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Derrogação (4) do transporte de mercadorias perigos as por estrada

Distribuição a retalho

1) Esta derrogação não se aplica ao transporte de mercadorias perigosas das Classes 1, 4.2, 6.2 ou
7.

2) Sem prejuízo do disposto em 1), as exigências para as embalagens quando se trata de
embalagens combinadas, conforme especificado em 3.4.2 ou 4.1 do ADR e para as marcações a
serem afixadas nas fases finais da operação de transporte em 5.2 e 6.1.3 do ADR não precisam
de ser cumpridas se:

a) as mercadorias perigosas para transporte rodoviário forem originalmente embaladas em
quantidades limitadas de acordo com 3.4 do ADR ou em embalagens combinadas de acordo
com 4.1 do ADR; e

b) A quantidade por unidade de transporte não exceder os 30 quilogramas ou litros por tipo, cor
ou tamanho da embalagem interior de uma substância ou de um artigo, e um total de 333
quilogramas ou litros por unidade de transporte; e

c) As mercadorias forem retiradas da sua embalagem exterior para as fases finais da operação
de transporte entre um centro de distribuição e um revendedor/lojista ou consumidor final, ou
um revendedor/lojista e um consumidor final, ou entre um consumidor final e
revendedor/lojista ou centro de distribuição.
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OBJECTIVO:

• Permitir que as mercadorias para venda a retalho em embalagens interiores 
possam ser transportadas sem embalagem exterior no trajecto final de uma 
operação de distribuição local, mantendo todo o nível de controlo e 
segurança já existentes no transporte de mercadorias actual.

• Isentar as embalagens interiores (com excepção das mercadorias da 
Classe 1, 4.2, 6.2 e 7) das prescrições do ADR entre os Centros de 
Distribuição e os Retalhistas / Revendedores / Lojistas / Consumidor Final.

ADR – Derrogação (4) do Reino Unido

EXCEPÇÕES:

Classe 1 – Matérias e objectos explosivos
Classe 4.2 – Matérias sujeitas a inflamação espontân ea
Classe 6.2 – Matérias infecciosas
Classe 7 – Matérias radioactivas
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ADR – Derrogação (4) do Reino Unido

EMBALAGEM EXTERIOR: 
Marca LQ ´́́́s (Quantidades Limitadas 3.4)

EMBALAGENS INTERIORES:
Sem marcação ADR (5.2 e 6.1.3) 

EMBALAGEM EXTERIOR: 
Sem marcação LQ ´́́́s

EMBALAGENS INTERIORES:
Sem marcação ADR

Derrogação 
4
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VANTAGENS:
• Agilização do processo logístico, sem comprometer a segurança no 

transporte.

• Reduzir a Pegada Ecológica, com redução significativ a do material de 
embalagem envolvido no processo.

• Permitir o transporte de embalagens interiores sem embalagens 
exteriores (venda à unidade)        Gerador de cust os adicionais e Tarefa 
redundante a nível operacional.

• Excelente facilitador na distribuição a retalho (de  todos os elos da 
cadeia de distribuição).

• Facilitar as trocas comerciais com os países em que  a Derrogação já 
foi adoptada: Reino Unido e Bélgica.

• Vir ao encontro de uma necessidade do Sector das Tin tas e outros. 
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