
	 	

Serviços de contentores
Inspeção

_  Periódicas   
 - Cisternas
 - Camiões cisterna
 - IBC’s
 - Cestas e cisternas “offshore”

Serviços de contentores

A Lloyd’s Register proporciona os 
seguintes serviços para contentores:
_  Serviços técnicos    
 - Certificação
 - Registo
 - Assessoria técnica
 - Revisões de desenho
 - Inspeções 
 - Aceitação de proprietário 
_   Serviços de valor acrescentado     
 -  Gestão de documentos
 -  Acesso à certificação através de uma  
   página Web 

Legislação de contentores

O grupo Lloyd’s Register proporciona uma 
certificação que demonstra que o seu 
contentor cumpre com as leis aplicáveis. 
Os nossos serviços incluem a revisão 

de projeto, inspeções e ensaios sendo 
específicas para cada contentor.

Inclui:

Tanques
_  ADR, para o transporte por estrada
_  RID, para o transporte por carril
_  IMDG, para o transporte por mar

 (mundialmente)
_  USDoT (49CFR), para o transporte por  
 estrada e carril na EE.UU
_  CSC & ISO 1496, para a infraestrutura de  
 contentores
_  Códigos de desenho de recipientes  
 sob pressão (ex: ASME, PD5500,   
 AD-MERKBLATTER), para o desenho e  
 fabricação de tanques
_  TC Impacto Aprovado, ensaios para o  
 uso na rede ferroviária canadense
_  UIC, registo para o uso da rede   
 ferroviária europeia
_  LRCCS, para cumprir com os requisitos  
 de certificação de contentores da   
 Lloyd’s Register

Nossos serviços

A Lloyd’s Register oferece uma gama 
completa de serviços que atendem 
diretamente o sector dos contentores. 
Proporcionamos a certificação de todos 
os tipos de contentores, desde nova 
construção até contentores em serviço. 

Trabalhamos estritamente com os nossos 
clientes para os ajudar a manter as suas 
frotas operacionais da maneira mais 
eficiente possível.

A nossa gama de serviços inclui:

Certificação

A Lloyd’s Register proporciona a 
certificação nas seguintes áreas:

_  Unidades de nova construção 

 - Caixas ISO

 - Contentores frigoríficos

 - Contentores cisterna

 - Contentores e tanques “offshore”

 - Contentores modificados

 - Unidades remanufaturas /
  recondicionados

A Lloyd’s Register participa na elaboração de normas para os contentores há mais 
de 50 anos, desenvolvendo serviços líderes no mercado da certificação, inspeção e 
projeto, na inspeção e na certificação. Inspecionamos e certificamos todo o tipo de 
contentores, incluindo os contentores cisterna, caixas ISO, contentores “offshore” e 
projetos específicos, assim como de nova construção e contentores em serviço. Estes 
serviços prestam-se de uma forma global por uma equipa de inspetores experientes  
que permitem uma resposta rápida e flexível a todas as necessidades do cliente.

Trabalhando juntos 
por um mundo mais 
seguro



necessidades individuais de cada um. Em 
caso necessário, também somos capazes 
de organizar uma inspeção independente 
de terceira parte, dando aos nossos 
clientes uma garantia adicional. O 
critério para a inspeção de cada unidade 
individual inclui:
_  Materiais de fabricação
_  Pintura e marcas
_  Dimensões (controlos aleatórios)
_  Acabamento geral, soldadura, pintura  
 (incluindo verificação por controlo de  
 espessuras), solos, etiquetagem, placas  
 de identificação.
Finalmente, emite-se um relatório 
de inspeção de todas as unidades 
inspecionadas, dando resultados 
detalhados segundo os critérios de 
inspeção.

Benefícios para o cliente
_  Assessoria independente segundo os  
 critérios de aceitação do cliente.
_  Programas de inspeção adaptados às  
 necessidades de cada cliente. 
_  Inspeção independente de terceira  
 parte, organizado onde seja requerido.

