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MOVIMENTO TRANSFRONTEIRIÇO DE BATERIAS E 
ACUMULADORES DE CHUMBO 

(transmitido pelo representante da Tutorial) 

 
No relatório de 2011 da Agência Portuguesa do Ambiente relativo ao Movimento Transfronteiriço de 
Resíduos (Notificações), de Junho de 2012, é possível observar, de forma muito interessante, os fluxos 
de resíduos transferidos e exportados a partir do território nacional que, para além de serem classifica-
dos na Lista Europeia de Resíduos como perigosos, permite identificar alguns casos em que estes resí-
duos são igualmente classificados como perigosos para o transporte em conformidade com o ADR. 
Para as transferências de resíduos destinadas a valorização, os resíduos enumerados no Anexo IV (Lis-
ta Laranja de Resíduos), Anexo IV-A (determinados resíduos enumerados no Anexo III), as misturas de 
resíduos e os resíduos não enumerados em qualquer rubrica própria das listas do Regulamento (CE) n.º 
1013/2006, ficam sujeitos ao procedimento prévio de notificação e consentimento escrito, emitido pelas 
autoridades competentes envolvidas, podendo ser por isso garantidas as condições de carácter trans-
versal que deverão ser asseguradas pelos intervenientes nas operações de transporte, em segurança e 
em profundo respeito pelas regras ambientais vigentes. 
No quadro do ADR, “se as autoridades competentes constatarem que as prescrições do ADR não são 
respeitadas, podem proibir uma expedição ou interromper um transporte até que sejam corrigidas as 
deficiências constatadas, ou ainda prescrever outras medidas apropriadas”, devendo as Partes Contra-
tantes assegurar a entreajuda administrativa que permita a implementação do que se encontra disposto 
regulamentarmente. 
Em 2011, apresentando um acréscimo de aproximadamente 14% face a 2010, foram registadas movi-
mentações de 61.197 toneladas de resíduos perigosos, das quais 59.558 ton tendo como destino a valo-
rização. 
De entre os resíduos transferidos, e conforme é referenciado no relatório, “destacam-se pelos quantitati-
vos envolvidos” os seguintes: 

Código 
LER 

Descritivo Quantidade 
(ton) 

100207* Resíduos sólidos do tratamento de gases contendo substâncias 
perigosas; 

31.325 

160601* Acumuladores de chumbo;  14.454 
130208* Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação. 10.983 

 
Tabela 1 - Principais resíduos perigosos do movimento transfronteiriço em 2011 

Sendo certo que existem em determinadas situações algumas dúvidas e variações quanto à classifica-
ção destes fluxos no âmbito do transporte de mercadorias perigosas, existem casos como o dos acumu-
ladores de chumbo em que essa classificação é (ou pode ser) feita de forma expedida sem grandes difi-
culdades. 

Neste caso em concreto, podemos mesmo verificar que a movimentação é efetuada na sua totalidade 
para Espanha e ainda que não seja referido no relatório, é presumível ser na totalidade encaminhada por 
modo rodoviário e por isso, para além das exigências gerais aplicadas ao movimento transfronteiriço de 
resíduos, também deverão ser aplicáveis as disposições do ADR que se afigurem como obrigatórias. 

Na observação de elementos constantes nos sítios da Internet (institucionais) relacionados com as 
empresas de destino em Espanha [em San Esteban de Gormaz (Sória); Medina del Campo (Valladolid); 
Espinardo (Múrcia); Pina del Ebro (Saragoça)] é possível identificar algumas “não conformidades” na 
aplicação do ADR, como por exemplo, embalagens não sinalizadas com etiquetas de perigo e unidades 
de transporte sem a sinalização com painéis laranja, que poderiam eventualmente não ser necessários 
se o transporte fosse enquadrável na disposição especial 598, do Capítulo 3.3. Contudo, e apesar de um 
dos vídeos ter uma qualidade de imagem reduzida, é possível observar claramente a não proteção dos 
terminais das baterias sendo por isso inviável a aplicação da isenção total aí referida. 
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Importa igualmente atender aos princípios expressos pelo Regulamento (CE) n.º 1013/2006, de 14 de 
Junho, quando se refere que “as transferências de resíduos perigosos devem ser reduzidas ao mínimo 
consistente com uma gestão ambientalmente correta e eficiente desses resíduos” e da análise das loca-
lizações das recicladoras em território espanhol, apenas Medina del Campo poderá estar mais próximo 
de uma parte reduzida do território nacional (mas neste caso específico, conforme foi possível observar 
por alguns media do país vizinho, este tem merecido muitos reparos das autoridades espanholas relati-
vas a incumprimentos de carácter ambiental). 

 
Figura 1- Localização das recicladoras de chumbo (fundições) na Península Ibérica 

O aumento dos movimentos transfronteiriços de sucatas de chumbo de Portugal para Espanha pode 
inclusive fazer perigar a única fábrica recicladora nacional, situada próxima da Azambuja, o que seria 
contrário às directrizes europeias em matéria de política ambiental. 

Essa unidade apresenta uma capacidade instalada de 26.000 toneladas/ano, e, em 2011, teve que 
recorrer a importação de chumbo para garantir o abastecimento ao mercado/produção nacional, tendo-
se quedado pelo processamento de aproximadamente 18.500 toneladas de sucatas de chumbo, ou seja, 
apresentando um potencial de 7.500 ton. não aproveitado. 

Era por conseguinte importante que, na salvaguarda do ambiente e da segurança no transporte, se 
pudesse efectuar, de forma sistemática, o controlo e verificação das condições que levam à emissão dos 
consentimentos escritos pela autoridade competente em matéria de movimentação transfronteiriça 
cumulativamente com os requisitos inerentes ao transporte segundo o ADR. 

Neste particular, a nomeação de Conselheiros de Segurança por parte das empresas onde se efetuam 
os carregamentos, bem como o das empresas que efectuam os referidos transportes, poderá ser uma 
boa prática que garanta a prossecução de operações ambientalmente sustentáveis e intrinsecamente 
seguras. 

Com a disponibilização recente por parte do IMT, IP, no seu sítio da Internet, da lista das empresas com 
Conselheiro de Segurança nomeado, esta é uma tarefa que se afigura como de fácil implementação. 

Contudo, e porque a qualidade e riqueza da informação constante no relatório da APA se oferece como 
extremamente pertinente e potenciadora de ações concertadas de várias entidades, julgamos ser rele-
vante a criação de um Grupo de Trabalho que possa analisar os referidos elementos e propor novos 
desenvolvimentos. 
 


