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Proposta de correções/alterações ao ADR de 2019 

(transmitido pelo representante da APSEI) 

 

A APSEI – Associação Portuguesa de Segurança propõe à apreciação da 64ª sessão plenária da Comissão Naci-
onal do Transporte de Mercadorias Perigosas um projeto de alterações ao Capítulo 1.2 do Acordo ADR e do 
Regulamento RID que, se merecerem aprovação, serão depois submetidas à Reunião Comum RID/ADR/ADN 
em nome de Portugal. 

Estas alterações têm o objetivo de introduzir maior clareza e convivialidade à atual secção 1.2.1 dos Regula-
mentos, por forma a que esse texto contenha exclusivamente definições dos conceitos e termos técnicos utili-
zados ao longo do ADR e do RID, tornando-o num verdadeiro glossário, como se entende ser a sua vocação. 
Daí, propõe-se que a secção 1.2.1 seja expurgada da descodificação de todas as abreviaturas e acrónimos, os 
quais ficarão contidos numa nova secção 1.2.3, a ser criada. 

Idêntica solução foi adotada nos textos equivalentes do Código IMDG, com agrado generalizado, devendo-se 
ter presente que o IMDG é o regulamento modal do transporte de mercadorias perigosas mais divulgado e 
utilizado em todo o mundo. 

Na proposta que segue, os textos a acrescentar são identificados com sublinhado, e os textos a suprimir são 
identificados com rasurado. 

 

Capítulo 1.2 

DEFINIÇÕES, E UNIDADES DE MEDIDA E ABREVIATURAS 

 

1.2.1  DEFINIÇÕES  

NOTA: Nesta secção figuram todas as definições de ordem geral ou específica.  

No ADR, entende-se por:  

A 

"Aço de referência", um aço com uma resistência à tração de 370 N/mm2 e um alongamento à rutura de 27%;  

"Aço macio", um aço cujo limite mínimo da resistência à rutura por tração está compreendido entre 360 N/mm2 e 440 N/mm2;  
NOTA: Para as cisternas móveis, ver Capítulo 6.7.  

"ADN", o Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via navegável interior (Genebra, 2000), 
conforme modificado e publicado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em Genebra;  

"Aerossol", um objeto constituído por um recipiente não recarregável que satisfaça as prescrições do 6.2.6, de metal, vidro ou matéria 
plástica, contendo um gás comprimido, liquefeito ou dissolvido sob pressão, com ou sem um líquido, pasta ou pó, e equipado com um 
dispositivo de escape que permita expulsar o conteúdo sob a forma de partículas sólidas ou líquidas em suspensão num gás, sob a for-
ma de espuma, de pasta ou de pó, ou no estado líquido ou gasoso;  

"AIEA" a Agência Internacional de Energia Atómica (P.O. Box 100, A-1400 VIENA);  

"Aparelho de aquecimento a combustão", um dispositivo que utiliza diretamente um combustível líquido ou gasoso sem efetuar a 
recuperação do calor do motor de propulsão do veículo;  

"Aprovação, autorização",  
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"Aprovação multilateral" ou "autorização multilateral" (para o transporte das matérias radioativas), a aprovação ou autorização con-
cedida pela autoridade competente do país de origem da expedição ou do modelo, consoante o caso, e pela autoridade competente de 
cada país no território do qual a remessa deve ser transportada;  

"Aprovação unilateral" (para o transporte das matérias radioativas), a aprovação de um modelo que deve ser concedida apenas pela 
autoridade competente do país de origem do modelo. Se o país de origem não for uma Parte contratante do ADR, implica uma valida-
ção da autorização pela autoridade competente de uma Parte contratante do ADR (ver 6.4.22.8);  

"ASTM", a American Society for Testing and Materials (ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, 
PA, 19428-2959, United States of America);  

"Autoridade competente", a(s) autoridade(s) ou qualquer (quaisquer) outro(s) organismo(s) designado(s) como tal (tais) em cada Esta-
do e em cada caso particular segundo o direito nacional;  

"Avaliação de conformidade", o processo que consiste na verificação da conformidade de um produto de acordo com as disposições 
das secções 1.8.6 e 1.8.7 relativas à aprovação de tipo, à supervisão do fabrico, e ao controlo e aos ensaios iniciais;  

B 

"Barrica de madeira", uma embalagem de madeira natural, de secção circular, com paredes arqueadas, provida de aduelas, fundos e 
aros;  

"Bobine" (classe 1), um dispositivo de matéria plástica, de madeira, de cartão, de metal ou de qualquer outro material adequado, for-
mado por um eixo central e, se for o caso, por paredes laterais em cada extremidade do eixo. Os objetos e as matérias devem poder 
ser enrolados no eixo e podem ser retidos pelas paredes laterais;  

C 

"Caixa", uma embalagem de faces completas, retangulares ou poligonais, de metal, madeira, contraplacado, aglomerado de madeira, 
cartão, plástico ou outro material apropriado. Podem ser feitos pequenos orifícios para facilitar o manuseamento ou a abertura, ou 
para satisfazer os critérios de classificação, na condição de que tal não comprometa a integridade da embalagem durante o transporte;  

"Caixa móvel", ver "Contentor";  

"Caixa móvel cisterna", um equipamento que deve ser considerado como contentor-cisterna;  

"Capacidade de um reservatório ou de um compartimento de reservatório" (para as cisternas), o volume interior total do reservatório 
ou do compartimento do reservatório expresso em litros ou metros cúbicos. Quando for impossível encher completamente o reserva-
tório ou o compartimento de reservatório devido à sua forma ou construção, essa capacidade reduzida deve ser utilizada na determi-
nação do grau de enchimento e na marcação da cisterna;  

"Capacidade máxima", o volume interior máximo dos recipientes ou das embalagens, incluindo as grandes embalagens e os grandes 
recipientes para granel (GRG), expresso em metros cúbicos ou litros;  

"Carregador", a empresa que:  
(a) carrega as mercadorias perigosas embaladas, os pequenos contentores ou as cisternas móveis num ou sobre um veículo ou um 
contentor; ou  
(b) carrega um contentor, um contentor para granel, um CGEM, um contentor-cisterna ou uma cisterna móvel sobre um veículo;  
 
"Carregamento", todas as ações executadas pelo carregador em conformidade com a definição de carregador;  

"Carregamento completo", qualquer carregamento proveniente de um só expedidor ao qual é reservado o uso exclusivo de um veículo 
ou de um grande contentor e no qual todas as operações de carga e de descarga são efetuadas em conformidade com as instruções do 
expedidor ou do destinatário;  
NOTA: O termo correspondente para as matérias radioativas é "uso exclusivo".  

"Cartucho de gás", ver “Recipiente de fraca capacidade contendo gás”;  

"CEE-ONU", a Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa (Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 GENEBRA 
10);  

"CEN", ver "EN";  

"CGA", a Compressed Gas Association (CGA, 14501 George Carter Way, Suite 103, Chantilly, VA 20151, United States of America);  

"CGEM", ver "Contentor para gás de elementos múltiplos";  
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"CIM", as Regras Uniformes relativas ao Contrato de Transporte Internacional Ferroviário de Mercadorias [Apêndice B da Convenção 
relativa aos Transportes Internacionais Ferroviários (COTIF)], conforme modificadas e publicadas pela Organização intergovernamental 
para os Transportes Internacionais Ferroviários (OTIF) em Berna;  

"Cisterna", um reservatório, munido dos seus equipamentos de serviço e de estrutura. Quando o termo é utilizado isoladamente, com-
preende os contentores-cisterna, as cisternas móveis, as cisternas desmontáveis e as cisternas fixas, tal como são definidos na presente 
secção, bem como as cisternas que constituem elementos de veículos-bateria ou de CGEM;  
NOTA: Para as cisternas móveis, ver 6.7.4.1.  

"Cisterna desmontável", uma cisterna com capacidade superior a 450 litros que não seja uma cisterna fixa, uma cisterna móvel, um 
contentor-cisterna ou um elemento de um veículo-bateria, que não seja concebida para o transporte das mercadorias sem rutura de 
carga e que normalmente só possa ser manuseada se estiver vazia;  

"Cisterna fechada hermeticamente", uma cisterna que:  

 não possui válvulas de segurança, discos de rutura ou outros dispositivos análogos de segurança nem válvulas de depressão; ou  

 possui válvulas de segurança precedidas de um disco de rutura em conformidade com o 6.8.2.2.10, mas não possui válvulas de 
depressão.  

 uma cisterna destinada ao transporte de líquidos com uma pressão de cálculo de pelo menos 4 bar, ou destinada ao transporte de 
matérias sólidas (pulverulentas ou granuladas) qualquer que seja a pressão de cálculo, é também considerada como sendo fechada 
hermeticamente se:  

 possui válvulas de segurança precedidas de um disco de rutura em conformidade com o 6.8.2.2.10, e válvulas de depressão em 
conformidade com as prescrições do 6.8.2.2.3; ou 

 não possui de válvulas de segurança, discos de rutura ou outros dispositivos análogos de segurança, mas possui válvulas de depres-
são em conformidade com as prescrições do 6.8.2.2.3.  

