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DISPOSIÇÕES RELATIVAS À SOBREMBALAGEM 

(pedido de interpretação submetido pelo representante da Tutorial) 

 

Na redacção dada pelas alterações introduzidas em 2017 para o ADR e para o RID, as disposições do 3.4.11 relativas à 

sobrembalagem de mercadorias em “quantidades limitadas” passaram a indicar: 

 

3.4.11 UTILIZAÇÃO DE SOBREMBALAGENS 

As disposições seguintes aplicam-se a uma sobrembalagem contendo mercadorias perigosas em quantidades 

limitadas: 

Salvo se as marcas representativas de todas as mercadorias perigosas contidas na sobrembalagem forem vi-

síveis, as sobrembalagens devem ser: 

- marcadas com a palavra "SOBREMBALAGEM". As letras da marca "SOBREMBALAGEM" devem ter 

pelo menos 12 mm de altura. A marca deve ser redigida numa língua oficial do país de origem e, se 

essa língua não for o inglês, o francês ou o alemão, em inglês, francês ou alemão, a menos que os 

acordos efectuados entre os países envolvidos no transporte disponham de outra forma; e 

- marcadas com as marcas requeridas neste Capítulo. 

Com excepção do transporte aéreo, as demais disposições do 5.1.2.1 aplicam-se apenas se outras mercadori-

as perigosas que não são embalados em quantidades limitadas estão contidas na sobrembalagem e apenas 

em relação a essas outras mercadorias perigosas. 

 

Com a presente redacção, parece que as setas de orientação posicional existentes nas embalagens combinadas com 

embalagens interiores contendo líquidos em quantidades limitadas, só se aplicam aos volumes e não carecem de ser 

visíveis no exterior de uma sobrembalagem (com excepção do transporte aéreo). 

Contudo, o 3.4.1 na alínea (e) não exclui a aplicação da alínea (b) do 5.1.2.1, que refere a necessidade de aplicação 

das setas de orientação posicional em dois lados opostos das sobrembalagens no caso de os volumes estarem obriga-

dos a esta marca. 

Parece-nos que o último parágrafo do 3.4.11 deveria excluir apenas a alínea (a) do 5.1.2.1 e não toda a subsecção, 

razão pela qual a Tutorial submete este pedido de interpretação. 
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