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CAPÍTULO 3.3 
[…] 

3.3.1 […] 
16 a 153 […] 
162 (Suprimida) 
163 a 178  […]  
181 Os volumes contendo esta matéria devem ter uma etiqueta modelo Nº1 (ver 5.2.2.2.2), a menos que a 

autoridade competente do país de origem conceda uma derrogação para uma embalagem específica, 
por considerar que, de acordo com os resultados de ensaio, a matéria nesta embalagem não tem um 
comportamento explosivo (ver 5.2.2.1.9). 

182 a 203 […] 
204 (Suprimida) 
205 a 215 […] 
216 As misturas de matérias sólidas não submetidas às prescrições do RPE e de líquidos inflamáveis 

podem ser transportadas a coberto desta rubrica sem que os critérios de classificação da classe 4.1 lhes 
sejam aplicados, na condição de que nenhum líquido excedente seja visível no momento do 
carregamento da mercadoria ou do fecho da embalagem, do veículo ou do contentor. Os volumes e os 
objectos selados contendo menos de 10 ml de um líquido inflamável dos grupos de embalagem II ou 
III absorvido num material sólido não se encontram submetidos ao RPE, na condição de que o 
volume ou o objecto não contenha líquido livre. 

217 a 244 […] 
247 As bebidas alcoólicas a mais de 24 % de álcool em volume mas a não mais de 70 %, sempre que sejam 

objecto de um transporte no quadro do seu processo de fabrico, podem ser transportadas em barricas 
de madeira de capacidade superior a 250 l mas no máximo de 500 l que satisfaçam as condições gerais 
do  4.1.1, na medida em que estas sejam aplicáveis, na condição de que:  
a) A estanquidade das barricas de madeira tenha sido verificada antes do enchimento;  
b) Seja prevista uma margem de enchimento suficiente (pelo menos 3 %) para a dilatação do líquido;  
c) Durante o transporte, os batoques das barricas de madeira estejam virados para cima;  

 d) As barricas de madeira sejam transportadas em contentores que correspondam às disposições da 
CSC. Cada barrica de madeira deve ser colocada sobre um berço especial e calada por meios 
apropriados para que não possa de nenhuma maneira deslocar-se no decurso do transporte. 

249 a 250 […] 
251 A rubrica KIT QUÍMICO ou KIT DE PRIMEIROS SOCORROS inclui as caixas, estojos, etc., 

contendo pequenas quantidades de mercadorias perigosas diversas utilizadas, por exemplo, para fins 
médicos, de análise, de ensaio ou de reparação. Esses kits não podem conter mercadorias perigosas 
para as quais o código "LQ0" figure na coluna (7) do quadro A do capítulo 3.2.  
Os seus constituintes não devem poder reagir perigosamente uns com os outros (ver "reacção 
perigosa" em 1.2.1). A quantidade total de mercadorias perigosas por kit não deve exceder 1 litro ou 1 
kg. O grupo de embalagem ao qual o kit no seu conjunto é afectado deve ser o mais severo dos 
grupos de embalagem das matérias nele contidas.  
Os kits transportados a bordo de veículos para fins de primeiros socorros ou de aplicação no terreno 
não estão submetidos às prescrições do RPE.  
Os kits de produtos químicos e os kits de primeiros socorros contendo mercadorias perigosas, 
colocados em embalagens interiores que não excedam os limites de quantidade aplicáveis às matérias 
em causa, tais como indicados na coluna (7) do quadro A do capítulo 3.2, em conformidade com o 
código LQ definido no 3.4.6, podem ser transportados em conformidade com as disposições do 
capítulo 3.4. 

252 a 280 […] 
282 (Suprimida) 
283 a 288 […] 
289 Os sacos insufláveis ou os cintos de segurança montados em meios de transporte ou em componentes 

de meios de transporte tais como colunas de direcção, painéis das portas, bancos, etc., não estão 
submetidos às prescrições do RPE. 

290 a 291 […] 
292 As misturas contendo no máximo 23,5 % de oxigénio (volume) podem ser transportadas ao abrigo 

desta rubrica se não estiver presente nenhum outro gás comburente. Para as concentrações que não 
excedam este limite, não é necessária a utilização de uma etiqueta modelo Nº 5.1. 

293 a 296  […] 
  298 (Suprimida) 

300 a 302  […] 
  303 A classificação destes recipientes (Nº ONU 2037) deve ser efectuada em função do código de 

classificação dos gases que contêm e de acordo com as disposições da secção 2.2.2. 
304 a 307  […] 
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  309 Esta rubrica aplica-se às emulsões, às suspensões e aos gels não sensibilizados compostos 
principalmente de uma mistura de nitrato de amónio e de um combustível, destinada a produzir um 
explosivo de mina de tipo E, mas unicamente depois de terem sido submetidas a um tratamento 
suplementar antes da utilização.  