"Cisterna fixa", uma cisterna com capacidade superior a 1000 litros fixada permanentemente num veículo (que passa então a ser um 
veículo-cisterna) ou que é parte integrante do chassis desse veículo; 

"Cisterna móvel", uma cisterna multimodal que esteja conforme com as definições do Capítulo 6.7 ou do Código IMDG, indicada por 
uma instrução de transporte como cisterna móvel (código T) na coluna (10) do Quadro A do Capítulo 3.2 e, quando utilizada no trans-
porte de gases tal como definidos no 2.2.2.1.1, com capacidade superior a 450 litros;  

"Cisterna para resíduos operada sob vácuo", uma cisterna fixa, uma cisterna desmontável, um contentor-cisterna ou uma caixa móvel 
cisterna utilizada principalmente para o transporte de resíduos perigosos, construída ou equipada de modo especial para facilitar o 
enchimento e a descarga de resíduos segundo as prescrições do Capítulo 6.10. Uma cisterna que satisfaça integralmente as prescrições 
dos Capítulos 6.7 ou 6.8 não é considerada como cisterna para resíduos operada sob vácuo;  

"CMR", a Convenção relativa ao Contrato de Transporte Internacional de Mercadorias por Estrada (Genebra, 1956), conforme modifi-
cada e publicada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em Genebra;  

"Código IMDG", o Código Marítimo Internacional das Mercadorias Perigosas, regulamento de aplicação do Capítulo VII, Parte A da Con-
venção Internacional de 1974 para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar (Convenção SOLAS), publicado pela Organização Marítima 
Internacional (OMI) em Londres;  

"Componentes inflamáveis" (para os aerossóis), líquidos inflamáveis, sólidos inflamáveis ou gases ou misturas de gases inflamáveis, 
conforme definidos no Manual de Ensaios e de Critérios, Parte III, subsecção 31.1.3, Notas 1 a 3. Esta designação não compreende as 
matérias pirofóricas, as matérias suscetíveis de auto-aquecimento e as matérias que reagem em contacto com a água. O calor químico 
de combustão deve ser determinado por um dos métodos ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1 a 86.3 ou NFPA 30B;  

"Contentor", um equipamento de transporte (estrutura ou outro equipamento análogo):  

 que tenha caráter permanente e seja por conseguinte suficientemente resistente para poder ser utilizado repetidamente;  

 especialmente concebido para facilitar o transporte de mercadorias, sem rutura de carga, por um ou vários modos de transporte;  

 munido de dispositivos que facilitam a estiva e o manuseamento, designadamente aquando da sua transferência de um meio de 
transporte para outro;  

 concebido de modo a facilitar o enchimento e o esvaziamento;  

 de um volume interno de pelo menos 1 m3, exceto os contentores para o transporte de matérias radioativas.  

Além disso, entende-se por:  
"Pequeno contentor", um contentor cujo volume interior é inferior ou igual a 3 m3;  
"Grande contentor",  
(a) um contentor que não corresponde à definição de pequeno contentor;  
(b) no sentido da CSC, um contentor com dimensões tais que a superfície delimitada pelos quatro ângulos inferiores exteriores seja:  

(i) de pelo menos 14 m2 (150 pés quadrados), ou  
(ii) de pelo menos 7 m2 (75 pés quadrados) se estiver provido de peças de canto nos ângulos superiores;  

"Contentor coberto", um contentor descoberto munido de um toldo para proteger a mercadoria carregada;  
"Contentor descoberto", um contentor de teto descoberto ou um contentor de tipo plataforma;  
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"Contentor fechado", um contentor totalmente fechado, com teto rígido, paredes laterais rígidas, paredes de extremidade rígidas e 
estrado. O termo engloba os contentores de teto de abrir, desde que o teto esteja fechado durante o transporte;  
Uma "caixa móvel" é um contentor que, segundo a norma EN 283:1991, apresenta as seguintes caraterísticas:  

 tem uma resistência mecânica concebida apenas para o transporte num vagão ou num veículo em circulação terrestre ou para 
navegação interior;  

 não pode ser empilhado;  

 pode ser transferido do veículo rodoviário sobre patolas e recarregado pelos seus próprios meios a bordo do veículo;  

NOTA: O termo "contentor" não compreende as embalagens usuais, nem os grandes recipientes para granel (GRG), nem os contentores-
cisterna, nem os veículos. No entanto, um contentor pode ser utilizado como embalagem para o transporte de matérias radioativas.  
 
"Contentor-cisterna", um equipamento de transporte que satisfaz a definição de contentor e compreende um reservatório e equipa-
mentos, incluindo os equipamentos que permitem as movimentações do contentor-cisterna sem modificação importante da posição 
de equilíbrio, utilizado para o transporte de matérias gasosas, líquidas, pulverulentas ou granulares e com capacidade superior a 0,45 
m3 (450 litros), quando destinado ao transporte de gases conforme definidos no 2.2.2.1.1;  
NOTA: Os grandes recipientes para granel (GRG) que satisfazem as disposições do Capítulo 6.5 não são considerados como contentores-
cisterna.  

"Contentor para gás de elementos múltiplos" (CGEM), um equipamento de transporte que compreende elementos ligados entre si por 
um tubo coletor e montados num quadro. Os elementos seguintes são considerados como elementos de um contentor de gás de ele-
mentos múltiplos: as garrafas, os tubos, os tambores sob pressão ou os quadros de garrafas, bem como as cisternas com capacidade 
superior a 450 litros para os gases conforme definidos no 2.2.2.1.1;  
NOTA: Para os CGEM destinados ao transporte multimodal, ver Capítulo 6.7.  

"Contentor para granel", um invólucro de retenção (incluindo um forro ou revestimento) destinado ao transporte de matérias sólidas 
que estejam diretamente em contacto com o invólucro de retenção. O termo não compreende nem as embalagens, nem os grandes 
recipientes para granel (GRG), nem as grandes embalagens nem as cisternas. Os contentores para granel são:  

 de caráter permanente e por conseguinte suficientemente resistentes para poderem ser utilizados repetidamente;  

 especialmente concebidos para facilitar o transporte de mercadorias, sem rutura de carga, por um ou vários modos de transporte;  

 munido de dispositivos que facilitam o manuseamento;  

 com capacidade de pelo menos 1 m3. Os contentores para granel podem ser, por exemplo, contentores, contentores para granel 
offshore, vagonetas, cubas para granel, caixas móveis, contentores tremonha, contentores com rodas, compartimentos de carga de 
veículos;  

 
"Contentor para granel coberto", significa um contentor para granel com teto aberto, com fundo rígido (incluindo fundos do tipo tre-
monha), paredes laterais e extremidades rígidas e uma cobertura não rígida;  
NOTA: Esta definição só se aplica a contentores para granel que satisfaçam os requisitos do Capítulo 6.11.  

"Contentor para granel fechado", um contentor para granel totalmente fechado com um teto, paredes laterais, extremidades e fundo 
rígidos (incluindo fundos do tipo tremonha). O termo inclui contentores para granel com teto, paredes laterais ou extremidades que 
podem ser fechados durante o transporte. Os contentores para granel fechados podem ser equipados com aberturas que permitam a 
saída de gases e vapores por arejamento e impedir, sob condições normais de transporte, a libertação de conteúdos sólidos, bem como 
a penetração de chuva e salpicos de água;  

"Contentor para granel flexível", um contentor flexível com capacidade não superior a 15 m3 e que compreende os forros, bem como 
os dispositivos de manuseamento e os equipamentos de serviço que lhe são fixados;  

"Contentor para granel offshore", um contentor para granel especialmente concebido para servir de maneira repetida para o transpor-
te com proveniência ou destino em instalações offshore ou entre essas instalações. Deve ser concebido e construído segundo as regras 
relativas à aprovação de contentores offshore manuseados no alto mar enunciadas no documento MSC/Circ.860 publicado pela Orga-
nização Marítima Internacional (OMI);  

"Conteúdo radioativo" (para o transporte de matérias radioativas), as matérias radioativas assim como qualquer sólido, líquido ou gás 
contaminado ou ativado que se encontre no interior da embalagem;  

"Corpo" (para todas as categorias de GRG exceto os GRG compósitos), o recipiente propriamente dito, incluindo os orifícios e os seus 
fechos, e excluindo o equipamento de serviço;  

"CSC", a Convenção Internacional sobre a Segurança dos Contentores (Genebra, 1972) conforme emendada e publicada pela Organiza-
ção Marítima Internacional (OMI), em Londres;  

"CSI", ver “Índice de segurança-criticalidade”;  

"CTU", ver “UTC”;  
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D 

"Descarregador", a empresa que:  
(a) retira um contentor, um contentor para granel, um CGEM, um contentor-cisterna ou uma cisterna móvel de um veículo; ou  
(b) descarrega mercadorias perigosas embaladas, pequenos contentores ou cisternas móveis de um veículo ou de um contentor; ou  
(c) descarrega mercadorias perigosas de uma cisterna (veículo-cisterna, cisterna desmontável, cisterna móvel ou contentor-cisterna) ou 
de um veículo-bateria, de um MEMU ou de um CGEM, ou de um veículo, de um grande contentor ou de um pequeno contentor para 
transporte a granel ou de um contentor para granel;  

