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O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e 
regulamentos vigentes nas partes que lhe são aplicáveis. 

 

O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, assumindo o ato 
de licenciamento ou autorização da atividade económica. 

  

 

DADOS GERAIS 
 

 Nº TUA TUA000005423092020EA 
 

 REQUERENTE Carmona – Sociedade de Limpeza e Tratamento de Combustíveis, S.A. 
 

 Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 501 741 380 
 

 ESTABELECIMENTO CARMONA SAPEC BAY 
 

 LOCALIZAÇÃO 
Avenida Rio Guadiana, Lote 2, Parque Industrial da SAPEC BAY 
2910-453 Setúbal 

 

 CAE 

38120 - Recolha de resíduos perigosos 
38220 - Tratamento e eliminação de resíduos perigosos 
38322 - Valorização de resíduos não metálicos 
19202 - Fabricação de produtos petrolíferos a partir de resíduos 
(Principal)  
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O Presidente do Conselho Diretivo da APA, I.P. 

 

 

 

Nuno Lacasta 
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ENQUADRAMENTO 

 

SUMÁRIO 

Regime Aplicáveis Solicitados 
Indicador de 

enquadramento 
Data de 
emissão 

Data de 
validade 

Prorrogação 
da validade Eficácia 

Sentido da 
decisão 

Entidade 
Licenciadora 

OGR- 
RGGR-
Regime 
Geral 

X X 

Artigo 33.º do 
Regime Geral 
de Gestão de 
Resíduos, na 

sua atual 
redação 

2020-11-09 2025-11-09  Sim Diferido APA 

 

 

LOC 
ALIZAÇÃO 

 
 

Confrontações 

 Norte Lote 1 do Parque Industrial da SAPEC BAY (CITRI) 
 

 Sul Portucel – Centro Fabril de Setúbal 
 

 Este Portucel – Centro Fabril de Setúbal 
 

 Oeste Aeródromo da SAPEC (desativado) 
 

 

Área do estabelecimento 

 Área impermeabilizada não coberta (m2) 25 574,09 
 

 Área coberta (m2) 10 334,51 
 

 Área total (m2) 76 817,70 
 

 

Localização 

 Localização Zona Industrial 
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EXPLORAÇÃO 
 

Medidas/Condições gerais a cumprir 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento Regime 

A atividade desenvolvida no 
estabelecimento encontra-se sujeita ao 
cumprimento das condições 
estipuladas na respetiva Licença 
ambiental, que é parte integrante deste 
TUA 

Período de vida de instalação  
OGR-RGGR-

RG 

O estabelecimento deve ser operado 
de acordo com o previsto no Anexo - 
Memória Descritiva. Qualquer 
alteração deve ser comunicada via 
plataforma LUA 

Período de vida de instalação  
OGR-RGGR-

RG 

Registar o número de horas 
correspondente a situações de 
funcionamento deficiente ou avaria 
nos sistemas/equipamentos de 
retenção, drenagem, tratamento e ou 
controlo de emissões para os 
diferentes meios (emissões para o 
ar, produção de águas residuais, etc.) 

Período de vida de instalação RAA 
OGR-RGGR-

RG 

Registar os acontecimentos, respetivas 
consequências e ações corretivas, caso 
ocorra um acidente ou incidente 

Período de vida de instalação RAA 
OGR-RGGR-

RG 

Registar os acontecimentos, respetivas 
consequências e ações corretivas, caso 
se verifique incumprimento das 
condições do TUA 

Período de vida de instalação RAA 
OGR-RGGR-

RG 

Registar o número e a natureza de 
queixas e ou reclamações recebidas e o 
tratamento dado (resposta ao 
reclamante e implementação de 
correções e/ou ações corretivas) 

Período de vida de instalação RAA 
OGR-RGGR-

RG 

Sempre que ocorram alterações dos 
procedimentos de aceitação e/ou dos 
respetivos critérios de aceitação, 
deverá ser efetuada a revisão do Plano 
de Admissão e Aceitação de Resíduos 

Período de vida de instalação RAA 
OGR-RGGR-

RG 

Qualquer alteração deve ser 
comunicada via plataforma LUA 

Período de vida de instalação RAA 
OGR-RGGR-

RG 

Deve existir no estabelecimento um 
arquivo com o processo de 
licenciamento da atividade de 
tratamento de resíduos, atualizado e 
organizado, para ser disponibilizado às 

