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Introdução

devido à sua importância, o fluxo dos resíduos 
de pilhas e baterias foi dos primeiros a ser alvo 
de legislação comunitária, há mais de 20 anos. 
esta legislação percursora foi mais tarde alterada 
através da diretiva 2006/66/ce, que veio a ser 
transposta para a ordem jurídica nacional pelo 
decreto-lei n.º 6/2009. entre outras disposições, 
estes diplomas responsabilizam os produtores/
importadores de baterias pela criação de condições 
para que as mesmas sejam recolhidas e recicladas 
quando se transformam em resíduos.

neste contexto, a valorcar montou em 2009 
aquele que é hoje o maior sistema integrado de 
gestão de Baterias de veículos usadas (sigBvu) 
existente a nível nacional, com mais de 350 
produtores/importadores registados, que colocam 
anualmente cerca de 1 milhão de baterias no 
mercado nacional. o sigBvu conta ainda com a 
preciosa participação de uma rede de 80 centros 
de recolha de Baterias de veículos usadas (Bvu) 
espalhados por todos os distritos de Portugal 
continental e pelas regiões autónomas dos açores 
e da madeira. através desta rede de centros – 
rede valorcar – são recolhidas e enviadas para 
reciclagem mais de 20.000 toneladas de Bvu todos 
os anos.

com base na experiência entretanto adquirida 
no âmbito do sigBvu, a valorcar decidiu 
desenvolver o primeiro guia existente a nível 
nacional sobre a gestão de resíduos das baterias 
utilizadas em todo o tipo de veículos (ligeiros, 
pesados, motociclos, bicicletas, embarcações, 
empilhadores, máquinas, etc.), onde se procura 
sistematizar não só as obrigações de todos os 
intervenientes no ciclo de vida destas baterias mas 
também as melhores práticas associadas a cada 
operação (comercialização, recolha e reutilização/
reciclagem). 

com este guia procura-se também começar a 
difundir informação sobre os novos desafios 
que o sector da gestão de Bvu tem perante 
si, nomeadamente os decorrentes da crescente 
introdução no mercado de baterias de níquel-
hidretos metálicos (nimh) e de iões de lítio, 
associadas aos veículos híbridos e elétricos. de 
acordo com as mais recentes projeções, este 
novo tipo de veículos representará cerca de 5% 
do total das vendas em 2020, o que exigirá que 
os recolhedores e os recicladores se comecem 
a preparar para fazer a inevitável transição das 
tradicionais baterias de chumbo-ácido para estas 
novas tipologias.
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BaterIas de veículos
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As baterias (ou acumuladores) são sistemas de armazenamento de energia, 
baseados em reações eletroquímicas reversíveis. Durante a descarga a 
energia química é convertida em energia elétrica e durante a carga dá-se a 
operação inversa (ciclo). 
São a tecnologia de armazenagem de energia elétrica mais antiga e ainda 
hoje a mais utilizada nos veículos, sendo essenciais para o arranque, 
iluminação e ignição em veículos com motor de combustão interna (baterias 
SLI, do inglês Starting, Lighting and Ignition) ou para a tração em veículos 
elétricos ou híbridos. 
De acordo com as funções e características de operação, podem encontrar-se 
baterias de diferentes sistemas químicos, dimensão, potência e intensidade, 
embora o mercado automóvel seja atualmente dominado por quatro 
tecnologias: Chumbo (veículos com motor de combustão interna, start-
stop e híbridos); Níquel (veículos híbridos); Lítio (veículos híbridos, híbridos 
plug-in e elétricos) e; Sódio (veículos híbridos plug-in e elétricos).

BATERIAS DE VEÍCULOS
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esta tecnologia utiliza como materiais ativos o dióxido 
de chumbo (Pbo2) no elétrodo positivo e o chumbo 
metálico no elétrodo negativo (numa estrutura porosa), 
bem como uma solução de ácido sulfúrico (30%-38,5%) 
como eletrólito. o material ativo encontra-se numa 
grelha de liga de chumbo com cálcio ou antimónio, sendo 
ambas as polaridades separadas por placas de plástico.

dependendo da aplicação deste tipo de baterias e da 
exigência técnica e operacional a que são destinadas, o 
seu peso pode variar aproximadamente entre os 4 e os 
30 kg.

a tecnologia de chumbo-ácido subdivide-se em dois 
tipos, dependendo do design e do processo de produção: 
as fluidas e as reguladas por válvulas (gel e agm). 

as baterias fluidas são as mais comuns, sendo que 
nestas o eletrólito (solução de ácido sulfúrico) é líquido 
e move-se livremente nos compartimentos das células, 
podendo-se adicionar água destilada.

mais recentemente surgiram as baterias reguladas por 
válvulas, que devem o seu nome à existência destes 
dispositivos para permitir o escape dos gases que se 
formam durante o processo de carga, como o hidrogénio 
e o oxigénio. nestas baterias o eletrólito de ácido 
sulfúrico não se encontra no estado líquido, mas antes 
absorvido em fibra de vidro (agm) ou gelificado em sílica 
(gel). 

estas baterias não exigem manutenção, são mais 
resistentes aos impactos e como são seladas e não 
possuem eletrólito líquido, diminuem significativamente 
o risco de ocorrência de derrames. Por essa razão as 
aplicações típicas das baterias agm são os veículos de 
competição e os motociclos em geral, sendo as de gel 
muito utilizadas em cadeiras de rodas elétricas (menor 
risco de utilização no interior de habitações). no entanto, 
antecipa-se uma utilização crescente das baterias agm 
nos veículos com sistema start-stop.

BaterIas de chumBo (PB)

composição % em massa

chumbo 64%

eletrólito (solução de ácido sulfúrico) 29%

caixa e placas de plástico (p. e. polipropileno) 7%

aplicação [kg/bateria]

motociclos 3 - 5

veículos ligeiros 13 - 17

veículos pesados 25 - 32

máquinas agrícolas ou industriais 25 - 32

Composição média de uma bateria de Chumbo

Pesos médios associados a baterias de Chumbo

as baterias de chumbo-ácido são dominantes no sector automóvel há mais de 100 anos, sendo utilizadas como baterias 
de arranque/sli nos veículos convencionais mas também como baterias de tração em veículos elétricos. 
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as baterias de nicd apresentam na sua composição diversos 
materiais, de onde se destacam os metais níquel, cádmio, Ferro 
e Potássio, bem como o plástico. esta tecnologia utiliza como 
materiais ativos o hidróxido de níquel no elétrodo positivo 
e o hidróxido de cádmio no elétrodo negativo, e uma base de 
hidróxido de Potássio como eletrólito.

as baterias de nimh são muito semelhantes às de nicd, sendo 
a principal diferença a utilização de hidrogénio absorvido em 
uma liga, na forma de hidreto metálico, como material ativo no 
elétrodo negativo, em vez de cádmio. apresentam também na sua 
composição diversos metais (Ferro, níquel, cobalto, manganês e 
alumínio) e diversos metais de terras raras (mtr), bem como 
o plástico, tendo como vantagem ambiental face às baterias de 
chumbo e nicd o facto de não conterem metais pesados. 

este tipo de baterias é utilizado em diversas aplicações mais 
exigentes do ponto de vista elétrico e mecânico, nomeadamente 
como fonte de energia de reserva. embora exista, a aplicação de 
baterias de nicd em veículos elétricos ou híbridos nunca teve 
grande expressão devido à concorrência de baterias com maior 
densidade energética, como as de níquel-hidretos metálicos 
(nimh) e de iões de lítio (li-ion). essa utilização foi entretanto 
proibida por motivos ambientais (com exceção das utilizadas como peças sobressalentes, para substituição de baterias 
usadas em veículos elétricos comercializados até 31 de dezembro de 2008). atualmente, encontram-se sobretudo como 
fonte de energia de reserva em sistemas eletrónicos de aeronaves e comboios.

as baterias de nimh são atualmente utilizadas em veículos 
híbridos (que combinam motores elétricos e de combustão 
interna num único sistema de propulsão), mas também podem 
ser encontradas em veículos elétricos ou em aeronaves, devido 
à sua superior capacidade de reserva e durabilidade. no entanto, 
no caso dos veículos elétricos, estão claramente a perder quota 
de mercado para as baterias de iões de lítio devido sobretudo ao 
fator peso.

BaterIas de de 
níquel-cádmIo (nicd)

BaterIas de  
níquel-hIdretos metálIcos (nimh)

composição % em massa

Ferro 25-45

níquel (ânodo) 10-25

cádmio (cátodo) 10-19

Potássio (eletrólito) 1,8-4

hidróxido (oh-) 8-14

Plásticos 2,5-5

Composição típica de uma bateria de NiCd

composição % em massa

Ferro 23-37

níquel 17-23

hidreto metálico 25-35

Plásticos 2,5-3,5

Potássio 1,8-2,5

hidróxido (oh-) 9-11

Composição típica de uma bateria de NiMH

BATERIAS DE VEÍCULOS
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as baterias de iões de lítio são atualmente uma tecnologia 
incontornável no sector dos veículos híbridos e elétricos (a nissan 
lançou o primeiro veículo elétrico com estas baterias em 1995), 
sobretudo por apresentarem elevado desempenho elétrico 
(armazenam o dobro de energia que uma bateria de nimh e o 
triplo que uma bateria de nicd), não terem efeito memória (não 
viciam, ou seja, não é preciso carregar a bateria até ao total da 
capacidade e descarregar até ao mínimo, ao contrário da bateria 
de nicd) e permitirem um longo período de vida útil (cerca de 8 
anos) sem manutenção.

o cátodo destas baterias é um óxido metálico com lítio (p.e. limn2o4, liFePo4, licoo2), o ânodo é de grafite e o eletrólito 
é um sal de lítio (p.e. liPF6) dissolvido em carbonatos orgânicos. são necessários cerca de 4kg de lítio para uma bateria de 
um veículo ligeiro elétrico, sendo que atualmente a indústria de baterias consome cerca de 20% da produção mundial deste 
metal (Portugal tem a 5ª maior reserva de lítio do mundo). estas baterias incorporam também diversos dos chamados 
metais de terras raras (mtr), o que as torna bastante interessantes do ponto de vista da reciclagem. as baterias de iões 
de lítio utilizadas nos veículos ligeiros pesam entre os 200 e os 400 kg.

estas baterias são comercializadas desde meados da década de 1990, sobretudo para autocarros e camiões elétricos e 
híbridos, estando em expansão neste mercado devido à sua alta energia específica, baixo peso, longo período de vida útil 
e imunidade face às temperaturas ambiente. são constituídas essencialmente por níquel, Ferro, sal e cerâmica, sendo o 
cátodo em níquel e sal comum (nacl) e o eletrólito em tetracloroaluminato de sódio (naalcl4).

BaterIas de  
Iões de lítIo (lI-Ion)

BaterIas de sódIo

composição % em massa

lítio (cátodo) 40

grafite (ânodo) 17

eletrólito orgânico 18

Plásticos e restantes componentes 25

Composição típica de uma bateria de iões de Lítio



10



11

Produtores 
ImPortadores
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De acordo com a legislação comunitária e nacional (Diretiva 2006/66/CE 
e DL 6/2009), os Produtores/Importadores de baterias estão obrigados 
a cumprir diversas regras relativas à não utilização de substâncias 
perigosas na sua produção/composição, à rotulagem, ao registo da sua 
atividade e à recolha e reciclagem de Baterias de Veículos Usadas (BVU). 
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suBstâncIas PerIgosas

rotulagem

os   Produtores estão  obrigados a utilizar progressivamente uma menor quantidade de substâncias perigosas na produção 
das novas baterias, designadamente através da substituição dos metais pesados como o mercúrio, o cádmio e o chumbo, 
de forma a diminuir o seu impacte negativo na saúde humana e no ambiente. 

refira-se a este respeito que, nos termos do previsto no anexo ii da diretiva 2000/53/ce (relativa aos 
veículos em Fim de vida - vFv), é proibida a utilização em veículos novos de:

Baterias com um teor em mercúrio superior a 0,0005%;

Baterias de nicd (com exceção das utilizadas como peças sobressalentes, para substituição 
de baterias usadas em veículos elétricos que tenham sido comercializados até 31 de 
dezembro de 2008).

ainda no âmbito desta diretiva, a comissão europeia também já confirmou que avaliará 
em 2015 se as baterias de chumbo-ácido poderão continuar a ser utilizadas nos veículos 
novos.

Para além de utilizarem simbologia relacionada com 
a segurança, de acordo com a diretiva 2006/66/ce os 
Produtores/importadores estão obrigados a rotular 
as baterias introduzidas no mercado europeu com um 
símbolo que alerte para a necessidade da sua recolha 
seletiva quando se transformarem em resíduos, o qual é 
constituído por um contentor de lixo com rodas, barrado 
por uma cruz, colocado por cima de um dos símbolos 
químicos hg, cd e Pb. 

