias Perigosas do Canadá (TDGR).

Como empacotar e enviar baterias de forma segura

Proteger baterias e terminais
Quando enviar praticamente qualquer bateria, deve proteger 
todos os terminais contra curtos-circuitos que podem causar 
incêndios. Proteja os terminais cobrindo-os completamente 
com um material isolante, não condutor (ex., utilizando fita 
isolante ou fechando cada bateria em separado num saco de 
plástico), ou empacotando cada bateria num pacote interior 
completamente fechado para garantir que os terminais 
expostos estão protegidos.

•  Empacote as baterias para impedir que sejam esmagadas 
ou danificadas e para evitar que se desloquem durante o 
manuseamento.

•  Mantenha sempre objetos metálicos ou outros materiais 
que possam causar curto-circuito nos terminais de baterias 
afastados das baterias (ex., utilizando uma caixa interior em 
separado para as baterias).

Nota: para prevenir incêndios, os dispositivos com baterias instaladas não 
devem ser ligados durante o transporte. Proteja interruptores que possam 
ser acidentalmente ativados. Até dispositivos muito simples, como 
lanternas ou brocas recarregáveis, podem gerar uma quantidade de calor 
perigosa se acidentalmente ativados.

Baterias para devolução ou recicladas
Por  motivos de segurança, nunca utilize os Serviços aéreos para 
enviar baterias para devolução ao fabricante. Tais envios são 
proibidos pelo regulamento (ex., Regulamentos sobre Materiais 
Perigosos da IATA, Disposição Especial A154). Da mesma forma, 
baterias reunidas para reciclagem não poderão ser enviadas 
pelos Serviços aéreos: https://www.ups.com/content/us/en/
shipping/time/service/index.html. O Serviço Terrestre UPS® 
entre o Alasca, Havai ou Porto Rico e o território continental 
dos Estados Unidos está indisponível para baterias recicladas 
ou para devolução, uma vez que os envios para ou a partir 
destes pontos têm de viajar por via aérea em, pelo menos, um 
segmento de voo.

Os clientes que pretendam transportar baterias danificadas, 
defeituosas ou devolvidas (DDR) têm de ser previamente 
aprovados pela UPS. A UPS só aceita envios de DDR através do 
serviço Ground Continental U.S. em pacotes com autorização 
especial concebidos para conter problemas térmicos. Contacte 
a sua equipa de vendas para obter mais informações.

http://www.iata.org
http://phmsa.dot.gov/hazmat
https://www.ups.com/content/us/en/shipping/time/service/index.html
https://www.ups.com/content/us/en/shipping/time/service/index.html
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Artigos eletrónicos para reparação
Quando enviar equipamento para reparação, tal como computadores 
e telemóveis ou outros dispositivos com baterias, se existir qualquer 
risco do aparelho sobreaquecer, este deve ser enviado sem baterias.

Agências reguladoras
O que significam as abreviaturas “IATA” e “PHMSA”? 
IATA é a Associação Internacional do Transporte Aéreo (International 
Air Transport Association). É uma organização de comércio global 
que desenvolve normas comerciais e publica os Regulamentos sobre 
Materiais Perigosos, incluindo normas para o transporte aéreo de 
materiais perigosos. Os Regulamentos sobre Materiais perigosos da 
IATA são baseados nas Instruções técnicas para o transporte seguro 
de Materiais Perigosos por Meio Aéreo da Organização Internacional 
da Aviação Civil (ICAO). A ICAO é a entidade das Nações Unidas com 
jurisdição sobre questões da aviação internacional.

A PHMSA é a Administração de Gasodutos e da Segurança de Materiais 
Perigosos (Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration) do 
Departamento dos Transportes dos Estados Unidos, que desenvolve 
regulamentos para o transporte de materiais perigosos de todas as 
formas dentro dos EUA.

Tipos de baterias
Existe uma grande variedade de baterias disponível hoje em dia e, 
quando transportadas, muitas são regulamentadas como materiais 
perigosos (também conhecidos por bens perigosos) podendo somente 
ser enviadas pela UPS por expedidores com contratos para o serviço de 
materiais perigosos/bens perigosos.

Número de 
identificação

Nome e descrição  
de envio adequados

Classe de 
perigo

UN2794 Baterias, com eletrólito líquido ácido 8

UN2795 Baterias, com eletrólito líquido alcalino 8

UN2800 Baterias, com eletrólito líquido, à prova 
de derrames 8

UN3028 Baterias, secas, com hidróxido de 
potássio sólido 8

UN3090 Baterias de lítio metálico 9

UN3091

Baterias de lítio metálico inseridas 
no equipamento ou baterias de 
lítio metálico empacotadas com 
equipamento

9

UN3292 Baterias, com sódio 4,3

UN3480 Baterias de iões de lítio 9

UN3481
Baterias de iões de lítio inseridas no 
equipamento ou baterias de iões de lítio 
empacotadas com equipamento

9

Alguns dos tipos de baterias acima indicados podem ser enviados 
ao abrigo de exceções regulamentares que isentam a aplicação de 
todos os requisitos dos regulamentos sobre materiais perigosos/bens 
perigosos. Além disso, existem alguns tipos de baterias (ex., pilhas secas 
tradicionais ou baterias alcalinas destinadas ao consumidor) que não são 
regulamentadas de todo, desde que sejam adequadamente protegidas 
contra curto-circuito.