Período de vida de instalação  
OGR-RGGR-

RG 
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entidades com competências de 
fiscalização e inspeção, sempre que 
solicitado 

Os resíduos armazenados no 
estabelecimento, devem estar 
identificados, segundo a Lista Europeia 
de Resíduos, por forma a evitar 
escorrências ou qualquer derrame para 
o solo, ou linha de água 

Período de vida de instalação RAA 
OGR-RGGR-

RG 

Em conformidade com o disposto no 
Regime Geral de Gestão de Resíduos, 
no envio dos resíduos para tratamento 
devem ser privilegiadas as opções de 
reciclagem e outras formas de 
valorização, de acordo com o 
estabelecido na hierarquia de resíduos 

Período de vida de instalação  
OGR-RGGR-

RG 

Apresentar pedido de alteração à LA nº 
702/0.0/2018 de 9 de janeiro e 
respetivo aditamento de forma a incluir 
todas as alterações introduzidas na 
instalação, distintas do projeto sujeito a 
licenciamento, bem como atualização 
das condições da LA da instalação, 
tendo em conta que foram publicadas 
decisões sobre as conclusões MTD 
referentes à atividade principal da 
instalação (art.º19 do REI) 

180 dias 
Módulo LUA da plataforma 

SILiamb 
PCIP 

 

Medidas/Condições específicas a cumprir 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento Regime 

Incluir no pedido de alteração à LA nº 
702/0.0/2018 de 9 de janeiro,  
medidas a implementar, para evitar a 
dispersão de partículas de resíduos 
triturados da instalação U9000  

180 dias 
Módulo LUA da plataforma 

SILiamb 
OGR-RGGR-

RG/PCIP 

Indicar data de início de exploração, 
de cada uma das instalações, do 
estabelecimento 

 RAA 
OGR-RGGR-

RG 

 

Ar 

Emissões Pontuais 

Monitorização das fontes de emissão pontual 

Código da 
fonte 

Parâmetro 

Valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica 

Unidade 
Frequência de 
monitorização 

Teor O2 de 
referência 

Métodos de medição Regime 

FF4 
Compostos 
Orgânicos 

Voláteis (COV) 

 
50 mg/Nm3 2 vezes por ano 15 % 

Normas ISO, as normas 
nacionais, ou 
internacionais 

PCIP 
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FF5 Partículas 20 mg/Nm3 2 vezes por ano 15 % 
Normas ISO, as normas 

nacionais, ou 
internacionais 

PCIP 

 

 

Resíduos 

 

Resíduos admissíveis 

Caraterização dos resíduos admissíveis no estabelecimento / instalação apresentada em Anexo  

 

Capacidade do estabelecimento / instalação para as operações de gestão de resíduos, por unidade 

Operação de valorização ou eliminação, por unidade Capacidade instalada 
Unidade da capacidade 

instalada 
Regime 

U100 - Unidade de Armazenagem 
de RP e RNP - R13/D15 

480 t OGR-RGGR-RG 

U100 – R12/D13/D14 
(triagem, acondicionamento e reembalagem) 

n.e t/ano OGR-RGGR-RG 

U200 - Unidade de Tratamento por Geotubo 
de RP e RNP - D9 

20 100 t/ano OGR-RGGR-RG 

U4000 - Unidade de tratamento físico-químico de 
RP e RNP - D9 

16 325 
t/ano 

OGR-RGGR-RG 

D9 de RP (de origem terrestre) da U200 + U4000 20 194 t/ano OGR-RGGR-RG 

U1000 - Unidade de tratamento de óleos usados 
RP - R12 

6 000 
t/ano 

OGR-RGGR-RG 

U6000 - Unidade de tratamento de águas por 
evaporação de RNP - D9 

20 100 
t/ano 

OGR-RGGR-RG 

U7000 - Unidade de tratamento de emulsões e 
fluídos de corte RP - D9 

4 010  t/ano OGR-RGGR-RG 

U9000 - Unidade de preparação e adequação de 
resíduos para coincineração e para os CIRVER RP 

e RNP – R12 e D13 
18400 t/ano OGR-RGGR-RG 

 

Medidas/Condições a cumprir relativamente aos resíduos admissíveis 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento Regime 

Efetuar a verificação da 
conformidade do código LER 
atribuído pelo produtor de resíduos 
e caso necessário proceder à sua 
correção na e-GAR 