Por outro lado, atendendo a que a escolha da bateria 
mais adequada para um determinado veículo aumenta 
o seu tempo de vida útil e reduz a produção de resíduos, 
os Produtores/importadores estão também obrigados a 
rotulá-las com o designado “rótulo da capacidade”. 

 

este rótulo destina-se a fornecer aos consumidores 
dados úteis, facilmente compreensíveis e comparáveis, 
para que possam fazer uma compra informada. assim, 
de acordo com o regulamento 1103/2010 (não aplicável 
às baterias de tração utilizadas nos veículos elétricos):

a capacidade das baterias é expressa em «amperes-
hora» (ah) e «amperes em arranque a frio» (a).

as baterias devem ser marcadas com um rótulo 
que contenha o valor da capacidade nominal e o da 
corrente em arranque a frio, indicados por números 
inteiros com uma precisão de ± 10% do valor nominal.

Por sua vez, os Fabricantes dos veículos onde as baterias 
estão incorporadas devem assegurar que os mesmos 
são:

concebidos de modo a facilitar a remoção das 
baterias usadas;

acompanhados de instruções que informem 
o utilizador final sobre o tipo de baterias neles 
incorporados e sobre a sua remoção segura.
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regIsto e gestão de Bvu

os Produtores/importadores de baterias (qualquer pessoa singular ou coletiva que, no âmbito da sua atividade profissional, 
coloque baterias pela primeira vez no mercado nacional, incluindo as incorporadas em veículos) estão obrigados a: 

registarem-se numa entidade de registo, a quem reportam periodicamente as quantidades de baterias colocadas no 
mercado;

assegurar a existência de pontos de recolha seletiva de baterias usadas e assegurar o seu tratamento, reciclagem e ou 
eliminação. esta responsabilidade pode ser assumida individualmente (sistema individual) ou coletivamente (sistema 
integrado).

um Produtor/importador de baterias pode aderir ao sistema integrado de gestão de Baterias de veículos usadas (sigBvu) 
da valorcar através de uma das seguintes modalidades: 

registo como Produtor de baterias e gestão das baterias usadas.
neste caso as responsabilidades de registo e de gestão das baterias usadas são transferidas simultaneamente para a 
valorcar através da assinatura de um contrato. este contrato pressupõe o pagamento de dois tipos de contribuições 
financeiras: 

taxa de registo (tr): devida pelos Produtores à valorcar no acto de adesão ao sigBvu, para que esta assegure, 
organize e mantenha o registo obrigatório e periódico;

Prestação Financeira unitária (PFu): devida pelos Produtores à valorcar por cada bateria colocada pela primeira 
vez no mercado nacional. 

gestão das baterias usadas (para os casos em que o Produtor/importador já se encontra registado noutra entidade 
de registo). 
neste caso apenas as responsabilidades de gestão das baterias usadas são transferidas para a valorcar através da 
assinatura de um contrato. este contrato pressupõe o pagamento de um tipo de contribuição financeira, a PFu. 

o sistema integrado de gestão de Bvu (sigBvu) da valorcar é o maior existente no país, contanto atualmente com mais 
de 350 Produtores/importadores registados (lista no anexo i), que colocam anualmente no mercado nacional mais de 1 
milhão de baterias para veículos.

PRODUTORES/IMPORTADORES
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cIrcuIto de  
gestão de Bvu
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CIRCUITO DE GESTÃO DE BVU

O período de vida útil das baterias pode variar bastante, consoante a sua tipologia 
e composição, tipo de utilização, manutenção e diversos fatores externos (p. e. 
temperatura ambiente), sendo de 4 a 5 anos no caso das baterias de Chumbo-ácido 
e de 6 a 10 anos no caso das baterias de NiMH e de Lítio.

Quando se transformam num resíduo (Bateria de Veículo Usada – BVU), estas 
baterias devem ser adequadamente geridas, não só porque algumas contêm 
matérias perigosas para a Saúde Humana e para o Ambiente (p. e. Chumbo e 
Cádmio), sendo por isso classificadas como resíduos perigosos na União Europeia 
(Lista Europeia de Resíduos, Portaria n.º 209/2004), mas também porque podem ser 
uma importante fonte de materiais recicláveis, muitos deles escassos na natureza 
ou de acesso limitado por questões geopolíticas (p. e. Metais de Terras Raras). 

Neste contexto, torna-se importante garantir que os operadores e os vários 
intervenientes no ciclo de vida das BVU, tais comos os distribuidores, os centros 
de recolha, os transportadores, os reutilizadores e os recicladores, conhecem e 
aplicam as melhores práticas na sua gestão.
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tipologia de Bvu código da lista europeia de resíduos (ler) classificação

chumbo-ácido (Pb) 16 06 01 (*) acumuladores de chumbo resíduo Perigoso

níquel-cádmio (nicd) 16 06 02 (*) acumuladores de níquel-cádmio resíduo Perigoso

níquel-hidretos metálicos (nimh) 16 06 05 outras pilhas e acumuladores resíduo não Perigoso

iões de lítio (li-ion) 16 06 05 outras pilhas e acumuladores resíduo não Perigoso

sódio 16 06 05 outras pilhas e acumuladores resíduo não Perigoso

cIrcuIto de gestão de Bvu
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dIstrIBuIdores 
(Pontos de retoma)
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DISTRIBUIDORES (PONTOS DE RETOMA)

Os distribuidores podem desempenhar um papel extremamente importante no 
circuito de gestão de BVU, não só pela proximidade que têm aos consumidores, 
sendo por isso um veículo de transmissão de informação por excelência, mas 
também porque são frequentemente responsáveis pelas operações de substituição 
das BVU dos veículos (p. e. oficinas de reparação/manutenção automóvel) e pelo 
seu posterior encaminhamento.

Neste âmbito, a legislação nacional e comunitária refere que:

Os distribuidores de baterias de tração (veículos híbridos e elétricos) 
estão  obrigados a aceitar a devolução de BVU pelos utilizadores finais, 
independentemente da sua composição química e da sua origem;

A devolução das BVU utilizadas em veículos automóveis particulares não 
comerciais é livre de quaisquer encargos para o utilizador final e não depende 
da aquisição de novas baterias.

Assim, os distribuidores de baterias podem constituir-se como “Pontos de retoma” de 
BVU, não necessitando de licenciamento específico para o efeito. No âmbito da sua 
atividade são de destacar os seguintes aspetos: transmissão 
 de informação ao consumidor; remoção, armazenamento  
e encaminhamento das BVU.



21

transmIssão de Informação

remoção

embora não estejam legalmente a isso obrigados, os distribuidores poderão disponibilizar nas suas instalações informação 
relevante para os consumidores, nomeadamente que as Bvu:

são resíduos perigosos, cujo manuseamento deve ser evitado e que devem ser alvo de recolha seletiva e reciclagem 
especializada;

Podem ser devolvidas nas lojas/oficinas, sem quaisquer encargos e sem que seja necessário adquirir uma nova.

existe ainda a possibilidade de fomentar a devolução das Bvu através da criação de “sistemas de depósito”, que atribuem 
um determinado desconto no preço de venda de uma bateria nova no caso de ser devolvida uma Bvu. estes sistemas não 
são incompatíveis com a legislação em vigor e podem ter excelentes resultados.

o processo de remoção das baterias de chumbo-ácido 
dos veículos com motor de combustão não requer 
conhecimentos especializados, bastando desligar em 
primeiro lugar o terminal negativo (sinal -), depois o 
positivo (sinal +) e em seguida desencaixar a bateria dos 
respetivos suportes. não obstante, é importante utilizar 
vestuário adequado (p. e. luvas) e seguir as instruções 
constantes nas fichas de segurança (anexo ii) nos casos 
em que ocorram derrames do eletrólito, incêndios ou 
necessidade de prestação de primeiros socorros.

Já a remoção das baterias de nimh e de lítio utilizadas 
nos veículos híbridos e elétricos exige formação 
específica, não só pela maior complexidade do processo 
mas sobretudo porque esta operação envolve riscos 
de eletrocussão ou de outras lesões graves (estas 
baterias são de baixa tensão, mas podem atingir os 
400v, e podem conter eletrólitos muito alcalinos, como 
o hidróxido de potássio). assim, só deve ser executada 
por pessoal devidamente qualificado e de acordo 
com os procedimentos definidos pelo fabricante – 
disponibilizados através do international dismantling 
information system (idis) para todos os modelos 
híbridos/elétricos atualmente comercializados (www.
idis2.com). 
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as Bvu recolhidas através da cadeia de distribuição 
devem ser encaminhadas para operadores de gestão 
licenciados, tais como os centros de recolha da rede 
valorcar, ou diretamente para os recicladores. os 
distribuidores devem conservar prova documental 
de todas as expedições, tais como as guias de 
acompanhamento de resíduos devidamente assinadas 
pelo transportador e pelo destinatário (ver secção 
transportadores).

existem situações em que na cadeia de recolha das Bvu 
intervêm dois distribuidores, p. e. oficina de reparação/
manutenção automóvel e “grossista”. nestes casos, 
recomenda-se que o “grossista” faculte à oficina um 

documento onde constem as quantidades de Bvu 
retomadas e comprovando o seu encaminhamento para 
operadores de gestão licenciados.

recomenda-se que os distribuidores que retomam 
Bvu se encontrem inscritos no sistema integrado de 
registo eletrónico de resíduos (sirer) – na qualidade 
de produtores de resíduos perigosos -, suportado no 
sistema integrado de registo da agência Portuguesa do 
ambiente (siraPa), no prazo de um mês após o início 
de atividade. devem também aí registar anualmente, 
até 31 de março do ano seguinte ao do ano a reportar, 
informação sobre a quantidade e destinos discriminados 
das Bvu retomadas.

armazenamento

encamInhamento

os distribuidores devem armazenar as Bvu: 

em zonas cobertas e impermeabilizadas, afastadas dos clientes, de fontes de calor e de substâncias inflamáveis (p. e. 
óleos ou combustíveis);

em contentores estanques, devidamente identificados, de composição que não reaja com os componentes das Bvu (p. 
e. polipropileno) e em bom estado de conservação (sem apresentarem fissuras);

com o eletrólito no seu interior e na posição vertical, com aberturas fechadas e voltadas para cima. as Bvu podem 
ser empilhadas umas sobre as outras dentro do mesmo contentor, mas a sua altura conjunta não deve ultrapassar o 
rebordo superior das paredes laterais do contentor;

de tipologias distintas, tais como de chumbo-ácido ou de lítio, em contentores separados;

de lítio de menores dimensões, como é o caso das que equipam bicicletas ou motociclos elétricos, em embalagem 
individual composta por material amortecedor de 
choque (p. e. plástico de bolha de ar). isto para evitar 
curto-circuitos por contato entre baterias e/ou pelas 
células contidas no seu interior. estas Bvu podem 
derreter quando sujeitas a temperaturas acima dos 
120ºc e explodir quando sujeitas a temperaturas 
acima dos 160ºc (ver ficha de segurança no anexo 
ii). Por outro lado, mesmo quando danificadas ou 
parcialmente queimadas, podem manter uma carga 
residual suficiente para continuar a provocar curto-
circuitos. Por estes motivos, para minimizar o risco 
de incêndio, devem ser armazenadas separadamente 
doutros materiais combustíveis.

DISTRIBUIDORES (PONTOS DE RETOMA)

É AINDA ACONSELHÁVEL

No caso das BVU se encontrarem empilhadas 
umas sobre as outras, que os diversos níveis 
sejam separados por material não condutor, 
como por exemplo placas de cartão ou de 
esferovite;
O armazenamento em contentores separados 
das BVU com potencial de reutilização;
Assegurar que o tempo de armazenamento 
não excede os 60 dias;
Definir uma quantidade a partir da qual é 
necessária a expedição das BVU para destino 
final.
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CENTROS DE RECOLHA

taxa de recolha mínima

2010

65% 70% 75% 80% 85%

2011 2012 2013 2014

Um dos principais papéis desempenhados pela VALORCAR é a organização 
de uma rede nacional de centros de recolha de BVU – REDE VALORCAR - de 
acordo com critérios definidos na legislação e nas suas licenças (mínimo de 
66 centros no continente, de 1 centro na Madeira e de 2 centros nos Açores).

De acordo com estas licenças, a REDE VALORCAR tem que garantir o 
cumprimento de uma taxa de recolha de BVU progressiva (indexada ao 
universo de baterias colocadas no mercado pelos produtores aderentes ao 
SIGBVU).
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um centro de recolha de Bvu é uma instalação destinada 
à receção, triagem, armazenagem e expedição destes 
resíduos para reutilização ou reciclagem ambientalmente 
adequada. a atividade destes centros é regulada pelo 
disposto no decreto-lei n.º 6/2009 e pelo decreto-lei n.º 
73/2011, sendo o seu licenciamento obrigatório.

depois de estar licenciado, um centro de recolha de 
Bvu pode candidatar-se a integrar a rede valorcar 
no âmbito de um dos concursos de seleção abertos 
ocasionalmente. estes concursos são coordenados pela 
valorcar e desenrolam-se segundo regras definidas 
em regulamento aprovado pela agência Portuguesa do 
ambiente. 

