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Apêndice N.º 1 dos Termos 

e Condições Gerais de Serviços 
. 
 

Requisitos de embalagem e rotulagem para mercadorias 

 
 

1. A embalagem deverá proteger a mercadoria de danos, extravio, abertura não autorizada assim como de quaisquer danos a 

outras mercadorias ou a terceiros e aos seus bens. 
              2. O tipo de embalagem de transporte deve ser adequado ao tipo de conteúdo (Tabela 1).  

3. O método de embalagem deve ser adequado ao tipo de conteúdo, (Tabela 1) e deve incluir materiais de embalagem 

suplementares: 
- para acolchoamento interior e exterior de embalagens individuais e preenchimento de vazios (enchimento) no interior da 

embalagem: plástico bolha, sacos de ar AIRPAKER, papel prensado de "enchimento", papel de embrulho, folhas de cartão 

canelado (3 e 5 camadas), folhas de poliestireno, espuma plástica, folhas alveolares, película estirável e artigos adequados (trapos, 

jornal amassado, aparas de papelãoe outros materiais capazes de garantir o amortecimento); 
-para separação quando existem dois ou mais conteúdos num só pacote: sacos de ar AIRPAKER, papel prensado de "enchimento", 

folhas de cartão canelado (3 e 5 camadas), folhas de poliestireno expandido, espuma plástica, folhas alveolares; 
4. Os artigos embalados (incluindo as embalagens de fábrica) não devem conter quaisquer espaços vazios no seu interior. Se a 

embalagem de fábrica for feita de cartão laminado e já possuir uma "grade interior", por exemplo, de espuma plástica com pelo 

menos 2 cm de espessura, não será necessária embalagem adicional.  
5. As mercadorias que requerem uma "grade de madeira" devem ser embaladas com materiais de acolchoamente e proteção. 

(Tabela 1) 

6. As embalagens não devem apresentar quaisquer sinais de reutilização: furos, cortes, arranhões, marcas de óleo e sujidade, 

ou qualquer informação não relacionada com a mercadoria: etiquetas, logótipos, legendas, códigos de barras, etc. 
7. As dimensões e o peso do conteúdo não devem exceder o peso e as dimensões admissíveis da embalagem de transporte e 

nenhuma parte da mercadoria deve ultrapassar os limites da embalagem. 
8. Mercadorias de formato irregular: redondos, ovais, de superfície instável (possível deslocamento, viragem, etc.), com peças 

afiadas e salientes, etc., devem ser cuidadosamente embalados e acondicionados dentro da embalagem, a fim de evitar 

deslocamentos e danos a outras mercadorias. 
9. Mercadorias em embalagem de transporte constituídas por vários conteúdos ou conteúdos constituídos por várias partes devem 

ser embalados individualmente com materiais de acolchoamento, colocados na embalagem de transporte e forrados com materiais 

de separação e de enchimento. 
10. A mercadoria deve ser colocada no centro da caixa de cartão canelado, mantendo uma distância entre esta e os lados, inferior 

e superior da caixa, de pelo menos 2 cm e não superior a 5 cm. Os vazios devem ser preenchidos com materiais de enchimento. 
11. A etiqueta da mercadoria deve conter as seguintes informações. 
 

- O código de barras da etiqueta da mercadoria, que é aplicado depois de embalado a cada mercadoria, incluindo as mercadorias 

multi-itens. O código de barras da etiqueta da mercadoria deve ter o tamanho A6 (100x150 mm/ 105x148,5 mm) e ter contornos 

claros e legíveis na área do código de barras, sem deformações ou transições de uma superfície para outra. 
As etiquetas de código de barras são impressas em papel autocolante. 

Recomenda-se a utilização dos seguintes materiais para impressão: 

- em impressoras por transferência térmica: etiqueta de papel semi-brilhante, fita com revestimento em resina de cera; 

- em impressoras térmicas: etiquetas de papel revestido ThermoTop 
 

Os clientes podem imprimir o código de barras: 

- através do seu Perfil de Cliente;  

- um membro do pessoal no escritório do Contratante. 
 

