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EMENDAS MAIS RELEVANTES NO ADR/RID 2013 
(transmitido pelo Secretariado da CNTMP) 

 
PARTE 1 
 
Capítulo 1.1 – Campo de aplicação 
1.1.3.6.2 – aplicação do 1.10 a certos explosivos e volumes excetuados 
1.1.3.6.3 – inclusão dos produtos químicos sob pressão e dos condensadores elétricos 
1.1.3.9 – isenção para as matérias asfixiantes usadas como refrigerantes 
1.1.5 – em caso de contradição/conflito, as prescrições do ADR prevalecem sobre as normas  
 
Capítulo 1.2 - Definições 

 Substituição de “carga máxima admissível” por “massa máxima admissível” 

 Alargada a definição de embalagens de socorro para poderem conter volumes não conformes com o 
ADR 

 Novas definições para: 

 Gás de petróleo liquefeito (GPL) 

 Massa líquida de matéria explosiva 

 Recipiente sob pressão de socorro, com capacidade não superior a 1000 litros 
 
Capítulo 1.4 – Obrigações dos intervenientes 

 Informações do expedidor devem ser dadas ao transportador de forma rastreável 

 O enchedor deve garantir que toda a sinalização, incluindo as marcas, esteja colocada nas cisternas 
 
Capitulo 1.6 - Medidas transitórias 

 As prescrições do ADR de 2011 mantêm-se válidas até 30 de junho de 2013 

 Os certificados de formação dos condutores, em formato antigo, continuam válidos até ao final da 
sua data de validade. 

 Volumes, sobrembalagens e garrafas cujas marcações do número ONU não cumpram as dimensões 
para as letras e números estabelecidas em 2013, podem continuar a ser utilizadas até 31 de dezem-
bro de 2013, com exceção das garrafas que não excedam 60 litros de capacidade nominal que 
podem ser utilizadas até 31.12.2018  

 Os depósitos de combustível que façam parte integrante de máquinas, construídos antes de 
01.07.2013, que não cumpram a alínea a) da disposição especial 363 (não estejam aprovados) 
podem continuar a ser utilizados. 

 Os recipientes sob pressão de socorro podem ser aprovados de acordo com as normas nacionais 
até 31.12.2013 e ser utilizados com a autorização da autoridade competente 

 As cisternas e contentores-cisterna construídos antes de 1.7.2013 podem manter a marcação de 
aprovação conforme o ADR/2011 até à sua próxima inspeção periódica. 

 Os MEMU aprovados antes de 1 de julho de 2013, conformes com o ADR de 2011, que não cum-
pram os requisitos relativos aos dispositivos de respiração e descompressão do capítulo 6.12 do 
ADR de 2013, podem continuar a ser utilizados. 

 
Capítulo 1.8 - Medidas de controlo 

 Estabelecido o prazo de um mês para envio dos relatórios de acidente 

 Podem ser introduzidas modificações parciais nas aprovações de tipo dos recipientes sob pressão, 
cisternas, veículos-bateria e CGEM, desde que cumpra o ADR aplicável na data e a sua aprovação 
seja evidenciada por um certificado de aprovação para essas alterações. Para as restantes partes 
que não sofreram alterações, mantém-se válida a documentação de aprovação de tipo inicial. 

 
Capítulo 1.9 - Restrições ao transporte 

 As restrições no atravessamento de túneis foram alargadas aos transportes com uma carga de mer-
cadorias perigosas (MP) em quantidades limitadas superior a 8 toneladas de peso bruto, sinalizados 
com painel laranja ou com a marca “LQ” 

 



CNTMP/2013/6 
    29.5.2013 
 

2 

 

Capítulo 1.10 – Segurança pública 

 Alterado o conceito de mercadorias de alto risco, de modo a incluir as consequências de rutura 
socioeconómica que as matérias da classe 7 podem causar 

 Criado um novo quadro para a classe 7 em função do limite de segurança para o transporte. No caso 
das matérias da classe 7 terem riscos subsidiários, é necessário consultar os dois quadros  

