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

 
 
 

Acordo Multilateral M258 

ao abrigo da secção 4.1.4 do ADR  

relativo ao transporte de tubos de calor contendo amoníaco anidro 

 

1. Por derrogação das prescrições do ADR da instrução de embalagem P200, os tubos de calor que 

contêm amoníaco anidro, UN1005, podem ser transportados sob as seguintes condições: 

 

a) Os tubos de calor devem ser embalados de acordo com a instrução de embalagem P003; 

 

b) Cada tubo deve adicionalmente cumprir os seguintes requisitos: 

O tubo consiste numa seção de alumínio perfilado extrudido contendo amoníaco anidro; 

O fechamento é assegurado por uma extremidade conformada e por um tampão, soldados 

nas suas extremidades 

A capacidade máxima de amoníaco anidro em cada tubo é de 250 gramas; 

A pressão de rutura de uma seção de alumínio perfilado é de 125 bar. 

A pressão interior a 20ºC não deve exceder 10 bar 

 

c) Durante a sua manufactura cada tubo deve ser sujeito aos seguintes controlos: 

Inspecção das soldaduras com raios-X  

Ensaio de estanqueidade com hélio; 

Ensaio de calor a 125ºC durante 30 minutos; 

Ensaio a 90ºC para detetar fugas de amónia usando papel de tornassol; 

 

2. A documentação relativa aos vários ensaios deve permanecer disponível para as autoridades 

competentes: 

 

3. Todas as outras disposições do ADR continuam aplicáveis. 

 

4. Em complemento à informação prescrita pelo ADR, o expedidor deve mencionar no documento de 

transporte, os seguintes elementos: “Transporte em conformidade com a seção 4.1.4 do ADR 

(M258)” 

 

5. Este Acordo Multilateral aplica-se ao transporte entre os países Partes Contratantes do 
ADR que o tenham assinado, até 5 de março 2018, 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 do ADR que o tenham subscrito e não o 
tenham revogado, no seu território, até à referida data.  

 

Proposto pela França (6.3.2013) 
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Acordo Multilateral M259 

ao abrigo da secção 1.5.1 do ADR 

relativo ao transporte de elementos ou pilhas de lítio danificadas ou defeituosas 

(UN3090-UN3091-UN3480-UN3481) 

 

1. Por derrogação das prescrições do 2.2.9.2 e 3.3.1 da disposição especial 661 do ADR, e de acor-

do com a nova disposição especial 376 adotada pelo Subcomité de Peritos para o Transporte de 

Mercadorias Perigosas das Nações Unidas, na sua 41.ª Sessão, os elementos primários ou as 

pilhas de lítio classificados com os números UN3090, UN3091, UN3480 e UN3481, e cumprindo 

com as definições do ponto 2 seguinte, podem ser transportadas de acordo com o ponto 3 abaixo.  

 

2. O acordo apenas se aplica a elementos ou pilhas de lítio que cumpram as seguintes definições: 

2.1 Os elementos ou pilhas de lítio ou lítio iónico classificadas com os números UN3090-

UN3091-UN3480-UN3481, identificados como estando danificados ou defeituosos, tais 

como aqueles que não obedecem ao ensaio-tipo de acordo com as prescrições do 

Manual de Ensaios e Critérios. 

2.2 Estes elementos primários e pilhas incluem: 

Elementos e pilhas identificadas como defeituosos por razões de segurança; 

Elementos e pihas que têm fugas ou passagens de ar, 

Elementos e pihas que não podem ser diagnosticados antes do transporte; 

Elementos e pihas que sofreram danos físicos ou mecânicos. 

Ao avaliar uma pilha como estando danificada ou defeituosa devem ser tidos em conside-

ração aspectos como a sua eventual má utilização. 

2.3 Elementos ou pilhas susceptíveis de se desmontarem rapidamente, reagirem perigosa-

mente, produzirem chama, ou terem uma evolução de temperatura perigosa, ou uma 

emissão perigosa de vapores corrosivos ou inflamáveis em condições normais de trans-

porte, estão excluídos do presente acordo. Estes elementos ou pilhas só podem ser 

transportados sob condições especificadas pela Autoridade competente. 