Período de vida de instalação e-GAR 
OGR-RGGR-

RG 

O estabelecimento deve efetuar o 
registo das cargas de resíduos 
recusadas, incluindo informação 
relativa ao motivo da recusa, 
indicando a sua origem, classificação 
segundo a LER, número da respetiva 

Período de vida de instalação  
OGR-RGGR-

RG 
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guia de acompanhamento de 
resíduos, bem como outras 
informações consideradas 
relevantes 

Só podem ser rececionados resíduos 
urbanos, provenientes de 
produtores com uma produção 
diária de resíduos urbanos, igual ou 
superior a 1 100 l, ou, de Municípios, 
com os quais a empresa tenha 
assinado contratos/protocolos, ou, 
com entidade à qual aquele tenha 
transferido a respetiva 
responsabilidade pela gestão 

Período de vida de instalação  
OGR-RGGR-

RG 

Quantidade máxima anual (expressa 
em toneladas e em m3, indicando o 
valor da densidade utilizada na 
conversão de unidades) de resíduos 
sujeitos às operações de valorização 
e de eliminação efetuadas no 
estabelecimento, discriminada por 
instalação e quando aplicável por 
linha de processamento de resíduos 
e associada à respetiva operação 

Período de vida de instalação RAA 
OGR-RGGR-

RG 

Número de dias e de horas de 
laboração anuais, bem como o 
regime de funcionamento diário (n.º 
de horas/turnos de laboração), 
associados a cada uma das 
instalações e quando aplicável por 
linha de processamento de resíduos 
e respetiva operação de valorização 
ou eliminação 

Período de vida de instalação RAA 
OGR-RGGR-

RG 

 

 

Resíduos – Identificação do responsável técnico OGR 

Nome 
N.º Bilhete de 

Identidade/Cartão do cidadão 
Habilitações profissionais Regime 

Raquel Caramona Gomes Calado  11739393 Engenheira do Ambiente 
OGR-RGGR-

RG 

 

 

 

 

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO 
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OBRIGAÇÕES DE 
COMUNICAÇÃO 
Comunicações a efetuar à Administração 

Tipo de informação/ 
Parâmetros 

Formato de reporte Data de reporte Entidade 

Relatório  Ambiental Anual 
(RAA) 

Formato digital ou 
através d plataforma 

Siliamb 

30 de abril de cada ano, relativo ao ano 
anterior 

APA 

Situações de emergência 
(acidentes e incidentes) e 

incumprimento 
de condições do TUA 

Formato digital ou 
qualquer via 

disponível que se mostre 
eficiente. 

Comunicação no prazo 

máximo de 48 horas, após a 

ocorrência e envio de um 

relatório no prazo máximo de 

15 dias. 

APA 

Prova da manutenção do 
seguro de responsabilidade 

civil 
extracontratual 

RAA 
30 de abril de cada ano, relativo ao ano 

anterior 
APA 

Mapa Integrado de Registo 
de Resíduos - MIRR 

SILIAMB 

31 de março do ano seguinte 
Àquele, a que se reportam os 

dados 
APA 

Comunicação da alteração 
do técnico responsável 

pelas 
operações de gestão de 

resíduos. 

Formato digital ou 
qualquer via 

disponível que se mostre 
eficiente 

Comunicação no prazo 
máximo de 48 horas APA 

Outras comunicações 
constantes na Licença 
Ambiental, em vigor 

Definido na Licença 
Ambiental 

Definido na Licença Ambiental APA 

 

 

ANEXOS 
 

Anexos 

Anexo Descrição Regime 

Anexo 1 
Caraterização dos resíduos admissíveis no estabelecimento/instalação 

(listagem dos códigos LER, por unidade técnica) 
OGR-RGGR-RG 

Anexo 2 
Descrição da atividade de tratamento de resíduos, classificada na divisão 

38 da CAE-REV.3, por unidade técnica 
OGR-RGGR-RG 
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ANEXO 1 - Caraterização dos resíduos admissíveis no estabelecimento/instalação 

 

Listagem dos códigos da Lista Europeia de Resíduos (LER) definida na Decisão da Comissão de 18 

de dezembro de 2014, por unidade técnica 

 

Quadro 1 - Unidade de Armazenagem de RP e RNP (U100) 

Código LER Descrição 

01 01 01 Resíduos da extração de minérios metálicos. 

01 01 02 Resíduos da extração de minérios não metálicos. 

01 03 04* Rejeitados geradores de ácidos, resultantes da transformação de sulfuretos. 

01 03 05* Outros rejeitados contendo substâncias perigosas. 

