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ENTRADAS NO QUADRO 3.2-A RELATIVAS A VEÍCULOS 
(documento submetido pelo representante do IMT, I.P.) 

 
 

Durante a última sessão da Reunião Comum (realizada em Genebra, de 15 a 25 de setembro), 

foi decidido criar três novas entradas no Quadro A (3.2), a saber, UN3528, UN3529 e UN3530 

(relativas a motores e maquinaria pertencendo às classes de perigo 2, 3 e 9, conforme o meio 

de acionamento). Foram mantidas as entradas já existentes UN 3166 (para veículos a combus-

tão e pilhas de combustível) e UN 3171 (para veículos e equipamentos elétricos). 

Na ocasião, o delegado português questionou onde seria classificado um veículo híbrido (motor 

a combustão interna + motor elétrico) sem que ninguém na assembleia quisesse ou pudesse 

responder (tão pouco a questão é resolvida no documento inf.39, que serviu de base a estas 

alterações). Sugeriu então que se alterasse a descrição de uma das entradas UN3166 ou UN 

3171, mas foi dito pelo presidente que, para o efeito, deveria ser apresentada uma proposta 

escrita em próxima sessão da RC. 

O assunto não é despiciendo, dada a relevância que vão tendo, cada vez mais, os chamados 

“plug-in vehicles” que circulam nas nossas cidades. 

Dado que os UN3166 e UN3171 são ambos da classe 9, verifica-se que está subjacente a 

maior preocupação com as baterias de lítio. Assim sendo, faz sentido pensar que o lugar pró-

prio para os veículos híbridos será UN3171. 

Ponderados estes factos e não tendo sido aceite a proposta de Portugal para alterar durante a 

sessão a descrição das entradas, neste caso de UN3171 (que cobre veículos ou equipamentos 

movidos por baterias elétricas), pode em futura sessão apresentar-se uma proposta de altera-

ção do ADR ou, então, elaborar-se um documento para colocar a questão no período destinado 

a dúvidas de interpretação. 

 

mailto:jafranco@imt-ip.pt
mailto:jscarvalho@imt-ip.pt
mailto:cjorge@imt-ip.pt