"Descarregamento", todas as ações executadas pelo descarregador em conformidade com a definição de descarregador;  

"Destinatário", o destinatário segundo o contrato de transporte. Se o destinatário designa um terceiro em conformidade com as dispo-
sições aplicáveis ao contrato de transporte, este último é considerado como o destinatário no sentido do ADR. Se o transporte se efe-
tua sem contrato de transporte, a empresa que recebe as mercadorias perigosas à chegada deve ser considerada como o destinatário;  

"Detetor de radiação de neutrões", um dispositivo que deteta a radiação de neutrões. Num tal dispositivo, um gás pode ser contido 
num tubo transdutor de eletrões hermeticamente selado que converte a radiação de neutrões num sinal elétrico mensurável;  

"Directiva CE", disposições decididas pelas instituições competentes da Comunidade Europeia e que vinculam os Estados Membros 
destinatários quanto aos resultados a atingir, deixando às instâncias nacionais a competência quanto à forma e aos meios;  

"Diâmetro" (para os reservatórios de cisternas), o diâmetro interior do reservatório; 

"Dispositivo de armazenagem a hidreto metálico", um dispositivo de armazenagem de hidrogénio, único, completo, que compreende 
um recipiente, um hidreto metálico, um dispositivo de descompressão, uma válvula de fecho, um equipamento de serviço e compo-
nentes internos utilizado apenas para o transporte de hidrogénio;  

"Dispositivo de manuseamento" (para os GRG flexíveis), qualquer corrente, correia, argola ou estrutura fixada ao corpo do GRG ou 
constituindo o prolongamento do material em que aquele é fabricado;  

"Dossiê da cisterna", um dossiê que contém todas as informações técnicas importantes respeitantes a uma cisterna, a um veículo-
bateria ou a um CGEM, tais como os certificados e relatórios mencionados nos 6.8.2.3, 6.8.2.4 e 6.8.3.4;  

"Duração de serviço" (para as garrafas e os tubos de material compósito), o número de anos autorizados para a manutenção em servi-
ço da garrafa ou do tubo;  

"Duração de vida nominal" (para as garrafas e os tubos de material compósito), a duração de vida máxima, em número de anos, para a 
qual a garrafa ou o tubo é concebido e aprovado em conformidade com a norma aplicável;  

E 

"Embalador", a empresa que enche as mercadorias perigosas nas embalagens, incluindo as grandes embalagens e os grandes recipien-
tes para granel (GRG) e, se for o caso, prepara os volumes para fins de transporte;  

"Embalagem", um ou vários recipientes e todos os restantes elementos ou materiais necessários para permitir que os recipientes pre-
encham a sua função de retenção e todas as restantes funções de segurança [ver também "Grande embalagem" e "Grande recipiente 
para granel" (GRG)];  

"Embalagem combinada", uma combinação de embalagens para fins de transporte, constituída por uma ou várias embalagens interio-
res acondicionadas numa embalagem exterior nos termos prescritos em 4.1.1.5;  
NOTA: A expressão "embalagem interior" utilizada nas "embalagens combinadas" não deve ser confundido com a expressão “recipiente 
interior” utilizada para as embalagens compósitas.  

"Embalagem compósita", uma embalagem que consiste numa embalagem exterior e um recipiente interior construídos de tal forma 
que o recipiente interior e a embalagem exterior formem uma embalagem integral. Uma vez montada, esta embalagem mantém-se 
como um todo indissociável, e como tal é cheia, armazenada, expedida e esvaziada;  
NOTA: A expressão "recipiente interior" utilizada numa embalagem compósita não deve ser confundida com a expressão "embalagem 
interior" utilizada numa embalagem combinada. Por exemplo, o elemento interior de uma embalagem compósita 6HA1 (matéria plásti-
ca) é um recipiente interior desse tipo, dado que não é normalmente concebido para preencher uma função de contenção sem a sua 
embalagem exterior e, por essa razão, não é uma embalagem interior. Quando um material é mencionado entre parênteses após a 
expressão "Embalagem compósita", refere-se ao recipiente interior.  

"Embalagem de socorro", uma embalagem especial na qual são colocados, com vista a um transporte destinado à sua recuperação ou 
eliminação, volumes de mercadorias perigosas que tenham sido danificados, que apresentem defeitos, fugas ou estejam não-
conformes, ou então mercadorias perigosas que se tenham espalhado ou derramado da sua embalagem;  
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"Embalagem estanque aos pulverulentos", uma embalagem que não deixa passar conteúdos secos, incluindo as matérias sólidas fina-
mente pulverizadas produzidas durante o transporte;  

"Embalagem exterior", a proteção exterior de uma embalagem compósita ou de uma embalagem combinada, com os materiais absor-
ventes, materiais de enchimento e todos os restantes elementos necessários para conter e proteger os recipientes interiores ou as 
embalagens interiores;  

"Embalagem interior", uma embalagem que tem de ser munida de uma embalagem exterior para fins de transporte;  

"Embalagem intermédia", uma embalagem colocada entre embalagens interiores, ou objetos, e uma embalagem exterior;  

"Embalagem metálica leve", uma embalagem de secção circular, elítica, retangular ou poligonal (igualmente cónica), bem como uma 
embalagem com a parte superior cónica ou em forma de balde, de metal (por exemplo, folha-de-flandres), com uma espessura de pa-
rede inferior a 0,5 mm, com o fundo plano ou convexo, munida de um ou de vários orifícios e não abrangida pelas definições dadas 
para tambor e para jerricane;  

"Embalagem recondicionada", uma embalagem, em especial  
(a) um tambor metálico:  

(i) que tenha sido limpo para que os materiais de construção retomem o seu aspeto inicial, tendo sido eliminados todos os conteú-
dos anteriores, bem como a corrosão interna e externa, os revestimentos exteriores e as etiquetas;  
(ii) que tenha sido restaurado na sua forma e no seu perfil de origem, tendo sido retificados e tornados estanques os rebordos (em 
caso de necessidade) e tendo sido substituídas todas as juntas de estanquidade que não façam parte integrante da embalagem; e  
(iii) que tenha sido inspecionado após limpeza, mas antes de ser pintado de novo; as embalagens que se apresentem visivelmente 
picadas ou que apresentem uma importante redução da espessura do material, uma fadiga do metal, roscas ou fechos danificados 
ou outros defeitos importantes devem ser recusadas;  

(b) um tambor ou jerricane de matéria plástica:  
(i) que tenha sido limpo de forma a que os materiais de construção retomem o aspeto original, e do qual tenham sido eliminados 
todos os conteúdos anteriores, bem como os revestimentos exteriores e as etiquetas;  
(ii) no qual tenham sido substituídas todas as juntas de estanquidade que não façam parte integrante da embalagem; e  
(iii) que tenha sido inspecionado após limpeza, com recusa das embalagens que apresentem danos visíveis, tais como ruturas, do-
bras ou fissuras, ou cujos fechos ou roscas estejam danificados ou apresentem outros defeitos importantes;  

"Embalagem reconstruída", uma embalagem, em especial:  
(a) um tambor metálico:  

(i) resultante da produção de um tipo de embalagem ONU que satisfaça as disposições do Capítulo 6.1 a partir de um tipo não con-
forme com essas disposições;  
(ii) resultante da transformação de um tipo de embalagem ONU que satisfaça as disposições do Capítulo 6.1 num outro tipo con-
forme com essas disposições; ou  
(iii) resultante da substituição de certos elementos que façam parte integrante da estrutura (tais como os tampos superiores não 
amovíveis);  

(b) um tambor de matéria plástica:  
(i) resultante da transformação de um tipo ONU num outro tipo ONU (1H1 em 1H2, por exemplo); ou  
(ii) resultante da substituição de certos elementos que façam parte integrante da estrutura. Os tambores reconstruídos estão sub-
metidos às prescrições do Capítulo 6.1 que se aplicam aos tambores novos do mesmo tipo;  

"Embalagem reutilizada", uma embalagem que, após exame, foi declarada isenta de defeitos que possam afectar a sua aptidão para 
suportar os ensaios funcionais. Esta definição inclui em especial as que são cheias de novo com mercadorias compatíveis, idênticas ou 
análogas, e transportadas no âmbito de cadeias de distribuição dependentes do expedidor do produto;  

"Empresa", qualquer pessoa singular, qualquer pessoa coletiva com ou sem fins lucrativos, qualquer associação ou qualquer agrupa-
mento de pessoas sem personalidade jurídica com ou sem fins lucrativos, bem como qualquer organismo relacionado com uma autori-
dade pública, quer tenha personalidade jurídica própria, quer dependa de uma autoridade com essa personalidade;  

"EN" (Norma), uma norma europeia publicada pelo Comité Europeu de Normalização (CEN) (CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles);  

"Enchedor", a empresa que enche as mercadorias perigosas numa cisterna (veículo-cisterna, cisterna desmontável, cisterna móvel, 
contentor-cisterna) ou num veículo-bateria ou CGEM, ou num veículo, grande contentor ou pequeno contentor para granel;  

"Ensaio de estanquidade", um ensaio de estanquidade de uma cisterna, de uma embalagem ou de um GRG, bem como do equipamen-
to ou dos dispositivos de fecho;  
NOTA: Para as cisternas móveis, ver Capítulo 6.7.  