Para serem admitidos nestes concursos existem requisitos 
que os centros têm de respeitar obrigatoriamente, que 
podem ser de ordem administrativa (p. e. possuírem 
todos os licenciamentos e seguros necessários à 
atividade), financeira (p. e. inexistência de dívidas ao 
estado), de infraestruturas (p. e. impermeabilização do 
solo, deteção/combate a incêndios), de equipamentos 
(p. e. contentores adequados) e de 
funcionamento. 

depois de analisadas as candidaturas e efetuada uma 
vistoria às instalações candidatas, a valorcar elabora 
um relatório preliminar no qual fundamenta as razões que 
determinam a exclusão de candidatos e a classificação 
das candidaturas admitidas. este relatório é submetido 
a certificação por uma entidade independente. a decisão 
final é notificada a todos os candidatos e à aPa, sendo 
igualmente divulgada publicamente.

se os centros forem admitidos depois de concluído o 
processo de avaliação, será estabelecido um contrato 
onde a valorcar se compromete a apoiar a sua 
atividade, publicitando-os, trabalhando com vista a que 
as Bvu produzidas no País sejam para aí canalizadas, 
divulgando informações relacionadas com as melhores 
técnicas disponíveis e promovendo a investigação e 
o desenvolvimento, entre outros. a valorcar apoia 
também financeiramente a atividade dos centros, 
pagando o designado “valor de incentivo” por cada 
tonelada de Bvu recolhida e enviada para reciclagem.

em contrapartida, os centros da rede valorcar 
recolhem ativamente Bvu de várias proveniências 

(p. e. centros de abate de veículos em Fim de 
vida, oficinas, distribuidores, empresas) 

e cumprem todos os requisitos 
relacionados com a gestão 

destes resíduos, garantindo o 
cumprimento dos objetivos 

de reciclagem fixados na 
legislação comunitária e 
nacional.
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CENTROS DE RECOLHA

requIsItos admInIstratIvos 
de um centro de recolha de Bvu

lIcencIamento

resPonsaBIlIdade amBIental

o licenciamento dos centros de recolha de Bvu é obrigatório, sendo concedido de acordo com o definido no decreto-lei n.º 
178/2008 (conforme alterado pelo decreto-lei n.º 73/2011). nos casos em que as instalações forem sujeitas a avaliação de 
impacte ambiental – segundo o anexo i do decreto-lei n.º 69/2000, conforme alterado - a entidade licenciadora é a agência 
Portuguesa do ambiente.  nos restantes casos, a entidade licenciadora é a comissão de coordenação e desenvolvimento 
regional da área onde o centro se localizará.

os centros de recolha de Bvu estão abrangidos 
pelo     decreto-lei n.º 147/2008 (conforme alterado 
pelo decreto-lei n.º 245/2009 e pelo decreto-lei n.º 
29-a/2011), que estabelece o regime jurídico relativo 
à responsabilidade ambiental aplicável à prevenção e 
reparação dos danos ambientais. desta forma, estão 
obrigados a constituir garantias financeiras próprias que 
lhes permitam assumir a responsabilidade ambiental 
inerente à sua atividade.

estas garantias financeiras (que são exclusivas, não 
podendo ser desviadas para outro fim nem objeto de 
qualquer oneração, total ou parcial) podem constituir-
se através da subscrição de apólices de seguro, da 
obtenção de garantias bancárias, da participação em 
fundos ambientais ou da constituição de fundos próprios 
reservados para o efeito.

o valor da garantia financeira deve ser estabelecido com 
base na estimativa dos custos das medidas de reparação 
dos danos potencialmente envolvidos. assim, deverão 
os operadores desenvolver estudos que permitam, de 
uma forma fundamentada, coincidente com a realidade 
da empresa e com as características do meio envolvente, 
efetuar a caracterização da situação de referência e 
avaliar os riscos ambientais, designadamente mediante 
a: identificação dos cenários de risco ambiental;  
estimativa dos custos de reparação associados a cada 
cenário de risco; e caracterização do “estado inicial” 

nas vertentes abrangidas por este regime (água, solo e 
espécies e habitats protegidos). a agência Portuguesa do 
ambiente publicou em 2011 o “guia para a avaliação de 
ameaça iminente e dano ambiental – responsabilidade 
ambiental” que constitui um bom auxiliar neste âmbito.

as garantias bancárias devem ter como beneficiário a 
agência Portuguesa do ambiente e ser: (i) contratadas 
com uma instituição autorizada na união europeia; (ii) 
autónomas e à primeira solicitação (“first demand”); (iii) 
incondicionais e irrevogáveis; (iv) liquidáveis no prazo de 
24 horas. 

um fundo próprio é um instrumento financeiro titulado 
através de um ativo da empresa. a constituição do 
fundo próprio pode ser assegurada através de uma ata 
de reunião ou declaração de constituição do mesmo, 
assinada pelo responsável com poderes para obrigar a 
empresa, e através de declaração emitida pelo respetivo 
revisor oficial de contas (roc) ou técnico oficial de 
contas (toc), conforme aplicável. o operador deve 
assegurar que o fundo tem solvabilidade suficiente para 
responder perante o montante da responsabilidade que 
visa garantir.

1
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sIrer

controlo Interno

os centros de recolha de Bvu devem inscrever-se no sistema integrado de registo eletrónico de resíduos (sirer), 
suportado no sistema integrado de registo da agência Portuguesa do ambiente (siraPa), no prazo de um mês após o 
início de atividade. devem também aí registar anualmente, até 31 de março do ano seguinte ao do ano a reportar, as 
seguintes informações:

origens discriminadas das Bvu (total agregado para as Bvu provenientes dos particulares; total por entidade no caso 
de empresas);

Quantidade, classificação e destino discriminados dos materiais/componentes resultantes da atividade;

identificação das operações efetuadas;

informação relativa ao acompanhamento efetuado, contendo os dados recolhidos através de meios técnicos adequados.

os centros de recolha de Bvu deverão criar e manter atualizado um sistema de registo e de arquivo das cópias das licenças 
de todas as empresas para onde enviam as Bvu, bem como das cópias das respetivas guias de acompanhamento ou 
formulários do movimento transfronteiriço de resíduos.

Paralelamente, de acordo com a lei n.º 54/2012, os operadores que recebam metais não preciosos deverão manter um 
registo com os seguintes elementos:

Proveniência dos resíduos rececionados (identificação e morada do produtor/detentor), 
identificação do transportador e o dia e hora da receção;

descrição dos resíduos (quantidade, tipologia, características e valor);

destino dos resíduos e identificação do transportador e do comprador;

meios de pagamento utilizados nas transações em causa (número de 
cheque ou transferência bancária). só os pagamentos inferiores a €50 
podem ser feitos em numerário.
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CENTROS DE RECOLHA

Instalações  
de um centro de recolha de Bvu

as instalações de um centro de recolha de Bvu devem 
incluir as seguintes áreas:

receção/expedição de Bvu;

gestão administrativa;

armazenamento de Bvu.

a área de receção/expedição de Bvu deve permitir o 
estacionamento dos veículos de transporte e as operações 
de carga/descarga. deve encontrar-se equipada com um 
aparelho de pesagem (báscula) que permita aferir o peso 
das cargas de Bvu entregues ou a serem expedidas, bem 
como um empilhador para a realização das operações 
de carga/descarga e movimentação no interior das 
instalações.

na área de gestão administrativa devem existir 
computadores com acesso rápido e fiável à internet, 
que permita o registo pelo operador dos dados 
referentes às Bvu geridas. Parte dessa área deve estar 
afeta à receção/expedição, para serem realizadas as 
atividades de gestão administrativa das cargas de Bvu 
rececionadas e expedidas (p. e. preenchimento de guias 
de acompanhamento de resíduos).

a zona de armazenamento de Bvu deve possuir uma 
dimensão superior a 75 m2 para permitir fazer face a 
um maior afluxo de Bvu e, simultaneamente, uma fácil 
circulação de funcionários e de equipamentos. esta área 
deve satisfazer os seguintes requisitos:

encontrar-se claramente separada e identificada (a 
delimitação desta área pode ser efetuada, por exemplo, 
através de uma faixa de cor viva pintada no pavimento 
e completada com letreiros identificadores);

encontrar-se devidamente coberta, de forma a 
proporcionar proteção contra a chuva e contra o vento, 
mas suficientemente ventilada e iluminada. os tetos 
e as paredes devem ser construídos com materiais 
resistentes ao fogo;

Possuir superfície impermeabilizada (p.e. pavimento 
em betão impermeável, que pode ainda ser reforçado 
com tintas epoxi) e suficientemente resistente à ação 
de ácidos e à circulação de empilhadores;

estar equipada com sistemas de contenção (bacia 
de retenção) e de controlo (material absorvente) de 
derrames de eletrólitos das Bvu (procedimentos 
descritos nas fichas de segurança de cada tipo de 
bateria, constantes no anexo ii);

Possuir equipamento de combate a incêndios, o qual 
deve encontrar-se disponível num local situado a uma 
distância inferior a 20 metros em relação a qualquer 
ponto desta zona (procedimentos descritos nas fichas 
de segurança de cada tipo de bateria, constantes no 
anexo ii);

Possuir sinais identificativos da necessidade do uso de 
equipamento de proteção no manuseamento das Bvu 
(p.e. óculos de proteção, luvas e calçado de segurança) 
e da proibição de emissão de chama (fumar ou 
foguear);

estar equipada com contentores estanques, feitos de 
material que não reaja com a composição das Bvu (p.e. 
polipropileno) e devidamente identificados (código 
ler das Bvu, código de perigosidade e conselhos de 
segurança). as Bvu deverão ser armazenadas nestes 
contentores, na posição vertical, com aberturas 
fechadas e voltadas para cima. as Bvu podem ser 
empilhadas umas sobre as outras dentro do contentor, 
mas a sua altura conjunta não deve ultrapassar o 
rebordo superior das paredes laterais do contentor. 
também não deverá existir sobreposição de mais de 
3 contentores;

estar equipada com recipientes para armazenamento 
dos resíduos gerados no controlo dos derrames, com 
uma composição que não reaja com os componentes 
das Bvu (p.e. polipropileno). 

2
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É comum os centros de recolha e/ou os recicladores 
possuírem um vasto número de contentores que 
distribuem pelos seus fornecedores (p.e. oficinas, 
distribuidores, centros de abate de vFv e outros gestores 
de resíduos) e que recolhem quando estão cheios (no caso 
de baterias chumbo-ácido pesam cerca de 1 t). a gestão 
deste universo de contentores é muito complexa, o que 
origina uma grande promiscuidade e a consequente 
desresponsabilização pelo bom estado dos contentores. 
desta forma, aconselha-se que estes contentores sejam 
claramente identificados (p.e. marcados com os dados 
do proprietário e, sempre que possível, pintados com 
uma cor diferenciadora) e numerados. Quando são 
disponibilizados aos fornecedores deve ser registado o 
respetivo número e, sempre que possível, é desejável 
que o fornecedor assine um termo de responsabilidade 
pela boa conservação dos contentores recebidos. 

recomenda-se precaução no manuseamento das 
baterias de chumbo-ácido para evitar o contacto do 
operador com o eletrólito (solução de ácido sulfúrico) 
ou de água salgada com o eletrólito (podem reagir 
e produzir cloro na forma gasosa). deve ter-se na 
proximidade algum produto neutralizador do eletrólito 
(p.e. bicarbonato de sódio) para ser utilizado em caso de 
derrames (ver ficha de segurança no anexo ii).

as baterias de chumbo-ácido podem também ser 
expedidas em veículo de transporte a granel, equipado 
com galera estanque em aço inoxidável. neste caso o 
descarregamento dos contentores, para maior rapidez, 
pode ser realizado com auxílio do empilhador. 
Para evitar danos nos contentores, o 
empilhador deve estar equipado com 
dispositivo de rotação dos garfos 
e ser usado em conjunto com 
uma armação metálica, na qual 
o contentor é encaixado (esta 
impede que o contentor se 
danifique quando é girado e o 
peso das baterias incide na sua 
parede lateral).

as Bvu de lítio podem derreter quando sujeitas a 
temperaturas acima dos 120ºc e explodir quando 
sujeitas a temperaturas acima dos 160ºc (ver ficha de 
segurança no anexo ii). Por outro lado, mesmo quando 
danificadas ou parcialmente queimadas, podem manter 
uma carga residual suficiente para continuar a provocar 
curto circuitos. Por estes motivos, para minimizar o risco 
de incêndio, devem ser armazenadas separadamente 
doutros resíduos e/ou materiais combustíveis. uma 
solução possível para o seu armazenamento a granel e/
ou em maiores quantidades, passa pela sua colocação 
em contentores imersas em material mineral não 
combustível (p.e. areia ou vermiculite, sendo esta última 
bastante mais leve).