Embora este documento esteja destinado a destacar as práticas de segurança para clientes 
da UPS que empacotem e enviem baterias, não substitui os regulamentos aplicáveis. 
Para mais informações, consulte os Regulamentos sobre Materiais Perigosos (49 CFR) do 
Departamento dos Transportes (DOT) dos EUA. Também pode consultar a informação 
online do Departamento dos Transportes em http://phmsa.dot.gov/hazmat, ou ligar para o 
Centro de Informações de Materiais Perigosos do Departamento dos Transportes (DOT) dos 
EUA, através do 1-800-467-4922.  
Os envios aéreos internacionais podem estar adicionalmente sujeitos aos Regulamentos 
sobre Materiais Perigosos da Associação Internacional do Transporte Aéreo (IATA). 
Para mais informações, consulte http://www.iata.org ou consulte os regulamentos locais.

http://www.iata.org
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Tipos de baterias (cont.)
Baterias de eletrólito líquido (UN2794 e UN2795)  
Estas baterias são geralmente usadas em automóveis, cadeiras de rodas 
elétricas, empilhadoras, algumas fontes de alimentação contínuas para 
computadores e outras aplicações. Contêm alcali ou ácido altamente 
corrosivo e podem provocar incêndios em caso de curto-circuito. Todos 
os terminais devem ser protegidos contra curto-circuito e as baterias 
empacotadas e testadas de acordo com o regulamento 49 CFR 173.159 
para envios nos EUA, ou com a Secção 5, das Instruções de Embalagem 
870 da IATA. Salientamos que, independentemente do nível de serviço, 
os envios de pacotes pequenos devem utilizar pacotes apropriados 
para envio aéreo — ex., os envios aéreos têm de incluir um invólucro à 
prova de ácido ou alcali, ou incluir um pacote adicional suficientemente 
resistente e com vedantes adequados para evitar fugas de fluido 
eletrolítico em caso de derrame (ver Fig. 1 e 2). No que diz respeito à 
Figura 2, os pacotes devem ser empacotados utilizando um invólucro à 
prova de fugas. Um saco de plástico reforçado resistente ao eletrólito 
corrosivo é uma forma de criar um invólucro à prova de fugas. Os 
requisitos de Declarações de Materiais Perigosos/documento de envio 
aplicáveis devem ser cumpridos.

Invólucro 
fechado à 
prova de 
fugas

Figura 2 
Exemplo de pacote de múltiplas 
baterias de eletrólito líquido

Proteção dos terminais

Pacote com 
exterior resistente

Divisor não condutor

Tampa isolante

Recipiente interior

Baterias à prova de derrames (UN2800) 
Estas baterias podem não estar sujeitas aos Regulamentos sobre 
Materiais Perigosos se cumprirem os testes de pressão diferencial e 
vibração do 49 CFR 173.159, e também se forem marcadas de forma 
clara e duradoura com a indicação “NONSPILLABLE” (à prova de 
derrames) ou “NONSPILLABLE BATTERY” (bateria à prova de derrames) 
no pacote exterior (ver Fig. 3). A conformidade com o 49 CFR 173.159a 
é obrigatória e as baterias devem ser preparadas para transporte 
de forma a evitar curto-circuito e a ativação acidental de qualquer 
dispositivo ou equipamento no pacote.

Os envios de baterias alcalinas ou de ácido à prova de derrames 
preparados de acordo com os Regulamentos sobre Materiais Perigosos 
da IATA devem ser totalmente declarados e devem respeitar os 
requisitos da Instrução de Embalagem 872.

As baterias alcalinas ou de ácido à prova de derrames que cumpram 
determinados testes adicionais não estão sujeitas a qualquer 
regulamento, contanto que os terminais estão protegidos contra 
curto-circuito. Estes requisitos adicionais, os quais estão indicados no 
49 CFR 173.159a(d) e na Secção 4.4 da Disposição Especial A67 da IATA, 
exigem que a bateria não contenha líquido de fluxo livre e o eletrólito 
não deve escorrer através de uma racha no revestimento a 55 °C 
(131 °F). A bateria e o pacote têm de ser marcados com a indicação 
“NONSPILLABLE” (à prova de derrames) ou “NONSPILLABLE BATTERY” 
(bateria à prova de derrames).

Figura 1 
Exemplo de pacote exterior 

de baterias de eletrólito 
líquido

Figura 3 
Exemplo de pacote 
de baterias à prova 
de derrames
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Tipos de baterias (cont.)
Baterias secas, com hidróxido de potássio sólido (UN3028)  
Nos EUA, estas baterias devem ser preparadas de acordo com a 
Disposição Especial 237 do 49 CFR 172.102, a qual estabelece que os 
materiais UN3028 “devem ser preparados e empacotados de acordo 
com os requisitos das alíneas 173.159(a) e (c). Para transporte por via 
aérea, aplicam-se as disposições das alíneas 173.159(b)(2)”. Os envios 
aéreos internacionais deste tipo de baterias devem respeitar a 
Instrução de Embalagem 871 da IATA.

Baterias, com sódio (UN3292) 
Estas baterias não são aceites no quadro de pacotes da UPS.

Baterias secas, seladas (salvo disposto em contrário) 
Estas baterias são habitualmente utilizadas para aplicações de energia 
portáteis, são hermeticamente seladas e geralmente utilizam outros 
metais (além de chumbo) e/ou carbono como elétrodos. As baterias 
devem cumprir todos os requisitos estabelecidos na Disposição 
Especial 130 do 49 CFR 172.102, que inclui a prevenção da evolução 
perigosa de calor por curto-circuito ou danos. De acordo com a IATA, 
a Disposição Especial A123 tem de ser cumprida, o que inclui a proteção 
contra curtos-circuitos de terminais expostos e a proteção contra a 
ativação acidental da bateria.

Outras baterias 
Embora as pilhas secas comuns possam não estar regulamentadas 
como materiais perigosos (por exemplo, baterias AA, C, D), todas as 
baterias podem provocar incêndios por curto-circuito se as baterias e 
os terminais não estiverem protegidos. Cada envio de baterias deve 
cumprir todos os requisitos estabelecidos na Disposição Especial 130 
do 49 CFR 172.102, que inclui a prevenção da evolução perigosa de calor 
por curto-circuito ou danos. Para pacotes aéreos contendo baterias de 
célula seca com tensão (potencial elétrico) superior a 9 volts, as palavras 
“Not restricted” (Não restrito) devem estar marcadas no pacote para 
indicar conformidade com os regulamentos. O requisito equivalente 
para envios da IATA encontra-se na Secção 4.4 dos Regulamentos sobre 
Materiais Perigosos da IATA, como Disposição Especial A123 (ver Fig. 4).

