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

 
 

Acordo Multilateral M 285 

ao abrigo da secção 1.5.1 do ADR 

relativo ao transporte de  equipamentos contendo pilhas e baterias de lítio 

 

1.  Em derrogação das prescrições da última frase do parágrafo 3.º da instrução de embalagem P909, 

na subseção 4.1.4.1, o equipamento que contém pilhas e baterias de lítio afetas aos números ONU, 

3090,3091, 3480 e 3481 e que são transportadas para destino final, ou para reciclagem podem, inde-

pendentemente do seu tamanho, ser entregues para transporte sem embalagem ou em paletes, 

quando as pilhas e baterias beneficiam de uma proteção equivalente dada pelo equipamento que as 

contêm. (onde estão contidas) 

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

tenham assinado, até 31 de dezembro de 2016, 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 Suíça (20.7.2015). Assinado pela Alemanha (12.8.2015)  

 

 

Acordo Multilateral M 287* 

ao abrigo da secção 1.5.1 do ADR 

relativo ao transporte de determinados resíduos contendo mercadorias perigosas 

1. Introdução  

Este Acordo deve aplicar-se apenas em ligação com a recolha e o transporte de resíduos em conformidade 

com a legislação - quadro dos resíduos. 
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Por derrogação das prescrições do ADR, o transporte de resíduos que são considerados mercadorias perigo-

sas ou, que contenham mercadorias perigosas, é permitido sob as condições das secções 2 a 7 abaixo trans-

critas:  

Este Acordo não se aplica ao transporte de resíduos das classes 1, 6.2 e 7. 

 

2. Classificação 

2.1 Classificação simplificada 

A atribuição do n.º ONU de acordo com 2.1.3.5.5 do ADR também pode aplicar-se a: 

a) UN 1950 resíduos de aerossóis e, 

b) Classificação como substância líquida, se o desenvolvimento de uma fase liquida não puder ser excluída. 

 

2.2 Junção de outro material por engano 

Quando, de acordo com o ADR, os resíduos são classificados com um n.º ONU, ou não estão sujeitos às dis-

posições do ADR, a junção por engano de resíduos com uma classificação diferente não necessita ser toma-

da em consideração, se não for expectável nenhuma reação perigosa nem nenhum impacte sensível no grau 

de perigosidade da carga total, proveniente do material adicionado. 

 

2.3 Medicamentos 

A disposição especial 601 do capítulo 3.3 do ADR deve também aplicar-se a resíduos de medicamentos, se 

os mesmos não estiverem já embalados em embalagens de um tipo concebido para a venda a retalho ou dis-

tribuição. 

 

3. Embalagem 

3.1 Devem usar-se as embalagens especificadas no Quadro A do capítulo 3.2 para o número ONU rele-

vante.  

3.2 Podem também usar-se embalagens que expiraram ou que não foram testadas para os seguintes 

resíduos: 

a) Resíduos perigosos do grupo de embalagem III. 
b) Resíduos perigosos do grupo de embalagem II, os quais correspondem aos resíduos definidos no 

quadro que constitui anexo a este Acordo, conforme o seu número ONU e descrição. 



3.3 As embalagens podem ter deformações ou amolgadelas. A sua condição e conteúdo bem como a 

maneira de transportar, não devem pôr em perigo o cumprimento das prescrições da secção 4.1.1 do 

ADR. 

3.4 Por derrogação da disposição especial 663, o UN 3509 embalagens, descartadas, vazias por limpar, 

podem conter resíduos que permanecem na embalagem após a normal descarga do produto, e, que 

não possam ser removidos sem um esforço significativo. 

 

4. Transporte a granel 

Para o transporte a granel aplicam-se as seguintes derrogações: 

4.1 Para o UN 1950 resíduos de aerossóis, exceto aqueles que apresentam fugas ou que estejam seria-

mente deformados podem ser transportados em veículos fechados ou cobertos, contentores fecha-

dos, ou grandes contentores cobertos, para granel. 

Estes não precisam de estar protegidos contra uma descarga acidental, desde que estejam previstas 

medidas para prevenir um aumento perigoso da pressão, e a constituição de atmosferas perigosas. 

Deve ser assegurado por meio de medidas construtivas ou outras (tais como o uso de material absor-

vente ou de um tabuleiro à prova de derrames) que não haverá derrame de líquidos a partir dos com-

partimentos de carga dos veículos ou dos contentores durante o transporte. 

Antes de carregar os compartimentos de carga dos veículos ou os contentores, incluindo o seu equi-

pamento, estes devem ser inspecionados para verificar se têm danos. Os compartimentos de carga 

dos veículos ou contentores não devem ser carregados acima do topo das suas paredes. 

4.2 As embalagens com o n.º ONU 3509 embalagens, descartadas, vazias por limpar, podem ser trans-

portadas sob os códigos BK1 ou VC1 em vez de BK2 ou VC2, desde que as outras condições per-

maneçam as mesmas. Em nenhum caso é requerida a marca de substância perigosa para o meio 

ambiente.  

 

5. Marcação das embalagens 

As prescrições do capítulo 5.2 do ADR sobre a marcação de embalagens devem aplicar-se com as seguintes 

derrogações: 

5.1  As etiquetas podem ser fixadas na embalagem como previsto no último parágrafo do ponto 5.2.2.1.6 

do ADR.  

