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ACORDOS DE DERROGAÇÃO AO ADR E AO RID  

AINDA NÃO APRECIADOS POR PORTUGAL  
 
 

Acordo multilateral M312 

ao abrigo da secção 1.5.1 do ADR 

relativo ao transporte de objetos que contenham mercadorias perigosas, N.S.A. 

 

(1) Por derrogação das disposições do ADR, os objetos que contenham mercadorias perigosas, N.S.A. (não especifica-

das de outro modo) em quantidades superiores aos valores da quantidade limitada permitida, especificados na coluna 

(7a) do quadro A do capítulo 3.2 podem ser transportados ao abrigo das disposições definidas nos pontos (2) a (10) da 

seguinte forma: 

(2) Os objetos são transportados com o seguinte número ONU, designação oficial de transporte e atribuição de classe, 

sendo aplicáveis as disposições do 3.1.2.8 (nomes genéricos ou designação “não especificados de outro modo” N.S.A.): 

UN N° Nome e descrição Classe 

3537 Objetos contendo gás inflamável, N.S.A. 
2 

3538 Objetos que contenham gás não inflamável e não tóxico N.S.A. 
2 

3539 Objetos contendo gás tóxico, N.S.A. 
2 

3540 Objetos contendo líquidos inflamáveis, N.S.A. 
3 

3541 Objetos contendo sólidos inflamáveis, N.S.A. 
4.1 

3542 Objetos que contenham uma substância susceptível de combustão espontânea, 
N.S.A. 

4.2 

3543 Objetos que contêm uma substância que em contacto com a água emite gases in-

flamáveis, N.S.A. 

4.3 

3544 Objetos que contenham substância oxidante, N.S.A. 
5.1 

3545 Objetos contendo peróxido orgânico, N.S.A. 
5.2 

3546 Objetos contendo substâncias tóxicas, N.S.A. 
6.1 

3547 Objetos contendo substâncias corrosivas, N.S.A. 
8 

3548 Objetos que contenham mercadorias perigosas diversas, N.S.A. 
9 
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(3) A atribuição a um objeto de uma designação oficial de transporte enumerados no n. º 2 deve ser feita de acordo com 

os seguintes princípios: 

3.1 "Objeto", significa máquinas, aparelhos ou outros dispositivos que contenham uma ou mais mercadorias perigo-

sas (ou seus resíduos) que sejam um elemento integral desse mesmo objeto, necessário para o seu funciona-

mento, e em que essas mercadorias não podem ser removidas com o propósito de transporte. Uma embalagem 

interna não é considerada um objeto. 

3.2 Tais objetos podem, inclusivamente, conter pilhas. As baterias de lítio que são integrantes do objeto devem ser 

de um tipo comprovado para satisfazer os requisitos de ensaio do manual de ensaios e critérios, parte III, sub-

secção 38,3, exceto quando especificado de outra forma pelo ADR (por exemplo, para objetos de protótipo de 

pré-produção contendo baterias de lítio, ou para uma pequena execução de produção, consistindo em não mais 

de 100 desses objectos). 

3.3 Este acordo multilateral não se aplica aos objetos para os quais já exista uma designação oficial de transporte 

mais específica no quadro A do capítulo 3.2. 

3.4 Este acordo multilateral não se aplica a mercadorias perigosas da classe 1, da classe 6.2, da classe 7 ou maté-

rias radioativas contidas nos objetos. 

3.5 Os objetos que contenham mercadorias perigosas devem ser designados pela classe adequada determinada pe-

los perigos presentes utilizando, se for caso disso, o quadro de precedência de perigos em 2.1.3.10 para cada 

uma das mercadorias perigosas contidas no objeto. Se as mercadorias perigosas classificadas como classe 9 

estiverem contidas no objeto, todas as outras mercadorias perigosas presentes no objeto serão consideradas 

como apresentando o risco mais elevado. 

3.6 Os riscos subsidiários serão representativos dos perigos primários colocados pelas outras mercadorias perigo-

sas contidas no objeto. Quando apenas um item de mercadorias perigosas estiver presente no objeto, o (s) risco 

(s) subsidiário (s), se for caso disso, será o (s) risco (s) subsidiário (s) identificado (s) na coluna (5) da tabela A 

do capítulo 3.2. Se o artigo contiver mais de um item de mercadorias perigosas e estes puderem reagir perigo-

samente uns com os outros durante o transporte, cada uma das mercadorias perigosas será incluída separada-

mente. 

(4) Os artigos serão embalados em conformidade com as instruções de embalagem constantes do anexo I ou II. 

(5) As embalagens devem ser rotuladas de acordo com as seguintes disposições: 

5.1 Os pacotes que contenham objectos transportados não acondicionados devem ostentar etiquetas de acordo com 

5.2.2.1 que reflitam os perigos estabelecidos de acordo com o 2.1.5, exceto para os objetos que, para além disso, 

contenham baterias de lítio, uma marca para a bateria de lítio, ou uma etiqueta com o modelo Nº 9A. 

5.2 Quando for necessário assegurar que os objetos que contenham mercadorias líquidas perigosas permaneçam 

na sua orientação prevista, as setas de orientação que se encontram no 5.2.1.10.1 devem ser afixadas e visíveis em 
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pelo menos dois lados verticais opostos da embalagem ou do objeto não embalado sempre que possível, com as se-

tas apontando na direção correta vertical. ". 

