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NOVOS ACORDOS DE DERROGAÇÃO AO ADR E AO RID  
AINDA NÃO APRECIADOS POR PORTUGAL 

 
 

Acordo Multilateral M 181 
ao abrigo da secção 1.5.1 do ADR 

relativo ao transporte de aerossóis usados/fora de utilização, por limpar 
 

1. Em derrogação às prescrições do parágrafo 4.1.4 (P204) e do parágrafo 3.3.1 (disposição especial 190), os aerossóis 
da classe 2, UN 1950, usados/fora de utilização e expedidos em conformidade com o 5.4.1.1.3, podem ser transporta-
dos para fins de reciclagem ou eliminação, sem estarem protegidos contra as fugas acidentais, na condição de serem 
tomadas medidas que impeçam um aumento perigoso da pressão e a formação de atmosferas perigosas. Os aerossóis 
usados/fora de utilização, com excepção dos que apresentem fugas ou graves deformações, devem ser embalados em 
conformidade com a instrução de embalagem P003 e devem estar providos de meios que permitam reter todo o líquido 
susceptível de se libertar durante o transporte, por exemplo com um material absorvente. Deve existir ventilação ade-
quada afim de impedir a formação de uma atmosfera inflamável ou de uma acumulação de pressão. 
Podem igualmente ser embalados em conformidade com a instrução de embalagem LP02; as grandes embalagens 
devem satisfazer o nível de ensaios do grupo de embalagem III. 
As grandes embalagens para os aerossóis usados/fora de utilização, transportados em conformidade com as disposi-
ções atrás indicadas devem ainda estar providas de meios que permitam reter todo o líquido susceptível de se libertar 
durante o transporte, por exemplo com um material absorvente. 
Os aerossóis que apresentem fugas ou graves deformações devem ser transportados em embalagens de socorro, na 
condição de serem tomadas medidas adequadas que impeçam um aumento perigoso da pressão. 
Os aerossóis transportados para fins de reciclagem ou eliminação em conformidade com as disposições atrás indica-
das devem ser transportados em veículos ou contentores abertos ou ventilados. 

 
2. Este Acordo Multilateral aplica-se ao transporte entre os países Partes Contratantes do ADR que o tenham assinado, 

até 1 de Janeiro de 2007, excepto se for revogado antes desta data por pelo menos um dos signatários, ficando nesse 
caso válido apenas para os transportes entre os países Partes Contratantes do ADR que o tenham subscrito e não o 
tenham revogado, no seu território, até à referida data. 

 
 
Proposto pela Bélgica em 30.06.2006. Assinado pela França (04.08.2006). 

 
 
 

Acordo Multilateral M 182 
ao abrigo da secção 1.5.1 do ADR 

relativo ao transporte de UN 2059 Nitrocelulose em solução, inflamável, em GRG 
 

1. Em derrogação às prescrições da coluna 8 do Quadro A do capítulo 3.2, o UN 2059 Nitrocelulose em solução, inflamá-
vel, GE II, pode ser transportado em GRG’s conformes com a instrução de embalagem IBC02 da subsecção 4.1.4.2, e 
o UN 2059 Nitrocelulose em solução, inflamável, GE III, pode ser transportado em GRG’s conformes com a instrução 
de embalagem IBC03 da subsecção 4.1.4.2. 

 
2. Esta derrogação não pode se aplica aos transportes no Túnel sob o Canal da Mancha. 
 
3. Este Acordo Multilateral aplica-se ao transporte entre os países Partes Contratantes do ADR que o tenham assinado, 

até 11 de Junho de 2011, excepto se for revogado antes desta data por pelo menos um dos signatários, ficando nesse 
caso válido apenas para os transportes entre os países Partes Contratantes do ADR que o tenham subscrito e não o 
tenham revogado, no seu território, até à referida data 

 
 
Proposto pelo Reino Unido em 12.06.2006. Assinado pela Noruega (28.06.2006) e pela Áustria (24.08.2006). 
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Acordo Multilateral M 183 
ao abrigo da secção 1.5.1 do ADR 

relativo à informação exigida no documento de transporte 
para os transportes abrangidos pela subsecção 1.1.3.6  

 
1. As mercadorias perigosas transportadas ao abrigo das isenções previstas para as quantidades máximas por unidade 

de transporte de acordo com a subsecção 1.1.3.6 do ADR, podem ser transportadas sem a aplicação das prescrições 
indicadas em 5.4.1.1.10. 

 
2. Aplicam-se os restantes requisitos do ADR. 
 
3. Este Acordo Multilateral aplica-se ao transporte entre os países Partes Contratantes do ADR que o tenham assinado, 

até 31 de Dezembro de 2008, excepto se for revogado antes desta data por pelo menos um dos signatários, ficando 
nesse caso válido apenas para os transportes entre os países Partes Contratantes do ADR que o tenham subscrito e 
não o tenham revogado, no seu território, até à referida data. 

 
 
Proposto pela Suécia em 12.09.2006.  

 
 
 

Acordo Multilateral RID 2/2006 
ao abrigo da secção 1.5.1 do RID 

relativo à marcação dos vagões cobertos que transportam determinados volumes 
 
1. Em derrogação à subsecção 5.3.1.5, os vagões cobertos transportando volumes, em vez de placas-etiquetas, podem 

ostentar indicações de perigo rectangulares de cor laranja com 180 mm de base e 76 mm de altura e um bordo de cor 
negra de 5 mm a toda a volta. Estas indicações são incluídas na etiqueta principal e fixadas em cada parede lateral. 

 
2. Esta derrogação não se aplica aos transportes de volumes que devam estar munidos com etiquetas de perigo dos 

modelos 1, 1.5 ou 1.6. 
 
3. Este Acordo Multilateral aplica-se ao transporte entre os países Estados Membros da COTIF que o tenham assinado, 

até 31 de Julho de 2011, excepto se for revogado antes desta data por pelo menos um dos signatários, ficando nesse 
caso válido apenas para os transportes entre os países Estados Membros da COTIF que o tenham subscrito e não o 
tenham revogado, no seu território, até à referida data, ou até à entrada em vigor das modificações pertinentes no RID. 

 
 
Proposto pela Áustria em 24.07.2006. 