Figura 4 
Exemplo de pacote de baterias de célula seca

Acondicionamento

Pacote tipo “Blister”

Divisor

Baterias de lítio 
(UN3090, UN3091, UN3480, UN3481)

Alterações Regulamentares  
Tenha em atenção que os regulamentos aplicáveis às baterias de lítio são dinâmicos. A UPS 
atualizará este documento de orientação o mais rapidamente possível. Os expedidores de 
baterias de lítio devem manter-se a par das alterações.

Os documentos de resumo do teste UN38.3 devem ser 
disponibilizados a pedido  
“Fabricantes e distribuidores subsequentes de pilhas ou baterias 
fabricadas após 30 de junho de 2003 devem disponibilizar o resumo do 
teste, conforme especificado no Manual de Ensaios e de Critérios das 
Nações Unidas, Parte III, subsecção 38.3, parágrafo 38.3.5“. IATA 3.9.2.6.1(g).

Todos os expedidores de baterias de lítio por transporte aéreo são 
responsáveis pelo cumprimento dos requisitos da IATA 3.9.2.6.1(g) a 
partir de 01 de janeiro de 2020. Os regulamentos ADR incorporaram 
este requisito para transporte terrestre (01 de julho de 2019), 
esperando-se de outros conjuntos de regulamentos venham 
a ter o mesmo requisito num futuro próximo.

Isso aplica-se a todos os envios de baterias metálicas e de iões de lítio, 
quer estejam isoladas, incluídas em equipamento, embaladas com 
equipamento ou a alimentar um veículo. 

Não se espera que o expedidor/distribuidor disponibilize cópias em 
papel com cada entrega que inclua baterias de lítio. Os documentos de 
orientação regulamentar incentivam a utilização de tecnologia para 
facilitar a disponibilização a pedido (como ligações para websites). 

NOTA: A UPS não pedirá um resumo de teste para cada envio, mas é da responsabilidade 
do expedidor ter essas informações prontamente disponíveis a pedido. O serviço poderá 
ser interrompido se o expedidor não disponibilizar a documentação solicitada.

Sobre as baterias de lítio 
Como as baterias de lítio são concebidas para fornecer níveis elevados 
de energia, a quantidade de energia elétrica que incluem é significativa, 
podendo gerar, por vezes, um calor intenso em caso de curto-circuito. 
Além disso, os compostos químicos destas baterias podem tornar-se 
inflamáveis se forem danificados ou se forem indevidamente 
concebidos ou montados. Por estas razões, existem regulamentos 
de segurança que controlam o envio deste tipo de baterias. Os 
expedidores devem agir de acordo com os regulamentos aplicáveis 
publicados pela PHMSA e/ou pela IATA.

Embora todas as baterias de lítio estejam classificadas como materiais 
perigosos (também designados por bens perigosos), existem algumas 
exceções para os tamanhos pequenos mais comuns destas baterias, 
que simplificam as regras de envio aéreo destes itens. A UPS apenas 
aceita tais baterias de lítio comuns de acordo com esses regulamentos 
reduzidos, se as baterias forem empacotadas com ou inseridas no 
equipamento (UN3091, UN3481). 

Para a UPS, todos os envios aéreos de baterias de iões de lítio ou de lítio 
metálico enviadas sem equipamento (UN3090, UN3480) devem ser 
totalmente regulamentados como materiais perigosos, o que exige um 
contrato de Materiais Perigosos da UPS. 

Este documento descreve as regras para o envio de baterias de lítio 
pequenas empacotadas com ou inseridas no equipamento, para o qual 
a UPS não exige um contrato de Materiais Perigosos da UPS.
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Envio de baterias de lítio por serviço aéreo 
Os regulamentos variam dependendo do tipo de bateria de lítio que 
esteja a enviar (iões de lítio ou lítio metálico) e se está a enviar baterias 
empacotadas com equipamento ou baterias inseridas no equipamento. 

Lembrete: a UPS não aceita envios aéreos da Secção II de UN3090 ou 
UN3480. Estes envios devem ser totalmente regulamentados como 
envios de Materiais Perigosos, o que exige um contrato de Materiais 
Perigosos da UPS.

A UPS possui requisitos de marcação adicionais para envios aéreos de 
UN3481 e UN3091 preparados e marcados/etiquetados de acordo com 
a Secção II da Instrução de Embalagem correspondente. Consulte a 
Variação 5X-07 da IATA. Informamos que tal é opcional para envios com 
origem e destino dentro dos 48 estados contíguos dos EUA, excluindo 
o Alasca e o Havai. http://www.iata.org/

A UPS exige que todos os expedidores aéreos de baterias de lítio 
metálico sejam aprovados antes do envio. Isto, para além do contrato 
de Materiais Perigosos, se necessário. Analise os requisitos para 
aprovação de baterias de lítio metálico: https://www.ups.com/content/
us/en/resources/ship/hazardous/responsible/lithium-battery-
preapproval.html

Envio de baterias de lítio por serviço terrestre 
Apenas nos EUA: aplicam-se requisitos adicionais de peso e etiquetagem 
para envios terrestres de baterias de lítio nos EUA. Os requisitos variam 
dependendo do tipo de bateria de lítio que esteja a enviar (iões de lítio ou 
lítio metálico) e se está a enviar baterias empacotadas sem equipamento, 
baterias empacotadas com equipamento ou baterias inseridas no 
equipamento. (Ver páginas 7, 9 e 11 para obter mais orientação.)

Fora dos EUA: a maioria dos regulamentos terrestres, tal como o ADR e 
o TDGR possuem exceções para o envio de baterias de lítio pequenas. 
Confirme os regulamentos locais para assegurar conformidade com 
todas as variações locais ou estaduais. 

O Serviço Terrestre da UPS® para ou a partir do Alasca, Havai, Porto Rico e muitas 
ilhas pequenas também tem de viajar por via aérea em, pelo menos, um segmento 
de voo. Tais serviços não podem ser utilizados para baterias de lítio.