 

3. Elementos e pilhas danificados ou defeituosos devem ser transportados de acordo com as pres-

crições aplicáveis a UN3090-UN3091-UN3480-UN3481, exceto no que respeita à disposição 

especial 230, e tal como disposto seguidamente. 

3.1-As embalagens devem ser marcadas com a frase  “pilhas de lítio danificadas/defeituosas” ou 

“pilhas de lítio iónico danificadas/defeituosas”, conforme aplicável. 

3.2- Os elementos e pilhas devem ser embalados de acordo com as instruções de embalagem 

P908 ou P904, definidas no apêndice, conforme for aplicável. 

3.3- O expedidor deverá inscrever no documento de transporte “Transporte em conformidade com 

a seção 1.5.1 do ADR (M259)” 

 

4. Cada carregamento feito sob as condições do presente acordo deve ser notificado à Autoridade 

Competente do país de origem. A notificação deverá incluir uma descrição precisa das mercado-

rias que estão sendo transportadas, bem como as razões invocadas para utilizar o presente acor-

do. 

 

5. Este Acordo Multilateral aplica-se ao transporte entre os países Partes Contratantes do ADR que 
o tenham assinado, até 31 de dezembro de 2014, exceto se for revogado antes desta data por 
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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 ter-
ritório, até à referida data.  

Proposto pela França (16.4.2013 

Apêndice ao acordo multilateral M259 

P908 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM 

Esta instrução aplica-se a UN3090-UN3091-UN3480-UN3481 

As seguintes embalagens são autorizadas para elementos primários ou pilhas danificados ou defeituosos, 

de lítio-iónico e lítio metálico, incluindo aqueles contidos em equipamentos, desde que sejam preenchidos 

os requisitos gerais de 4.4.1 e 4.1.3: 

Para elementos, pilhas e equipamentos que os contenham são autorizados: 

Tambores (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G) 

Caixas (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2) 

Jerricans (3A2, 3B2, 3H2) 

As embalagens devem estar conformes com um desempenho ao nível do grupo de embalagem II. 

Cada elemento ou pilha ou equipamento que os contenham: 

1. Deve ser embalado individualmente numa embalagem interior e colocado dentro de uma embala-

gem exterior. Ambas as embalagens devem ser estanques para impedirem eventuais perdas de 

electrólito. 

 

2. Cada embalagem interior deve ser rodeada por material isolante suficiente, não combustível e não 

condutor, para protecção contra uma evolução perigosa da temperatura. 

 

3. As embalagens seladas devem, quando apropriado, possuir um dispositivo de arejamento. 

 

4. Devem ser tomadas medidas apropriadas para minimizar os efeitos de vibrações ou impactos, 

impedindo os movimentos dos elementos ou das pilhas no interior das embalagens, que poderiam 

conduzir a danos adicionais, e a uma condição perigosa durante o transporte. O material de 

enchimento que é não combustível e não condutor pode também ser utilizado para ir ao encontro 

deste requisito. 

 

5. A não combustibilidade deve ser avaliada de acordo com uma norma reconhecida no país em que 

a embalagem é concebida e manufaturada. 

Para elementos ou pilhas com fugas deve ser adicionado suficiente material absorvente inerte, na 

embalagem interior ou exterior, para absorver qualquer libertação de electrólito. 

Quando um elemento ou uma pilha tiver um peso bruto de mais de mais do que 30 kg apenas se pode 

acondicionar um elemento ou pilha por cada caixa exterior. 

Requisitos adicionais: Os elementos ou pilhas devem estar protegidos contra curto-circuitos 
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LP904 INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM 

Esta instrução aplica-se aos números ONU UN3090-3091-3480-3481 

São autorizadas as seguintes grandes embalagens para um único elemento ou pilha danificados  ou defei-

tuosos, e elemento ou pilha contidos num equipamento, desde que sejam cumpridas as prescrições gerais 

de 4.1.1 e 4.1.3: 

Para elementos e pilhas e respectivos equipamentos que os incorporam: 

Aço (50A) 
Alumínio (50B) 
Outros metais que não o aço ou o alumínio (50N) 
Plástico rígido (50H) 
Contraplacado (50D) 

As embalagens devem conformar-se com um desempenho ao nível do grupo de embalagem II. 

