TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS PERIGOSAS
Baterias/Acumuladores com eletrólito líquido ácido (UN 2794)

NOVOS

USADOS

São cumpridas TODAS as exigências
da Disposição Especial 598?

São cumpridas TODAS as exigências
da Disposição Especial 598?

Disposição Especial 598
Não é
ADR

SIM

Disposição Especial 598

• Acondicionados de tal maneira que não possam
escorregar, cair ou danificar-se;
• Providos de meios de preensão (pega) ou colocados
empilhados sob paletes;

• Não apresentam qualquer dano nos respetivos
invólucros;

NÃO

SIM

• Acondicionados de tal maneira que não possam
escorregar, cair ou danificar-se;

• Sem qualquer vestígio de ácidos no exterior; e

• Sem qualquer vestígio de ácidos no exterior; e

• Protegidos contra curto-circuitos.

• Protegidos contra curto-circuitos.
É
ADR

Não é
ADR

ADR

Coimas*

A constar no Documento Transporte:

A constar no Documento Transporte:

• UN 2794 Acumuladores cheios de eletrólito líquido ácido, 8, (E)
Se for TI, acrescentar: UN 2794 Batteries wet, filled with acid, 8, (E)

• UN 2794 Resíduo acumuladores cheios de eletrólito líquido ácido, 8, (E)
Se for TI, acrescentar: UN 2794 Waste Batteries wet, filled with acid, 8, (E)

• Nº. de volumes, tipo de volume e quantidade total
Se for TI, colocar também em inglês

• Nº. de volumes, tipo de volume e quantidade total
Se for TI, colocar também em inglês

1500 - 4500¤
400 - 1200¤

P801

P801a

Acondicionamento: Grades de madeira ou paletes

Acondicionamento: Caixa de matéria plástica rígida (≤1m )

• Protegidos contra curto-circuitos;

• Resistente aos ácidos;

• Vários níveis, separados por camadas de material não condutor;

• Estanques e limpas no exterior;

• Os bornes não podem ser sujeitos ao peso de elementos sobrepostos;

• A carga não pode ultrapassar o rebordo;

• Embalados ou acondicionados de modo a impedir qualquer
movimento acidental;

• Garantir que não são carregadas matérias incompatíveis;

3

1500 - 4500¤

• Caixas cobertas ou então transportadas em veículos fechados
ou cobertos.

• Se for utilizado um material de enchimento, este deve ser inerte.

Em cada sobrembalagem ou caixa:

500 - 1500¤

Etiqueta nº8 e marca “UN 2794”

500 - 1500¤

Equipamento a bordo: 1 extintor de 2 kg de pó químico seco ABC (Cabine)

Não é
necessário
mais nada

Parcialmente isento
de acordo com o 1.1.3.6

A quantidade total
é superior a 1000 kg?

NÃO

SIM

Transporte não isento (ADR)
Documentos obrigatórios (ADR):
• Certificado de formação de condutor ADR;

1500 - 4500¤

• Instruções escritas;

1000 - 3000¤

• Documento de identificação com fotografia para cada tripulante.

2000 - 6000¤

Equipamentos a bordo da unidade de transporte:

Para cada tripulante:

• 1 calço, por veículo;

• 1 pá;

• 1 colete ou fato retro-refletor;

• 2 sinais de aviso portáteis;

• 1 proteção para grelhas de esgotos;

• 1 lanterna portátil;

• 1 lava-olhos;

• 1 recipiente colector.

Extintores:

• 1 par de luvas;
• 1 proteção ocular.

400 - 1200¤

Extintores de pó químico (ABC) ou equivalente
Peso bruto do veículo

Cabine1

Outro(s)

Total

≤ 3500 kg

2 kg

2 kg

4 kg

> 3500 kg ≤ 7500 kg

2 kg

6 kg

8 kg

> 7500 kg

2 kg

12 kg ou (6+6) kg

14 kg2

Sinalização da unidade de transporte: 2 Painéis laranja (colocados atrás e à frente da unidade de transporte)

Legenda: TN Transporte Nacional

TI Transporte Internacional

Responsável:

Expedidor

* Contra-ordenações aplicáveis no território nacional, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 41-A/2010,
de 29 de Abril, conforme sucessivamente alterado.

Transportador

1

Para combate a um princípio
de incêndio na cabine ou motor.

2

Este valor é indicado por questões
operacionais, a quantidade mínima
regulamentar são 12 kg.

500 - 1500¤

1500 - 4500¤