 
Para as emulsões, a mistura tem geralmente a composição seguinte: 60 a 85% de nitrato de amónio, 5 
a 30% de água, 2 a 8% de combustível, 0,5 a 4% de emulsionante e 0 a 10% de agente solúvel inibidor 
de chama e vestígios de aditivos. Outros sais de nitratos inorgânicos podem substituir em parte o 
nitrato de amónio.  
Para as suspensões e os gels, a mistura tem geralmente a composição seguinte: 60 a 85% de nitrato de 
amónio, 0-5% de perclorato de sódio de potássio, 0-17% de nitrato de hexamina ou nitrato de 
monometilamina, 5 a 30% de água, 2 a 15% de combustível, 0,5 a 4% de agente espessante, 0-10% de 
agentes solúveis inibidores de chama e vestígios de aditivos. Outros sais de nitratos inorgânicos 
podem substituir em parte o nitrato de amónio. 

  As matérias devem satisfazer os ensaios da série 8 do Manual de Ensaios e de Critérios, primeira parte, 
secção 18 e ser aprovadas pela autoridade competente. 

310 a 315  […] 
  316 Esta rubrica aplica-se apenas ao hipoclorito de cálcio seco, quando este é transportado sob a forma de 

comprimidos não friáveis. 
317 a 318  […] 

  319 As matérias embaladas e os volumes marcados em conformidade com a instrução de embalagem P650 
não estão submetidos a nenhuma outra prescrição do RPE. 

  320 (Suprimida) 
  321   […] 

322 Quando são transportadas sob a forma de comprimidos não friáveis, estas mercadorias são afectadas 
ao grupo de embalagem III.  

323 (Reservada) 
324 Sempre que a sua concentração não ultrapasse 99%, esta matéria deve ser estabilizada.  
325 No caso do hexafluoreto de urânio não cindível ou cindível, isento, a matéria deve ser afectada ao 

NºONU 2978. 
326 No caso do hexafluoreto de urânio cindível, a matéria deve ser afectada ao Nº ONU 2977. 
327 Os geradores de aerossol em fim de vida expedidos de acordo com o 5.4.1.1.3 podem ser trans-

portados sob esta rubrica para fins de reciclagem ou de eliminação. Não é necessário protegê-los 
contra as fugas acidentais, na condição de terem sido tomadas medidas para impedir um aumento 
perigoso da pressão e a constituição de atmosferas perigosas. Os geradores de aerossol em fim de 
vida, com excepção dos que apresentem fugas ou graves deformações, devem ser embalados de 
acordo com a instrução de embalagem P003 e com a disposição especial PP87, ou ainda de acordo 
com a instrução de embalagem LP02 e com a disposição especial L2. Os geradores de aerossol que 
apresentem fugas ou graves deformações devem ser transportados em embalagens de socorro, na 
condição de terem sido tomadas medidas para impedir qualquer aumento perigoso da pressão.  
NOTA: Para o transporte marítimo, os geradores de aerossol em fim de vida não devem ser transporta-
dos em contentores fechados.  

328 Esta rubrica aplica-se aos cartuchos para pilha de combustível contendo líquidos inflamáveis, 
incluindo metanol ou soluções aquosas de metanol. Entende-se por cartucho para pilha de 
combustível um recipiente contendo combustível que se escoa para o equipamento alimentado pela 
pilha através de uma ou várias válvulas que comandam este escoamento e que é isento de 
componentes geradores de cargas eléctricas. O cartucho deve ser concebido e fabricado de maneira a 
impedir qualquer fuga de combustível nas condições normais de transporte.  
Esta rubrica aplica-se aos modelos de cartucho que tenham sido submetidos, sem a sua embalagem, a 
um ensaio de pressão interna à pressão de 100 kPa (pressão manométrica). 

329 (Reservada) 
330  Os álcoois contendo até 5% de produtos petrolíferos (por exemplo, gasolina) devem ser transportados 

sob a rubrica Nº ONU 1987 ÁLCOOIS, N.S.A. 
331 a 600  […] 
601 Os produtos farmacêuticos (medicamentos) prontos a ser usados, fabricados e acondicionados em 

embalagens destinadas à venda a retalho ou à distribuição para uso pessoal ou doméstico não estão 
submetidos às prescrições do RPE. 

602 a 616 […] 
617 Além do tipo de explosivo, o nome comercial do explosivo em questão deve ser marcado sobre o 

volume. 
618 a 633  […] 
634 (Suprimida). 
635 a 644  […] 
645 O código de classificação mencionado na coluna (3b) do quadro A do capítulo 3.2 só pode ser 

utilizado com o acordo, antes do transporte, da autoridade competente de um país parte contratante 
do ADR. Sempre que a afectação a uma divisão for feita de acordo com o procedimento descrito no 
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2.2.1.1.7.2, a autoridade competente pode solicitar que a classificação por defeito seja verificada na 
base de resultados de ensaio obtidos a partir da série de ensaios 6 do Manual de Ensaios e de Critérios, 
primeira parte, secção 16. 