1. Cada pilha ou cada equipamento contendo essa pilha devem ser embalados individualmente 

numa caixa interior e colocados dentro de uma embalagem exterior. As embalagens interiores e 

exteriores devem ser estanques para impedir eventuais derrames de electrólito. 

 

2. Cada embalagem interior deve estar rodeada por suficiente material não combustível e não con-

dutor, para protecção contra uma evolução perigosa de temperatura. 

 

3. As embalagens seladas devem estar munidas de um dispositivo de arejamento, quando apropria-

do. 

 

4. Devem ser tomadas medidas apropriadas para minimizar os efeitos de vibrações e impactos, 

impedindo o movimento dos elementos ou pilhas no interior das embalagens, que possam condu-

zir a danos adicionais e a uma condição perigosa durante o transporte. Pode também ser utilizado 

material de enchimento que não seja combustível nem condutor, para ir ao encontro deste requisi-

to. 

 

5. A não combustibilidade deve ser avaliada, de acordo com uma norma reconhecida no país de ori-

gem onde a embalagem foi concebida ou manufaturada. 

Para elementos ou pilhas com fugas deve ser adicionado suficiente material absorvente inerte, na emba-

lagem interior ou exterior para absorver qualquer derrame de electrólito. 

Requisitos adicionais: Os elementos ou pilhas devem estar protegidos contra o risco de curto-circuitos 

_____________________________________________________________________________________ 
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Acordo Multilateral M260 

ao abrigo da secção 1.5.1 do anexo A do ADR, 

relativo a transporte em embalagens e contentores que contêm substâncias que  

apresentam perigo de provocar asfixia 

 

1. Por derrogação das prescrições das subsecções 5.5.3.6 e 5.5.3.7 do ADR no transporte em 

embalagens e contentores que contêm substâncias suscetíveis de provocarem asfixia, estes 

devem cumprir os seguintes requisitos abaixo especificados: 

 

2. As subsecções 5.5.3.6. e 5.5.3.7 apenas se aplicam quando existe um risco real de asfixia no veí-

culo/vagão, ou grande contentor. Cabe aos intervenientes respectivos avaliarem o risco, tomando 

em consideração os perigos apresentados pelas substâncias que estão sendo usadas para arre-

fecer ou controlar a temperatura, a quantidade de substância que está sendo transportada, a 

duração da jornada e o tipo de acondicionamento que está a ser usado. Como regra, é assumido 

que as embalagens contendo neve carbónica (UN1845) como substância refrigerante, não apre-

sentam um tal risco. 

 

3. Este Acordo Multilateral aplica-se ao transporte entre os países Partes Contratantes do ADR que 
o tenham assinado, 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 do ADR que o tenham subscrito e não o tenham revogado, no seu ter-
ritório, até à referida data.  

Proposto pelo Reino Unido (12.4.2013) 

Equivalente ao acordo RID2/2013 

 

 

 

Acordo Multilateral M261 

ao abrigo da secção 1.5.1 do anexo A do ADR  

relativo à substituição duma referência à norma EN-ISO/IEC 17020:2004 pela referência à 

norma EN-ISO/IEC 17020:2012 (exceto subsecção 8.1.3) 

 

1. Por derrogação das prescrições do 1.8.6.2, 6.2.2.10, 6.2.3.6.1, 6.8.2.4.6 e das disposições espe-

ciais TA4 e TT 9 do 6.8.4, a acreditação de acordo com a norma EN-ISO/IEC 17020:2004 e a 

norma EN-ISO/IEC 17020:2012 (exceto subsecção 8.1.3) são ambas reconhecidas. 

 

2. Este Acordo Multilateral aplica-se ao transporte entre os países Partes Contratantes do 
ADR que o tenham assinado, até 28 de fevereiro de 2015, 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 do ADR que o tenham subscrito e não o 
tenham revogado, no seu território, até à referida data.  