Serviço de Administração de Documentos 
O Grupo Lloyd’s Register oferece 
um serviço integral de gestão da 
documentação referente à certificação, 
dando aos clientes acesso à mesma após a 
sua inspeção. 
Os nossos serviços de gestão de 
documentação “on-line” permite aos 
nossos clientes a sua visualização, guardar 
cópias e impressão de uma ampla gama 
de documentos, a partir de qualquer 
ponto do mundo.
O portal possui um motor de busca 
inteligente que permite encontrar 
rapidamente a informação que procura. 
Por exemplo, todos os relatórios relativos 
a um contentor em particular, pode ser 
encontrado buscando simplesmente pelo 
número do contentor.
Para uma busca mais completa, a opção 
de filtrar por fabricante, especificação 
ou modelo está disponível. Permite que 
o cliente encontre de forma rápida e 
eficiente a informação relevante que 
necessita, poupando tempo e dinheiro. 
Poderá encontrar uma demonstração 
desta ferramenta na nossa página “web”
Benefícios para o cliente
_   Sistema baseado na “Web” que   
 proporciona aos clientes (e seus   

 agentes) acesso global à documentação  
 nas 24 horas do dia, sete dias por   
 semana.
_  Um espaço para armazenar e recuperar  
 a documentação de todo o tipo de  
 equipamento intermodal.
_  Uma redução de tempo nas consultas e  
 administração nos escritórios do cliente.
_  Redução do tempo desde a data 
 da inspeção e a disponibilidade da  
 certificação. 
Quem somos?

A Lloyd’s Register Energy é um dos 
líderes a nível mundial na avaliação de 
instalações, equipamentos e produtos 
de acordo com Normas regulamentárias 
ou voluntárias, especificações e códigos 
técnicos e esquemas internacionalmente 
reconhecidos. 

Desde o projeto e a nova construção, até 
á sua retirada de serviço, o nosso objetivo 
é oferecer soluções que reduzam o risco e 
ajudar a garantir a segurança, integridade 
e funcionamento dos ativos e sistemas 
durante todo o seu ciclo de vida.

A reputação da Lloyd´s Register como 
organismo independente foi sendo 
construída ao longo de mais de 250 anos 
de história. A ausência de acionistas 
na nossa organização, permite-nos ser 
independentes e imparciais em tudo o 
que fazemos. 

Nossa presença
A Lloyd´s Register goza de uma reputação 
internacional e é respeitada pela 
qualidade e integridade da sua força de 
trabalho, composta por mais de 9.000 
pessoas. Os nossos trabalhadores estão 
suportados por uma infraestrutura de 
operações cuidadosamente desenvolvida, 
a qual atualmente está presente em mais 
de 247 escritórios ao longo de mais de 171 
países.

Tanques intercambiáveis
_  ADR, para o transporte por estrada
_  RID, para o transporte por carril
_  IMGD, para o transporte global por mar
_  EN283/4, para a infraestrutura de   
 contentores 
_  Códigos de desenho de recipientes sob  
 pressão (ex: ASME, PD5500,
_  AD-MERKBLATTER), para a qualidade  
 da cisterna
_  UIC, registo para o uso do ferrocarril  
 europeu 
_  LRCCS, para cumprir com os requisitos  
 de certificação de contentores da   
 Lloyd’s Register

Caixas ISO
_  CSC & ISO 1496, para a infraestrutura de  
 contentores
_  LRCCS, para cumprir com os requisitos  
 de certificação de contentores da   
 Lloyd’s Register

Contentores “offshore”
_  DNV2.7-1, & 2.7-3 & EN12079,
 códigos de contentores “offshore”
_  LRCCS, para cumprir com os requisitos  
 de certificação da Lloyd’s Register

Tanques “offshore”
_  ADR, para o transporte por estrada
_  IMGD, para o transporte por mar
 (mundialmente)
_   DNV2.7-1, & 2.7-3 & EN12079,
 códigos de contentores “offshore”
_  Códigos de desenho de recipientes sob  
 pressão (ex: ASME, PD5500,
_  AD-MERKBLATTER), para a qualidade  
 do tanque
_ LRCCS, para cumprir com os requisitos  
 de certificação de contentores da   
 Lloyd’s Register

Serviços de inspeção
O Grupo Lloyd’s Register proporciona 
serviços de inspeção para satisfazer os 
requisitos específicos dos proprietários de 
contentores e satisfazer individualmente 
as necessidades de cada cliente.
Os nossos serviços proporcionam aos 
proprietários a aceitação face aos critérios 
de aprovação próprias de cada cliente. 
A especificação de aprovação pode ser 
pré-determinada pelo cliente, o que 
nos permite desenhar um programa de 
inspeção que responda eficazmente às 
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