 
 
PARTE 2 
 
Capitulo 2.1 - Disposições gerais 

 Passam para a classe 6.1 todas as matérias tóxicas por inalação do grupo de embalagem I (GE I) da 
classe 3 

 
Capítulo 2.2 - Disposições particulares  

 Classe 1 

 Regras para exclusão de matérias da classe 1 

 O glossário das denominações do 2.2.1.1.8 passa para o 2.2.1.4 

 Nova definição para UN 0014: cartuchos sem projétil para ferramentas  
Classe 2 

 Proibida a utilização de gases pirofóricos como propulsores em aerossóis 

 Novo conceito de “produto químico sob pressão”, com os nºs ONU 3500 a 3505, em função das 
características do gás propulsor 

 Classe 3 

 As matérias tóxicas e corrosivas que não mantenham a combustão, não são da classe 3 

 Os combustíveis obtidos por síntese, consideram-se como gasóleos 

 Incluem-se na classificação F3 os objetos com líquidos inflamáveis, com os números UN 3269 
(passa de F1 para F3) e UN 3473 

 Classe 5.1 

 Alargada a lista das rubricas coletivas n.s.a. aos objetos que contenham matérias comburentes  
Classe 5.2 

 Aparecem três novos peróxidos orgânicos e modificaram-se as características físico-químicas de 
alguns existentes. 

 Classe 6.2 

 O equipamento médico limpo de qualquer líquido não está submetido ao ADR, com exceção de 
resíduos de UN 3291; equipamento contaminado com matérias infecciosas da categoria A 
(UN 2814 ou 2900); equipamento contaminado, ou contendo matérias de qualquer outra classe 
de perigo. 

 O equipamento contaminado ou contendo matérias da classe 6.2, quando transportado para lim-
peza, desinfeção, esterilização, reparação ou avaliação, não fica submetido ao ADR se forem 
embalados em determinadas condições. Neste caso, os volumes e as sobrembalagens devem 
ser marcadas com “DISPOSITIVO MÉDICO USADO” ou “EQUIPAMENTO MÉDICO USADO”  

 Classe 8 

 Foi estabelecido um quadro com o resumo dos critérios de classificação para a classe 8 

 Foi alargada a lista de rubricas coletivas aos objetos que contenham matérias corrosivas com os 
números UN 1774, 2028, 3028, 3477 e 3506 

 Classe 9 

 Foi alterado o conceito relativo às pilhas de lítio, que devem ser classificadas em UN 3090, 3091, 
3480 ou 3481 se satisfizerem as condições estabelecidas em 2.2.9.1.7 

 Em outras matérias da classe 9 (M11) são incluídos os condensadores elétricos de capa dupla 
com uma armazenagem de energia superior a 0,3Wh 

 
 
PARTE 3 
 
Capítulo 3.2 - Lista de mercadorias perigosas - Quadro A 

 Aparecem os seguintes novos números ONU: 
UN 3497 farinha de Krill 
UN 3498 monocloreto de iodo líquido 
UN 3499 condensador elétrico com capa dupla  
UN 3500 produto químico sob pressão 
UN 3501 produto químico sob pressão, inflamável 
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UN 3502 produto químico sob pressão, tóxico 
UN 3503 produto químico sob pressão, corrosivo 
UN 3504 produto químico sob pressão, inflamável, tóxico 
UN 3505 produto químico sob pressão, inflamável, corrosivo 
UN 3506 mercúrio contido em objetos manufaturados  

 São suprimidos os seguintes números ONU: 
UN 1169 extratos aromáticos líquidos 
UN 1197 extratos aromáticos líquidos 
UN 1266 produtos de perfumaria 
UN 1286 óleo de colofónio 
UN 1287 dissolução de borracha 
UN 3492 e 3493 líquido tóxico por inalação, corrosivo inflamável 