Proposto pelo Reino Unido (18.4.2013) 

Equivalente ao acordo RID1/2013 
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Acordo multilateral M262 

ao abrigo da secção 1.5.1 do ADR  

relativo ao número de semi-reboques presentes num conjunto de transporte de mercado-

rias perigosas embaladas 

 

1. Por derrogação das prescrições do ADR, secção 8.1.1, um conjunto de transporte pode ter mais 

do que um semirreboque. 

 

2. O conjunto de transporte deve consistir das unidades do veículo definidas no anexo I da Diretiva 

96/53/CE de 25 de julho, que estabelece para certos veículos automóveis as dimensões máximas 

autorizadas no tráfego nacional e internacional, incluindo o sistema dolly quando for o caso. 

 

3. As unidades do veículo e o sistema dolly podem ser acoplados em conjuntos, tendo em vista con-

seguir um comprimento total com carga que é um múltiplo dos comprimentos modulares de 7.82 

m e 13.6 m (sistema modular). 

 

4. O peso bruto máximo do conjunto que faz o transporte de mercadorias perigosas é de 40 tonela-

das. 

 

5. Todas as restantes partes relevantes do ADR devem ser cumpridas. 

 

6. O expedidor deve inscrever no documento de transporte a frase: “Transporte em conformidade 

com a seção 1.5.1 do ADR (M262)” 

 

7. Este Acordo Multilateral aplica-se ao transporte entre os países Partes Contratantes do ADR que 
o tenham assinado, até 2 de maio de 2018, 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 do ADR que o tenham subscrito e não o tenham revogado, no seu território, 
até à referida data.  
 

Proposto pela Suécia (2.5.2013) 

 

Acordo multilateral M263 

Ao abrigo da seção 1.5.1 do ADR  

relativo ao número de semi-reboques presentes num conjunto de transporte de mercado-

rias perigosas, em transporte exclusivamente a granel ou em cisterna 

 

1. Por derrogação das prescrições do ADR, secção 8.1.1, um conjunto de transporte pode ter mais 

do que um semirreboque. 
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2. O conjunto de transporte deve consistir das unidades do veículo definidas no anexo I da Diretiva 

96/53 CE de 25 de julho, que estabelece para certos veículos automóveis as dimensões máximas 

autorizadas no tráfego nacional e internacional, incluindo o sistema dolly quando for o caso. 

 

3. As unidades do veículo e o sistema dolly podem ser acoplados em conjuntos, tendo em vista con-

seguir um comprimento total com carga que é um múltiplo dos comprimentos modulares de 7.82 

m e 13.6 m (sistema modular). 

 

4. O peso bruto máximo do conjunto que faz o transporte de mercadorias perigosas é de 40 tonela-

das. 

 

5. Todas as restantes partes relevantes do ADR devem ser cumpridas. 

 

6. O expedidor deve inscrever no documento de transporte a frase: “Transporte em conformidade 

com a seção 1.5.1 do ADR (M263)” 

 

7. Este Acordo Multilateral aplica-se ao transporte entre os países Partes Contratantes do ADR que 

o tenham assinado, até 2 de maio de 2018, 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 do ADR que o tenham subscrito e não o tenham revogado, no seu território, 

até à referida data.  

 

Proposto pela Suécia (2.5.2013) 

 

Acordo Multilateral M264 

ao abrigo da secção 1.5.1 do Anexo A do ADR  

relativo à marcação de quadros de garrafas 

 

1. Por derrogação das prescrições do 6.2.3.9.7 do ADR, os quadros de garrafas fabricados antes de 1 

de julho de 2013 de acordo com os requisitos aplicáveis até 31 de dezembro de 2012, não necessitam 

de ser marcados de acordo com o 6.2.3.9.7.2 e 6.2.3.9.7.3 até à próxima inspeção periódica e ensaio. 

 

2. Este Acordo Multilateral aplica-se ao transporte entre os países Partes Contratantes do ADR que o 
tenham assinado, 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 Par-
tes Contratantes do ADR que o tenham subscrito e não o tenham revogado, no seu território, até à 
referida data.  

Proposto pela Bélgica (16.5.2013) 

 


