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POSIÇÃO SOBRE O ACORDO DE DERROGAÇÃO RID 7/2012 

(transmitida pelos representantes do ISQ e BV-Rinave) 
 

Acordo Multilateral RID 7/2012 (equivalente ao M257) 

ao abrigo da secção 1.5.1 do RID 

relativo às instruções de embalagem IBC04 a IBC08 da subsecção 4.1.4.2 do RID  

 
1. Por derrogação das prescrições da coluna (8) do quadro A do capítulo 3.2, em relação ao 4.1.4.2 do RID, podem 

ser usados os seguintes grandes recipientes para granel (GRGs), além dos referidos, no âmbito das instruções de 
embalagem: 

a) IBC04: GRGs do tipo 31 A,31B e 31N; 
b) IBC05: GRGs do tipo 31 A, 31B, 31N, 31H1, 31H2 e 31HZ1; 
c) IBC06, IBC07 e IBC08: GRGs dos tipos 31 A,31B, 31N, 31H1, 31H2 e 31HZ1. 

  
2. Este acordo multilateral aplica-se ao transporte entre os países Partes Contratantes da COTIF que o tenham assi-

nado, até 31 de dezembro de 2014, exceto 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 da COTIF que o 
tenham subscrito e não o tenham revogado, no seu território, até à referida data. 

##################################### 

 
 
A intenção do AM é possibilitar o transporte de mercadorias sólidas (11, 13 e 21), descarregues por gravi-
dade ou pressão em GRGs Rígidos fabricados em Metal [aço (A), alumínio (B), outro metal que não o aço 
ou alumínio (N)], assim como em flexíveis de Plástico rígido (H) ou Compósitos com recipiente interior em 
plástico rígido (HZ1) em GRGs aprovados para o transporte de mercadorias perigosas líquidas (31). 
 
Verifica-se que para os GRGs aprovados para o transporte de mercadorias perigosas líquidas (31) são 
requeridos mais ensaios para a aprovação de tipo do que os requeridos para a aprovação para o transporte 
de mercadorias perigosas sólidas, conforme se poderá constatar na tabela abaixo. 
 
Ensaios para aprovação de tipo (ADR 6.5.6.3.7) 
 

 
 
Face à constatação acima referida, é nosso parecer que os acordos poderão ser assinados, condicionados 
à necessidade da indústria utilizadora. 
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