Colocação do código de barras: para embalagens CDEK em local designado, para outras embalagens na superfície frontal ou 

superior que não seja colocado na aba da embalagem. 
 

- Autocolantes de segurança (recomendado): código de barras de selo macio (número de embalagem), dispositivos de 

selagem (número de embalagem e à prova de adulteração). 
 

12. Os clientes podem comprar embalagens da CDEK ou utilizá-las para empacotar as suas próprias embalagens. Tipos de 

embalagem e guia para empacotamento: https://www.cdek.ru/ru/calculate. 
 

13. A CDEK não será responsável por danos nas mercadorias se o Cliente não cumprir os requisitos de embalagem e rotulagem, 

a não ser que a natureza dos danos não esteja relacionada com a embalagem inadequada da mercadoria, ou que uma parte da 

mercadoria (canto, etc.) para a qual tenha sido fornecida a embalagem adequada, esteja danificada. 
 

 

 

https://www.cdek.ru/ru/calculate
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Tabela 1. Tipos de embalagem de transporte, métodos de embalagem, tipos de conteúdo. 
. 

(Se a mercadoria não estiver na tabela, deve ser feita referência a mercadorias semelhantes, tendo em conta a sua natureza e descrição) 

 
Tipo de embalagem Tipo de conteúdo Método de embalagem, comentários 

 
Cartão, papel para embalagem (Papel craft) 

 
Envelope de cartão de 

correio 

Mercadorias: formato até A4, peso até 0,5 kg, 

altura 15 mm 
Material impresso: documentos, passaportes, 

fotografias, livros, folhetos, revistas, etc. 

Os artigos não devem ser embalados. Empacotar o 

conteúdo num envelope, fechá-lo e etiquetá-lo. 

Envelope com espaço de 

vácuo 

Aeropack (Papel craft) 

 

Mercadorias:  
Formato A4, peso até 0,5 kg, altura 15 mm 

Formato A5, peso até 0,3 kg, altura 10 mm 
Alta joalharia 

Material impresso: fotografias, livros, folhetos, 

revistas, etc.  

  Recordações/CDs/DVDs 

  Joalharia 

Empacotar o conteúdo num envelope, fechá-lo e 

etiquetá-lo. 
 

 
Embalagem suave 

Embalagem de correio 

/ Saco Plástico de 

Segurança  
 

Formato dos sacos, 

peso do conteúdo: 

A2, peso 4 kg 

A3, peso até 3 kg  
A3+, até 4 kg 
A4, peso até 2 kg 
A5, peso até 0,5 kg 
 

 

O saco deve ser selado 

em qualquer ponto da 

sua superfície 

Mercadorias feitas com materiais duráveis, 

que não se partem, rompem, 

entornam, desintegram, deformam, etc. 

 

Brinquedos de peluche para crianças  

Artigos em couro: luvas, sacos, Roupa 

Calçado (embalado) 

Mochilas 

Têxteis: roupa de cama e acessórios de 

cozinha na embalagem do fabricante 

Joalharia 

Embrulhar o conteúdo com material de 

acolchoamento, por exemplo, 3 e mais camadas 

de plástico bolha, embalá-lo num saco. Colocar 

as etiquetas. 
Não é permitido embalar: 
- artigos contendo peças frágeis, líquidos, pós, etc. 

- objetos que não encaixam em tamanho e forma 

(arredondados, de forma irregular); 

- objetos com arestas pontiagudas ou outras partes 

que possam rasgar o saco; 

- artigos na embalagem do fabricante, que 

constituam partes inseparáveis do conteúdo e que, 

se danificados, possam ser considerados 

incidentes segurados. Por exemplo, 

calçado de marca, roupas de marca, etc; 

- qualquer tipo de líquido (géis, óleos). 

Embalagem 

combinada  

 

 

 

 
N.º1 Plástico bolha ou 

papel de embrulho + 

película estirável + fita 

adesiva com logótipo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º2 Película estirável + 

Cartão + Película 

estirável + fita adesiva 

Mercadorias feitas com materiais 

duráveis que não se partem, rompem, 

entornam, desintegram, deformam, 

etc. 