(6) Para efeitos da secção 1.1.3.6, é aplicável a categoria de transporte "4"  

(7) São aplicadas as disposições CV13 e CV28 de 7.5.11 

(8) Para efeitos de transporte em túnel, o código de restrição de túnel é "E" 

(9) São aplicáveis as outras disposições relevantes do ADR. 

(10) O expedidor deve inscrever no documento de transporte: "Transporte acordado nos termos da secção 1.5.1 do 

ADR (M312)” 

(11) O presente acordo é válido até 31 de dezembro de 2018 para o transporte nos territórios das partes contratantes do 

ADR signatárias do presente acordo. Se for revogada antes dessa data por um dos signatários, permanecerá válida até 

à data acima referida apenas para o transporte nos territórios das partes contratantes do ADR signatárias do presente 

acordo que não a revogaram. 

Anexo I ao Acordo Multilateral 312 

 Instrução de embalagem  

 

(1) São autorizadas as seguintes embalagens, desde que sejam satisfeitas as disposições gerais de 4.1.1 e 4.1.3: 

Baterias (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 

Caixas (4a, 4b, 4n, 4C1, 4C2, 4D, 4º c, 4G, 4H1, 4H2); 

Jerricanes (3A2, 3B2, 3H2) 

(2) Além disso, para os objetos robustos, são autorizadas as seguintes embalagens: 

Embalagens exteriores fortes construídas de material adequado e de força e design adequados à capacidade de em-

balagem e à utilização pretendida. As embalagens devem satisfazer as disposições do 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.8 e 4.1.3, 

a fim de alcançar um nível de protecção pelo menos equivalente ao previsto no capítulo 6.1. Os objetos podem ser 

transportados não embalados ou em paletes quando as mercadorias perigosas tiverem uma protecção equivalente ao 

objeto em que estão contidas. 

(3) Além disso, devem ser satisfeitas as seguintes condições: 

(a) Os recipientes contidos nos objetos que contenham líquidos ou sólidos devem ser construídos de materiais 

adequados e fixados no objeto de modo a que, em condições normais de transporte, não possam quebrar, 

ser perfurados ou vazar o seu conteúdo para o próprio objeto ou a embalagem exterior; 

(b) Os recipientes que contenham líquidos com fecho devem ser acondicionados com os respetivos fechos cor-

rectamente orientados. Os recipientes devem, além disso, obedecer às disposições de ensaio de pressão in-

terna do 6.1.5.5; 
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(c) Os recipientes susceptíveis de se quebrar ou de serem facilmente perfurados, tais como os de vidro, porce-

lana ou grés ou de certas matérias plásticas, devem ser devidamente protegidos. Qualquer fuga do conteúdo 

não deve alterar sensivelmente as propriedades protectoras do objeto ou da embalagem exterior; 

(d) Os recipientes dentro dos objetos que contenham gases devem satisfazer os requisitos da secção 4.1.6 e do 

capítulo 6.2, consoante o caso, ou ser capazes de fornecer um nível equivalente de protecção com instru-

ções de embalagem P200 ou P208; 

(e) No caso de não existir um recipiente no objeto, o objeto incluirá completamente as substâncias perigosas e 

evitará a sua libertação em condições normais de transporte. 

(4) Os objetos devem ser acondicionados para evitar o movimento e a operação inadvertida durante as condições 

normais de transporte. 

 

Anexo II ao Acordo Multilateral 312 

 Instrução de embalagem  

 

(1) São autorizadas as seguintes grandes embalagens, desde que sejam satisfeitas as disposições gerais de 4.1.1 e 

4.1.3: 

Grandes embalagens rígidas com o nível de desempenho do grupo de embalagem II feito de: 

aço (50A); 

alumínio (50B); 

metal diferente do aço ou do alumínio (50N); 

plásticos rígidos (50H); 

madeira natural (50C); 

contraplacado (50D); 

madeira reconstituída (50F); 

placas rígidas (50G). 

(2) Além disso, devem ser satisfeitas as seguintes condições: 

(a) Os recipientes contidos nos objetos que contenham líquidos ou sólidos devem ser construídos com materiais 

adequados e fixados no objeto de modo a que, em condições normais de transporte, não possam quebrar, ser 
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perfurados ou vazar o seu conteúdo para o próprio objeto ou embalagem exterior; 

(b) Os recipientes fechados que contenham líquidos devem ser acondicionados com os respetivos fechos corre-

tamente orientados. Os recipientes devem, além disso, obedecer às disposições de ensaio de pressão interna 

do 6.1.5.5; 

(c ) Os recipientes suscetíveis de quebrar ou de serem facilmente perfurados, tais como os de vidro, porcelana ou 

grés, ou de certas matérias plásticas, devem ser devidamente protegidos. Qualquer fuga do conteúdo não alte-

rar sensivelmente as propriedades protetoras do artigo ou da embalagem exterior; 

(d) Os recipientes contidos nos objetos que contenham gases devem satisfazer os requisitos da secção 4.1.6 e do 

capítulo 6.2, consoante o caso, ou ser capazes de fornecer um nível equivalente de protecção com instruções 

de embalagem P200 ou P208; e 

(e) No caso de não existir um recipiente no objeto, o objeto incluirá completamente as substâncias perigosas e 

evitará a sua libertação em condições normais de transporte. 

(3) Os artigos devem ser acondicionados para evitar o movimento e a operação inadvertida durante as condições nor-

mais de transporte. 

 

 

 

Proposto pela França (5.4.2018). Assinado pela Alemanha (10.4.2018) e pelo Reino Unido (13.4.2018). 

 
 
 
Texto em inglês: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/multi/agree.wpf/M312e.pdf 
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