"Equipamento de estrutura",  
(a) da cisterna de um veículo-cisterna ou de uma cisterna desmontável, os elementos de fixação, de reforço, de proteção ou de estabi-
lização que são exteriores ou interiores ao reservatório;  
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(b) da cisterna de um contentor-cisterna, os elementos de reforço, de fixação, de proteção ou de estabilização que são exteriores ou 
interiores ao reservatório;  
(c) dos elementos de um veículo-bateria ou de um CGEM, os elementos de reforço, de fixação, de proteção ou de estabilização que são 
exteriores ou interiores ao reservatório ou ao recipiente;  
(d) de um GRG, para todos os GRG exceto os GRG flexíveis, os elementos de reforço, de fixação, de manuseamento, de proteção ou de 
estabilização do corpo (incluindo a palete base para os GRG compósitos com recipiente interior de matéria plástica);  
NOTA: Para as cisternas móveis, ver Capítulo 6.7.  

"Equipamento de serviço",  
(a) de uma cisterna, os dispositivos de enchimento, de descarga, de arejamento, de respiro, de segurança, de aquecimento e de isola-
mento térmico, os dispositivos de aditivos, bem como os instrumentos de medida;  
(b) dos elementos de um veículo-bateria ou de um CGEM, os dispositivos de enchimento e de descarga, incluindo o tubo coletor, os 
dispositivos de segurança, bem como os instrumentos de medida;  
(c) de um GRG, os dispositivos de enchimento e de descarga e, conforme os casos, os dispositivos de descompressão ou de arejamento, 
dispositivos de segurança, de aquecimento e de isolamento térmico, bem como os instrumentos de medida;  
NOTA: Para as cisternas móveis, ver Capítulo 6.7.  

"Equipamento de transporte", um veículo, um vagão, um contentor, um contentor-cisterna, uma cisterna móvel ou um CGEM;  

"Estrado" (classe 1), uma folha de metal, de matéria plástica, de cartão ou de outro material apropriado, colocado em embalagens 
interiores, intermédias ou exteriores e que permite uma arrumação apertada nessas embalagens. A superfície do estrado pode ser 
concebida de forma que as embalagens ou os objetos possam ser inseridos, mantidos em segurança e separados uns dos outros;  

"Expedidor", a empresa que expede mercadorias perigosas para si mesma ou para um terceiro. Quando o transporte é efetuado na 
base de um contrato de transporte, o expedidor segundo esse contrato é considerado como o expedidor;  

F 

"Fecho", um dispositivo que serve para fechar a abertura de um recipiente;  

"Forro", uma manga ou um saco independente colocado no interior do corpo, mas não fazendo parte integrante de uma embalagem, 
incluindo uma grande embalagem ou um GRG, incluindo os meios de obturação das suas aberturas;  

G 

"Garantia da conformidade" (matéria radioativa), um programa sistemático de medidas aplicado por uma autoridade competente e 
que visa garantir que as disposições do ADR são respeitadas na prática;  

"Garantia da qualidade", um programa sistemático de controlos e de inspeções aplicado por qualquer organização ou qualquer orga-
nismo e que visa dar uma garantia adequada de que as prescrições de segurança do ADR são respeitadas na prática;  

"Garrafa", um recipiente sob pressão transportável com capacidade em água que não exceda 150 litros (ver também "Quadro de garra-
fas");  

"Garrafa sobremoldada", uma garrafa destinada ao transporte de GPL com capacidade em água que não exceda 13 l ???, constituída 
por uma garrafa interior de aço soldado revestida, protegida por um invólucro sobremoldado de matéria plástica celular colado de 
forma indissociável à parede exterior do recipiente de aço;  

"Gás", uma matéria que:  
(a) a 50 °C tem uma pressão de vapor superior a 300 kPa (3 bar); ou  
(b) é inteiramente gasosa a 20 °C à pressão normal de 101,3 kPa.  

"Gás natural comprimido" (GNC), um gás comprimido composto por gás natural de forte teor em metano afetado ao número ONU 
1971;  

"Gás natural liquefeito" (GNL), um gás liquefeito por refrigeração composto por gás natural de forte teor em metano afetado ao nú-
mero ONU 1972;  

"Gás de petróleo liquefeito" (GPL), um gás liquefeito a baixa pressão composto por um ou mais hidrocarbonetos leves a que apenas 
são afetos os Nºs ONU 1011, 1075, 1965, 1969 ou 1978, e que são constituídos maioritariamente por propano, propeno, butano, 
isómeros de butano, buteno, com traços de outros gases de hidrocarbonetos;  
NOTA 1: Gases inflamáveis afetos a outros números ONU não devem ser considerados GPL.  
NOTA 2: Para o Nº ONU 1075 ver NOTA 2 sob 2F, N º ONU 1965, no quadro dos gases liquefeitos do 2.2.2.3.  

"Gerador de aerossol", ver “Aerossol”;  



CNTMP/2019/5 
     1.2.2019 

 

 

"GHS", ver "SGH";  

"Grade", uma embalagem exterior com paredes incompletas;  

"Grande contentor", ver "Contentor";  

"Grande embalagem", uma embalagem que consiste numa embalagem exterior contendo objetos ou embalagens interiores e que:  
(a) é concebida para um manuseamento mecânico;  
(b) tem uma massa líquida superior a 400 kg ou uma capacidade superior a 450 litros, mas cujo volume não ultrapassa 3 m3;  

"Grande embalagem de socorro", uma embalagem especial que:  
(a) é concebida para um manuseamento mecânico;  
(b) tem uma massa líquida superior a 400 kg ou uma capacidade superior a 450 litros, mas cujo volume não ultrapassa 3 m3; na qual 
são colocados, com vista a um transporte destinado à sua recuperação ou eliminação, volumes de mercadorias perigosas que tenham 
sido danificados, que apresentem defeitos, que tenham fugas ou estejam não conformes, ou então mercadorias perigosas que se te-
nham espalhado ou derramado da sua embalagem;  
 
"Grande embalagem reconstruída", uma grande embalagem metálica, ou uma grande embalagem de matéria plástica rígida:  
(a) resultante da produção de um tipo ONU conforme a partir de um tipo não conforme; ou  
(b) resultante da transformação de um tipo ONU conforme num outro tipo conforme. As grandes embalagens reconstruídas são sub-
metidas às mesmas prescrições do ADR que uma grande embalagem nova do mesmo tipo (ver também a definição de modelo tipo no 
6.6.5.1.2);  

"Grande embalagem reutilizada", uma grande embalagem destinada a ser cheia de novo que, após avaliação, foi declarada isenta de 
defeitos que possam afetar a sua aptidão para suportar os ensaios funcionais. Esta definição inclui em especial as grandes embalagens 
que são cheias novamente com mercadorias idênticas ou análogas e compatíveis, e transportadas no circuito de distribuição depen-
dente do expedidor;  

"Grande recipiente para granel" (GRG), uma embalagem transportável, rígida ou flexível, diferente das que são especificadas no Capí-
tulo 6.1,  
(a) com uma capacidade:  

(i) não superior a 3 m3, para as matérias sólidas e líquidas dos grupos de embalagem II e III;  
(ii) não superior a 1,5 m3, para as matérias sólidas do grupo de embalagem I embaladas em GRG flexíveis, de matéria plástica rígi-
da, compósitos, de cartão ou de madeira;  
(iii) não superior a 3 m3, para as matérias sólidas do grupo de embalagem I embaladas em GRG metálicos;  
(iv) não superior a 3 m3, para as matérias radioativas da classe 7;  

(b) concebida para um manuseamento mecânico;  
(c) que pode resistir às solicitações produzidas aquando do manuseamento e do transporte, o que deve ser confirmado pelos ensaios 
especificados no Capítulo 6.5;  

NOTA 1: As cisternas móveis ou contentores-cisterna que satisfazem as prescrições dos Capítulos 6.7 ou 6.8, respetivamente, não são 
considerados como grandes recipientes para granel (GRG).  
NOTA 2: Os grandes recipientes para granel (GRG) que satisfazem as prescrições do Capítulo 6.5 não são considerados contentores no 
sentido do ADR.  

"GRG compósito com recipiente interior de matéria plástica", um GRG constituído por elementos de estrutura sob a forma de invólu-
cro exterior rígido envolvendo um recipiente interior de matéria plástica, incluindo todo o equipamento de serviço ou outro equipa-
mento de estrutura. É construído de tal modo que, uma vez montado, o invólucro exterior e o recipiente interior constituem um con-
junto indissociável, que é utilizado como tal nas operações de enchimento, de armazenagem, de transporte ou de descarga;  
NOTA: A expressão “matéria plástica", quando é utilizada a propósito dos GRG compósitos em relação aos recipientes interiores, com-
preende outros materiais polimerizados, como por exemplo a borracha.  