 
Para o N.º1 
Malas de viagem  

Sacos de desporto 

Sacos de lona, etc. 

*Malas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o N.º2 
Pneus para automóvel 

Ao embalar sacos e malas, preencher os 

espaços vazios no interior com enchimentos ou 

artigos convenientes. 
 

 

 
N.º1. Embrulhar o conteúdo com material de 

acolchoamento, por exemplo, plástico bolha com 

3 ou mais camadas ou uma camada de papel de 

embrulho amassado, de seguida embrulhar com 

uma camada espessa de película estirável 4-6 

camadas para proteger da humidade e do pó 

(recomendamos película estirável preta), 

acondicionar a embalagem com fita adesiva com o 

logótipo à volta da carga.  
* Ao embalar malas, fornecer pegas, rodas, 

suportes com encaixes de proteção em cartão 

canelado ou papel prensado. Colocar as etiquetas. 
 

N.º2. Embrulhar o conteúdo 3-4 vezes com 

película estirável, depois embrulhar ou encher 

com cartão, de seguida voltar a embrulhar com 3-



3 

 

com logótipo. 
 

 

 

 

N.º3 Película estirável + 

saco de polietileno ou 

polipropileno (ou 

manga, tela) + fita 

adesiva 
 

 

 

 

 
No.4 Plástico bolha ou 

papel de embrulho + 

papel prensado (ou tira 

de madeira ou cartão 

canelado ou cartão 

alveolar) + Película 

estirável + fita adesiva 

 

 

 

 

   
Para o N.º3 
Produtos publicitários: bandas publicitárias, 

cartazes Materiais de construção: papel de 

parede, linóleo, alcatifa, etc. 

Têxteis: tapetes, tecidos, etc. 

   

  

 

 
Para o N.º4 
Tacos 

Esquis 

Pranchas de esqui 

Scooters (dobrada)  

Skateboards 

Varões de cortinado, etc. 

4 camadas de película estirável (recomendamos 

película estirável preta), acondicionar com fita 

adesiva com o logótipo à volta da carga. Colocar 

as etiquetas. 
 

 

N.º3 Embrulhar o conteúdo com 3-4 camadas de 

película estirável, colocar num saco ou manga, ou 

embrulhar em tela, moldar a embalagem em rolo, 

cilindro ou tubo, acondicionar com fita adesiva 

com o logótipo à volta da embalagem, prestando 

especial atenção às extremidades. Colocar as 

etiquetas. 
 

 
N.º4 Embrulhar o conteúdo com 3-4 camadas de 

película estirável, se o conteúdo for emparelhado 

(por exemplo esquis) embrulhar cada um 

separadamente, aplicar corretamente a fita 

adesiva, de seguida embrulhar com 3 ou mais 

camadas de plástico bolha ou papel de embrulho 

amassado, aplicar fita adesiva, fazer uma estrutura 

(ou tubo) à largura e comprimento do artigo 

embalado a partir do papel prensado, ou criar uma 

"barra" de suporte rígido à largura e comprimento 

do artigo embalado a partir da tira de madeira, 

cartão alveolar ou outros materiais, de seguida 

embrulhar com uma camada espessa de película 

estirável (recomendamos película estirável preta), 

seguidamente acondicionar a embalagem com fita 

adesiva com o logótipo à volta da mercadoria. 

Colocar as etiquetas. 

 
Embalagens semi-rígidas 

Caixa de cartão 

canelado 

 

Ao selecionar uma caixa, 

deve considerar o 

seguinte: 
1. Tipo de cartão: deve 

ser de cartão canelado de 

várias camadas (pelo 

menos três camadas). 
2. Peso máximo da 

caixa: não carregar a 

caixa com mais peso do 

que o previsto, tenha em 

consideração as 

marcações na caixa. 
3. Escolher o tamanho 

da embalagem de modo 

a que os 6 lados da caixa 

(superior, inferior e 

quatro paredes laterais), 

mantenham no mínimo 2 

cm e no máximo 5 cm 

de distância das paredes 

ao conteúdo. 