Pelos motivos atrás referidos, reforça-se também 
a importância de Bvu de tipologias distintas, tais 
como chumbo-ácido ou de lítio, serem devidamente 
triadas e armazenadas em contentores separados. a 
entrada inadvertida duma bateria de lítio na linha de 
processamento duma unidade de reciclagem de baterias 
chumbo-ácido pode provocar um incêndio, causando 
danos significativos em equipamentos e levando a 
paragens de produção demoradas. 

a totalidade das instalações dos centros de recolha de 
Bvu deve encontrar-se rodeada de uma vedação opaca 
que impeça o livre acesso ao seu interior e que diminua 
o impacte visual. de acordo com a lei n.º 54/2012, deve 
também existir um sistema de segurança que inclua, 

no mínimo, equipamentos de videovigilância para 
controlo efetivo de entradas e saídas nas 

instalações. estas imagens deverão ser 
conservadas por um período mínimo 

de 90 dias.
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transPortadores



38

O transporte é uma operação crucial na gestão de BVU uma vez que, quando 
efetuado em condições deficientes, pode dar origem a acidentes com consequências 
graves para a Saúde Humana e para o Ambiente (p.e. incêndios ou derrames de 
eletrólito). Assim, foram definidas regras para o exercício desta atividade através 
de legislação nacional e internacional.

TRANSPORTADORES

transPorte nacIonal

a atividade de transporte rodoviário de Bvu e dos seus componentes/materiais deverá ser efetuada em respeito pelas 
regras previstas na Portaria n.º 335/97. de acordo com este diploma, o transporte apenas pode ser realizado pelo produtor 
das Bvu (p. e. oficina), por um gestor de Bvu licenciado (p. e. centro de recolha ou reciclador) ou por empresas licenciadas 
para o transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem. em cada expedição deve ser utilizada uma guia de 
acompanhamento de resíduos (gar - modelo n.º 1480 da imprensa nacional casa da moeda), a qual é preenchida pelo 
produtor/detentor, transportador e destinatário e conservada pelo prazo de 5 anos.

encontram-se atualmente em preparação novas normas técnicas sobre o transporte de resíduos em território nacional, 
estando previsto que esta operação seja sujeita a registo eletrónico (guia eletrónica de acompanhamento de resíduos,      
e-gar).
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transPorte InternacIonal

nos casos em que as Bvu e os seus componentes/materiais sejam exportados/importados é necessário ter em conta que 
existem regras específicas para o movimento transfronteiriço de resíduos - regulamento (ce) n.º 1013/2006, decreto-lei 
n.º 45/2008 e Portaria nº 242/2008.

esta legislação estabelece procedimentos e regimes de controlo de acordo com a origem, o destino e itinerário dessas 
transferências, o tipo de resíduos transferidos (listas verde, laranja ou vermelha) e o tipo de tratamento a aplicar aos 
resíduos no seu destino (eliminação/valorização).

assim, nos casos das transferências de resíduos entre estados-membros da união europeia, existem dois mecanismos de 
controlo:

Procedimento prévio de notificação às autoridades competentes e necessidade de aguardar por consentimento 
escrito (aplicável para todo o tipo de resíduos sempre que a exportação/importação se destina a eliminação; aplicável 
aos resíduos constantes nos anexos iv e iv-a do regulamento 1013/2006 sempre que a exportação/importação se 
destina a valorização).

requisitos especiais de informação estabelecidos no art. 18º do regulamento 1013/2006 (aplicável aos resíduos 
constantes nos anexos iii ou iii-B sempre que a exportação se destina a valorização).

a agência Portuguesa do ambiente é a autoridade competente nacional para este efeito.

componentes/materiais listas do reg. 1013/2006 código reg. 1013/2006

Plásticos
lista verde (art. 18º do reg. 1013/2006  

e nº 3 e 4 do art. 3º do dl 45/2008)
B3010 - resíduos plásticos de forma sólida

Baterias de chumbo
lista laranja (art. 4º do reg. 1013/2006  

e n.º 1 e 2 do art. 3º do dl 45/2008)

a1160 - Baterias de chumbo/ácido usadas, intactas ou 

desmanteladas

Baterias de nicd
lista laranja (art. 4º do reg. 1013/2006 e 

n.º 1 e 2 do art. 3º do dl 45/2008)

a1010 - resíduos de metais ou resíduos constituídos por ligas de 

um dos seguintes elementos (cádmio, chumbo, mercúrio, etc.)

Baterias de lítio
lista vermelha (art. 4º do reg. 1013/2006 

e n.º 1 e 2 do art. 3º do dl 45/2008)
não listado

Baterias de nimh
lista vermelha (art. 4º do reg. 1013/2006 

e n.º 1 e 2 do art. 3º do dl 45/2008)
não listado

Componentes/Materiais das BVU abrangidos pelo Regulamento sobre o movimento transfronteiriço de resíduos 
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TRANSPORTADORES

o transporte rodoviário de matérias perigosas encontra-se regulado pelo acordo europeu relativo ao transporte 
internacional de mercadorias Perigosas por estrada – adr, aplicando-se ainda o decreto-lei n.º 41-a/2010. estes diplomas 
abrangem alguns tipos de Bvu em determinadas condições (mas não exigem a aprovação dos veículos que transportam 
Bvu em embalagens, grandes recipientes para granel ou grandes embalagens).

no caso do transporte rodoviário das Bvu de chumbo-ácido, três situações podem verificar-se:

Isenção
as Bvu de chumbo estão isentas da aplicação do adr 
(disposição especial 598), desde que:

não apresentem qualquer dano nos respectivos 
invólucros nem sinais exteriores de derrame do 
eletrólito;

sejam acondicionadas de tal maneira que não possam 
verter, escorregar, cair ou danificar-se (p.e. por 
empilhamento em paletes, envolvidas por filme de 
polietileno e seguras com cintas de tensão);

estejam protegidas contra os curto-circuitos (p.e. os 
diversos níveis de empilhamento estejam separados 
com material não condutor, tal como cartão ou 
esferovite).

TransporTe aTé 1 Tonelada de acordo com o 
adr
no caso das Bvu de chumbo-ácido não se encontrarem 
nas condições exigidas para beneficiarem da isenção de 
adr, mas não ultrapassarem a quantidade máxima de 1 
tonelada, devem ser transportadas em contentores com 
uma capacidade máxima de 1 m3, segundo as seguintes 
instruções (secção 1.1.3.6.3 do adr):

os contentores devem ser resistentes ao eletrólito 
contido nas Bvu, designadamente de aço inoxidável 
ou de polipropileno (PP);

nas condições normais de transporte, o eletrólito 
não poderá verter dos contentores e nenhuma outra 
matéria (p.e. água) deve neles penetrar. nenhum 
resíduo perigoso de matérias corrosivas contidas nas 
Bvu deve aderir ao exterior dos contentores;

a altura de carga das Bvu não deve ultrapassar o 
rebordo superior das paredes laterais dos contentores;

nenhum lote de Bvu deve ser colocado no mesmo 
contentor com outras mercadorias perigosas que 
possam reagir perigosamente;

os contentores devem ser tapados ou transportados 
em veículos fechados ou cobertos;

os contentores devem estar marcados com as 
etiquetas de perigo (classe 8), bem como com o 
número de identificação da mercadoria precedido das 
letras un (un 2794).

no veículo, devem existir 1 extintor com capacidade 
mínima de 2kg, um colete por cada membro da tripulação 
e o documento de transporte (secção 5.4.1 do adr), com 
a designação da mercadoria, conforme seguidamente se 
especifica:

n.º onu, precedido das letras un, a designação oficial 
de transporte, os números dos modelos das etiquetas 
(coluna 5 do quadro a do capítulo 3.2 do adr) e o 
grupo de embalagem. o n.º onu e a designação 
oficial de transporte devem ser antecedidos da 
palavra “resíduo”. separadamente, deve constar a 
quantidade total e ainda o número e a descrição dos 
volumes.

exemPlo
resíduo, un 2794, acumuladores elÉtricos 
cheios de eletrÓlito líQuido Ácido, 8 
900 kg, 1 contentor polipropileno

como suporte do documento de transporte, podem 
ser utilizados a guia de remessa, a fatura, a guia de 
transporte ou o documento cmr, se existirem, desde que 
neles figure a designação da mercadoria a transportar, 
tal como acima indicada.

transPorte rodovIárIo 
 de matérIas PerIgosas (adr)

Bvu de chumBo-ácIdo
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TransporTe de maIs de 1 Tonelada de acordo 
com o adr
no caso das Bvu de chumbo-ácido não se encontrarem 
nas condições exigidas para beneficiarem da isenção 
de adr, e ultrapassarem a quantidade máxima de 1 
tonelada, podem ser transportadas a granel (disposição 
especial vv14 do adr - em veículos com galera estanque, 
em aço inoxidável, devidamente cobertos com material 
resistente ao eletrólito) ou em contentores com uma 
capacidade máxima de 1 m3, segundo as seguintes 
instruções (secção 4.1.4, instruções P801 e P801a do 
adr):

os contentores devem ser resistentes ao eletrólito 
contido nas Bvu, designadamente de aço inoxidável 
ou de polipropileno (PP);

nas condições normais de transporte, o eletrólito 
não poderá verter dos contentores e nenhuma outra 
matéria (p.e. água) deve neles penetrar. nenhum 
resíduo perigoso de matérias corrosivas contidas nas 
Bvu deve aderir ao exterior dos contentores;

a altura de carga das Bvu não deve ultrapassar o 
rebordo superior das paredes laterais dos contentores;

nenhum lote de Bvu deve ser colocado no mesmo 
contentor com outras mercadorias perigosas que 
possam reagir perigosamente;

os contentores devem ser tapados ou transportados 
em veículos fechados ou cobertos;

os contentores devem estar marcados com as 
etiquetas de perigo (classe 8), bem como com o 
número de identificação da mercadoria precedido das 
letras un (un 2794).

a bordo do veículo devem existir os seguintes 
documentos :

documento de transporte (secção 5.4.1 do adr);

Ficha de segurança (secção 5.4.3 do adr);

certificado de formação do condutor (capítulo 8.2 do 
adr). em Portugal este certificado é emitido pelo imtt, 
após o candidato ter obtido aprovação em exame (no 
âmbito dum curso de formação, e respetiva entidade 
formadora, reconhecidos pelo imtt).

no veículo, devem existir os seguintes equipamentos: 

dois extintores com capacidade mínima dependendo 
do peso bruto do veículo – até 3,5 ton: 2 kg + 2 kg; de 
3,5 até 7,5 ton: 2 kg + 6 kg (sendo um de 6 kg, pelo 
menos); acima de 7,5 ton: 2 kg + 10 kg (sendo um de 6 
kg, pelo menos);

dois painéis laranja colocados um à frente e outro à 
retaguarda do veículo, sem números (secção 5.3.2 do 
adr);

dois sinais de aviso portáteis (cones ou triângulos 
refletores ou luzes cor de laranja intermitentes);

Pelo menos um calço para as rodas;

líquido de lavagem para os olhos;

um colete ou fato fluorescente por cada membro da 
tripulação;

uma lanterna de bolso para cada membro da 
tripulação;

luvas e proteção para os olhos, para cada membro da 
tripulação;

equipamento suplementar previsto nas instruções 
escritas/ficha de segurança (secção 5.4.3 do adr). 
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TRANSPORTADORES

as baterias de nimh (un 3496), contendo um eletrólito corrosivo que não se escape se o seu 
invólucro exterior tiver fissuras, não se encontram submetidos às prescrições do adr na 
condição de estarem devidamente embaladas e protegidas contra os curto-circuitos.