 Matérias com alterações no nome: 
UN 0014, 1792, 3276, 3282, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3439, 
3464, 3467, 3488, 3489, 3490 e 3491 

 Matérias com alguma modificação no quadro A: 
UN 3256 líquido transportado a quente, inflamável – fica com duas entradas em função do ponto de 
inflamação ser < ou ≥ 100ºC 

 
Capítulo 3.3 - Disposições especiais 

 Novas disposições especiais: 
240, 350 e 359, 360, 361, 363, 364, 365 e 366, 657, 658, 659, 660, 661 

 Disposições suprimidas: 
500 passa a ser 358 
599 passa a ser 366 
656 incluída na 188 

 Disposições modificadas: 
1088, 230, 239, 272, 289, 296, 300, 327, 328, 356, 560, 593, 636 e 653 

 
Capítulo 3.4 - Quantidades limitadas 

 Os objetos do 1.4S devem satisfazer as disposições do 4.1.5 (condições particulares das embala-
gens da classe 1) 

 Quando se transportam matérias em LQ em conjunto com outras que carecem de painel laranja ou 
placas-etiquetas, o veículo pode ser sinalizado apenas com painel laranja e placas-etiquetas corres-
pondentes 

 
 
PARTE 4 
 
Capítulo 4.1 - Volumes 

 O gelo é utilizado como refrigerante não pode danificar ou comprometer a integridade dos recipientes 

 Para os recipientes sob pressão de socorro são estabelecidas regras de utilização em 4.1.1.20 

 Instruções de embalagem com modificações importantes: P001 P004, P010, P110b a P116, P130 a 
P144, P200 e P201, P203, P302, P401 a P408, P410 e P411, P501 P504, P520, P600, P602, P620, 
P&50, P800, P802 a P804, P901 a P903, P904, IBC520, LP02, LP902 

 Novas instruções de embalagem: P206 e P207 

 O embalador deve inspecionar previamente os recipientes sob pressão para produtos químicos sob 
pressão 

 Os dispositivos de descompressão devem ser submetidos a ensaios periódicos de acordo com a 
P203 

 
Capítulo 4.2 - Cisternas móveis e CGEM 

 São incluídas as condições de transporte dos produtos químicos sob pressão, semelhantes às dos 
gases liquefeitos não refrigerados 

 Instrução de transporte T50 - substituição da “densidade de enchimento máxima” por “grau de 
enchimento”. Também se aplica aos produtos químicos sob pressão. 

 Novas disposições especiais: TP38, TP 39 e TP40 
 
Capítulo 4.3 - Cisternas, contentores-cisterna, veículos-bateria e CGEM metálicos 

 O termo “dispositivos de arejamento” foi substituído por “dispositivos de respiração” 
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 O enchedor é responsável pela verificação de que todos os fechos se encontram fechados após o 
enchimento 

 No quadro dos gases aceites para transporte, foram modificados os nºs UN 1075 e 1081 

 Quando a pressão exterior seja superior à resistência da cisterna (devido a temperaturas atmosféri-
cas muito baixas, por exemplo) devem ser tomadas medidas apropriadas para proteger as cisternas 
que transportam gases liquefeitos a baixa pressão contra o risco de deformação, por exemplo, 
fazendo o enchimento com azoto ou outro gás inerte para manter uma pressão suficiente no interior 
da cisterna. 

 As cisternas para explosivos de desmonte do tipo B (UN 0331, 1.5) com o código S2.65AN, e as 
cisternas para carboneto de cálcio (UN 1402, GE I) com o código S2.65AN, são de uso exclusivo. 

 Novas disposições especiais de utilização: TU40 e TU41 
 
Capítulo 4.5 - Cisternas para resíduos operadas a vácuo 

 Para o transporte de líquidos que correspondem aos critérios da classe 3, as cisternas devem ser 
cheias por meio de dispositivos de enchimento que transfiram ao nível inferior da cisterna. Devem 
ser tomadas medidas para reduzir ao máximo a vaporização. 