01 03 06 Rejeitados não abrangidos em 01 03 04 e 01 03 05. 

01 03 07* 
Outros resíduos contendo substâncias perigosas, resultantes da transformação física e 

química de minérios metálicos. 

01 03 08 Poeiras e pós não abrangidos em 01 03 07. 

01 03 09 Lamas vermelhas da produção de alumina não abrangidas em 01 03 07. 

01 03 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

01 04 07* 
Resíduos contendo substâncias perigosas, resultantes da transformação física e química de 

minérios não metálicos. 

01 04 08 Gravilhas e fragmentos de rocha não abrangidos em 01 04 07. 

01 04 09 Areias e argilas. 

01 04 10 Poeiras e pós não abrangidos em 01 04 07. 

01 04 11 
Resíduos da preparação de minérios de potássio e de sal-gema não abrangidos em 01 04 

07. 

01 04 12 
Rejeitados e outros resíduos, resultantes da lavagem e limpeza de minérios, não abrangidos 

em 01 04 07 e 01 04 11. 

01 04 13 Resíduos do corte e serragem de pedra não abrangidos em 01 04 07. 

01 04 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

01 05 04 Lamas e outros resíduos de perfuração contendo água doce. 

01 05 05* Lamas e outros resíduos de perfuração contendo hidrocarbonetos. 

01 05 06* Lamas e outros resíduos de perfuração contendo substâncias perigosas. 

01 05 07 
Lamas e outros resíduos de perfuração contendo sais de bário não abrangidos em 01 05 05 

e 01 05 06. 

01 05 08 
Lamas e outros resíduos de perfuração contendo cloretos não abrangidos em 01 05 05 e 01 

05 06. 

01 05 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 
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Código LER Descrição 

02 01 01 Lamas provenientes da lavagem e limpeza. 

02 01 02 Resíduos de tecidos animais. 

02 01 03 Resíduos de tecidos vegetais. 

02 01 04 Resíduos de plásticos (excluindo embalagens). 

02 01 08* Resíduos agro-químicos contendo substâncias perigosas. 

02 01 09 Resíduos agro-químicos não abrangidos em 02 01 08. 

02 01 10 Resíduos metálicos. 

02 01 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

02 02 01 Lamas provenientes da lavagem e limpeza. 

02 02 03 Materiais impróprios para consumo ou processamento. 

02 02 04 Lamas do tratamento local de efluentes. 

02 02 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

02 03 01 Lamas de lavagem, limpeza, descasque, centrifugação e separação. 

02 03 02 Resíduos de agentes conservantes. 

02 03 03 Resíduos da extração por solventes. 

02 03 04 Materiais impróprios para consumo ou processamento. 

02 03 05 Lamas do tratamento local de efluentes. 

02 03 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

02 04 01 Terra proveniente da limpeza e lavagem da beterraba. 

02 04 02 Carbonato de cálcio fora de especificação. 

02 04 03 Lamas do tratamento local de efluentes. 

02 04 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

02 05 01 Materiais impróprios para consumo ou processamento. 

02 05 02 Lamas do tratamento local de efluentes. 

02 05 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

02 06 01 Materiais impróprios para consumo ou processamento. 

02 06 02 Resíduos de agentes conservantes. 

02 06 03 Lamas do tratamento local de efluentes. 

02 06 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

02 07 01 Resíduos da lavagem, limpeza e redução mecânica das matérias-primas. 

02 07 02 Resíduos da destilação de álcool. 

02 07 03 Resíduos de tratamentos químicos. 

02 07 04 Materiais impróprios para consumo ou processamento. 

02 07 05 Lamas do tratamento local de efluentes. 
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Código LER Descrição 

02 07 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

03 01 01 Resíduos do descasque de madeira e de cortiça. 

03 01 04* 
Serradura, aparas, fitas de aplainamento, madeira, aglomerados e folheados, contendo 

substâncias perigosas. 

03 01 05 
Serradura, aparas, fitas de aplainamento, madeira, aglomerados e folheados não abrangidos 

em 03 01 04. 

03 01 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

03 02 01* Produtos orgânicos não halogenados de preservação da madeira. 

03 02 02* Agentes organoclorados de preservação da madeira. 

03 02 03* Agentes organometálicos de preservação da madeira. 

03 02 04* Agentes inorgânicos de preservação da madeira. 

03 02 05* Outros agentes de preservação da madeira contendo substâncias perigosas. 