Como posso evitar um curto-circuito ou a ativação das baterias de lítio 
no meu envio, durante o transporte? 
Um dos principais riscos no envio de baterias de lítio é o curto-circuito 
de uma bateria ou a ativação involuntária da mesma durante o 
transporte. Todas as baterias devem ser empacotadas para eliminar 
a possibilidade de haver um curto-circuito ou ativação (consulte a 
Figura 5 para ver um exemplo). Certifique-se de que nenhuma bateria 
entra em contacto com outras baterias, superfícies condutoras 
ou objetos metálicos durante o transporte. Os regulamentos 
exigem o empacotamento de pilhas e baterias num pacote interior 
completamente fechado, feito de material não condutor (ex., sacos 
de plástico), e a garantia de que conectores ou terminais expostos 
estão protegidos com tampas não condutoras ou com fita adesiva, 
ou utilizando outras soluções semelhantes. Também se recomenda 
acondicionar e empacotar as baterias de forma segura para evitar que 
as mesmas se desloquem durante o transporte ou que as tampas dos 
terminais se soltem. Não utilize envelopes ou outros pacotes maleáveis. 
Consulte o site da IATA para obter sugestões e conselhos adicionais: 
http://www.iata.org/lithiumbatteries.

Tipos de baterias de lítio
Há dois tipos principais de baterias de lítio, ambos com níveis de 
energia muito elevados:

As baterias de iões de lítio (Li-ion) são recarregáveis.

•  Por vezes, são designadas de “baterias de lítio secundárias”

•  Inclui baterias de polímeros de lítio (Li-Po)

•  Estas baterias são encontradas regularmente em dispositivos 
eletrónicos comuns, como telemóveis ou computadores portáteis

As baterias de lítio metálico são normalmente não-recarregáveis.

•  Por vezes, são designadas de “baterias de lítio primárias”

Figura 5 
Exemplo de empacotamento 
de Baterias de Lítio

Pacote tipo “Blister”

Acondicionamento

Divisor

Blister Pack

Cushioning

Divider

http://www.iata.org/
https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/hazardous/responsible/lithium-battery-preapproval.html?srch_pos=1&srch_phr=lithium+metal
https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/hazardous/responsible/lithium-battery-preapproval.html?srch_pos=1&srch_phr=lithium+metal
https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/hazardous/responsible/lithium-battery-preapproval.html?srch_pos=1&srch_phr=lithium+metal
http://www.iata.org/lithiumbatteries
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Regulamentos gerais e FAQ 
Os limites de quantidade relativamente a pilhas e baterias aplicam-se 
aos overpacks? Para fins do regulamento, o que é considerado “pacote”? 
Pode utilizar um overpack para reforçar vários pacotes devidamente 
preparados para envio, mas é essencial compreender que nem todos 
os envios de baterias de lítio podem ser reforçados num overpack. 
Pode utilizar um overpack para reforçar baterias de iões de lítio ou lítio 
metálico empacotadas com ou inseridas no equipamento, que são 
preparadas de acordo com a Secção II das Instruções de Embalagem 
966, 967, 969 ou 970 da IATA, em pacotes individuais que cumpram 
os regulamentos. Apesar disso, exige-se que os pacotes individuais 
cumpram os requisitos necessários (tais como limites do peso 
líquido da bateria ou a capacidade de suportar um teste de queda de 
1,2 metros, conforme aplicável). O overpack deve estar devidamente 
assinalado com a palavra “overpack” e marcado com a marca de baterias 
de lítio adequada. Consulte a Figura 6 abaixo.

O que significa a abreviatura “Wh”? 
"Wh" significa "watt-hora". É uma medida utilizada para indicar a 
capacidade energética de uma bateria ou pilha de iões de lítio (horas 
amp x tensão = watt-hora).

O que é o “estado de carga” ou SoC (State of Charge)? 
Este termo refere-se à percentagem da capacidade de armazenamento 
elétrico de uma bateria ou pilha recarregável (ex., pilhas ou baterias de 
iões de lítio) que esteja disponível para utilização. Uma bateria de iões 
de lítio totalmente carregada possui um estado de carga de 100% (SoC). 
Investigações realizadas demonstraram que para baterias de iões de 
lítio, um SoC reduzido pode proporcionar uma maior segurança durante 
o transporte e reduzir a probabilidade de ocorrência de um problema 
térmico. De acordo com a IATA, todas as baterias de iões de lítio (sem 
equipamento) enviadas por via aérea não devem exceder um SoC de 30%.

O que é uma “pilha tipo botão”? 
Uma pilha tipo botão é uma pequena pilha redonda, cuja altura é 
inferior ao diâmetro1; também normalmente designada de “pilha tipo 
moeda”. Como exemplo, pode encontrar estas pilhas em relógios de 
pulso e eletrónicos, calculadoras, brinquedos, entre outros.

Qual é a diferença entre “pilha” e “bateria” neste regulamento? 
•  Uma bateria é equivalente a duas ou mais pilhas ligadas eletricamente 

de forma permanente, incluindo invólucro, terminais e marcas.

Nota: “conjuntos de baterias”, “módulos” ou “unidades de pilhas” são considerados 
baterias ao abrigo deste regulamento.

•  Uma pilha é uma unidade eletroquímica num invólucro. Possui um 
elétrodo positivo e um elétrodo negativo, e apresenta um diferencial 
de tensão ao longo dos seus dois terminais.1

Nota: numa conversação informal, muitas pilhas podem ser chamadas de “baterias” 
ou “baterias de uma única célula”; mas, ao abrigo deste regulamento, uma única 
célula deve incluir apenas os requisitos relativos a “pilhas”. Exemplo de uma “pilha”: 
pilha de lítio primária CR123, utilizada para câmaras e lanternas.

Orientação sobre o Envio de Power Banks de Bateria de Lítio 
Os Regulamentos sobre Materiais Perigosos da IATA de 2017, juntamente 
com a IATA Lithium Battery Guidance (Orientação sobre Baterias de Lítio 
da IATA) esclarecem que os conjuntos de baterias, módulos ou unidades 
de pilhas, frequentemente designados por power banks ou carregadores 
portáteis, são regulamentados como baterias de iões de lítio (UN3480). 
Tais envios estão sujeitos ao requisito da UPS, que exige que todas as 
baterias de iões de lítio ou lítio metálico, quando enviadas por via aérea, 
sejam enviadas totalmente regulamentadas como materiais perigosos, o 
que exige um contrato de Materiais Perigosos da UPS. 