 
Utilizar fita adesiva com 

o logótipo da CDEK 

para acondicionar a 

Natureza e descrição da mercadoria: 

Peso até 30 kg, condições de comprimento: os 

artigos embalados não devem tocar nas paredes 

da caixa. 

Produtos feitos a partir de materiais duráveis que 

não se partem, rompem, entornam, desintegram, 

etc. 

 

Exemplos de mercadorias: 
Peças sobressalentes para automóveis: Discos de 

plástico, pastilhas, cilindros de travão, 

embraiagem, etc. 

Ferramentas para construção, renovação, 

instrumentos musicais, cirúrgicos, jogos, 

ferramentas artesanais, etc. 

Artigos de papelaria  

Artigos em Couro 

Vestuário 

Calçado 

Material impresso: livros, folhetos, álbuns 

Artigos de uso doméstico: Louça de mesa, 

conjuntos de pratos, conjuntos de talheres, 

conjuntos para cozinha, casa de banho, casa e 

jardim 

Mobiliário de interior: estatuetas, recordações, 

molduras, castiçais, etc. 

Têxteis: tecidos, tapetes, cortinas, cobertores, 

roupa de cama, etc. 

Conteúdos que não requerem proteção 

especial: 
1. Embrulhar o conteúdo com material de 

acolchoamento, por exemplo, com 3 e mais 

camadas de plástico bolha, aplicar fita adesiva à 

volta das arestas  
2. Colocar o artigo embalado no centro da caixa de 

cartão canelado, mantendo uma distância entre o 

conteúdo e os lados da caixa de pelo menos 2 cm e 

não superior a 5 cm e os vazios devem ser 

preenchidos com materiais de enchimento 

(enchimento). 
 3. Fechar a caixa, colocar as etiquetas. 
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caixa com a assistência 

de um funcionário da 

CDEK. 

Deve aplicar fita adesiva 

em todas as arestas da 

caixa para uma maior 

resistência e proteção 

contra a abertura não 

autorizada.  
 

 

 

Natureza e descrição da mercadoria: 

1. Peso até 30 kg, condições de comprimento: os 

artigos embalados não devem tocar nas paredes 

da caixa N.º 1 (ver método de embalagem à 

direita) 

 2. Material do produto, finalidade: 

- vidro: recipiente, louça, cristal, laboratório, 

óptico, quartzoide, médico, vácuo, à prova de 

fogo, resistente ao calor, térmico, protetor, fibra 

de vidro. 

-  cerâmica: cerâmica feita de barro, porcelana, 

semi-porcelana, barro refratário, faiança, 

majólica, etc.  

- metais no produto (alumínio, chumbo, 

cobre, zinco, ferro fundido, etc.). 

- textolite, baquelite, resina de poliéter, resina 

epoxídica, em engenharia elétrica e de rádio 

(microcircuitos).  

- plástico: opaco, no interior dos produtos. 

- madeira: opaca, construção, mobiliário, loiça, 

interior, etc.  
Exemplos de mercadorias: 
Peças para automóvel: faróis, luzes, espelhos 

laterais, componentes interiores, afinação, etc. 

Ferramentas para construção, renovação, 

instrumentos musicais, cirúrgicos, jogos, 

ferramentas artesanais, etc. 

Papelaria: conjuntos de recordações e prendas. 

Pequenos aparelhos: ferros de engomar, 

secadores de cabelo, chaleiras, liquidificadores, 

misturadores, máquinas de cozinha multifunções, 

trituradores de carne, moedores de café, micro-

ondas, aspiradores, 

máquinas de barbear, etc. 

Eletrónica: Computador portátil (até 17"), 

telefone, tablet, gravador de vídeo, molduras 

fotográficas, etc. 

Instrumentos óticos: binóculos, óculos de 

espionagem, telescópios, etc. 

