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PEDIDO DE INTERPRETAÇÃO RELATIVO ÀS RUBRICAS 

UN 3166 E UN 3171 DO ADR E DO RID  

(documento submetido pelo representante da Tutorial) 

 
 
UN 3166 VEÍCULO DE PROPULSÃO A GÁS INFLAMÁVEL ou  
UN 3166 VEÍCULO DE PROPULSÃO A LÍQUIDO INFLAMÁVEL ou  
UN 3166 VEÍCULO DE PROPULSÃO A PILHA DE COMBUSTÍVEL QUE CONTENHA GÁS INFLAMÁVEL 
ou  
UN 3166 VEÍCULO DE PROPULSÃO A PILHA DE COMBUSTÍVEL QUE CONTENHA LÍQUIDO 
INFLAMÁVEL 

 
UN 3171 APARELHO MOVIDO POR ACUMULADORES ou  
UN 3171 VEÍCULO MOVIDO POR ACUMULADORES 

 
Antes da entrada em vigor dos ADR e RID 2017, o transporte rodoviário e ferroviário de veículos alimenta-
dos por um líquido ou gás inflamável, células de combustível ou acumuladores estava completamente isen-
to da aplicação do ADR/RID... 
 
Após 30 de junho de 2017, sem medidas transitórias no Capítulo 1.6, estas rubricas só estarão isentas se a 
Disposição Especial 666 se aplicar. 
 
Esta disposição refere, na alínea a), que o ADR/RID não se aplica: 
"No caso dos combustíveis líquidos, as válvulas entre o motor ou equipamento e o depósito de combustível 
devem estar fechadas durante o transporte, a menos que seja indispensável que o equipamento permaneça 
operacional. Quando apropriado, os veículos devem ser carregados verticalmente e protegidos contra que-
das;" 
 
e, na alínea b): 
"Para os combustíveis gasosos, a válvula entre o reservatório de gás e o motor deve ser fechada e o con-
tacto elétrico cortado, a menos que seja essencial para o equipamento permanecer operacional;" 
 
Onde se encontra efetivamente a válvula que deve ser fechada (entre o motor e o depósito de combustível / 
gás)? 
 
Como todos deverão saber, normalmente os veículos não estão vazios de combustível... 
 
Se a válvula entre o motor e o reservatório de combustível / gás não estiver fechada, o transporte não é 
isento e os veículos de transporte devem ter painéis laranja, terá que ser emitido um documento de trans-
porte de acordo com a secção 5.4.1 e os motoristas devem ter certificado de condutor ADR? 
 
No ADR, as isenções podem ser aplicadas aos veículos pronto-socorro que transportam veículos de acordo 
com 1.1.3.1 d), mas para o transporte de veículos novos ou usados tal disposição não poderá ser aplicada... 
 
Mas, a ser classificado como mercadoria perigosa (não isenta), em que condições poderá ser efetuado o 
transporte uma vez que o transporte em embalagens, em cisternas ou a granel não é autorizado? 
 
Quais as implicações reais no atual transporte de automóveis (novos e usados)? 
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