Questões de classificação relativas a produtos específicos devem ser 
direcionadas à autoridade nacional competente no país do qual ou no 
qual o expedidor pretende enviar baterias de lítio.

Etiquetas e marcações obrigatórias
Os requisitos para a utilização de etiquetas e marcações descritos na 
página seguinte variam em função do tipo de bateria enviado (iões de 
lítio ou lítio metálico) e da forma como as baterias são empacotadas 
com equipamento ou inseridas no equipamento.

Consulte as páginas 8 e 10 para saber como e quando deve utilizar 
estas etiquetas e marcações para envios aéreos de baterias de lítio 
empacotadas com ou inseridas no equipamento, de acordo com os 
regulamentos. Consulte as páginas 9 e 11 para obter mais informações 
sobre os requisitos de etiquetagem e marcação para envios terrestres. 
Lembre-se de que os envios aéreos de baterias de iões de lítio (UN3480) 
e de lítio metálico (UN3090) sem equipamento devem ser enviados 
totalmente regulamentados como materiais perigosos, quando enviados 
pela UPS, o que exige um contrato de Materiais Perigosos da UPS.

O que significa “equipamento” quando associado a envios de baterias 
de lítio? 
De acordo com os regulamentos, as baterias de iões de lítio ou de 
lítio metálico podem ser classificadas como “empacotadas com 
equipamento” ou “inseridas no equipamento”, quando as baterias estão 
instaladas ou acompanham o aparelho para o qual as baterias de lítio 
irão fornecer a energia elétrica.

Quais são as etiquetas de perigo obrigatórias? 
Para envios totalmente regulamentos, é obrigatória a etiqueta de baterias 
de lítio de classe 9. Tenha em atenção que a nova etiqueta é obrigatória a 
partir de 1 de janeiro de 2019.

Figura 6

Marcação de bateria 
de lítio e declaração de 
OVERPACK

Pacotes individuais 
(com etiquetas) dentro 
do overpack

Overpack

1 Fonte: “IATA Lithium Battery Guidance Document: Transport of Lithium Metal and Lithium Ion Batteries.” IATA. 2016. Web. http://www.iata.org/lithiumbatteries 
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Envios Aéreos

Baterias de iões de 
lítio empacotadas com 
equipamento: 

Marcação adicional como se segue:
–  Baterias de iões de lítio 

empacotadas com equipamento: 
“P.I. 966-II”*

Baterias de iões de lítio inseridas no 
equipamento:
Para baterias de iões de lítio inseridas no 
equipamento, a marcação não tem de ser 
fornecida contanto que (a) o pacote não 
contém mais do que 4 pilhas ou 2 baterias, 
e (b) a mercadoria não contém mais do que 
dois pacotes de baterias de iões de lítio 
inseridas no equipamento. 

Marcação adicional como se segue:
–  Baterias de iões de lítio inseridas no 

equipamento: “P.I. 967-II”*

Baterias de lítio metálico 
empacotadas com 
equipamento: 

Marcação adicional como se segue:
–  Baterias de lítio metálico 

empacotadas com equipamento: 
“P.I. 969-II”*

Baterias de lítio metálico inseridas no 
equipamento:
Para baterias de lítio metálico inseridas no 
equipamento, a marcação não tem de ser 
fornecida contanto que (a) o pacote não 
contém mais do que 4 pilhas ou 2 baterias, 
e (b) a mercadoria não contém mais do que 
dois pacotes de baterias de lítio metálico 
inseridas no equipamento.

Marcação adicional como se segue:
–  Baterias de lítio metálico inseridas no 

equipamento: “P.I. 970-II”*

Envios Terrestres

Para envios terrestres, as marcações acima indicadas são comuns na maioria dos países de todo o mundo (consulte ADR SP 188, TDGR SP 34 ou os regulamentos locais). 
Os EUA exigem ainda que os envios terrestres de pequenas baterias de lítio sejam identificados como proibidos em aviões de passageiros. A etiqueta “Cargo Aircraft Only” 
(apenas em aviões de transporte de carga) pode ser utilizada, ou uma das seguintes declarações, em letras com, pelo menos, 6 mm de altura: 

 

 
Os EUA também preveem exceções específicas para envios terrestres de baterias de lítio médias, não reconhecidas noutros regulamentos internacionais. Para iões de lítio, pilhas 
médias têm > 20 Wh, mas ≤ 60 Wh; e baterias médias têm > 100 Wh, mas ≤ 300 Wh. Para lítio metálico, as pilhas médias têm um conteúdo de lítio > 1 grama, mas ≤ 5 gramas; e baterias 
de lítio metálico têm um conteúdo de lítio > 2 gramas, mas ≤ 25 gramas. As baterias/pilhas de lítio médias podem ser enviadas por via terrestre como regulamentadas de forma ligeira, 
contanto que possuam a marcação adequada para iões de lítio ou lítio metálico (como acima demonstrado) e exibam a seguinte marcação:

“BATERIAS DE LÍTIO — PROIBIDAS PARA TRANSPORTE EM AVIÕES E EMBARCAÇÕES.”

Nota: o serviço terrestre não pode ser utilizado para envios de baterias de lítio para o Alasca, Havai, Porto Rico ou Avalon, Califórnia (EUA).

 

Etiquetas e marcações obrigatórias (cont.)

*Opcional quando a origem e o destino são ambos dentro dos 48 estados contíguos dos EUA.

Iões de Lítio

ou

ou

**Local de indicação do número de 
telefone para informação adicional.

**Place for telephone number for additional information

UN3481
**

Lítio Metálico

**Local de indicação do número de 
telefone para informação adicional.

**Place for telephone number for additional information

UN3091
**

Não é possível utilizar após 
31 de dezembro de 2018

NÃO CARREGAR NEM TRANSPORTAR 
PACOTE SE DANIFICADO
Para mais informações, 
contactar ......................