Artigos de uso doméstico: Artigos de mesa, 

conjuntos de pratos, talheres, conjuntos para 

cozinha, banho, casa e jardim, etc. 

Mobiliário interior: recordações, castiçais, vasos, 

jarros, estatuetas, lustres, lâmpadas, LED, 

aparelhos de iluminação, espelhos, relógios, etc. 

Plantas, plântulas 

Tubagens (torneira, tomada, etc.)  

Joalharia 

Conteúdo frágil. O método "caixa N.º 1 na caixa 

N.º 2" 
а) Se a mercadoria for desembalada:  
1. Embrulhar o conteúdo com material de 

acolchoamento, por exemplo, plástico bolha com 3 

ou mais camadas. 
2. Colocar a mercadoria embalada no centro da 

caixa N.º 1, fechar a caixa N.º 1. 
3. Colocar a caixa N.º 1 no centro da caixa maior 

N.º 2, a distância da caixa N.º 1 às paredes da caixa 

N.º 2 deve ser de pelo menos 2 cm e não superior 

a 5 cm, os espaços vazios devem ser preenchidos 

com materiais de enchimento (enchimento). 
4. Fechar a caixa N.º 2, colocar as etiquetas. 
Em alternativa, a caixa N.º 1: 
Tubo" caseiro feito de cartão canelado ou 

enchimento de papel prensado. 

b) Se a mercadoria estiver na embalagem original 

(doravante referida como caixa No. 1):  
1. Dentro da caixa número 1, deve haver materiais 

de enchimento (enchimento); se estes não 

estiverem disponíveis, reembale-os. 

Se o conteúdo contiver várias partes dentro da 

embalagem, cada parte deve ser embrulhada com 

material de acolchoamento, por exemplo, plástico 

bolha com 3 ou mais camadas, e deve ser colocado 

material de separação entre as partes.  
2. Embrulhar a caixa N.º 1 com material de 

acolchoamento, por exemplo, 3 ou mais camadas 

de plástico bolha, aplicar fita adesiva com o 

logótipo.  
3. Colocar a caixa N.º 1 no centro da caixa maior 

N.º 2, a distância da caixa N.º 1 às paredes da caixa 

N.º 2 deve ser de pelo menos 2 cm e não superior 

a 5 cm, os espaços vazios devem ser preenchidos 

com materiais de enchimento (enchimento). 
4. Fechar a caixa N.º 2, colocar as etiquetas. 
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Conteúdo de materiais "muito frágeis  

Natureza e descrição da mercadoria: 

Artigos de vidro até 1 mm de espessura  

c) Se a carga for "muito frágil" na sua embalagem 

original (doravante referida como caixa No.1): 
1. Dentro da caixa N.º 1, deve haver materiais de 

enchimento (enchimento); se estes não estiverem 

disponíveis, reembale-os. 

Se o conteúdo da caixa N.º 1 for composto por 

várias partes, no interior da caixa N.º 1, deve 

embrulhar cada uma das partes com material de 

acolchoamento, por exemplo, plástico bolha com 3 

ou mais camadas, e colocar material de separação 

entre as partes.  
2. Embrulhar a caixa N.º 1 com material de 

acolchoamento, por exemplo, 3 ou mais camadas 

de plástico bolha, aplicar fita adesiva com o 

logótipo.  
3. Colocar a caixa N.º 1 na caixa N.º 2, fechar a 

caixa N.º 2. 
4. Colocar a caixa N.º 2 no centro da caixa maior 

N.º 3, a distância da caixa N.º 2 às paredes da caixa 

N.º 3 deve ser de pelo menos 2 cm e não superior 

a 5 cm, os espaços vazios devem ser preenchidos 

com materiais de enchimento (enchimento). 
5. Fechar a caixa N.º 3, colocar as etiquetas. 
 

Para dois ou mais artigos  

Natureza e descrição da mercadoria: 

1. Peso até 15 kg, condições de comprimento: os 

artigos embalados não devem tocar nos cantos da 

caixa. 

2. Produtos feitos a partir de materiais duráveis 

que não se partem, rompem, entornam, 

desintegram, etc. 