Bvu de níquel-hIdreto metálIco

no documento de transporte adr, deve constar a 
designação da mercadoria, conforme seguidamente se 
especifica:

n.º onu, precedido das letras un, a designação 
oficial de transporte, os números dos modelos 
das etiquetas (coluna 5 do quadro a do capítulo 
3.2 do adr) e o grupo de embalagem. o n.º onu 
e a designação oficial de transporte devem ser 
antecedidos da palavra “resíduo”. separadamente, 
deve constar a quantidade total, e ainda o número e 
a descrição dos volumes.

exemPlo 
resíduo, un 2794, acumuladores elÉtricos 
cheios de eletrÓlito líQuido Ácido, 8
2500 kg, 3 contentores polipropileno

como suporte do documento de transporte, podem 
ser utilizados a guia de remessa, a fatura, a guia de 
transporte ou o documento cmr, se existirem, desde que 
neles figure a designação da mercadoria a transportar, 
tal como acima indicada.

o documento de transporte é da responsabilidade 
do expedidor, que o deve entregar ao transportador. 
as instruções escritas/ficha de segurança são da 
responsabilidade do transportador, que a deve 
entregar ao condutor. Por sua vez, o condutor deverá 
estar habilitado com um certificado de formação de 
condutores adequado.

as empresas que procedem às operações de transporte, 
de embalagem, de carga, de enchimento ou de 
descarga das mercadorias perigosas devem nomear 
um conselheiro de segurança devidamente certificado. 
em Portugal o certificado de conselheiro de segurança é 
emitido pelo imtt, após o candidato ter obtido aprovação 
em exame (no âmbito dum curso de formação, e 
respetiva entidade formadora, reconhecidos pelo imtt).
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as Bvu de lítio (un 3480) estão abrangidas pelo adr. no entanto, existem três disposições especiais a ter em conta:

de acordo com a disposição especial 188, as Bvu de lítio não estão submetidas às outras prescrições do adr se:

Forem envolvidas em embalagens interiores e estiverem protegidas de modo a impedir a ocorrência de qualquer 
curto-circuito (o que inclui a proteção contra o contacto com materiais condutores existentes na mesma embalagem, 
que possa desencadear qualquer curto-circuito);

as embalagens interiores estiverem acondicionadas em embalagens exteriores robustas (que satisfaçam as 
prescrições 4.1.1.1, 4.1.1.2 e 4.1.1.5 do adr);

cada volume ostente as seguintes marcações (esta informação deve também constar de um documento de 
acompanhamento do transporte):

indicação de que o volume contém baterias de “lítio iÓnico”;

indicação sobre o manuseamento cuidadoso do volume e sobre o risco de inflamabilidade em caso de dano;

indicação sobre os procedimentos especiais a executar em caso de dano no volume, incluindo a sua inspeção e 
reembalagem, se necessário; e

número de telefone para a obtenção de informações suplementares.

cada volume resista a um ensaio de queda livre de uma altura de 1,2 metros, em qualquer orientação, sem que as 
baterias nele contidas sejam danificadas, sem que o seu conteúdo seja deslocado de tal forma que as baterias se 
toquem e sem que haja fuga do conteúdo; e

os volumes não excedam uma massa bruta de 30 kg.

de acordo com a disposição especial 636b, as Bvu de lítio com uma massa bruta não superior a 500 g cada, recolhidas 
e apresentadas a transporte tendo em vista a respectiva reciclagem, misturadas ou não com outras baterias usadas 
que não sejam de lítio, não estão submetidas às restantes disposições do adr se satisfizerem as condições seguintes:

a quantidade total de Bvu de lítio por transporte não ultrapasse os 333 kg;

estejam acondicionadas em tambores ou caixas de plástico rígido ou de aço (envolvidas por um saco de polietileno 
neste último caso). se estas embalagens forem seladas hermeticamente, devem estar providas de um respiradouro 
concebido de modo a evitar que a sobrepressão devida à libertação dos gases seja superior a 10 kPa. o espaço 
vazio da embalagem deve ser preenchido com material de enchimento;

cada embalagem tenha a seguinte inscrição: “Baterias de lítio usadas”.

de acordo com a disposição especial 661, o transporte de Bvu de lítio danificadas só será permitido sob condições 
adicionais, definidas pela autoridade competente de qualquer das Partes contratantes do adr (imtt no caso 
nacional). uma cópia da aprovação da autoridade competente deve acompanhar cada carregamento ou o documento 
de transporte deve incluir uma referência a esta aprovação (cada autoridade competente notificará a unece sempre 
que conceder uma aprovação em conformidade com esta disposição especial, de forma a que estas informações 
sejam difundidas através do site www.unece.org). 

Bvu de lítIo
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comPonentes/materIaIs das Bvu aBrangIdos Pelo adr 
(não dIsPensa a consulta do decreto-leI n.º 41-a/2010)

TRANSPORTADORES

nº

onU

nome e descrição classe
codigo de

classificação

Grupo de

embalagem
etiquetas

disposições

 especiais

Quantidades 

limitadas

e exceptuadas

embalagem
cisternas móveis e

contentores para granel
cisternas adr

Veículo

para

transporte

em cisterna

categoria de

transporte

(código de 

restrição em

túneis)

disposições especiais de transporte

n.° de

identificação

de perigo

Instruções

de

embalagem

disposçóes

especiais de

embalagem

disposicões

de

embalagem

em comum

Instruções de

transporte

disposiçoes

especiais

código

cisterna

disposições

especiais
Volumes Granel

carga,

descarga e

manutenção

operação

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10
4.2.5.2 

7.3.2
4.2.5.3 4.3

4.3.5

6.8.4
9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3

2794
acumuladores eléctricos cheios 

de electrólito líquido ácido
8 c11 8

295

598
lQ0 e0

P801

P801a
3(e) v v 14 80

2795
acumuladores eléctricos cheios 

de electrólito líquido alcalino
8 c11 8

295

598
lQ0 e0

P801

P801a
3(e) v v 14 80

2796

Ácido sulfúrico contendo 

no máximo 51% de  ácido 

ou electrólito ácido para 

acumuladores

8 c1 ii 8 lQ22 e2
P001 

iBco2
mP15 t8 tP2 l4Bn at 2(e) 80

2797
electrólito alcalino para 

acumuladores
8 c5 ii 8 lQ22 e2

P001

iBco2
mP15 t7

tP2 

tP28
l4Bn at 2(e) 80

2800

acumuladores  eléctricos 

insusceptíveis de verter 

cheios de electrólito líquido

8 c11 8

238

295

598

lQ0 e0
P003 

P801a
PP16 3(e) v v 14 80

3028

acumuladores eléctricos 

secos contendo  hidróxído de 

potássio sólido

8 c11 8

295

304

598

lQ0 e0
P801 

P801a
3(e) v v 14 80

3292

acumuladores de sódio ou 

elementos de acumuladores 

de sódio

4.3 W3 ii 4.3
239

295
lQ0 e0

P408
2(e) v1 cv23

3480

Pilhas de lítio iónico (incluindo 

pilhas de lítio iónico de 

membrana polimérica)

9 m4 ii 9

188

230

310

636

lQ0 e0

P903 

P903a

P903b

2(e)

3481

Pilhas de lítio iónico contidas 

num equipamento ou pilhas de 

lítio iónico embaladas com um 

equipamento (incluindo

pilhas de lítio iónico de 

membrana polimérica)

9 m4 ii 9

188 

230

636

lQ0 e0

P903 

P903a

P903b

2(e)
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nº

onU

nome e descrição classe
codigo de

classificação

Grupo de

embalagem
etiquetas

disposições

 especiais

Quantidades 

limitadas

e exceptuadas

embalagem
cisternas móveis e

contentores para granel
cisternas adr

Veículo

para

transporte

em cisterna

categoria de

transporte

(código de 

restrição em

túneis)

disposições especiais de transporte

n.° de

identificação

de perigo

Instruções

de

embalagem

disposçóes

especiais de

embalagem

disposicões

de

embalagem

em comum

Instruções de

transporte

disposiçoes

especiais

código

cisterna

disposições

especiais
Volumes Granel

carga,

descarga e

manutenção

operação

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10
4.2.5.2 

7.3.2
4.2.5.3 4.3

4.3.5

6.8.4
9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3

2794
acumuladores eléctricos cheios 

de electrólito líquido ácido
8 c11 8

295

598
lQ0 e0

P801

P801a
3(e) v v 14 80

2795
acumuladores eléctricos cheios 

de electrólito líquido alcalino
8 c11 8

295

598
lQ0 e0

P801

P801a
3(e) v v 14 80

2796

Ácido sulfúrico contendo 

no máximo 51% de  ácido 

ou electrólito ácido para 

acumuladores

8 c1 ii 8 lQ22 e2
P001 

iBco2
mP15 t8 tP2 l4Bn at 2(e) 80

2797
electrólito alcalino para 

acumuladores
8 c5 ii 8 lQ22 e2

P001

iBco2
mP15 t7

tP2 

tP28
l4Bn at 2(e) 80

2800

acumuladores  eléctricos 

insusceptíveis de verter 

cheios de electrólito líquido

8 c11 8

238

295

598

lQ0 e0
P003 

P801a
PP16 3(e) v v 14 80

3028

acumuladores eléctricos 

secos contendo  hidróxído de 

potássio sólido

8 c11 8

295

304

598

lQ0 e0
P801 

P801a
3(e) v v 14 80

3292

acumuladores de sódio ou 

elementos de acumuladores 

de sódio

4.3 W3 ii 4.3
239

295
lQ0 e0

P408
2(e) v1 cv23

3480

Pilhas de lítio iónico (incluindo 

pilhas de lítio iónico de 

membrana polimérica)

9 m4 ii 9

188

230

310

636

lQ0 e0

P903 

P903a

P903b

2(e)

3481

Pilhas de lítio iónico contidas 

num equipamento ou pilhas de 

lítio iónico embaladas com um 

equipamento (incluindo

pilhas de lítio iónico de 

membrana polimérica)

9 m4 ii 9

188 

230

636

lQ0 e0

P903 

P903a

P903b

2(e)



46



47

reutIlIzadores
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apesar da legislação nacional e comunitária não 

contemplar uma meta específica a respeito da 

reutilização de Bvu, esta operação é muito importante 

no âmbito da gestão das baterias de chumbo-ácido, 

sobretudo no caso dos centros de abate de veículos em 

Fim de vida (vFv) dado que uma grande percentagem 

das baterias incorporadas nos veículos entregues para 

abate ainda se encontra em condições de ser reutilizada. 

no entanto, a reutilização direta destas Bvu acaba 

por ser prejudicada pelo disposto no decreto-lei n.º 

84/2008, que obriga a que os operadores ofereçam 

garantia de 2 anos no caso da venda a particulares 

(sendo que este período poderá ser reduzido para 1 

ano por acordo entre as partes, p.e. através de menção 

expressa na fatura de venda) e de 6 meses no caso das 

empresas. 

não obstante, estas Bvu podem ter ainda uma “segunda 

vida”, dado que existe uma empresa nacional que as 

recupera e volta a comercializá-as com nova garantia, 

fazendo portanto aquilo que se designa por “preparação 

para a reutilização” - Quando uma bateria descarrega, o 

material ativo das placas de chumbo positivas atua com 

o sulfato do ácido sulfúrico, formando chumbo sulfatado 

(estado cristalizado). este sulfato volta ao estado 

líquido quando a bateria carrega, dissolvendo-

se no eletrólito e o ciclo continua. no entanto, 

esta reação não acontece de forma completa 

e os cristais não se dissolvem totalmente, 

começando a isolar a placa e a impedir o 

fluxo normal de eletrões, acabando por 

danificar a bateria (cerca de 75% das baterias 

de chumbo-ácido ficam danificadas devido a 

este problema, conhecido por sulfatação). 

esta empresa adiciona à bateria um produto 

químico patenteado que dissolve os cristais, 

conseguindo assim recupera-la.

Já no que diz respeito às baterias de nimh e de lítio 

incorporadas em veículos híbridos/elétricos, é opinião 

corrente que estas, quando deixam de corresponder 

às elevadas exigências desta aplicação, poderão ainda 

ter interesse técnico e comercial para outro tipo de 

utilizações (uma Bvu de lítio pode conter ainda 70% do 

seu poder energético depois de ser usada num veículo), 

nomeadamente como unidades de armazenamento 

(stand-by) associadas aos equipamentos das 

chamadas energias renováveis (células fotovoltaicas ou 

aerogeradores). esta reutilização aumentaria o período 

de vida útil das baterias, o que teria naturalmente 

impacte no seu preço, um dos fatores que limita 

presentemente a sua utilização generalizada. contudo, 

dado tratar-se de um setor ainda recente, será ainda 

necessário muito investimento na área de i&d de forma 

a ultrapassar as incertezas atualmente existentes a este 

nível, nomeadamente relacionadas com a segurança, 

com o tipo de módulos de controlo eletrónico presentes 

nas baterias (variáveis com o tipo de utilização) e a 

harmonização do design das baterias para que possam 

ser acopladas formando módulos de armazenamento.

REUTILIzADORES
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recIcladores
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RECICLADORES

O tratamento e a valorização constituem processos essenciais para o desenvolvimento 
sustentável na medida que contribuem para o fecho dos ciclos materiais e o uso 
racional de recursos potencialmente escassos, como são alguns dos principais 
materiais que compõem as BVU (p.e. Metais de Terras Raras, Chumbo, Lítio, Níquel 
e Cádmio). 

Assim, de acordo com a legislação comunitária e nacional (Diretiva 2006/66/CE e 
Decreto-Lei 6/2009) não só é proibida a eliminação de BVU por deposição em aterro 
ou por incineração, como também se encontra definido um rendimento mínimo 
que os processos de reciclagem têm de atingir. Efetivamente, desde Setembro de 
2011 que os recicladores têm de garantir taxas mínimas de reciclagem de:

65%, em massa, das BVU de Chumbo-ácido;

75%, em massa, das BVU de Níquel-Cádmio;

50%, em massa, de outras BVU.