SE DANIFICADO

ATENÇÃO!

Bateria de Lítio Metálico

Não é possível utilizar após 
31 de dezembro de 2018

NÃO CARREGAR NEM TRANSPORTAR 
PACOTE SE DANIFICADO
Para mais informações, 
contactar ......................

SE DANIFICADO

ATENÇÃO!

Bateria de Iões de Lítio

“BATERIAS DE LÍTIO PRIMÁRIAS —  
PROIBIDAS PARA TRANSPORTE  
EM AVIÕES DE PASSAGEIROS”

“BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO — 
PROIBIDAS PARA TRANSPORTE 
EM AVIÕES DE PASSAGEIROS”

“BATERIAS DE LÍTIO METÁLICO — 
PROIBIDAS PARA TRANSPORTE 
EM AVIÕES DE PASSAGEIROS”

– ou – – ou –
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Figura 7 
Envios aéreos de baterias de iões de lítio

O meu envio aéreo de bateria de iões de lítio está completamente regulamentado de forma a necessitar do serviço de Materiais Perigosos da UPS?  
(Para obter informação detalhada sobre a documentação e etiquetagem necessária abaixo indicada, consulte a página 7.)

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

Existe alguma bateria de iões de lítio na sua encomenda de envio > 100 Wh 
ou pilha de iões de lítio > 20 Wh?

Será necessário um contrato de 
Materiais Perigosos da UPS.** 
São obrigatórias especificações 
do empacotamento da ONU, 
etiqueta de bateria de lítio de 
classe 9, notas de encomenda 
de materiais perigosos ou 
declaração e marcações no pacote. 
Para mais detalhes, consulte os 
regulamentos da IATA: 
http://www.iata.org/

O peso líquido combinado de todas 
as baterias de lítio que estão no seu 
pacote é superior a 5 kg?

Está a proceder ao envio de baterias 
de lítio inseridas no equipamento ou 
empacotadas com equipamento?

Será necessário um contrato de 
Materiais Perigosos da UPS.** 
Consulte os regulamentos da 
IATA para obter mais detalhes 
sobre os requisitos de envio em 
UN3481, Secção I.
http://www.iata.org/

O seu pacote não necessita de ser enviado como 
Materiais Perigosos totalmente regulamentados. 
Consulte os regulamentos da IATA relativamente 
aos requisitos para UN3481, Secção II.
http://www.iata.org/

Todos os pacotes de “Baterias de iões de lítio 
empacotadas com equipamento”* necessitam da 
marcação de baterias de lítio UN3481. Além disso, 
marque “P.I. 966-II” no pacote.†

Para “Baterias de iões de lítio inseridas no 
equipamento”, exponha a marcação de baterias de 
lítio UN3481 para qualquer pacote individual que 
contenha mais de 4 pilhas ou mais de 2 baterias. 
Além disso, marque “P.I. 967-II” em todos estes 
pacotes.†

Nota: se não existirem mais de 4 pilhas ou 2 baterias 
e mais de 2 pacotes na mercadoria, não são 
necessárias marcações ou etiquetas.

Será necessário um contrato de 
Materiais Perigosos da UPS.** Consulte 
os requisitos da IATA para UN3480, 
Secção IB (≤ 10 kg de baterias) ou 
Secção IA (> 10 kg).
http://www.iata.org/

 * Os pacotes para os envios de baterias de lítio “empacotadas com equipamento” têm de ter capacidade para suportar um teste de queda de 1,2 m e todas as baterias têm 
de ser empacotadas de modo a eliminar a possibilidade de um curto-circuito ou ativação. Não utilize envelopes nem pacotes maleáveis.

** São necessários contratos para serviços UPS Small Package e UPS Air Cargo, mas não para envios de materiais perigosos UPS Air Freight; contacte o seu representante para 
obter mais informações.

† Opcional quando a origem e o destino são ambos dentro dos 48 estados contíguos dos EUA.
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Figura 8  
Envios terrestres de baterias de iões de lítio*

O meu envio terrestre de baterias de iões de lítio está totalmente regulamentado de forma a necessitar do serviço de Materiais Perigosos da UPS?
(Para obter informação detalhada sobre a documentação e etiquetagem necessária abaixo indicada, consulte a página 7.)
Nota: os envios terrestres de baterias de lítio não devem ser enviados para nenhum endereço no Alasca, Havai, Porto Rico, ou outros destinos em ilhas tais como Avalon, 
Califórnia.

Existem baterias de iões de lítio > 100 Wh 
ou pilhas de iões de lítio > 20 Wh?

Será necessário um contrato de 
Materiais Perigosos da UPS.** São 
obrigatórias especificações do 
empacotamento da ONU, etiqueta de 
bateria de lítio de classe 9, notas de 
encomenda de materiais perigosos 
e marcações no pacote. Consulte os 
Regulamentos sobre Materiais Perigosos 
do Departamento de Transporte (DOT) 
dos EUA para obter mais informações 
sobre requisitos de envio.

Existem baterias > 100 Wh, mas ≤ 300 Wh 
ou pilhas > 20 Wh, mas ≤ 60 Wh?

O pacote contém baterias de iões de lítio 
empacotadas com equipamento?

O pacote contém baterias de iões de lítio 
empacotadas com equipamento?

O pacote contém baterias de iões de lítio 
inseridas no equipamento?

O peso bruto do pacote é 
superior a 30 kg?

O peso bruto do pacote é 
superior a 30 kg?

O pacote contém baterias 
de iões de lítio inseridas no 
equipamento?

Apenas nos EUA: O seu pacote não necessita de 
ser enviado como Materiais Perigosos totalmente 
regulamentados. Consulte os Regulamentos 
sobre Materiais Perigosos do Departamento 
de Transporte (DOT) dos EUA para obter mais 
informações sobre requisitos de envio.

Obrigatório: marcações de aviso com a indicação 
“Baterias de Lítio - Proibidas para Transporte em 
Aviões e Embarcações”.

A marcação de baterias de iões de lítio é necessária 
para pacotes que contenham mais do que 4 pilhas 
ou mais do que 2 baterias.