 

1. Embrulhar cada um dos conteúdos com material 

de acolchoamento, por exemplo, plástico bolha 

com 3 ou mais camadas, e colocar material de 

separação, por exemplo, cartão canelado, entre os 

conteúdos. 
2. Colocar o conteúdo embalado no centro da caixa 

de cartão canelado, com uma distância mínima de 

2 cm e uma distância máxima de 5 cm, os espaços 

vazios devem ser preenchidos com materiais de 

enchimento (enchimento). 
3. Fechar a caixa, colocar as etiquetas. 

Conteúdo contendo líquidos  

Produtos químicos para o lar: até 5 litros apenas 

na embalagem original  

Líquidos: até 5 litros apenas em recipientes de 

fábrica, barris, latas, frascos (plástico, metal, 

vidro). 

Cosméticos: cremes, champôs, loções, óleos, 

etc. (na embalagem do fabricante) 

Medicamentos que não requerem regimes 

especiais de temperatura na forma líquida, 

apenas na embalagem do fabricante (vidro, 

plástico) 

Perfumes nas embalagens do fabricante (para 

entrega, apenas transporte terrestre) 
 
Todo o conteúdo contendo líquidos deve ser 

hermeticamente selado. A embalagem original não 

deve permitir que o conteúdo seja aberto 

facilmente e sem dificuldade (opções permitidas: a 

presença de um doseador na embalagem, 

embalagem apertada de fábrica, primeiro controlo 

de abertura (tampa com anel inviolável, etc.); 

tampas que podem ser abertas empurrando e 

puxando para cima, etc.). 

 

1. Fechar o conteúdo num saco de polietileno 

hermético (ou embrulhar em película estirável 2-3 

vezes), embrulhar com 2 ou mais camadas de 

plástico bolha, aplicar fita adesiva com o logótipo 

nas arestas. 
2. Colocar a mercadoria no centro da caixa N.º 1 na 

posição vertical), fechar a caixa N.º1 

Colocar a caixa N.º 1 no centro da caixa maior N.º 

2, a distância da caixa N.º 1 às paredes da caixa N.º 

2 deve ser de pelo menos 2 cm e não superior a 5 

cm, os espaços vazios devem ser preenchidos com 

materiais de enchimento (enchimento). 
4. Fechar a caixa N.º 2, colocar as etiquetas. 
Em alternativa, a caixa N.º 1: 
Tubo" caseiro feito de enchimento de papel 

prensado. 
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Conteúdos contendo (pós) soltos e fortes odores 
Medicamentos que não requerem regimes 

especiais de temperatura na forma sólida e 

solta, apenas na embalagem do fabricante. 

 

Todos os conteúdos que contenham substâncias 

soltas e odores fortes devem ser hermeticamente 

selados. A embalagem original não deve permitir 

que o conteúdo seja aberto facilmente e sem 

dificuldade (opções permitidas: a presença de um 

doseador na embalagem, embalagem apertada de 

fábrica, primeiro controlo de abertura (tampa com 

anel inviolável, etc.); tampas que podem ser 

abertas empurrando e puxando para cima, etc.). 

 

 

1. Fechar o conteúdo num saco de polietileno 

hermético (ou embrulhar em película estirável 2-3 

vezes), embrulhar com 2 ou mais camadas de 

plástico bolha, aplicar fita adesiva com o logótipo 

nas arestas. 
2. Colocar o conteúdo no centro da caixa, a 

distância das paredes da caixa ao conteúdo deve ser 

de pelo menos 2 cm e não superior a 5 cm, os 

espaços vazios devem ser preenchidos com 

materiais de enchimento (enchimento) 
 

 

 
Embalagem Rígida 

"Grade interior" - 

embalagem combinada, 

"SEM SER DE 

MADEIRA", à base de 

caixa de cartão 

canelado, na qual é 

colocada uma estrutura 

de chapa de material 

com 2 cm de espessura 

(espuma plástica, 

espuma de poliestireno, 

enchimento papel 

prensado, cartão 

alveolar, embalagem de 

ar).  
 