Ainda neste âmbito, foi decidido a nível da União Europeia normalizar as informações 
que os recicladores de BVU devem comunicar, de forma a melhor monitorizar este 
sector em todo o espaço europeu. Assim, foi publicado o Regulamento (UE) n.º 
493/2012, que abrangerá a partir de 1 de janeiro de 2014 todos os recicladores e 
que define métodos harmonizados para calcular o rendimento de cada processo 
de reciclagem. Os recicladores ficarão assim obrigados a enviar anualmente às 
autoridades competentes um relatório descriminando as quantidades de cada 
tipo de BVU recebido, o processo utilizado no seu tratamento e a quantidade de 
materiais efetivamente recuperados, o que permitirá controlar a sua atividade e 
comparar recicladores entre si.
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Bvu de chumBo

o processo de reciclagem de Bvu mais utilizado inicia-se 
com a sua deposição numa tulha, seguida de passagem 
por um detetor de radiação (para assinalar chumbo 
radioativo como, p.e., placas usadas em paredes 
de consultórios de radiografias), por um separador 
magnético (para separar pedaços de ferro/aço que 
possam eventualmente existir na mistura) e posterior 
alimentação a um moinho de martelos, onde são 
trituradas em meio húmido (para minimizar a libertação 
de poeiras de chumbo para o ar ambiente). 

É importante que os recicladores possuam equipamento 
adequado para o descarregamento dos contentores 
de transporte, de forma a não os danificar quando 
vertem as Bvu para as tulhas de admissão às linhas 
de tratamento. este equipamento pode consistir num 
empilhador equipado com dispositivo de rotação dos 
garfos, o qual é usado em conjunto com uma armação 
metálica, na qual o contentor é encaixado (esta impede 
que o contentor se danifique quando é girado e o peso 
das baterias incide na sua parede lateral).

o material resultante da trituração é depois encaminhado 
para um separador densimétrico (à base de água com 
aditivos), onde são separados o eletrólito, o plástico 
das caixas e das placas (polipropileno - PP) e a pasta de 
chumbo. 

Em seguida:

o eletrólito é neutralizado com soda cáustica (e depois 
encaminhado para tratamento numa estação de 
tratamento de Águas residuais - etar) ou convertido 
em sulfato de sódio (que pode ser utilizado p.e. no 
fabrico de detergentes, vidro ou têxteis);

o plástico (PP) é alvo de um processo de granulação, 
secagem (por centrifugação) e separação de 
contaminantes (p.e. papel dos rótulos) por intermédio 
de ciclones. depois de extrudido, pode ter várias 
aplicações, como por exemplo novas caixas de 
baterias, mobiliário urbano, tubos de rega ou vasos 
para plantas;

a pasta de chumbo é fundida em fornos rotativos, 
a cerca de 1.000ºc, juntamente com agentes 
redutores (p. e. pó de carvão e sucata ferrosa) 
e agentes neutralizadores dos ácidos formados 
durante a combustão (p. e. calcário ou cal). nesta 
operação formam-se as escórias (cerca de 20% do 
material alimentado ao forno) que são normalmente 
encaminhadas para aterro, e o chumbo fundido, que 
é encaminhado para tanques de afinação aquecidos (a 
cerca de 500ºc). aqui são-lhe adicionados diferentes 
aditivos e/ou injetado oxigénio, num processo 
interativo com o laboratório, para ir ao encontro 
das especificações do produto final em produção. o 
chumbo é posteriormente vazado em lingotes ou em 
moldes de chumbo de obra. o chumbo de melhor 
qualidade é utilizado para fabricar novas baterias, 
sendo o restante (pureza <98%, com contaminantes 
como prata, antimónio ou bismuto) utilizado para 
cartuchos de caça, barreiras de proteção contra 

radiações, contrapeso para elevadores, lastro para 
navios, placas isolantes para telhados, etc.

atualmente existe uma unidade de reciclagem 
de Bvu de chumbo-ácido em Portugal, 
embora também se verifique exportação 
para recicladores espanhóis por motivos 
comerciais. em média, cerca de 50% destas 
baterias são recicladas no país e outro tanto 
é exportado.
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Bvu de nimh e lítIo

existem várias tecnologias em desenvolvimento para 
reciclar as baterias de nimh e de lítio, como por 
exemplo a hidrometalúrgica através da qual os metais 
são dissolvidos em banhos químicos. no entanto, a 
tecnologia mais utilizada atualmente é a pirometalúrgia: 
processo de fundição a alta temperatura (perto dos 
1.200 ºc) em que os metais mais pesados se depositam 
no fundo enquanto que os óxidos restantes – as escórias 
– flutuam. o níquel é assim recuperado, mas o lítio fica 
retido nesta escória como óxido de lítio, não sendo 
possível voltar a ser utilizado em baterias mas apenas, 
p.e., na construção de estradas. de facto, atualmente as 
Bvu de lítio são recicladas não para recuperar o lítio 
mas sim os outros metais presentes, como o cobre, 
o alumínio, o níquel e o cobalto. com a tecnologia 
existente, o processo é ainda bastante dispendioso, 
chegando aos 2€/kg (sendo que uma bateria de nimh 
utilizada em veículos híbridos pesa cerca de 30 kg e 
uma bateria de lítio utilizada em veículos elétricos pode 
atingir os 400 kg).

atualmente, não existem unidades de reciclagem desta 
Bvu em Portugal, sendo também muito escassas na 
europa ou mesmo no mundo. 

no que diz respeito a perspetivas de futuro, é do 
conhecimento geral no sector que a reciclagem deste 
tipo de Bvu tem uma enorme margem de progressão, 
sobretudo na recuperação dos chamados metais de 
terras raras (mtr) nelas incorporados (cada bateria de 
nimh pode conter cerca de 2 kg destes metais). os mtr 
são um grupo de 17 elementos químicos, pertencentes na 
sua maioria ao grupo dos lantanídeos (neodímio, térbio, 
disprósio, túlio, lantânio, cério, etc.). o seu nome pode 
ser de alguma forma enganador, dado que são bastante 
mais abundantes do que, p. e., o ouro ou a Prata. no 
entanto, é raro encontrar jazidas com concentrações 
que permitam a sua extração rentável, para além da 
sua refinação ser muito complexa. acresce ainda o facto 
de que 95% das reservas conhecidas se encontrarem 
na china, que tem levantado diversas restrições à 
exportação destes metais, fazendo o seu preço disparar 
no mercado mundial. apesar destas restrições, a sua 
utilização tem crescido exponencialmente, acima dos 
10% ao ano, sendo essenciais para turbinas eólicas, 
lâmpadas de alta eficiência, computadores, veículos 
elétricos, baterias, telemóveis, etc.

RECICLADORES
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ANEXOS

Produtores/ImPortadores  
de BaterIas de veículos aderentes ao sIgBvu (31.12.2012)

Fabricantes/importadores n.º registo niF

PoWer BatterY, unipessoal, lda val 1/2009 508009820

andreia correia miranda val 3/2009 209648961

lieBherr iBÉrica, sa - sucursal em Portugal val 4/2009 980177871

lieBherr - máquinas de construção Portugal, lda val 5/2009 507397193

agricortes - comércio de máquinas e equipamentos, sa val 6/2009 500011460

iveco Portugal - comércio de veículos industriais, sa val 7/2009 501445927

almovi - máquinas e equipamentos, lda val 8/2009 501561811

motorcYcles World - comércio e manutenção de viaturas, lda val 9/2009 507003870

Filinto mota, sucrs, sa (Braga) val 10/2009 500324174

motocisa - motociclos, ciclomotores e scooters, sa val 11/2009 503353850

red moto - comércio de veículos e acessórios, sa val 12/2009 505450348

veículos casal, sa val 13/2009 500296243

Yamaha motor Portugal, sa val 14/2009 502283130

almeida e riBolhos, importação de Peças auto, lda val 15/2009 503995746

sociedade comercial do vouga, lda val 16/2009 500264988

J. sousa mesQuita - comércio de caravanas e artigos de desporto, lda val 17/2009 501315926

milFa - importação e exportação, sa val 18/2009 500613753

c. J. michaelis de vasconcelos, lda val 19/2009 500049165

toYota caetano Portugal, sa val 20/2009 500239037

cimertex - sociedade de máquinas e equipamentos, sa val 21/2009 500726531

euroPeças, sa val 22/2009 500102333

lusomotos - veículos e acessórios, lda val 23/2009 501831339

entrePosto mÁQuinas - comércio de equipamento agrícola e industrial, sa val 24/2009 501439099

renault trucKs Portugal, lda val 25/2009 500979073

automoBiles ligier Portugal, lda val 26/2009 506552187

maQuinter de Portugal, lda val 27/2009 501713239

aliF - aluguer de máquinas, unipessoal, lda val 28/2009 504154044

euroleva - comércio de equipamentos de elevação, sa val 29/2009 506079805
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Fabricantes/importadores n.º registo niF

sociedade atlas copco de Portugal, lda val 30/2009 500254265

KaWa motors - veículos motorizados, sa val 31/2009 500070156

interguincho - comércio de automóveis, lda val 32/2009 506034747

aixam lusitana, sa val 33/2009 504159844

multimoto - veículos e acessórios, lda val 35/2009 502425717

varziagro - máquinas agrícolas, lda val 36/2009 503297275

Jovimoto - veículos, máquinas e equipamentos, sa val 37/2009 500884390

megaBatterY - unipessoal, lda val 38/2009 508035490

Bcs Portugal - máquinas agrícolas, lda val 39/2009 502142073

Fernando de oliveira lopes rodrigues val 40/2009 135353971

automÓveis citroen, sa val 41/2009 500038961

roleuroPa - comércio de motos, Bicicletas e acessórios val 42/2009 502278820

Jungheinrich Portugal - equipamentos de transporte, lda val 43/2009 504034871

masac - comércio e importação de veículos, sa val 44/2009 500182183

leirilis - acessórios e Peças para automóveis, sa val 45/2009 501643559

mitsuBishi motors de Portugal, sa val 46/2009 500293520

volvo car Portugal, sa val 47/2009 508307562

Peugeot Portugal automÓveis, sa val 48/2009 502995912

golFeJardim - sociedade de equipamentos, lda val 50/2009 501374302

auto-industrial, sa (divisão agrícola) val 51/2009 500035350

Forte - camiões, máquinas e reparações, lda val 52/2009 501074031

tractores ibéricos, lda val 53/2009 501099050

manuel vieira condeça, sa val 54/2009 500576572

lamÁQuina - comércio de máquinas e veículos, sa val 55/2009 502707682

sicotractor - comércio de veículos Pesados, lda val 56/2009 505538920

BlumaQ - Peças para máquinas industriais, lda val 57/2009 503859753

manaiacar - reutilização de peças para camiões, lda val 58/2009 505974835

carvalheira & gonçalves, lda val 59/2009 501810625
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ANEXOS

Produtores/ImPortadores  
de BaterIas de veículos aderentes ao sIgBvu (31.12.2012)