"GRG de cartão", um GRG constituído por um corpo de cartão com ou sem tampa superior e inferior independente, se necessário por 
um forro (mas sem embalagens interiores), e pelo equipamento de serviço e equipamento de estrutura apropriados;  

"GRG de madeira", um GRG constituído por um corpo de madeira, rígido ou dobrável, com forro (mas sem embalagens interiores), e 
pelo equipamento de serviço e equipamento de estrutura apropriados;  

"GRG de matéria plástica rígida", um GRG constituído por um corpo de matéria plástica rígida, que pode incluir uma estrutura e ser 
dotado de um equipamento de serviço apropriado;  

"GRG flexível", um GRG constituído por um corpo de filme, de tecido ou de outro material flexível ou ainda de combinações de materi-
ais deste tipo, e, se necessário, de um revestimento interior ou de um forro, dotado dos equipamentos de serviço e dispositivos de 
manuseamento apropriados;  

"GRG flexível, manutenção regular de um", ver "Manutenção regular de um GRG flexível";  
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"GRG rígido, manutenção regular de um", ver "Manutenção regular de um GRG rígido";  

"GRG metálico", um GRG constituído por um corpo metálico, bem como pelo equipamento de serviço e equipamento de estrutura 
apropriados;  

"GRG protegido" (para os GRG metálicos), um GRG equipado com uma proteção suplementar contra os choques. Esta proteção pode 
revestir, por exemplo, a forma de uma parede de camadas múltiplas (construção tipo sanduíche) ou de uma parede dupla, ou de uma 
armação com cobertura, em rede metálica;  

"GRG reconstruído", um GRG metálico, um GRG de matéria plástica rígida ou um GRG compósito:  
(a) resultante da produção de um tipo ONU conforme a partir de um tipo não conforme; ou  
(b) resultante da transformação de um tipo ONU conforme num outro tipo conforme.  
Os GRG reconstruídos são submetidos às mesmas prescrições do ADR que um GRG novo do mesmo tipo (ver também a definição de 
modelo tipo no 6.5.6.1.1);  

"GRG reparado", um GRG metálico, um GRG de matéria plástica rígida ou um GRG compósito que, por ter sofrido um choque ou por 
qualquer outra razão (por exemplo, corrosão, fragilização ou qualquer outro indício de enfraquecimento em relação ao modelo tipo 
ensaiado), foi restaurado por forma a voltar a estar conforme com o modelo tipo ensaiado e a ser submetido com sucesso aos ensaios 
do modelo tipo. Para fins do ADR, a substituição do recipiente interior rígido de um GRG compósito por um recipiente em conformida-
de com o modelo tipo de origem do mesmo fabricante é considerado como uma reparação. A expressão, contudo, não compreende a 
manutenção regular de um GRG rígido. O corpo de um GRG de matéria plástica rígida e o recipiente interior de um GRG compósito não 
são reparáveis. Os GRG flexíveis não são reparáveis, salvo com o acordo da autoridade competente;  

"Grupo de embalagem", para fins de embalagem, um grupo ao qual são afetadas certas matérias em função do grau de perigo que 
apresentam para o transporte. Os grupos de embalagem têm os seguintes significados, que são precisados na parte 2:  
- grupo de embalagem I: matérias muito perigosas;  
- grupo de embalagem II: matérias medianamente perigosas;  
- grupo de embalagem III: matérias levemente perigosas;  
NOTA: Certos objetos contendo matérias perigosas são também afetados a um grupo de embalagem. 

H 

"Hermético", ver "Cisterna fechada hermeticamente";  

I 

"IAEA", ver "AIEA”;  

"IBC", ver "Grande recipiente para granel”;  

"ICAO", ver "OACI”;  

"IMDG", ver "Código IMDG”;  

"IMO", ver "OMI";  

"Índice de segurança-criticalidade (ISC ou CSI) de um pacote, de uma sobrembalagem ou de um contentor contendo matérias cindí-
veis" (para o transporte de matérias radioativas), um valor que serve para limitar a acumulação de pacotes, sobrembalagens ou con-
tentores contendo matérias cindíveis;  

"Índice de transporte (IT ou TI) de um pacote, de uma sobrembalagem ou de um contentor, ou de uma matéria LSA-I ou de um objecto 
SCO-I não embalado" (para o transporte de matérias radioativas), um valor que serve para limitar a exposição a radiações;  

"Intensidade de radiação" (para o transporte de matérias radioativas), o débito de dose correspondente expresso em milisievert por 
hora ou microsievert por hora;  

"Instruções Técnicas da OACI", as Instruções técnicas para a segurança do transporte aéreo das mercadorias perigosas em complemen-
to do Anexo 18 da Convenção de Chicago relativa à aviação civil internacional (Chicago, 1944), publicadas pela Organização da Aviação 
Civil Internacional (OACI) em Montreal;  

"Invólucro de confinamento" (para o transporte de matérias radioactivas), o conjunto dos componentes da embalagem que, de acordo 
com as especificações de conceção, visam assegurar a retenção das matérias radioativas durante o transporte;  

"ISO" (Norma), uma norma internacional publicada pela Organização Internacional de Normalização (ISO) (1, rue de Varembé, CH-1204 
GENEVE 20);  
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J 

"Jerricane", uma embalagem de metal ou de matéria plástica, de secção retangular ou poligonal, munida de um ou de vários orifícios;  

L 

"Lata de gás sob pressão", ver "Aerossol”;  

"Líquido", uma matéria que, a 50 °C, tem uma tensão de vapor de no máximo 300 kPa (3 bar) e, não sendo completamente gasosa a 20 
°C e a 101,3 kPa, que:  
(a) tem um ponto de fusão ou um ponto de fusão inicial igual ou inferior a 20 °C a uma pressão de 101,3 kPa; ou 
(b) é líquida segundo o método de ensaio ASTM D 4359-90; ou  
(c) não é pastosa segundo os critérios aplicáveis ao ensaio de determinação da fluidez (ensaio do penetrómetro) descrito em 2.3.4;  
NOTA: É considerado como transporte no estado líquido no sentido das prescrições para as cisternas:  
- o transporte de líquidos segundo a definição acima;  
- o transporte de matérias sólidas apresentadas a transporte no estado fundido.  

M 

"Manual de Ensaios e de Critérios", a sexta edição revista da publicação da Organização das Nações Unidas das “Recomendações relati-
vas ao transporte de mercadorias perigosas, Manual de Ensaios e de Critérios” (ST/SG/AC.10/11/Rev.6);  

"Manutenção regular de um GRG flexível", a execução de operações regulares num GRG flexível de matéria plástica rígida ou de maté-
ria têxtil, tais como:  
(a) limpeza; ou  
(b) substituição de elementos que não façam parte integrante do GRG, tais como forros e ataduras de fecho, por elementos em con-
formidade com as especificações de origem do fabricante; sob reserva de que essas operações não afetem a função de retenção do 
GRG flexível nem a sua conformidade com o modelo tipo.  

"Manutenção regular de um GRG rígido", a execução de operações regulares num GRG metálico, num GRG de matéria plástica rígida 
ou num GRG compósito, tais como:  
(a) limpeza;  
(b) retirada e reinstalação ou substituição dos fechos no corpo (incluindo as juntas apropriadas), ou do equipamento de serviço, em 
conformidade com as especificações de origem do fabricante, na condição de que seja verificada a estanquidade do GRG; ou  
(c) reparação do equipamento de estrutura que não desempenhe diretamente uma função de retenção de uma mercadoria perigosa 
ou de conservação da pressão de descarga, de maneira que o GRG fique novamente conforme com o modelo tipo ensaiado (afinação 
das bases ou dos dispositivos de elevação, por exemplo), sob reserva de que a função de retenção do GRG não seja afetada;  

"Massa bruta máxima admissível",  
(a) (para os GRG), a soma da massa do GRG, do equipamento de serviço ou de estrutura e da massa líquida máxima;  
(b) (para as cisternas), a tara da cisterna e a carga mais pesada cujo transporte é autorizado;  
NOTA: Para as cisternas móveis, ver Capítulo 6.7.  

"Massa de um volume", salvo indicação em contrário, a massa bruta do volume. A massa dos contentores e das cisternas utilizadas 
para o transporte das mercadorias não está compreendida nas massas brutas;  

"Massa líquida de matérias explosivas", a massa total das matérias explosivas, sem embalagens, invólucros, etc. (as expressões “Quan-
tidade líquida de matérias explosivas”, “Conteúdo líquido de matérias explosivas”, “Peso líquido de matérias explosivas” ou “Massa 
líquida em quilogramas em conteúdo de matérias explosivas” são frequentemente utilizadas com o mesmo sentido);  

"Massa líquida máxima", a massa líquida máxima do conteúdo de uma embalagem simples ou a massa combinada máxima das emba-
lagens interiores e do seu conteúdo, expressa em quilogramas;  

"Matérias de origem animal", carcaças de animais, partes de corpos de animais ou géneros alimentares ou alimentos para animais 
de origem animal;  

"Matérias plásticas recicladas", matérias recuperadas a partir de embalagens industriais usadas que foram limpas e preparadas para 
serem transformadas em embalagens novas;  

"Meio de transporte", um veículo ou um vagão, para o transporte rodoviário ou ferroviário;  

"Membro da tripulação", um condutor ou qualquer outra pessoa que acompanhe o condutor por motivos de segurança, de proteção 
física, de formação ou de operação;  