A moldura deve cobrir 

as paredes interiores da 

caixa, em seis lados 

(painéis superiores, 

inferiores e quatro 

Natureza e descrição da mercadoria: 

1. Peso até 30 kg, condições de comprimento: os 

artigos embalados não devem tocar nas paredes 

da grade interior instalado na caixa. 

2. Material do produto, finalidade: 

- vidro: recipiente, louça, cristal, laboratório, 

ótico, quartzoide, médico, vácuo, à prova de 

fogo, resistente ao calor, térmico, protetor, fibra 

de vidro. 

-  cerâmica: cerâmica feita de barro, porcelana, 

semi-porcelana, massas de argila, barro 

refratário, faiança, majólica, etc.  

- metal (alumínio, chumbo, cobre, zinco, ferro 

fundido, etc.) no produto. 

- textolite, baquelite, poliéter, resina epoxídica, 

em engenharia elétrica e de rádio.  

- plástico: opaco, no interior dos produtos. 

- madeira: opaca, construção, mobiliário, loiça, 

interior, etc. 

Mercadorias embaladas em caixas de cartão 

canelado, incluindo embalagens de fábrica: 
1. Deve haver materiais para preencher os espaços 

vazios (enchimento) dentro da caixa de cartão 

canelado, na sua ausência, é necessário fornecê-los. 

Se o conteúdo dentro da embalagem for composto 

por várias partes, é necessário embrulhar cada parte 

com 3 ou mais camadas de plástico bolha, e deve 

ser colocado material de separação entre as partes. .  
2. Embrulhar a caixa de cartão canelado, com 5-6 

camadas de película estirável, fita adesiva com o 

logótipo.  
3. Colocar o artigo embalado no centro da grade 

interna, com uma distância mínima de 2 cm e 

máxima de 5 cm entre o artigo embalado e a caixa 

interna, preenchendo os espaços vazios com 

material de embalagem (enchimento) 
 4. Fechar a caixa, colocar as etiquetas.  
 

Se a mercadoria for desembalada: 
1. Embrulhar o conteúdo com material de 
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laterais), as folhas são 

fixadas juntas em 

estreita proximidade, 

sem espaços vazios. 

  

Exemplos de mercadorias: 
Peças para automóveis: Faróis, lâmpadas, etc. 

Electrodomésticos: 

Painéis de plasma e LCD, televisores 

Antenas parabólicas, equipamentos de música, 

cinema em casa, etc. 

Produtos químicos para o lar: Apenas na 

embalagem do fabricante. 

Artigos decorativos: pinturas emolduradas, 

painéis, vasos, esculturas, taças, etc. 

Líquidos: até 5 litros, acondicionados em 

recipientes originais de consumo (tambores, latas, 

recipientes, frascos) feitos de plástico, vidro ou 

metal. 

Equipamento de escritório, com e sem embalagem 

do fabricante: 

monitores, all-in-one PC, impressoras de 

computadores portáteis, digitalizador, etc. 

Mobiliário interior, incluindo luminárias, lustres, 

candeeiros, lâmpadas, LED, luminárias, etc. 

Plantas, plântulas, flores (sem requisitos especiais 

de transporte). 

acolchoamento, por exemplo, com 3 ou mais 

camadas de plástico bolha. Se o conteúdo consistir 

de várias partes, embrulhar cada parte com 3 ou 

mais camadas de plástico bolha, colocar o material 

de separação entre as partes, por exemplo, cartão 

canelado, alinhar as peças e embrulhar com uma 

camada espessa de película estirável 5-6 camadas.  
2. Colocar o artigo embalado no centro da grade 

interna, com uma distância mínima de 2 cm entre o 

artigo embalado e as paredes da grade interna e não 

superior a 5 cm, preencha os espaços vazios com 

materiais de enchimento (enchimento) 
 3. Fechar a caixa, colocar as etiquetas.  