Não elegível para serviço aéreo.

O seu pacote não necessita de ser enviado como 
Materiais Perigosos totalmente regulamentados. 
Consulte os Regulamentos sobre Materiais 
Perigosos do Departamento de Transporte (DOT) 
dos EUA para obter mais informações sobre 
requisitos de envio.

Obrigatório: Marcação de bateria de iões de lítio 
e marcações de aviso a indicar “Baterias de iões 
de lítio  —  proibidas para transporte em aviões de 
passageiros”.

Pode não ser elegível para serviço aéreo.  
Ver Figura 7 da página 8.

Apenas nos EUA: O seu pacote não necessita de ser enviado como Materiais 
Perigosos totalmente regulamentados. Consulte os Regulamentos sobre 
Materiais Perigosos do Departamento de Transporte (DOT) dos EUA para obter 
mais informações sobre requisitos de envio.

Obrigatório: marcações de aviso com a indicação “Baterias de Lítio – Proibidas para 
Transporte em Aviões e Embarcações”, marcação de baterias de iões de lítio.

Não elegível para serviço aéreo.  
Totalmente regulamentado por via terrestre fora dos EUA.

O seu pacote não necessita de ser 
enviado como Materiais Perigosos 
totalmente regulamentados. 
Consulte os regulamentos terrestres 
locais para obter mais detalhes sobre 
requisitos de envio.

A marcação de bateria de iões de 
lítio é obrigatória para pacotes com 
>4 células ou >2 baterias, bem como 
marcações de aviso a indicar “Baterias 
de iões de lítio  —  proibidas para 
transporte em aviões de passageiros”.

Pode não ser elegível para serviço 
aéreo. Ver Figura 7 da página 8.

* Os pacotes para os envios de apenas baterias de lítio ou baterias de lítio empacotadas com equipamento têm de ter capacidade para suportar um teste de queda de 1,2 m 
e todas as baterias têm de ser empacotadas de modo a eliminar a possibilidade de um curto-circuito ou ativação. Não utilize envelopes nem outros pacotes maleáveis. 
Consulte a página 5 para obter mais informações.

** São necessários contratos para serviços UPS Small Package e UPS Air Cargo®, mas não para envios de materiais perigosos UPS Air Freight; contacte o seu representante para 
obter mais informações.
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NÃOSIM

SIM NÃO

NÃONÃO

NÃO

NÃO

NÃO NÃO

SIM SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=6db311063907b7a5b11be0763fecfabd&node=se49.2.173_1185&rgn=div8
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=6db311063907b7a5b11be0763fecfabd&node=se49.2.173_1185&rgn=div8
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=6db311063907b7a5b11be0763fecfabd&node=se49.2.173_1185&rgn=div8
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=6db311063907b7a5b11be0763fecfabd&node=se49.2.173_1185&rgn=div8
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=6db311063907b7a5b11be0763fecfabd&node=se49.2.173_1185&rgn=div8
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=6db311063907b7a5b11be0763fecfabd&node=se49.2.173_1185&rgn=div8
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=6db311063907b7a5b11be0763fecfabd&node=se49.2.173_1185&rgn=div8
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=6db311063907b7a5b11be0763fecfabd&node=se49.2.173_1185&rgn=div8
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=6db311063907b7a5b11be0763fecfabd&node=se49.2.173_1185&rgn=div8
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=6db311063907b7a5b11be0763fecfabd&node=se49.2.173_1185&rgn=div8
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=6db311063907b7a5b11be0763fecfabd&node=se49.2.173_1185&rgn=div8
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Figura 9  
Envios aéreos de baterias de lítio metálico

O meu envio aéreo de baterias de lítio metálico está totalmente regulamentado de forma a necessitar do serviço de Materiais Perigosos da UPS?
(Para obter informação detalhada sobre a documentação e etiquetagem necessária abaixo indicada, consulte a página 7.)
Nota: é obrigatória uma pré-autorização para enviar baterias de lítio metálico sem equipamento através dos serviços aéreos da UPS. Para mais informações, visite ups.com.

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

Alguma bateria de lítio metálico na sua 
encomenda contém mais de 2 g de lítio metálico 
ou as pilhas mais de 1 g de lítio metálico?

Será necessário um contrato de 
Materiais Perigosos da UPS.** 
São obrigatórias especificações 
do empacotamento da ONU, 
etiqueta de bateria de lítio de 
classe 9, notas de encomenda 
de materiais perigosos ou 
declaração e marcações no 
pacote. Para mais detalhes, 
consulte os regulamentos da IATA: 
http://www.iata.org/

O peso líquido combinado de 
todas as baterias de lítio que estão 
no seu pacote é superior a 5 kg?

Está a proceder ao envio de baterias 
de lítio inseridas no equipamento ou 
empacotadas com equipamento?

Será necessário um contrato de 
Materiais Perigosos da UPS.** 
Consulte os regulamentos da 
IATA para obter mais detalhes 
sobre os requisitos de envio 
em UN3091, Secção I:
http://www.iata.org/

Será necessário um contrato de 
Materiais Perigosos da UPS.**  
Consulte os requisitos da IATA para 
UN3090, Secção IB (≤2,5 kg de 
baterias) ou Secção IA (>2,5 kg).
http://www.iata.org/

O seu pacote não necessita de ser enviado como 
Materiais Perigosos totalmente regulamentados. 
Consulte os regulamentos da IATA relativamente 
aos requisitos para UN3091, Secção II.
http://www.iata.org/

Todos os pacotes de “Baterias de lítio metálico 
empacotadas com equipamento”* necessitam 
da marcação de baterias de lítio UN3091. Além 
disso, marque “P.I. 969-II” no pacote.†

Para “Baterias de lítio metálico inseridas no 
equipamento”, exponha a marcação de baterias 
de lítio UN3091 em todos os pacotes individuais 
que contenham mais do que 4 pilhas ou mais do 
que 2 baterias. Além disso, marque “P.I. 970-II” 
no pacote. †

Nota: se não existirem mais de 4 pilhas ou 
2 baterias e mais de 2 pacotes na mercadoria, 
não são necessárias marcações ou etiquetas.

