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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ADR E AO RID RELATIVA À IDENTIFICAÇÃO  
DAS CISTERNAS OU COMPARTIMENTOS SEM DIVISÓRIAS 

(proposta apresentada pelo representante da ANTRAM) 

 

 

Resumo 

O parágrafo 4.2.1.9.6, no caso das cisternas móveis e o parágrafo 4.3.2.2.4, no caso das cisternas 
fixas (veículos-cisterna), cisternas desmontáveis, contentores-cisterna e caixas móveis cisternas, 
definem valores limite relativos às taxas de enchimento, quando os reservatórios não estejam divididos 
em secções com uma capacidade máxima de 7500 litros, por meio de divisórias ou de quebra-ondas. 

No entanto, não existe uma forma expedita de tal ser verificado pelos enchedores, pelos 
transportadores ou pelas autoridades. 

As subsecções 6.7.2.20.1, 6.7.3.16.1 e 6.8.2.5.1 do ADR, referem quais as informações que devem 
ser referidas na placa sinalética, fixada de forma permanente num local facilmente acessível para 
efeitos de inspecção, que cada cisterna deve ostentar.  

 

Proposta 

Propõe-se, desta forma, proceder à alteração dos parágrafos, a seguir referidos: 

6.7.2.20.1 ( … acrescentar no final do parágrafo)  

“No caso da cisterna ou compartimento ter mais de 7500 litros e estar equipada com anteparas ou 
quebra-ondas, deve ser colocada uma letra “c”, por cada um destes equipamentos, antes do valor da 
capacidade, no caso de poder ser utilizada para o transporte de matérias no estado líquido, conforme 
o referido no 4.2.1.9.6”. 

Propõe-se, desta forma, proceder à alteração dos parágrafos, a seguir referidos: 

6.7.3.16.1 ( … acrescentar no final do parágrafo)  

“No caso da cisterna ter mais de 7500 litros e estar equipada com anteparas ou quebra-ondas, deve 
ser colocada uma letra “c”, por cada um destes equipamentos, antes do valor da capacidade, no caso 
de poder ser utilizada para o transporte de matérias no estado líquido, conforme o referido no 
4.2.1.9.6”. 

Propõe-se, desta forma, proceder à alteração dos parágrafos, a seguir referidos: 

6.8.2.5.1 ( … acrescentar no final do parágrafo)  

“No caso da cisterna ou compartimento ter mais de 7500 litros e estar equipada com anteparas ou 
quebra-ondas, deve ser colocada uma letra “c”, por cada um destes equipamentos, antes do valor da 
capacidade, no caso de poder ser utilizada para o transporte de matérias no estado líquido, conforme 
o referido no 4.3.2.2.4” 

 

Justificação 

Segurança: A estabilidade dos veículos em marcha, no caso dos veículos que transportam ou 
traccionam cisternas que transportam matérias no estado líquido, é fortemente influenciada pelo 
centro de gravidade da carga e pela forma como ele pode variar durante o transporte.  
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Esse fenómeno é particularmente notado quando os reservatórios ou compartimentos podem 
comportar volumes elevados e se apresentam a transporte com taxas de enchimento que propiciam a 
formação de ondas no sentido longitudinal. 

No entanto, não é facilmente verificável, operacionalmente, se a cisterna tem ou não o referido 
equipamento de estrutura, que não tem carácter obrigatório.  

É por isso desejável que se criem os mecanismos que possibilitem o controlo das condições de 
enchimento e transporte, facilmente verificáveis e fiscalizáveis, nos quais se inserem as medidas 
preconizadas.    

 

Consequências  

As referidas marcações poderão ser efectuadas pelo organismo responsável pela informação 
constante na placa, que tem os mecanismos necessários à sua aplicação e que não acarretam um 
custo acrescido. 

Uma vez que os equipamentos abrangidos por estas medidas têm obrigatoriamente que ser, 
periodicamente e intercalarmente, sujeitos a inspecções e ensaios, estes poderão servir como limite 
temporal para a efectivação destas medidas. 

Com estas medidas torna-se possível verificar visualmente, de forma fácil, as condições de segurança 
que dificilmente poderiam ser do conhecimento dos intervenientes no transporte, nomeadamente no 
que se refere ao transporte multimodal. 
 