5.2 A marca de substância perigosa para o meio ambiente não é necessária. 



  

 

 

 

6. Informação contida no documento de transporte de mercadorias perigosas 

As prescrições da secção 5.4.1 do ADR sobre a informação contida no documento de transporte devem apli-

car-se, com as seguintes derrogações: 

6.1 A quantidade de mercadorias perigosas transportadas de acordo com 5.4.1.1.1 (f) do ADR pode ser 

estimada. 

6.2  Relativamente a disposições particulares relativas aos meios de confinamento vazios por limpar de 

acordo com o 5.4.1.1.6 do ADR, pode indicar-se uma descrição genérica suficientemente identificativa 

da carga perigosa, ou de uma parte desta, (que seja pertinente?), em vez das especificações de 

acordo com 5.4.1.1.1. (e) do ADR, sem se indicar o número de volumes. 

6.3  A marca adicional de “perigosidade para o meio ambiente” de acordo com 5.4.1.1.18 do ADR não é 

necessária. 

6.4  Deve ser feita a seguinte inscrição adicional no documento de transporte  

“Transporte efetuado em conformidade com o 1.5.1 do ADR (M287)”  

 

 7. Outras prescrições: 

Todas as outras prescrições relevantes do ADR devem ser aplicadas. 

 

8. Âmbito: 

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

assinado, a partir de 2 de Agosto de 2015 até 1 de Agosto de 2020, 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 referi-

da data. 

 

Proposto pela Áustria (26.6.2015). Assinado pela República Checa (2.7.2015) e pelo Liechtenstein 

(15.9.2015) 

* Correspondente ao acordo RID 1/2015 

 



 

 

Anexo – As disposições facilitadoras conforme o 3.2 b) deste Acordo podem ser usadas apenas para resíduos que cumprem com 
as entradas desta tabela 

Número ONU Nome de acordo com o ADR Restrito a resíduos da descrição adjacente 

1263 TINTAS 

Lamas de tintas e vernizes, e diluições de tintas e 
vernizes; resíduos de solventes (possível fase líquida) 
e /ou contendo metais pesados e não completamente 

curados, em embalagens  

1268 
DESTILADOS DE PETRÓLEO, N.S.A. ou PRODUTOS 

PETROLÍFEROS, N.S.A. 
Petróleo 

1325 SÓLIDO ORGÂNICO INFLAMÁVEL, N.S.A. 
Embalagens com impurezas perigosas, predominan-
temente orgânicas  

1759 SÓLIDO CORROSIVO, N.S.A. Embalagens com conteúdo corrosivo, sólido 

1866 RESINA EM SOLUÇÃO  Resíduos de resina, não curada 

1992 LÍQUIDO INFLAMÁVEL, TÓXICO, N.S.A. Misturas ou lamas à base de solventes, halogenados.   

1993 LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.S.A. Solvente de limpeza 

1993 LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.S.A. 
Lamas ou misturas à base de solventes, sem compos-

tos halogenados (possível fase liquida) 

2588 PESTICIDA SÓLIDO, TÓXICO, N.S.A. Embalagens com conteúdos tóxicos sólidos 

2811 SÓLIDO ORGÂNICO TÓXICO, N.S.A. Embalagens com conteúdos tóxicos sólidos 

3021 
PESTICIDA LÍQUIDO, INFLAMÁVEL, ORGÃNICO, 
TÓXICO,N.S.A. 

Pesticidas e inseticidas 

3088 
SÓLIDO ORGÂNICO SUSCEPTÍVEL DE 
AUTOAQUECIMENTO, N.S.A. 

Materiais de filtragem, sacos-filtro com constituintes 
especiais perigosos, predominantemente inorgânicos 

3175 SÓLIDOS CONTENDO LÍQUIDO INFLAMÁVEL N.S.A. Resíduos de óleos das oficinas 

3175 SÓLIDOS CONTENDO LÍQUIDO INFLAMÁVEL N.S.A. 
Embalagens com impurezas perigosas, predominan-
temente orgânicas 

3175 SÓLIDOS CONTENDO LÍQUIDO INFLAMÁVEL N.S.A. 
Sólidos à base de solventes ou misturas de sólidos 

sem compostos halogenados (autoinflamáveis) 

3243 SÓLIDOS CONTENDO LÍQUIDO TÓXICO N.S.A. Embalagens com conteúdos tóxicos líquidos 

3244 SÓLIDOS CONTENDO LÍQUIDO CORROSIVO N.S.A. Embalagens com conteúdos corrosivos líquidos 

3264 LÍQUIDO INORGÂNICO CORROSIVO,ÁCIDO, N.S.A. Ácidos e misturas ácidas com constituintes especiais 

3266 
LÍQUIDO INORGÂNICO CORROSIVO, BÁSICO, 
N.S.A. 

Vernizes e misturas de vernizes com constituintes 
especiais 

3286 
LÍQUIDO INFLAMÁVEL, TÓXICO, CORROSIVO, 
N.S.A. 

Agente de limpeza; marcado como inflamável, corrosi-
vo e menos tóxico 

3288 SÓLIDO INORGÂNICO TÓXICO, N.S.A. Embalagens com conteúdos tóxicos sólidos 