 
"Grade de 

madeira" - 

armação de 

madeira (tábua), à 

volta da 

mercadoria, com 

inserções laterais 

de tiras de madeira 

(tábuas) 

Não aplicável para 

mercadorias que 

requerem uma caixa 

de madeira sólida. 

Natureza e descrição da mercadoria: 

1. Peso a partir de 30 kg  

2. Material do produto, finalidade: 

- vidro: janela, recipiente, louça, cristal, 

laboratório, ótico, quartzoide, médico, vácuo, 

resistente ao calor, à prova de fogo, térmico, 

protetor, fibra de vidro. 

-  cerâmica: cerâmica feita de barro, porcelana, 

semi-porcelana, massas de argila, barro 

refratário, faiança, majólica, etc.  

- metal (alumínio, chumbo, cobre, zinco, 

ferro fundido, etc.) no produto. 

- textolite, baquelite, poliéter, resina epoxídica, 

em engenharia elétrica e de rádio.  

- plástico: opaco, no interior dos produtos. 

- madeira: opaca, construção, mobiliário, loiça, 

interior, etc. 

As mercadorias que requerem caixas de madeira 

são aceites apenas como pré-embaladas: 
1. Embrulhar o conteúdo com material de 

acolchoamento, com 5 ou mais camadas de plástico 

bolha, as partes salientes e os cantos devem ser 

protegidos com uma camada dupla de 

acolchoamento. 
2. Proteger do pó e humidade, embrulhar o 

conteúdo com 4-5 camadas de película estirável, 

aplicar fita adesiva acompanhada do logótipo.  
3. Colocar as etiquetas. 
 

 

Exemplos de mercadorias: 

Peças para automóveis: vidro automóvel, portas, 

capôs, pára-lamas, pára-choques, molduras, 

painéis de instrumentos, motores, transmissões, 

tanques, caixilhos, radiadores, eixos traseiros, 

alavancas, rodas estampadas ou fundidas, etc. 

Caça-níqueis: jogos, ATMs, pagamento, venda 

automática, etc. 

Aquários, gaiolas para animais montados. 

Artigos decorativos: quadros e painéis 

emoldurados, espelhos de chão, vasos, 

esculturas, taças, relógios de chão, etc. 

Líquidos acima de 5 litros: Embalados em 

recipientes de consumo de fábrica de plástico, 

vidro ou metal, barris, botijas, contentores  

Grandes eletrodomésticos em embalagens do 
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fabricante e sem: 

frigoríficos, fornos, fogões, máquinas de lavar 

roupa, máquinas de lavar louça, aparelhos de ar 

condicionado, aquecedores de água, exaustores 

de cozinha; 

painéis LCD plasma, televisores, monitores 

antenas parabólicas, antenas; equipamentos de 

música, instalações musicais, cinema em casa, 

etc.  

Mobiliário estofado: sofás, poltronas, cadeirões, 

banquetas para pés, etc. 

Mobiliário montado: Roupeiros, divisórias, etc.  

Componentes de mobiliário: tampos de 

trabalho, portas, vitrinas, frentes, vitrais, etc. 

Instrumentos musicais: harpas, pianos, pianos 

de cauda, sintetizadores, conjuntos de bateria, 

violoncelos, contrabaixos, etc. 

Equipamento: Equipamento médico, 

farmacêutico, laboratorial, industrial, de 

armazenamento, de exposição, elétrico e de 

rádio. 

Iluminação: Lâmpadas UV, lâmpadas de 

quartzo, recirculadores, etc.  

Artigos domésticos: grelhas de ferro forjado, 

panelas fundidas, etc. 

Equipamento de jardinagem e construção: 

corta-relvas, mini tratores, motosserras, etc. 

Cerâmica, faiança, louça sanitária de porcelana, 

cabines de duche, etc. 

solários, duches, banheiras  

Materiais de construção: tubos moldados, 

canais, calhas, ângulos, barras, lajes, cimento, 

tijolos, laminados, ladrilhos de cerâmica, etc. 

Transporte: scooter elétrica, hoverboard, 

motocicleta, ciclomotor, bicicleta, barco a 

motor, etc. 

 

 
 

 

 