"MEMU", ver "Unidade móvel de fabrico de explosivos";  
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"Mercadorias perigosas", as matérias e objetos cujo transporte é proibido segundo o ADR ou autorizado apenas nas condições aí pre-
vistas;  

"Modelo" (para o transporte de matérias radioativas), a descrição de matérias cindíveis isentas segundo o 2.2.7.2.3.5 (f), de uma maté-
ria radioativa sob forma especial, de uma matéria radioativa de baixa dispersão, de um pacote ou de uma embalagem que permita 
identificar o objeto com precisão. A descrição pode comportar especificações, planos, relatórios de conformidade com as prescrições 
regulamentares e outros documentos pertinentes;  

"Motor a pilha de combustível", um dispositivo utilizado para fazer funcionar um equipamento e que consiste numa pilha de combus-
tível e na sua reserva de carburante, integrada com a pilha de combustível ou separada, e incluindo todos os acessórios necessários 
para desempenhar a sua função;  

N 

"No território" (para o transporte de matérias radioativas), significa o território dos países através ou nos quais uma expedição é reali-
zada, mas exclui especificamente os seus espaços aéreos quando a expedição é realizada por via aérea, desde que não existam escalas 
programadas nesses países;  

"Nome técnico", uma denominação química reconhecida, se for o caso, uma denominação biológica reconhecida, ou uma outra deno-
minação utilizada correntemente nos manuais, revistas e textos científicos e técnicos (ver 3.1.2.8.1.1);  

"N.O.S.", not otherwise specified, ver "Rubrica n.s.a.";  

"N.S.A.", non spécifié par ailleurs, ver "Rubrica n.s.a."  

"Número ONU" ou "Nº ONU", o número de identificação de quatro algarismos das matérias ou objectos extraído do Regulamento tipo 
da ONU;  

O 

"OACI", a Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) (OACI, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada);  

"OMI", a Organização Marítima Internacional (OMI) (OMI, 4 Albert Embankment, Londres SE1 7SR, United Kingdom);  

"ONU", a Organização das Nações Unidas (UN Headquarters, First Avenue at 46th Street, Nova Iorque, NY 10017, United States of 
America, e UNOG, Palais des Nations, CH-1211 GENEBRA 10);  

"Operador de contentor-cisterna ou de cisterna móvel", a empresa em nome da qual o contentor-cisterna ou a cisterna móvel são 
registados ou admitidos ao transporte;  

"Organismo de inspeção", um organismo de inspeção e ensaios independente, reconhecido pela autoridade competente;  

"OTIF", a Organização intergovernamental para os Transportes Internacionais Ferroviários (OTIF, Gryphenhübeliweg 30, CH-3006 BER-
NA);  

P 

"Pacote" (classe 7), a embalagem e o seu conteúdo radioactivo, tal como eles se apresentam no momento do transporte;  

"Pequeno contentor", ver "Contentor";  

"Pilha de combustível", um dispositivo eletroquímico que converte a energia química de um combustível em energia eléctrica, calor e 
produtos de reação;  

"Ponto de inflamação", a temperatura mais baixa de um líquido à qual os seus vapores formam com o ar uma mistura inflamável;  

"Pressão de cálculo", uma pressão teórica pelo menos igual à pressão de ensaio, podendo, em função do grau de perigo apresentado 
pela matéria transportada, ultrapassar mais ou menos a pressão de serviço, e que serve unicamente para determinar a espessura das 
paredes do reservatório, independentemente de qualquer dispositivo de reforço exterior ou interior;  
NOTA: Para as cisternas móveis, ver Capítulo 6.7.  

"Pressão de descarga", a pressão máxima efetivamente desenvolvida na cisterna durante a descarga sob pressão;  

"Pressão de enchimento", a pressão máxima efetivamente desenvolvida na cisterna durante o enchimento sob pressão;  

"Pressão de ensaio", a pressão que deve ser exercida durante o ensaio de pressão na inspeção inicial ou periódica;  
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NOTA: Para as cisternas móveis, ver Capítulo 6.7.  

"Pressão de serviço", a pressão estabilizada de um gás comprimido à temperatura de referência de 15 °C num recipiente sob pressão 
cheio;  
NOTA: Para as cisternas, ver "Pressão máxima de serviço".  

"Pressão de utilização normal máxima", para o transporte de matérias radioativas, a pressão máxima acima da pressão atmosférica ao 
nível médio do mar que seria atingida no interior do invólucro de confinamento no decurso de um ano nas condições de temperatura e 
de radiação solar correspondentes às condições do meio ambiente, na ausência de arejamento, de arrefecimento exterior através de 
um sistema auxiliar ou de controlo operacional durante o transporte.  

"Pressão estabilizada", a pressão a que chega o conteúdo de um recipiente sob pressão em equilíbrio térmico e de difusão;  

"Pressão máxima de serviço" (pressão manométrica), o mais elevado dos três valores seguintes, suscetível de ser atingido no topo da 
cisterna na sua posição de exploração:  
(a) valor máximo da pressão efetiva autorizada na cisterna durante uma operação de enchimento (pressão máxima autorizada de en-
chimento);  
(b) valor máximo da pressão efetiva autorizada na cisterna durante uma operação de descarga (pressão máxima autorizada de descar-
ga);  
(c) pressão manométrica efetiva à qual a cisterna é submetida pelo seu conteúdo (incluindo os gases estranhos que possa conter) à 
temperatura máxima de serviço. Salvo condições particulares prescritas no Capítulo 4.3, o valor numérico desta pressão de serviço 
(pressão manométrica) não deve ser inferior à tensão de vapor da matéria de enchimento a 50 °C (pressão absoluta).  
Para as cisternas munidas de válvulas de segurança (com ou sem disco de rutura), com exceção das cisternas destinadas ao transporte 
de gases, comprimidos, liquefeitos ou dissolvidos da classe 2, a pressão máxima de serviço (pressão manométrica) é no entanto igual à 
pressão prescrita para o funcionamento dessas válvulas de segurança;  

NOTA 1: A pressão máxima de serviço não é aplicável às cisternas de descarga por gravidade segundo o 6.8.2.1.14 (a).  
NOTA 2: Para as cisternas móveis, ver Capítulo 6.7.  
NOTA 3: Para os recipientes criogénicos fechados, ver a NOTA do 6.2.1.3.6.5.  

Q 

"Quadro de garrafas", um conjunto de garrafas, mantidas agrupadas e ligadas entre si por um tubo coletor, e transportadas como con-
junto indissociável. A capacidade total em água não deve ultrapassar 3000 litros, exceto para os quadros destinados ao transporte de 
gases tóxicos da classe 2 (grupos que comecem pela letra T em conformidade com 2.2.2.1.3), em que essa capacidade deve ser limitada 
a 1000 litros;  

R 

"Reação perigosa",  
(a) uma combustão ou uma libertação de calor considerável;  
(b) a emanação de gases inflamáveis, asfixiantes, comburentes ou tóxicos;  
(c) a formação de matérias corrosivas;  
(d) a formação de matérias instáveis;  
(e) uma elevação perigosa da pressão (apenas para as cisternas);  

"Recipiente", um invólucro de retenção destinado a receber ou a conter matérias ou objetos, incluindo os meios de fecho quaisquer 
que eles sejam. Esta definição não se aplica aos reservatórios;  

"Recipiente" (classe 1), uma caixa, uma garrafa, um tambor, um jarro ou um tubo, incluindo os meios de fecho quaisquer que eles se-
jam, utilizados como embalagem interior ou intermédia;  

"Recipiente criogénico", um recipiente sob pressão transportável isolado termicamente para o transporte de gases liquefeitos refrige-
rados com uma capacidade em água que não exceda 1000 litros;  

"Recipiente criogénico aberto", um recipiente transportável isolado termicamente para o transporte de gases liquefeitos refrigerados, 
mantido à pressão atmosférica através da ventilação contínua do gás liquefeito refrigerado;  

"Recipiente de pequena capacidade contendo gás (cartucho de gás)", um recipiente não recarregável com uma capacidade em água 
não superior a 1000 ml para os recipientes de metal e não superior a 500 ml para recipientes de material sintético ou de vidro, conten-
do um gás ou uma mistura de gases sob pressão. Pode estar provido de uma válvula;  

"Recipiente interior", um recipiente que tem de ser provido de uma embalagem exterior para preencher a sua função de retenção;  
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"Recipiente interior rígido" (para os GRG compósitos), um recipiente que conserve a sua forma geral quando estiver vazio sem que os 
fechos estejam acionados e sem o apoio do invólucro exterior. Qualquer recipiente interior que não seja "rígido" é considerado como 
"flexível";  

"Recipiente sob pressão", um termo genérico que cobre as garrafas, os tubos, os tambores sob pressão, os recipientes criogénicos 
fechados, os dispositivos de armazenagem a hidreto metálico, os quadros de garrafas e os recipientes sob pressão de socorro;  

"Recipientes sob pressão de socorro", um recipiente sob pressão com uma capacidade em água que não exceda 3000 litros, em que 
são colocados recipientes sob pressão danificados, defeituosos, com fugas ou não conformes com vista a um transporte destinado à 
sua recuperação ou eliminação;  

"Regulamento ECE", um Regulamento anexo ao Acordo relativo à adopção de prescrições técnicas uniformes aplicáveis a veículos ro-
doviários, aos equipamentos e às peças susceptíveis de ser montados ou utilizados num veículo rodoviário e às condições de reconhe-
cimento recíproco das homologações concedidas em conformidade com essas prescrições (Acordo de 1958, conforme modificado), 
publicado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova Iorque e Genebra;  

"Regulamento tipo da ONU", o Regulamento tipo anexo à décima oitava edição revista das Recomendações relativas ao transporte de 
mercadorias perigosas (ST/SG/AC.10/1/Rev.19);  

"Remessa", um ou vários volumes, ou um carregamento de mercadorias perigosas apresentados a transporte por um expedidor;  

"Requerente", no caso de avaliação da conformidade, o fabricante ou o respetivo representante autorizado num país Parte contratante 
e no caso de ensaios periódicos, de ensaios intercalares e inspeções extraordinárias, o laboratório de ensaios, o operador ou respetivo 
representante autorizado num país Parte contratante;  

NOTA: Excecionalmente, um terceiro (por exemplo um operador de contentor-cisterna de acordo com a definição do 1.2.1) pode solici-
tar uma avaliação da conformidade.  