 
 
PARTE 5 
 
Capítulo 5.1 - Generalidades 

 A marca das matérias perigosas para o ambiente deve ser colocada nas sobrembalagens, quando 
não seja visível do exterior. 

 
Capítulo 5.2 - Marcas e etiquetas 

 São estabelecidas medidas mínimas para a inscrição do nº ONU (algarismos e letras UN) nos volu-
mes: 

 Volumes com capacidade > a 30 litros / kg  12mm de altura 

 Garrafas com capacidade ≤ a 60 litros  6 mm de altura 

 Volumes com capacidade ≤ a 30 litros /kg  6 mm de altura 

 Volumes com capacidade ≤ a 5 litros /kg  dimensões adequadas 

 A marca “EMBALAGEM DE SOCORRO” também se aplica aos recipientes sob pressão de socorro 

 Clarificam-se os casos que não carecem de setas de orientação 

 As garrafas de gás podem ostentar a marca de perigoso para o ambiente com dimensões reduzidas 
(norma ISO 1775:2005). 

 
Capítulo 5.3 - Sinalização e painéis laranja 

 Quando as placas-etiquetas das cisternas com capacidade inferior a 3m
3
 ou pequenos contentores 

não sejam visíveis do exterior, deve sinalizar-se o veículo com as mesmas-placas etiquetas nos dois 
lados e na retaguarda. 

 Quando se separa o reboque ou semirreboque do veículo trator, deve manter-se o painel laranja na 
retaguarda do reboque ou semirreboque. 

 
Capítulo 5.4 - Documentação 

 Os recipientes sob pressão de socorro também devem ser identificados no documento de transporte 

 Também é aceite a menção “poluente marinho / perigoso para o ambiente” no documento de trans-
porte 

 
Capítulo 5.5 - Disposições especiais 

 Nova secção 5.5.3 relativa às matérias asfixiantes utilizadas como refrigerantes ou condicionantes, 
tais como neve carbónica (UN 1845), azoto líquido refrigerado (UN 1977) ou árgon líquido refrigera-
do (UN 1951). Esta secção não se aplica a: 

 matérias usadas para fins de arrefecimento ou condicionamento quando transportadas como 
remessa de mercadorias perigosas.  

 gases dos circuitos de refrigeração 

 mercadorias perigosas utilizadas para refrigeração ou condicionamento de cisternas ou CGEM 
durante o transporte 

 As pessoas que intervêm na manipulação ou transporte destas matérias devem ter uma formação 
adequada às suas responsabilidades 
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 Quando estas matérias são a própria remessa, devem ser transportadas sob a respetiva rubrica do 
quadro A do capítulo 3.2, nas condições que lhe estão associadas. 

 Nova marca para veículos e contentores de acordo com características estabelecidas em 5.5.3.6 
 

 
150 mm mínimo 

 

 Os volumes com mercadorias perigosas usadas para refrigeração ou condicionamento, devem ter a 
marca "AGENTE DE REFRIGERAÇÃO" ou "AGENTE DE CONDICIONAMENTO", na língua oficial 
do país de origem e também em inglês, francês ou alemão (se nenhuma dessa for a língua do país 
de origem) 

 O documento de transporte deve conter todas as informações, incluindo a identificação do produto 
refrigerante ou condicionante, como se indica: 
Número ONU precedido das letras UN e a designação do agente seguida da menção agente de 
refrigeração ou de condicionamento 
Exemplo: UN 1845 DIÓXIDO DE CARBONO SÓLIDO, AGENTE DE REFRIGERAÇÃO 

 
 
PARTE 6 
 
Capítulo 6.1 - Embalagens 

 Aparece a possibilidade de caixas de metal que não aço ou alumínio, com o código 4N, com 
capacidade máxima de 400 kg. 

 
Capitulo 6.2 - Recipientes sob pressão 

 Os recipientes para produtos químicos sob pressão têm que cumprir a instrução de embalagem 
P206 

 Os dispositivos de descompressão dos recipientes criogénicos fechados devem ser submetidos a 
inspeções e ensaios periódicos 

 As garrafas individuais de um quadro de garrafas devem ser marcadas em conformidade com a 
marcação dos recipientes sob pressão recarregáveis, prevista em 6.2.3.9.  