Fabricantes/importadores n.º registo niF

Portugal Bateria serviço val 61/2009 508507227

suPermoto - comércio de máquinas e veículos, sa val 62/2009 502941979

manitou Portugal, sa val 63/2009 500911851

chevrolet Portugal, lda val 64/2009 506819213

general motors Portugal, lda val 65/2009 500357145

auto coelhinhos - comércio automóvel, sa val 66/2009 505391252

motolusa - motores de Portugal, lda val 67/2009 501098941

scania Portugal, sa val 68/2009 502929995

renault Portugal, sa val 69/2009 500970602

viauto - automóveis e acessórios, lda val 70/2009 500297398

abrantes almeida & simões, lda val 73/2009 501213392

timBÉrica - Peças e máquinas Florestais, lda val 74/2009 505069407

Bragalis - Peças e acessórios para automóveis, lda val 75/2009 501560254

Paulo Jorge rodrigues da silva val 76/2009 208246002

mazda motor de Portugal, lda val 77/2009 503418854

nelBat - comércio e distribuição de Peças auto, lda val 79/2009 506572510

sonicel - acessórios e sobressalentes, sa val 80/2009 501994793

ad logistics, sa val 81/2009 504859960

mt - máquinas e tractores, sa val 82/2009 502311568

tractores de Portugal, sa val 83/2009 500286639

auto sueco, lda val 84/2009 500038015

mcK motors, lda val 85/2009 506824241

evicar comércio de camiões, sa val 86/2009 500102627

as Parts centro de Peças e acessórios, sa val 87/2009 507584287

siva - sociedade de importação de veículos automóveis, sa val 88/2009 500301522

seat Portugal, unipessoal, lda val 89/2009 506622096

cnh Portugal - comércio de tractores e máquinas agrícolas, lda val 90/2009 501542078

lança & marQues - Baterias e acessórios, lda val 91/2009 504264583
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terralis - máquinas e agricultura, lda val 92/2009 502074400

vimoter - comércio de veículos de turismo, lda val 93/2009 502074396

moviter - equipamentos, lda val 94/2009 502121998

José luis soveral & Filhos, sa val 95/2009 501682341

moveheli - equipamentos de elevação, lda val 96/2009 508668018

same deutz-Fahr Portugal, lda val 97/2009 501952543

soulima comércio de Peças, sa val 98/2009 502633840

tomix - indústria de equipamentos agrícolas e industriais, lda val 99/2009 500139113

realauto, Baterias, Peças e acessórios, lda val 100/2009 502626151

Pereiras & vilaça - material eléctrico, lda val 101/2009 502828587

trW automotive Portugal, lda val 102/2009 500333831

tPdois - tractores e máquinas agrícolas, lda val 103/2009 500820210

sociedade técnica de equipamentos e tractores, sa val 104/2009 500237433

iBerliFt Portugal, equipamentos e serviços logísticos, soc. unipessoal, lda val 105/2009 505244128

agroPeças do centro, lda val 106/2009 502281855

manuel meles, lda val 107/2009 500189633

Fiat grouP automobiles Portugal, sa val 108/2009 500115290

auto-sueco (coimBra), lda val 110/2009 500038007

ac - manutenção e comércio de veículos, sa val 111/2009 506394751

entrePosto v.h. - importação de automóveis, sa val 112/2009 500820384

entrePosto comercial, sa val 113/2009 500098336

imotors - importação e comércio automóvel, lda val 114/2009 506945723

a. coelho, sa val 115/2009 501262350

Jardim & PouPado, lda val 116/2009 506013367

desmotron Portugal, lda val 118/2009 504143689

gruman - gruas de mangualde, lda val 119/2009 503334111

PortutoP, lda val 120/2009 507790871

cardoso & maia, sa val 121/2009 500864012
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Produtores/ImPortadores  
de BaterIas de veículos aderentes ao sIgBvu (31.12.2012)

Fabricantes/importadores n.º registo niF

create Business, comércio e gestão de Peças auto e acessórios, sa val 122/2009 506367320

centrocar - centro de equipamentos mecânicos, sa val 123/2009 500061270

honda Portugal, sa val 124/2009 502211334

Porsche iBÉrica, sa val 125/2009 a28679103

camPinanda - comércio e reparações de caravanas, lda val 126/2009 502069929

Ford lusitana, sa val 127/2009 500118035

mercedes-Benz Portugal, sa val 128/2009 500049424

Krautli Portugal, lda val 130/2009 502271450

marina marBella setÚBal, unipessoal, lda val 131/2009 506711285

Fimag - importação e comércio de acessórios, lda val 132/2009 501567330

grupo vendaP, sa val 133/2009 508669685

atlantic Parts - distribuição de Peças, sa val 134/2009 504168665

mPo - máquinas Portuárias, sa val 136/2009 504095161

c.m. BuggY, lda val 137/2009 507724100

soreca - sociedade de reparações de carroçarias, lda val 138/2009 501936637

eQuiFuro - máquinas e acessórios, lda val 139/2009 503050741

conceição machado - sociedade de comércio de automóveis, lda val 140/2009 504037773

Jaguar automÓveis, sa val 141/2009 501661808

aml sPort, sa val 142/2009 502117869

BmW Portugal val 144/2009 506698521

tudÉvora, lda val 145/2009 503136549

m 35, sa val 146/2009 508381878

motivo - comércio e motivação de mercados, sa val 147/2009 500198080

manuel custÓdio - motos, Bicicletas e equipamentos, lda val 148/2009 503359700

stand asla - importação e comércio de Peças e acessórios para automóveis val 149/2009 500049416

lusilectra, veículos e equipamentos, sa val 150/2009 501381430

hoJer - electromecânica, sobressalentes, auto e industriais, lda val 151/2009 504121162

motoPeças - motores e industria, lda val 152/2009 500198195
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electro central vulcanizadora, lda val 154/2009 500092354

sucena & Pinto, lda val 155/2009 508644380

loBo & arzileiro - comércio de Peças e acessórios para automóveis, lda val 156/2009 501217550

edelmiro rodriguez, sl val 157/2009 980255317

matrizauto - comércio de automóveis, lda val 158/2009 506678776

J.s.e.a. - comércio e importação Peças auto, lda val 159/2009 503673226

costa&garcia - equipamentos industriais, sa val 160/2009 500078394

davasa sucursal em Portugal val 161/2009 980290406

soFraPa automóveis, sa val 163/2009 500603880

sotrac - comércio e representações, sa val 164/2009 505215276

tedecar autocaravanas, lda val 165/2009 503069639

central Pneus Baltar oliveiras, lda val 166/2009 502714930

João Pinheiro moreira & Filhos, lda val 167/2009 504107755

FlashBat - comércio de Peças e acessórios para automóveis, lda val 168/2009 506692400

maiorPeças - acessórios automóveis, lda val 169/2009 505539578

Four BY Four, lda val 170/2009 508432863

lidergong - importação de Brindes e vestuário, lda val 172/2009 506826406

caetanoBus Fabricação de carroçarias, sa val 173/2009 505675498

vauner trading, sa val 174/2009 501181016

chrY Portugal, sa val 175/2009 504172247

vigotrading, lda val 176/2009 506916235

cs - energias renováveis unipessoal, lda val 177/2009 508190070

radialpeças comercial, sa val 178/2009 508354650

BateriBraga, lda val 179/2009 502725389

JanFoK, lda val 180/2009 505316285

luxstocK - acessórios auto, unipessoal, lda val 181/2009 507731220

valtractor - comércio de tractores e máquinas agrícolas, sa val 182/2009 503182168

sociedade hispânica de automóveis, sa val 183/2009 501083545
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Produtores/ImPortadores  
de BaterIas de veículos aderentes ao sIgBvu (31.12.2012)

Fabricantes/importadores n.º registo niF

garagem victória automóveis, sa val 184/2009 501464590

sociedade electro-mecânica de automóveis, sa val 185/2009 500415366

mário luís carreira marques val 186/2009 192528777

sÓ transmissÕes - importação e comercialização de Peças para acessórios, unipessoal, lda val 188/2009 507005309

cimPomÓvel - veículos ligeiros, sa val 189/2009 502930004

Jocriauto, lda val 190/2009 501841920

euroFiltros - auto acessórios, lda val 191/2009 503679755

riaKart - motores & acessórios para karts, lda val 192/2009 505290235

supermercados Froiz Portugal, lda val 193/2009 503624403

norBat - comércio de combustíveis e lubrificantes, s.u. lda val 194/2009 505377934

auto acessórios da Beira, lda val 195/2009 501531998

american motorcycles, veículos de duas rodas, lda val 196/2009 504418947

norauto Portugal, sa val 197/2009 503629995

multicalor - energias renováveis, sa val 198/2009 502077522

agro carmo, lda val 199/2009 502821949

nissan iBeria, sa - sucursal em Portugal val 200/2009 980354390

Jocel, lda val 201/2009 501293710

terra Bastos, lda val 204/2009 501404015

civiParts - comércio de Peças e equipamentos, sa val 205/2009 503881317

manuel da silva marQues, lda val 206/2009 500844500

João carlos Pereira monteiro val 207/2009 263297403

ortocantanhede - unipessoal, lda val 208/2009 508481007

green FactorY rePresentaçÕes, lda val 209/2009 506782115

glanmire auto, unipessoal, lda val 210/2009 511271093

daniel antunes - reparações de travões e embraiagens, lda val 212/2009 504344994

linde material handling iBÉrica, sa val 213/2009 980281105

ruBBer vulK, lda val 214/2009 505516519

BomBÓleo, lda val 215/2009 500046280

iBerBaterias - sociedade de representações, lda val 219/2010 504738208
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motoceanica - comércio e reparação de veículos motorizados, lda val 220/2010 504451120

taxaPaga importação unipessoal, lda val 221/2010 508725461

urBan moBilitY, lda val 222/2010 507291778

sagar - comércio de máquinas e representações, lda val 224/2010 501529136

casimiro alves matos heitor val 226/2010 123557003

coimBreco, lda val 227/2010 509201202

irrimac – importação, distribuição e montagem de equipamentos, lda val 228/2010 503495557

alt movement - unipessoal., lda val 229/2010 509228968

viseldiesel val 230/2010 502276991

Filtromed, lda val 233/2010 507675657

automecÂnica da conFraria, lda val 234/2010 502089075

engirega - Projectos e execução de sistemas, lda val 235/2010 504088556

rodrigues & rodrigues, lda val 236/2010 500771430

orBisJungle, lda val 237/2010 508947464

certoma – comércio técnico de máquinas val 238/2010 501777407

tecma - comércio de máquinas e equipamentos, lda val 239/2010 501855718

cunha, santos & abelheira, lda val 240/2010 500081611

esmaltina - auto - ciclos, sa val 242/2010 500099375

Jorge e cristina Pereira, lda val 244/2010 506124002

soma -sociedade de montagem de automóveis, sa val 245/2010 500272492

irmãos reBelo - comércio de Peças auto, lda val 247/2010 512042985

sousa & Pedreira, lda val 248/2010 506902226

açorPeças - Peças e acessórios para automóveis, lda val 250/2010 512039089

Batlight, lda val 252/2010 508825008

Bragançauto - comércio automóvel, lda val 253/2010 504022849

siFeca - Peças e acessórios para automóveis, lda val 254/2010 500622795

marco Paulo tadeu de almeida mascarenhas, sociedade unipessoal, lda val 255/2010 506771016

caetano colisão (sul), sa val 257/2010 508889499
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Produtores/ImPortadores  
de BaterIas de veículos aderentes ao sIgBvu (31.12.2012)

Fabricantes/importadores n.º registo niF

sloW doWn, lda val 258/2010 508279364

tractomoz val 259/2010 501096663

norteJo, lda val 260/2010 500203270

roling international trading, lda val 261/2010 508805724

Jorge almeida, lda val 262/2010 503611956

luzeiro, lda val 264/2010 505067048

acrosstime, unipessoal, lda val 265/2010 507720776

squarelines, unipessoal, lda val 266/2010 508636892

hBcii - Peças auto, lda val 267/2010 503358185

taPetauto, lda val 268/2010 503526096

resitul- equip. serv. tecnol. ambientais, lda val 269/2010 507444906

alFastar, lda val 270/2010 509338151

traidac, lda val 271/2010 508176123

rodricarPec, lda val 272/2010 509428037

hugo marques gomes Pimenta val 273/2010 198607830

roQues cves, sa val 275/2010 500235775

andaluga, lda val 276/2010 501318445

e. correia de Brito, lda val 277/2010 501729003

n.m.auto - comércio e reparação auto, lda val 280/2010 505956152

terralis, lda val 281/2010 501570829

dPP, lda val 282/2010 506322297

autoPeças caB, lda val 283/2010 509126294

rebesa Portugal, lda val 285/2010 509177107

emblemático & original, lda val 286/2010 508988128

BravaPeças, lda val 287/2010 511110081

irmãos mota & cª, lda val 288/2010 500952981

anagri, lda val 289/2010 501829350

3ºrota - unipessoal, lda val 290/2010 509214177

angra motos val 291/2010 512097623
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ÓrBita - Bicicletas Portuguesas, lda val 292/2011 500063591

europarte Portugal, sa val 293/2011 503791970

afonso de oliveira costa & Filhos, lda val 294/2011 500672083

ramos & carvalho, lda val 296/2011 509556035

Points Portugal, lda val 297/2011 508470307

emPiminho - comércio equipamentos industriais, lda val 298/2011 506749118

leiricosta - veículos de duas rodas, lda val 299/2011 502121653

Feu vert Portugal, lda val 300/2011 507324560

Pinto & Filho, lda val 301/2011 501348506

manusilva - manutenção industrial, lda val 302/2011 506932028

maQFort - máquinas e Ferramentas, lda val 303/2011 506071049

Paulo & steven, lda val 304/2011 506405141

mundo avulso, unipessoal, lda val 305/2011 509254497

Bicimotor, lda val 306/2011 500045518

tacofrota, lda val 307/2011 502872241

armando lopes monteiro val 308/2011 199502358

ecocritério, lda val 309/2011 508505518

elevaideias - unipessoal, lda val 310/2011 509496385

Futi - indústria de veículos automóveis, lda val 311/2011 504120115

nuno rafael duarte Fernandes da costa val 312/2011 216858313

eco e move, lda val 314/2011 509908063

air rail, sociedade unipessoal, lda val 315/2011 509637760

antónio de oliveira Ferreira val 316/2011 119995549

imPactescala - comércio de Peças auto, lda val 317/2011 508976367

vermeer - equipamentos industriais, lda val 318/2011 502330120

impordavid, lda val 319/2011 507329848

Portus - divisão informática, sa val 320/2011 502578084

t.o.m. leite, unipessoal, lda val 321/2011 508081327

lisa global trading, lda val 322/2011 508761891
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nBi xxi, sa val 323/2011 509376983

diamantino Perpétua & Filhos, lda val 324/2011 505841037

a.c. tira-Picos, lda val 325/2011 509698743

BmJ car, lda val 327/2011 509743641

avozinha Portugal, lda val 328/2011 509401872

michaelis & martins, lda val 329/2011 505187671

moBilidade Free - veículos eléctricos, lda val 330/2011 509991467

rita maria de Freitas val 331/2011 150671083

PeçatravÕes - soc. com. de Peças de reposição e travões, lda val 332/2011 503644498