"Reservatório" (para cisternas), a parte da cisterna que contém a matéria destinada ao transporte, incluindo as aberturas e os seus 
fechos, mas não inclui o equipamento de serviço e o equipamento de estrutura exterior; NOTA: Para as cisternas móveis, ver Capítulo 
6.7.  

"Resíduos", matérias, soluções, misturas ou objetos que não podem ser utilizados enquanto tais, mas que são transportados para se-
rem reciclados, depositados num local de descarga ou eliminados por incineração ou por outros métodos;  

“Revestimento protetor” (para as cisternas), revestimento que proteja o material metálico da cisterna das matérias a transportar; 
NOTA: Esta definição não se aplica ao revestimento que sirva apenas para proteger a matéria a transportar.  

"RID", o Regulamento relativo ao Transporte Internacional Ferroviário de Mercadorias Perigosas, Apêndice C da COTIF (Convenção 
relativa aos Transportes Internacionais Ferroviários);  

"Rubrica coletiva", um grupo definido de matérias ou de objetos (ver 2.1.1.2, B, C e D);  

"Rubrica n.s.a." (não especificado de outro modo, ou non spécifié par ailleurs), uma rubrica coletiva à qual podem ser afetadas maté-
rias, misturas, soluções ou objetos, que:  
(a) não são mencionados expressamente no Quadro A do Capítulo 3.2, e  
(b) apresentam propriedades químicas, físicas ou perigosas que correspondem à classe, ao código de classificação, ao grupo de emba-
lagem e ao nome e à descrição da rubrica n.s.a.;  

S 

"Saco", embalagem flexível de papel, filme de matéria plástica, têxtil, tecido ou outro material apropriado;  

"SGH", o Sistema Geral Harmonizado de classificação e de etiquetagem de produtos químicos, sexta edição revista, 
(ST/SG/AC.10/30/Rev.6), também designado pela sigla inglesa "GHS", publicado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova 
Iorque e Genebra;  

"Sistema de deteção de radiação", um aparelho que contém detetores de radiação como componentes;  

"Sistema de gestão" (para o transporte de matérias radioativas), um conjunto de elementos inter-relacionadas (sistema) para o estabe-
lecimento de políticas e objetivos e permitindo que os objetivos sejam alcançados de forma eficiente e eficaz;  

"Sistema de isolamento" (para o transporte de matérias radioativas), o conjunto dos elementos da embalagem e das matérias cindíveis 
especificado pelo modelo aprovado ou autorizado pela autoridade competente para garantir a segurança-criticalidade.  

"Sobrembalagem", um invólucro utilizado (no caso das matérias radioativas, por um mesmo expedidor) para conter um ou vários vo-
lumes consolidados numa só unidade mais fácil de manusear e de estivar durante o transporte. Exemplos de sobrembalagens:  
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(a) um estrado de carregamento, como por exemplo uma palete sobre a qual vários volumes são colocados ou empilhados e fixados 
por uma banda de matéria plástica, uma capa de filme retrátil ou extensível ou por outros meios apropriados; ou  
(b) uma embalagem exterior de proteção, como por exemplo uma caixa ou uma grade;  

"Sólido",  
(a) uma matéria cujo ponto de fusão ou ponto de fusão inicial é superior a 20 °C a uma pressão de 101,3 kPa; ou  
(b) uma matéria que não é líquida segundo o método de ensaio ASTM D 4359-90 ou que é pastosa segundo os critérios aplicáveis ao 
ensaio de determinação da fluidez (ensaio do penetrómetro) descrito em 2.3.4;  

T 

"Tabuleiro" (classe 1), ver "Estrado" (classe 1)  

"Tambor", uma embalagem cilíndrica de fundo plano ou convexo, de metal, cartão, matéria plástica, contraplacado ou outro material 
apropriado. Esta definição engloba as embalagens com outras formas, como por exemplo as embalagens redondas com uma parte 
superior cónica ou as embalagens em forma de balde. As "barricas de madeira" e os “jerricanes" não são abrangidos por esta definição;  

"Tambor sob pressão", um recipiente sob pressão transportável soldado com uma capacidade em água superior a 150 litros e que não 
exceda 1000 litros (por exemplo, um recipiente cilíndrico munido de aros de rolamento, ou esferas sobre patins);  

"Taxa de enchimento", a relação entre a massa de gás e a massa de água a 15 °C que encheria por completo um recipiente sob pressão 
pronto para uso;  

"TDAA", ver "Temperatura de decomposição auto-acelerada"  

"Tecido de matéria plástica" (para os GRG flexíveis), um material fabricado a partir de bandas ou de monofilamentos de uma matéria 
plástica apropriada, alongados por tração;  

"Temperatura crítica",  
(a) a temperatura à qual devem ser desencadeados procedimentos de emergência quando houver falha do sistema de regulação de 
temperatura;  
(b) (no sentido das disposições relativas aos gases), a temperatura acima da qual uma matéria não pode existir no estado líquido;  

"Temperatura de decomposição auto-acelerada" (TDAA), a temperatura mais baixa à qual se pode produzir uma decomposição auto-
acelerada para uma matéria contida numa embalagem tal como é utilizada durante o transporte. As prescrições para determinar a 
TDAA e os efeitos de aquecimento sob confinamento encontram-se no Manual de Ensaios e de Critérios, II Parte;  

"Temperatura de polimerização auto-acelerada" (TPAA), a temperatura mais baixa à qual uma matéria pode começar a polimerizar-se 
na embalagem, no GRG ou na cisterna tal como é enviada para transporte. Obtém-se aplicando os mesmos procedimentos de ensaio 
que os aplicados para determinar a temperatura de decomposição auto-acelerada das matérias auto-reativas, em conformidade com a 
Secção 28 da Parte II do Manual de Ensaios e de Critérios;  

"Temperatura de regulação", a temperatura máxima à qual o peróxido orgânico, a matéria auto-reativa ou a matéria que polimeriza 
pode ser transportado em segurança;  

"Tempo de retenção", o tempo que decorre entre o momento em que a cisterna atinge o seu estado de enchimento inicial e o momen-
to em que a pressão atinge, sob o efeito do fluxo de calor, a pressão mínima atribuída aos limitadores de pressão nas cisternas utiliza-
das no transporte de gases liquefeitos refrigerados;  
NOTA: Para as cisternas móveis, ver a subsecção 6.7.4.1.  

"TI", ver “Índice de transporte”;  

"TPAA" ver temperatura de polimerização auto-acelerada (TPAA);  

"Transportador", a empresa que efetua o transporte com ou sem contrato de transporte;  

"Transporte", a deslocação das mercadorias perigosas, incluindo as paragens impostas pelas condições de transporte e incluindo a 
permanência das mercadorias perigosas nos veículos, cisternas e contentores impostas pelas condições de tráfego antes, durante e 
depois da deslocação. Esta definição abrange também a permanência temporária intermédia das mercadorias perigosas para fins de 
transferência de modo ou de meio de transporte (transbordo), na condição de que os documentos de transporte onde constem o local 
de envio e o local de receção sejam apresentados quando solicitados e na condição de que os volumes e as cisternas não sejam abertos 
durante a permanência intermédia, exceto para fins de controlo pelas autoridades competentes;  

"Transporte a granel", o transporte de matérias sólidas ou de objetos não embalados em veículos, contentores ou contentores para 
granel. A expressão não se aplica às mercadorias transportadas como volumes, nem às matérias transportadas em cisternas;  
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"Tubo" (classe 2), um recipiente sob pressão transportável, sem soldadura ou de construção compósita e com uma capacidade em 
água superior a 150 litros e que não exceda 3000 litros;  

U 

"UIC", a União Internacional dos Caminhos de Ferro (UIC, 16 rue Jean Rey, F-75015 PARIS);  

"UNECE", ver “CEE-ONU”;  

"Unidade de transporte", um automóvel ao qual não está atrelado nenhum reboque nem semirreboque ou um conjunto constituído 
por um automóvel e o reboque ou semirreboque que lhe está atrelado;  

"Unidade de transporte de carga", ver “Equipamento de transporte”;  

"Unidade móvel de fabrico de explosivos" (MEMU), uma unidade ou um veículo montado como uma unidade, para o fabrico de explo-
sivos a partir de mercadorias perigosas que não são explosivos e a respetiva aplicação em furos. A unidade é composta por diferentes 
contentores para granel e cisternas e de equipamentos para o fabrico de explosivos, tal como bombas e respetivos acessórios. O 
MEMU pode incluir compartimentos especiais para os explosivos embalados.  
NOTA: Apesar de que a definição de um MEMU contém as palavras "para o fabrico de explosivos e respetiva aplicação em furos”, as 
prescrições para os MEMU apenas se aplicam ao transporte e não ao fabrico ou à aplicação de explosivos".  