 Novo parágrafo para os recipientes sob pressão de socorro. Nova marcação para os recipientes sob 
pressão de socorro.  

 Foram alterados os prazos de aplicação de algumas normas e acrescentadas novas normas 
(designadamente, conceção e construção, inspeções e ensaios iniciais, equipamento de serviço)  

 
Capítulo 6.6 - Grandes embalagens 

 As letras, números e símbolos da marcação de aprovação devem ter pelo menos 12 mm de altura 

 A marca de carga máxima de empilhamento também se aplica às grandes embalagens  
 

ATENÇÃO 

2
5

0
 m

m
 m
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im

o
 

* Inserir a designação indicada na coluna (2) do quadro A do 

capítulo 3.2 seguida da menção "AGENTE DE REFRIGERAÇÃO" 
ou "AGENTE DE CONDICIONAMENTO" consoante o caso.  
 
Exemplo: DIÓXIDO DE CARBONO SÓLIDO, AGENTE DE 

REFRIGERAÇÃO 
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Capítulo 6.7 - Cisternas móveis e CGEM 

 Na marca dos dispositivos de descompressão de mola, dos discos de rutura ou dos elementos 
fusíveis, deve constar a secção de passagem em mm

2
 

 As disposições dos gases liquefeitos não refrigerados também se aplicam aos produtos químicos 
sob pressão 

 Para os produtos químicos, define-se como pressão máxima de serviço a pressão manométrica 
máxima de conceção (PMSA), em bar, indicada na instrução de embalagem T50 para o gás 
propulsor sob a forma liquefeita 

 
Capitulo 6.8 - Cisternas e CGEM metálicos 

 A espessura mínima dos reservatórios em aço austeno-ferrítico inoxidável deve ser 3 mm para um 
diâmetro ≤ 1,80 m, e 3,54 mm para reservatórios com diâmetro > a 1,80 m 

 A designação “aços austeníticos inoxidáveis” é alterada para “aços inoxidáveis austeníticos” e 
“dispositivo de arejamento” é alterado para “dispositivo de respiração”. 

 No 6.8.2.2.3 e designação “cisterna” é substituída por “depósito”. No 6.8.2.3.1 a “ata de inspeção” é 
substituída por “certificado”. 

 É permitida a aprovação de tipo separada para as válvulas e outros equipamentos de serviço para os 
quais existam normas referenciadas no 6.8.2.6.1. 

 No caso de modificação de uma cisterna, os ensaios, as inspeções e as aprovações são limitadas às 
partes da cisterna que foram modificadas. Para as restantes partes que não foram objeto de 
qualquer alteração, continua válida a aprovação de tipo inicial. 

 A marcação das cisternas desmontáveis, na própria cisterna ou numa placa, deve conter as 
seguintes informações:  

- nome do proprietário ou do operador ; 
- “cisterna desmontável”; 
- tara da cisterna; 
- massa bruta máxima autorizada para a cisterna; 
- para as matérias do 4.3.4.1.3 (uso exclusivo, em que aparece o sinal + depois do código-

cisterna), a designação oficial de transporte da matéria ou matérias admitidas a transporte; 
- código-cisterna; e 
- para as matérias não abrangidas pelo 4.3.4.1.3, os códigos alfanuméricos de todas as 

disposições especiais TC e TE que figurem na coluna (13) do quadro A do capítulo 3.2 aplicáveis 
às matérias a transportar na cisterna. 

 Foram alterados os prazos de validade de algumas normas e foram acrescentadas novas normas. 

 As cisternas destinadas ao transporte de gás passam a ser submetidas a inspeções periódicas com 
intervalos de 6 e 8 anos (em vez dos 3 anos e 2 anos e meio). 

