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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ADR 
(transmitida pelo representante da TUTORIAL) 

Tendo sido apresentada na 65ª sessão plenária uma proposta da Tutorial que incidia sobre as Partes 7 e 

9 do ADR, foram suscitadas algumas questões sobre as eventuais implicações que poderiam surgir no 

RID (cuja harmonização modal deve ser sempre procurada, quando tal se afigura possível) nas disposi-

ções aplicáveis às Partes que são comuns a estes regulamentos de transporte (Partes 1 a 7). 

Consideramos que a reorganização dos textos como a seguir apresentado permitirá uma leitura mais 

adequada e racional, alinhada com a estrutura convencionada para diferentes Partes, tornando mais 

percetíveis as disposições aplicáveis e consequentemente levando a um cumprimento mais efetivo da 

lei, com consequências para a segurança nos transportes. 

Atualmente no ADR de 2019 temos: 

7.5.7.6  CARREGAMENTO DE CONTENTORES PARA GRANEL FLEXÍVEIS 

7.5.7.6.1  Os contentores para granel flexíveis devem ser transportados num veículo ou contentor com 

lados e extremidades rígidos com uma altura de, pelo menos, dois terços da altura do conten-

tor para granel flexível. Os veículos utilizados para o transporte devem estar equipados com 

um sistema de controlo da estabilidade do veículo aprovado em conformidade com a série de 

emendas nº11 do Regulamento ECE Nº 13* 

NOTA: Ao carregar contentores para granel flexíveis num veículo ou contentor deve ser dada especial atenção às orientações 

sobre a movimentação e acondicionamento das mercadorias perigosas referidas no 7.5.7.1. 

Uma vez que na Parte 7 temos essencialmente disposições aplicáveis condições operacionais do trans-

porte, carga, descarga e movimentação de mercadorias perigosas e na Parte 9 as prescrições aplicáveis 

à construção e aprovação de veículos, consideramos que, em especial, o disposto na segunda frase do 

7.5.7.6.1 deve estar enquadrado com a Parte 9 e por conseguinte com o prescrito no capítulo 9.5 (espe-

cificamente aplicável aos transporte a granel), uma vez que se tratam de requisitos construtivos dos veí-

culos utilizados no transporte a granel, no caso concreto, em contentores para granel flexíveis (BK3). 

Face ao exposto, propõe-se a supressão da segunda frase existente no 7.5.7.6.1 (exclusiva do ADR e 

marcada a cinza) e a inclusão do seu conteúdo num novo parágrafo no final do capítulo 9.5, indicando: 

9.5.4 Os veículos utilizados no transporte de contentores para granel flexíveis devem estar equipados 

com um sistema de controlo da estabilidade do veículo aprovado em conformidade com a série 

de emendas nº11 do Regulamento ECE Nº 13*, com lados e extremidades rígidos de altura não 

inferior a dois terços da altura do contentor para granel flexível. 

                                                           

*
 Regulamento ECE n.º 13 (Disposições uniformes relativas à homologação de veículos das categorias M, N e O no que se refere à 

travagem). 
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