646 a 650  […] 
  651 A disposição especial V2 (1) não se aplica quando a massa líquida de matérias explosivas por unidade 

de transporte não excede 4000 kg, sob reserva de que a massa líquida de matérias explosivas por 
veículo não exceda 3000 kg. 

  652 Os recipientes de aço inoxidável austenítico ou de aço ferrítico e austenítico (aço duplex) ou de 
titânio soldado que não satisfaçam as prescrições do capítulo 6.2, mas que tenham sido construídos e 
aprovados de acordo com as prescrições nacionais relativas ao transporte aéreo para serem utilizados 
como recipientes de combustível para balões de ar quente ou para dirigíveis de ar quente, colocados 
em serviço (data da inspecção inicial) anteriormente a 1 de Julho de 2004, podem ser transportados 
por estrada desde que satisfaçam as condições seguintes : 
a) As disposições gerais do 6.2.1 devem ser respeitadas; 
b) A concepção e a construção dos recipientes devem ter sido autorizadas para o transporte 

aéreo por uma autoridade nacional do transporte aéreo; 
c) Por derrogação ao 6.2.1.1.1, a pressão de cálculo pode ser determinada para uma temperatura 

máxima ambiente reduzida de +40 oC. Neste caso: 
i) Por derrogação ao 6.2.1.2, as garrafas podem ser fabricadas em titânio puro de 

qualidade comercial, laminado e temperado, que satisfaça as prescrições mínimas 
Rm > 450MPa, єA > 20% (єA = alongamento após ruptura); 

ii) As garrafas de aço inoxidável austenítico ou de aço ferrítico e austenítico (aço duplex) 
podem ser utilizadas para um nível de tensão que atinja 85% do limite elástico mínimo 
garantido (Re) a uma pressão de cálculo determinada para uma temperatura máxima 
ambiente reduzida de +40 oC; 

iii) Os recipientes devem possuir um dispositivo de descompressão que apresente uma 
pressão de calibração nominal de 26 bar e a pressão de ensaio desses recipientes não 
deve ser inferior a 30 bar; 

d) Sempre que as derrogações da alínea c) não forem aplicadas, os recipientes devem ser 
concebidos para uma temperatura de referência de 65 ºC e devem possuir dispositivos de 
descompressão que apresentem uma pressão de calibração nominal especificada pela 
autoridade competente do país de utilização ; 

e) O elemento principal dos recipientes deve ser revestido de uma camada exterior de material 
protector resistente à água de, pelo menos, 25 mm de espessura, constituída de mousse celular 
estruturada ou de um material comparável ; 

f) Durante o transporte, o recipiente deve estar bem fixado, num cesto ou num dispositivo de 
segurança suplementar ;  

g) Os recipientes devem ostentar uma etiqueta claramente visível indicando que se destinam a 
uma utilização exclusiva em balões de ar quente ou dirigíveis de ar quente ; 

h) O período de serviço (a partir da data de inspecção inicial não deve ultrapassar 25 anos. 
  653 O transporte deste gás em garrafas de uma capacidade máxima de 0,5 litro não se encontra 

submetido às outras disposições do ADR se forem satisfeitas as seguintes condições: 
- São respeitadas as prescrições de construção e de ensaio aplicáveis às garrafas ; 
-  As garrafas são embaladas em embalagens exteriores que satisfaçam, pelo menos, as prescrições 

da Parte 4 relativas ás embalagens combinadas. Devem ser observadas as disposições gerais de 
embalagem dos 4.1.1.1, 4.1.1.2 e 4.1.1.5 a 4.1.1.7; 

- As garrafas não são embaladas em comum com outras mercadorias perigosas; 
- A massa bruta de cada volume não excede 30 kg; e 
- Cada volume é marcado de maneira clara e durável com a inscrição "UN 1013"; Esta marca deve 

inscrever-se numa superfície em forma de losango, contornada por uma linha de pelo menos 
100 mm x 100 mm. 

 

NOTA de fim de capítulo   
[…] 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3.4 
[…] 

3.4.1 [...] 
3.4.2  [...] 
3.4.3  [...] 
3.4.4  [...] 
3.4.5  [...] 



 

 - 335 - 

3.4.6 [...] 

… … … 
 … … … … 

… … … … … 
[...] … 
[...] … … … … 
[...] … … … … 
[...] … … … … 

LQ4 c … … … … 
LQ5 c … … … … 

[...] … … … … 
[...] … … … … 
[...] … … … … 
[...] … … … … 
[...] … … … … 
[...] … … … … 
[...] … … … … 
[...] … … … … 
[...] … … … … 
[...] … … … … 
[...] … … … … 
[...] … … … … 
[...] … … … … 

LQ19 5 kg   5 kg   
[...] … … … … 
[...] … … … … 
[...] … … … … 
[...] … … … … 
[...] … … … … 
[...] … … … … 
[...] … … … … 
[...] … … … … 
[...] … … … … 

a [...] 
b [...] 
c [...] 
d [...] 
 
3.4.7 [...] 
 