Philip oliveira santos val 333/2011 211646768

santos leite, lda val 334/2011 502327081

J. soares & rodrigues, lda val 335/2011 501424571

Peçamodovar, unipessoal, lda val 336/2012 506286258

crazY Joe´s - comercio de motociclos, unipessoal, lda val 337/2012 506472140

lucília maria Pereira rosa val 338/2012 196093538

Jaguar land rover val 339/2012

serv carros, lda val 341/2012 503622680

univex - comércio de automóveis soc. unipessoal lda val 342/2012 503895873

man truck & Bus (Portugal), soc. unip. lda val 343/2012 504169777

onlYBatterY - Pilhas e Baterias, s.a. val 344/2012 506317994

auto sueco coimbra máquinas e equipamentos industriais, unipessoal, lda val 345/2012 506651932

mitsuBishi Fuso trucK euroPe – sociedade europeia de automóveis, sa val 346/2012 502385090

orcoPeças,lda val 347/2012 501587152

tisoauto, lda val 348/2012 503471500

violantecar, lda val 349/2012 505215888

imPorWaY, lda val 350/2012 508184258

lubrinordeste, lda val 351/2012 507212479

caetano Parts, lda val 352/2012 504639668

Jap automotive, lda val 353/2012 505897210
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Fabricantes/importadores n.º registo niF

auto Peças da gafanha, lda val 354/2012 503606774

in out - comércio de veículos automóveis, lda val 355/2012 508677696

ntcQ - motorcycles solutions, lda val 356/2012 510221858

servipneus, lda val 357/2012 500714541

m.medina texteis, lda val 359/2012 501800174

José manuel rodrigues Fortunato, lda val 360/2012 509927378

marginal moto - importação e comércio, lda val 361/2012 510115209

Wayfield trading international, sa val 362/2012 511112319

BioFisa, lda val 363/2012 508437911

aJP motos, sa val 364/2012 501893920

recambios Barreiro - sucursal em Portugal, lda val 365/2012 980198429

centralBat, lda val 366/2012 503948756

vinomatos - importação e exportação de vinhos, lda val 367/2012 504041800

agco international gmbh val 368/2012 ch 29040158658

Petroalva - sociedade de combustíveis e lubrificantes, lda val 369/2012 503365360

santogal Peças - distribuição e comércio de componentes para automóveis, sa val 370/2012 502669675

lusa Portuguese industry of locomotion unipessoal, lda val 371/2012 510188923

Jomotos - comercialização de motos, lda val 372/2012 501928596

aFavias - engenharia e construções, sa val 373/2012 511023723

Jetmar - veículos e acessórios, lda val 374/2012 502709375

air rail, sociedade unipessoal, lda val 315/2011 509637760

antónio de oliveira Ferreira val 316/2011 119995549

imPactescala - comércio de Peças auto, lda val 317/2011 508976367

vermeer - equipamentos industriais, lda val 318/2011 502330120

impordavid, lda val 319/2011 507329848

Portus - divisão informática, sa val 320/2011 502578084

t.o.m. leite, unipessoal, lda val 321/2011 508081327

lisa global trading, lda val 322/2011 508761891

nBi xxi, sa val 323/2011 509376983
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Produtores/ImPortadores  
de BaterIas de veículos aderentes ao sIgBvu (31.12.2012)

Fabricantes/importadores n.º registo niF

diamantino Perpétua & Filhos, lda val 324/2011 505841037

a.c. tira-Picos, lda val 325/2011 509698743

BmJ car, lda val 327/2011 509743641

avozinha Portugal, lda val 328/2011 509401872

michaelis & martins, lda val 329/2011 505187671

moBilidade Free - veículos eléctricos, lda val 330/2011 509991467

rita maria de Freitas val 331/2011 150671083

PeçatravÕes - soc. com. de Peças de reposição e travões, lda val 332/2011 503644498

Philip oliveira santos val 333/2011 211646768

santos leite, lda val 334/2011 502327081

J. soares & rodrigues, lda val 335/2011 501424571

Peçamodovar, unipessoal, lda val 336/2012 506286258

crazY Joe´s - comercio de motociclos, unipessoal, lda val 337/2012 506472140

lucília maria Pereira rosa val 338/2012 196093538

serv carros, lda val 341/2012 503622680

univex - comércio de automóveis soc. unipessoal lda val 342/2012 503895873

man truck & Bus (Portugal), soc. unip. lda val 343/2012 504169777

onlYBatterY - Pilhas e Baterias, s.a. val 344/2012 506317994

auto sueco coimbra máquinas e equipamentos industriais, unipessoal, lda val 345/2012 506651932

oKact- renting máquinas, lda val 375/2012 510199640

zedelga - representações industriais, lda val 376/2012 500302340

multimarine- manutenção e comércio de equipamentos naúticos, unipessoal, lda val 377/2012 506856690

amimoto,lda val 378/2012 510345530

couto viana autoeléctrica,lda val 379/2012 504358855

BPn - comércio de Peças para camiões, lda val 380/2012 502838167

evoBus, lda val 381/2012 508808600

sos Battery - acumuladores de energia, lda val 382/2012

Paranhos teixeira unipessoal, lda val 383/2012 510388299
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fIchas de segurança

BaterIas de chumBo-ácIdo

m
ed

Id
as

 d
e 

pr
Im

eI
ro

s 
so

co
rr

o
s

eletrólito (solução de ácido sulfúrico)
depois de entrar em contacto 
com a pele

enxaguar com água (15 minutos), remover totalmente a roupa 
contaminada, sapatos inclusive.

depois de inalado
respirar imediatamente ar fresco. se for difícil respirar, fornecer 
oxigénio. contactar um médico. 

depois de entrar em contacto 
com os olhos

Passar por água corrente durante pelo menos 15 minutos e contactar 
um médico.

depois de ingerido
Beber muita água no instante imediato, ingerir carvão ativado, não 
induzir o vómito e contactar um médico.

chumbo

depois de entrar em contacto 
com a pele

lavar com água e sabão

depois de inalado
remover da zona contaminada, gargarejar, lavar nariz e lábios, 
consultar um médico.

depois de entrar em contacto 
com os olhos

Passar por água corrente durante pelo menos 15 minutos e contactar 
um médico.

depois de ingerido lavar a boca com água corrente sem ingerir e contactar um médico.
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evitar contacto com a pele. 

neutralizar eletrólito (ácido) com agentes próprios como: cinzas de soda; carbonato/bicarbonato de 
sódio ou soluções muito diluídas de hidróxido de sódio.

evitar que o material derramado seja drenado para esgotos ou linhas de água.

adicionar neutralizante/absorvente na área afetada. remover o material e absorvente, utilizando roupa 
e material de segurança, para um contentor adequado e encaminhar os resíduos produzidos para um 
operador de gestão de resíduos adequado.
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agentes de extinção adequados co2 espuma, agentes de extinção químicos em pó seco.

agentes de extinção não 
adequados

Água, se a voltagem das baterias for superior a 120 v.

equipamento de proteção e 
segurança

•  Óculos de proteção, equipamentos de proteção respiratória, luvas, 
equipamentos de proteção para ácidos.

•  vestuário resistente ao ácido, em caso de grandes quantidades de 
baterias armazenadas.

medidas adicionais se as baterias estiverem em carregamento, desligar a energia.
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BaterIas de níquel-cádmIo (nicd)
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depois de entrar em contacto com 
a pele

lavar imediatamente com água em abundância. contactar o 
médico.

depois de inalado
remover da zona contaminada, inalar ar fresco, enxaguar o 
nariz e boca com água. contactar o médico.

depois de entrar em contacto com 
os olhos

Passar por água corrente durante pelo menos 15 minutos. 
tratamento hospitalar imediato. consultar oftalmologista.

depois de ingerido
se consciente: ingerir líquidos, como água e/ou leite 
(preferencialmente). não induzir o vómito. tratamento 
hospitalar imediato.

m
ed

Id
as

 
em

 c
as

o
 d

e 
d

er
ra

m
e

Baterias fora do invólucro podem gerar curto-circuitos e a libertação de um spray/líquido de eletrólito 
alcalino. este eletrólito reage com o zinco, alumínio, latão e outros materiais reativos, libertando 
hidrogénio.

utilizar roupa de proteção para efetuar a recolha do derrame.

recolher as células para reciclagem, usando se necessário serradura para absorver os líquidos.

evitar que o material derramado seja drenado para esgotos ou linhas de água.
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agentes de extinção adequados Pó químico seco classe d e/ou areia.

agentes de extinção não adequados Água.

equipamento de proteção e 
segurança

equipamento contra incêndio e de proteção respiratória.

medidas adicionais
se sobreaquecida, a bateria pode exalar hidróxido de potássio 
ou hidrogénio. os fumos podem conter cádmio e níquel 
(perigo).
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fIchas de segurança

BaterIas de níquel-hIdretos metálIcos (nimh)
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depois de entrar em contacto com a 
pele

remover a roupa contaminada e lavar antes de usar. lavar 
abundantemente a zona afetada com água tépida durante, 
pelo menos, 15 minutos. consultar o médico.

depois de inalado

em caso de decomposição térmica da bateria ou inalação 
de névoa eletroquímica ou pó metálico, deve remover-se do 
local e respirar ar fresco. se necessário, providenciar oxigénio. 
consultar o médico.

depois de entrar em contacto com os 
olhos

lavar imediatamente com água em abundância durante, pelo 
menos, 15 minutos. consultar o médico.

depois de ingerido
lavar a boca com água corrente sem ingerir e contactar um 
médico. caso o particulado tenha sido ingerido e a vítima 
estiver consciente, induzir o vómito. consultar o médico.
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agentes de extinção adequados
• spray de água e espuma.
• Bateria aberta, placas expostas: extintor de classe d, metl-x

agentes de extinção não adequados Bateria aberta, placas expostas: água; co2.

equipamento de proteção e segurança
Óculos de proteção, equipamentos de proteção respiratória, 
luvas. manter distância segura devido a vapores tóxicos.

medidas adicionais

• se as baterias estiverem em carregamento, desligar a 
energia.
• caso as placas da bateria tenham sido expostas, 
monitorizar a área na fase de rescaldo de modo a prevenir 
reacendimentos. cobrir imediatamente os elementos 
expostos com água de modo a prevenir a combustão 
espontânea dos materiais.
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Baterias fora do invólucro podem gerar curto-circuitos e a libertação de um spray/líquido de eletrólito 
alcalino. este eletrólito reage com o zinco, alumínio, latão e outros materiais reativos, libertando 
hidrogénio.

utilizar roupa de proteção para efetuar a recolha do derrame.

recolher as células para reciclagem, usando se necessário serradura para absorver os líquidos.

evitar que o material derramado seja drenado para esgotos ou linhas de água.
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BaterIas de Iões de lítIo (lI Ion)

m
ed

Id
as

 d
e 

pr
Im

eI
ro

s 
so

co
rr

o
s

depois de entrar em contacto com a 
pele

lavar a área afetada com sabão e água corrente, durante pelo 
menos 15 minutos. contactar um médico.

depois de inalado sair da área exposta aos fumos e procurar conselho médico.

depois de entrar em contacto com os 
olhos

lavar os olhos com água durante 15 minutos e contactar um 
médico.

depois de ingerido Beber leite/água e induzir o vómito. consultar um médico.
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remover o material derramado utilizando equipamento de proteção (óculos e luvas). 

tentar não inalar o gás emitido pelo derrame ou tocar diretamente no material derramado

evitar que o material derramado seja drenado para esgotos ou linhas de água

os sólidos são colocados num contentor adequado para o efeito e os líquidos podem ser removidos 
utilizando um pano limpo e seco

m
ed

Id
as

 d
e 

co
m

Ba
Te

 a
 

In
cÊ

n
d

Io
s

agentes de extinção adequados Água, gás carbónico, azoto, extintor de fogos químicos: pó e 
espuma

agentes de extinção não adequados -

equipamento de proteção e 
segurança

Óculos de proteção, equipamentos de proteção respiratória e 
máscara, luvas.

medidas adicionais remover as baterias da zona de fogo. acima dos 120ºc a 
bateria pode derreter e acima dos 160ºc pode explodir