 Acrescentadas novas disposições especiais: TC8, TA5 e TT10 

 Na TT8 é incluída a obrigatoriedade de os exames magnetoscópicos (por partículas magnéticas) 
serem realizados por pessoal qualificado segundo a norma EN473 

 
Capítulo 6.12 

 Para os números UN 1942 e UN 3375, as cisternas devem estar equipadas com dispositivos de 
respiração e discos de rutura (ou outro meio adequado para a descompressão de emergência 
aprovado pela autoridade competente) 

 
 
PARTE 7 
 
Capítulo 7.3 

 Na disposição especial VV15 é acrescentado que a concentração não pode exceder 10 000 mg/kg 
em nenhum ponto da carga. 

 
Capítulo 7.5 - Transporte em cisternas 

 Foi acrescentado que o transporte em cisterna também deve respeitar as disposições dos capítulos 
4.4 ou 4.5 (além dos capítulos 4.2 ou 4.3), consoante o caso. 

 
Capítulo 7.5 - Carga e descarga 

 A marcação com setas de orientação aplica-se aos volumes, bem como às sobrembalagens  

 Aparece o novo 7.5.2.4 que proíbe o carregamento em comum de mercadorias perigosas embaladas 
em LQ com matérias e objetos explosivos, exceto os da divisão 1.4 e os números ONU 0161 e 0499. 
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 No 7.5.7.1 acrescentou-se que se consideram satisfeitas as condições relativas à estiva dos volumes 
com mercadorias perigosas e objetos perigosos quando é aplicada a norma EN 12195-1:2010. Esta 
prescrição também se aplica ao carregamento, descarga e estiva de contentores, contentores-
cisterna, cisternas móveis e CGEM sobre os veículos. 

 
 
PARTE 8  (SÓ ADR) 
 
Capítulo 8.1 - Generalidades 

 Foram clarificados os requisitos relativos ao número e capacidade dos extintores a bordo dos 
veículos, sob a forma do seguinte quadro: 

 
Capítulo 8.5 - Disposições suplementares 

 As disposições S1, S3, S11 e S12 foram modificadas apenas na forma, mantendo-se o conteúdo 
 
Capítulo - 8.6 

 Aplicam-se as restrições de passagem em túneis da categoria E aos transportes sinalizados com a 
marca dos LQ (pb > 12 ton e carga > 8 ton). 

 Esta restrição não se aplica aos transportes que, por força do Código IMDG são sinalizados com a 
marca LQ, nos casos em que a massa bruta total dos volumes contendo mercadorias perigosas em 
LQ não ultrapasse 8 ton. 

 
 
PARTE 9  (SÓ ADR) 
 
Capítulo 9.2 - Construção 

 Atualização das normas aplicáveis aos dispositivos de ligação elétrica 
 
Capítulo 9.7 - Prescrições adicionais 

 A nova secção 9.7.9 estabelece as seguintes disposições suplementares para os veículos EX/III: 

 Estarem equipados com meios de extinção automáticos para o motor; 

 Terem proteção da carga contra incêndio nos pneus através de escudos de proteção térmica em 
metal 

 

(1) 
Massa máxima 
admissível da 

unidade de transporte 

(2) 
Número 

mínimo de 
extintores 

(3) 
Capacidade 

mínima total por 
unidade de 
transporte 

(4) 
Extintor adaptado a um incêndio 
no compartimento motor ou na 

cabine 
pelo menos um extintor com a 

capacidade mínima de: 
 

(5) 
Prescrição relativa ao 

extintor (ou extintores) 
suplementar(es) 

pelo menos um extintor com 
a capacidade mínima de : 

≤3,5 ton. 2 4 kg 2 kg 2 kg 

>3,5 ton. ≤7,5 ton. 2 8 kg 2 kg 6 kg 

>7,5 ton. 2 12 kg 2 kg 6 kg 

A capacidade refere-se a um aparelho contendo pó (no caso de outro agente de extinção aceitável, a capacidade deve ser 
equivalente). 