* Os pacotes para os envios de baterias de lítio “empacotadas com equipamento” têm de ter capacidade para suportar um teste de queda de 1,2 m e todas as baterias têm de ser 
empacotadas de modo a eliminar a possibilidade de um curto-circuito ou ativação. Não utilize envelopes nem pacotes maleáveis.

** São necessários contratos para serviços UPS Small Package e UPS Air Cargo, mas não para envios de materiais perigosos UPS Air Freight; contacte o seu representante para 
obter mais informações.

† Opcional quando a origem e o destino são ambos dentro dos 48 estados contíguos dos EUA.

© 2012-2019 United Parcel Service of America, Inc. UPS, a marca da UPS e a cor castanha são marcas registadas da United Parcel Service of America, Inc.  
Todos os direitos reservados. 5/19 10

http://ups.com
http://www.iata.org/
http://www.iata.org/
http://www.iata.org/
http://www.iata.org/


Como empacotar e enviar baterias de forma segura
Entrada em vigor em maio de 2019

11© 2012-2019 United Parcel Service of America, Inc. UPS, a marca da UPS e a cor castanha são marcas registadas da United Parcel Service of America, Inc.  
Todos os direitos reservados. 5/19

Figura 10  
Envios terrestres de baterias de lítio metálico*

O meu envio terrestre de baterias de lítio metálico está totalmente regulamentado de forma a necessitar do serviço de Materiais Perigosos da UPS? 
(Para obter informação detalhada sobre a documentação e etiquetagem necessária abaixo indicada, consulte a página 7.)
Nota: os envios terrestres de baterias de lítio não devem ser enviados para nenhum endereço no Alasca, Havai, Porto Rico ou outros destinos em ilhas tais como Avalon, 
Califórnia.

As baterias de lítio metálico possuem mais do 
que 2 g de lítio metálico ou as pilhas de lítio 
metálico mais do que 1 g de lítio metálico?

Será necessário um contrato de 
Materiais Perigosos da UPS.** São 
obrigatórias especificações do 
empacotamento da ONU, etiqueta de 
bateria de lítio de classe 9, notas de 
encomenda de materiais perigosos 
e marcações no pacote. Consulte os 
Regulamentos sobre Materiais Perigosos 
do Departamento de Transporte (DOT) 
dos EUA para obter mais informações 
sobre requisitos de envio.

As baterias têm > 2 g, mas ≤ 25 g de lítio metálico 
ou as pilhas > 1 g, mas ≤ 5 g de lítio metálico?

O pacote contém baterias de lítio metálico 
empacotadas com equipamento?

O pacote contém baterias de metálico 
lítio empacotadas com equipamento ou 
inserida no equipamento?

O peso bruto do pacote 
é superior a 30 kg?

O peso bruto do pacote 
é superior a 30 kg?

O pacote tem um peso bruto 
de baterias de lítio metálico 
superior a 5 kg?

O pacote contém baterias de 
lítio metálico inseridas no 
equipamento?

Apenas nos EUA: O seu pacote não necessita de ser 
enviado  
como Materiais Perigosos totalmente regulamentados. 
Consulte os Regulamentos sobre Materiais Perigosos 
do Departamento de Transporte (DOT) dos EUA para 
obter mais informações sobre requisitos de envio.

Obrigatório: marcações de aviso com a indicação 
“Baterias de Lítio - Proibidas para Transporte em 
Aviões e Embarcações”.

É necessária a marcação de baterias de lítio metálico 
para pacotes que contenham mais de 4 pilhas ou 
2 baterias.

Não elegível para serviço aéreo. O seu pacote não necessita de ser 
enviado como Materiais Perigosos 
totalmente regulamentados. Consulte 
os Regulamentos sobre Materiais 
Perigosos do Departamento de 
Transporte (DOT) dos EUA para obter 
mais informações sobre requisitos de 
envio.

Obrigatório: marcação de baterias de 
lítio metálico.

Pode não ser elegível para serviço 
aéreo. Ver Figura 9 da página 10.

O seu pacote não necessita de ser enviado como 
Materiais Perigosos totalmente regulamentados. 
Consulte os regulamentos terrestres locais para obter 
mais detalhes sobre requisitos de envio.

É necessária a marcação de baterias de lítio metálico 
para pacotes que contenham mais de 4 pilhas ou 
2 baterias.

Pode não ser elegível para serviço aéreo.  
Ver Figura 9 da página 10.

Apenas nos EUA: O seu pacote não necessita de ser enviado 
como Materiais Perigosos totalmente regulamentados. 
Consulte os Regulamentos sobre Materiais Perigosos do 
Departamento de Transporte (DOT) dos EUA para obter mais 
informações sobre requisitos de envio.

Obrigatório: marcações de aviso com indicação “Baterias de 
lítio – Proibidas para Transporte em Aviões e Embarcações”, 
marcação de baterias de lítio metálico.

Não elegível para serviço aéreo. 
Totalmente regulamentado por via terrestre fora dos EUA.

O seu pacote não necessita de ser enviado 
como Materiais Perigosos totalmente 
regulamentados. Consulte os regulamentos 
terrestres locais para obter mais detalhes 
sobre requisitos de envio.

Obrigatório: marcações de aviso com 
indicação “Baterias de lítio – Proibidas para 
Transporte em Aviões de Passageiros”, 
marcação de baterias de lítio metálico. 

Pode não ser elegível para serviço aéreo.  
Ver Figura 9 da página 10.

* Os pacotes para os envios de apenas baterias de lítio ou baterias de lítio empacotadas com equipamento têm de ter capacidade para suportar um teste de queda de 1,2 m 
e todas as baterias têm de ser empacotadas de modo a eliminar a possibilidade de um curto-circuito ou ativação. Não utilize envelopes nem outros pacotes maleáveis. 
Consulte a página 5 para obter mais informações.

** São necessários contratos para serviços UPS Small Package e UPS Air Cargo®, mas não para envios de materiais perigosos UPS Air Freight; contacte o seu representante para 
obter mais informações.
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