"Uso exclusivo", para o transporte de matérias radioativas, a utilização por um único expedidor, de um veículo ou grande contentor, 
relativamente ao qual todas as operações iniciais, intermédias e finais de carga, descarga e expedição são efetuadas de acordo com as 
instruções do expedidor ou do destinatário, quando assim é requerido no ADR.  

"UTC", ver “Unidade de transporte de carga”;  

V 

"Válvula de depressão", um dispositivo com elemento sensível à pressão, de funcionamento automático, para proteger a cisterna con-
tra uma depressão interior inadmissível;  

"Válvula de segurança", um dispositivo com elemento sensível à pressão, de funcionamento automático, para proteger a cisterna con-
tra uma sobrepressão interior inadmissível;  

"Veículo-bateria", um veículo que compreende elementos ligados entre si por um tubo coletor e montados de forma permanente a 
esse veículo. Os elementos seguintes são considerados como elementos de um veículo-bateria: as garrafas, os tubos, os tambores sob 
pressão e os quadros de garrafas, bem como as cisternas com capacidade superior a 450 litros para os gases conforme definidos no 
2.2.2.1.1;  

"Veículo-cisterna", um veículo construído para transportar líquidos, gases ou matérias pulverulentas ou granuladas e que compreende 
uma ou várias cisternas fixas. Além do veículo propriamente dito ou dos elementos de trem móvel que façam as vezes dele, um veícu-
lo-cisterna compreende um ou vários reservatórios, os seus equipamentos e os elementos de ligação ao veículo ou aos elementos de 
trem móvel;  

"Veículo coberto", um veículo descoberto munido de um toldo para proteger a mercadoria carregada;  

"Veículo descoberto", um veículo cuja plataforma é nua ou munida apenas de taipais e de um anteparo;  

"Veículo fechado", um veículo cuja carroçaria é constituída por uma caixa que pode ser fechada. 

"Volume", o produto final da operação de embalagem pronto para a expedição, constituído pela própria embalagem ou grande emba-
lagem ou GRG com o respetivo conteúdo. O termo compreende os recipientes para gás, tal como definidos na presente secção, bem 
como os objetos que, devido às suas dimensões, massa ou configuração, podem ser transportados não embalados ou em berços, gra-
des ou dispositivos de manuseamento. Exceto para o transporte de matérias radioativas, o termo não se aplica às mercadorias trans-
portadas a granel nem às matérias transportadas em cisternas.  
NOTA: Para as matérias radioativas, ver 2.2.7.2, 4.1.9.1.1 e Capítulo 6.4. 

 

1.2.2  UNIDADES DE MEDIDA  (sem modificações) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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1.2.3 LISTA DE ABREVIATURAS  

No ADR, são utilizadas abreviaturas, acrónimos e designações abreviadas de textos regulamentares, com o seguinte significado: 

A 

"ADN", o Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via navegável interior (Genebra, 2000), conforme modifica-
do e publicado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em Genebra;  

"AIEA", a Agência Internacional de Energia Atómica (P.O. Box 100, A-1400 Wien);  

"ASTM", a American Society for Testing and Materials (ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, 
United States of America);  

C 

"CEE-ONU", a Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa (Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Genève 10);  

"CEN", ver "EN";  

"CGA", a Compressed Gas Association (CGA, 14501 George Carter Way, Suite 103, Chantilly, VA 20151, United States of Ame-rica);  

"CGEM", ver "Contentor para gás de elementos múltiplos" em 1.2.1;  

"CIM", as Regras Uniformes relativas ao Contrato de Transporte Internacional Ferroviário de Mercadorias [Apêndice B da Convenção 
relativa aos Transportes Internacionais Ferroviários (COTIF)], conforme modificadas e publicadas pela Organização intergovernamental 
para os Transportes Internacionais Ferroviários (OTIF) em Berna;  

"CMR", a Convenção relativa ao Contrato de Transporte Internacional de Mercadorias por Estrada (Genebra, 1956), conforme modifi-
cada e publicada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em Genebra;  

"Código IMDG", o Código Marítimo Internacional das Mercadorias Perigosas, regulamento de aplicação do Capítulo VII, Parte A da 
Convenção Internacional de 1974 para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar (Convenção SOLAS), publicado pela Organização Maríti-
ma Internacional (OMI) em Londres;  

"CSC", a Convenção Internacional sobre a Segurança dos Contentores (Genebra, 1972) conforme emendada e publicada pela Organiza-
ção Marítima Internacional (OMI), em Londres;  

"CSI", ver “Índice de segurança-criticalidade” em 1.2.1;  

"CTU", ver “UTC”;  

E 

"EN" (Norma), uma norma europeia publicada pelo Comité Europeu de Normalização (CEN) (CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles);  

G 

"GRG", ver "Grande recipiente para granel” em 1.2.1; 

I 

"IAEA", ver "AIEA”;  

"IBC", ver "Grande recipiente para granel” em 1.2.1;  

"ICAO", ver "OACI”;  

"IMDG", ver "Código IMDG”;  

"IMO", ver "OMI";  

"Instruções Técnicas da OACI", as Instruções técnicas para a segurança do transporte aéreo das mercadorias perigosas em comple-
mento do Anexo 18 da Convenção de Chicago relativa à aviação civil internacional (Chicago, 1944), publicadas pela Organização da 
Aviação Civil Internacional (OACI) em Montreal;  
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"ISO" (Norma), uma norma internacional publicada pela Organização Internacional de Normalização (ISO) (1, rue de Varembé, CH-1204 
Genève 20);  

L 

"LPG", ver “Gás de Petróleo Liquefeito” (GPL) em 1.2.1;  

M 

"Manual de Ensaios e de Critérios", a sexta edição revista da publicação da Organização das Nações Unidas das “Recomendações 
relativas ao transporte de mercadorias perigosas, Manual de Ensaios e de Critérios” (ST/SG/AC.10/11/Rev.6 e Emenda 1);  

"MEMU", ver "Unidade móvel de fabrico de explosivos" em 1.2.1;  

N 

"N.O.S.", not otherwise specified, ver "Rubrica n.s.a." em 1.2.1;  

"N.S.A.", non spécifié par ailleurs, ver "Rubrica n.s.a." em 1.2.1;  

O 

"OACI", a Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) (OACI, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada);  

"OMI", a Organização Marítima Internacional (OMI) (OMI, 4 Albert Embankment, London SE1 7SR, United Kingdom);  

"ONU", a Organização das Nações Unidas (UN Headquarters, First Avenue at 46th Street, New York, NY 10017, United States of Ameri-
ca, e UNOG, Palais des Nations, CH-1211 Genève 10);  

"OTIF", a Organização intergovernamental para os Transportes Internacionais Ferroviários (OTIF, Gryphenhübeliweg 30, CH-3006 Bern);  

R 

"Regulamento ECE", um Regulamento anexo ao Acordo relativo à adoção de prescrições técnicas uniformes aplicáveis a veículos rodo-
viários, aos equipamentos e às peças suscetíveis de ser montados ou utilizados num veículo rodoviário e às condições de reconheci-
mento recíproco das homologações concedidas em conformidade com essas prescrições (Acordo de 1958, conforme modificado), pu-
blicado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova Iorque e Genebra;  

"Regulamento tipo da ONU", o Regulamento tipo anexo à vigésima edição revista das Recomendações relativas ao transporte de mer-
cadorias perigosas (ST/SG/AC.10/1/Rev.20);  

"RID", o Regulamento relativo ao Transporte Internacional Ferroviário de Mercadorias Perigosas, Apêndice C da COTIF (Convenção 
relativa aos Transportes Internacionais Ferroviários);  

S 

"SGH", o Sistema Geral Harmonizado de classificação e de etiquetagem de produtos químicos, sétima edição revista, 
(ST/SG/AC.10/30/Rev.7), também designado pela sigla inglesa "GHS", publicado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova 
Iorque e Genebra;  

T 

"TDAA", ver "Temperatura de decomposição auto-acelerada" em 1.2.1;  

"TI", ver “Índice de transporte” em 1.2.1;  

"TPAA" ver temperatura de polimerização auto-acelerada (TPAA) em 1.2.1;  

U 

"UIC", a União Internacional dos Caminhos de Ferro (UIC, 16 rue Jean Rey, F-75015 Paris);  

"UNECE", ver “CEE-ONU”;  

"UTC", ver “Unidade de transporte de carga” em 1.2.1.  