03 02 99 Agentes de preservação da madeira não anteriormente especificados. 

03 03 01 Resíduos do descasque de madeira e resíduos de madeira. 

03 03 02 Lamas da lixívia verde (provenientes da valorização da lixívia de cozimento). 

03 03 05 Lamas de destintagem, provenientes da reciclagem de papel. 

03 03 07 Rejeitados mecanicamente separados do fabrico de pasta a partir de papel e cartão usado. 

03 03 08 Resíduos da triagem de papel e cartão destinado a reciclagem. 

03 03 09 Resíduos de lamas de cal. 

03 03 10 
Rejeitados de fibras e lamas de fibras, fillers e revestimentos, provenientes da separação 

mecânica. 

03 03 11 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 03 03 10. 

03 03 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

04 01 02 Resíduos da operação de calagem. 

04 01 03* Resíduos de desengorduramento contendo solventes sem fase aquosa. 

04 01 04 Licores de curtimenta contendo crómio. 

04 01 05 Licores de curtimenta sem crómio. 

04 01 06 Lamas, em especial do tratamento local de efluentes, contendo crómio. 

04 01 07 Lamas, em especial do tratamento local de efluentes, sem crómio. 

04 01 08 Resíduos de pele curtida (aparas azuis, surragem, poeiras) contendo crómio. 

04 01 09 Resíduos da confeção e acabamentos. 

04 01 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

04 02 09 Resíduos de materiais compósitos (têxteis impregnados, elastómeros, plastómeros). 

04 02 10 Matéria orgânica de produtos naturais (por exemplo, gordura, cera). 
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Código LER Descrição 

04 02 14* Resíduos dos acabamentos, contendo solventes orgânicos. 

04 02 15 Resíduos dos acabamentos não abrangidos em 04 02 14. 

04 02 16* Corantes e pigmentos contendo substâncias perigosas. 

04 02 17 Corantes e pigmentos não abrangidos em 04 02 16. 

04 02 19* Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 

04 02 20 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 04 02 19. 

04 02 21 Resíduos de fibras têxteis não processadas. 

04 02 22 Resíduos de fibras têxteis processadas. 

04 02 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

05 01 02* Lamas de dessalinização. 

05 01 03* Lamas de fundo dos depósitos. 

05 01 04* Lamas alquílicas ácidas. 

05 01 05* Derrames de hidrocarbonetos. 

05 01 06* 
Lamas contendo hidrocarbonetos provenientes de operações de manutenção das 

instalações ou equipamentos. 

05 01 07* Alcatrões ácidos. 

05 01 08* Outros alcatrões. 

05 01 09* Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 

05 01 10 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 05 01 09. 

05 01 11* Resíduos da limpeza de combustíveis com bases. 

05 01 12* Hidrocarbonetos contendo ácidos. 

05 01 13 Lamas do tratamento de água para abastecimento de caldeiras. 

05 01 14 Resíduos de colunas de arrefecimento. 

05 01 15* Argilas de filtração usadas. 

05 01 16 Resíduos contendo enxofre da dessulfuração de petróleo. 

05 01 17 Betumes. 

05 01 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

05 06 01* Alcatrões ácidos. 

05 06 03* Outros alcatrões. 

05 06 04 Resíduos de colunas de arrefecimento. 

05 06 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

05 07 01* Resíduos contendo mercúrio 

05 07 02 Resíduos contendo enxofre. 

05 07 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 
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Código LER Descrição 

06 01 01* Ácido sulfúrico e ácido sulfuroso. 

06 01 02* Ácido clorídrico. 

06 01 03* Ácido fluorídrico. 

06 01 04* Ácido fosfórico e ácido fosforoso. 

06 01 05* Ácido nítrico e ácido nitroso. 

06 01 06* Outros ácidos. 

06 01 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

06 02 01* Hidróxido de cálcio. 

06 02 03* Hidróxido de amónio. 

06 02 04* Hidróxidos de sódio e de potássio. 

06 02 05* Outras bases. 

06 02 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

06 03 11* Sais no estado sólido e em soluções contendo cianetos. 

06 03 13* Sais no estado sólido e em soluções contendo metais pesados. 

06 03 14 Sais no estado sólido e em soluções não abrangidos em 06 03 11 e 06 03 13. 

06 03 15* Óxidos metálicos contendo metais pesados. 

06 03 16 Óxidos metálicos não abrangidos em 06 03 15. 

06 03 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

06 04 03* Resíduos contendo arsénio. 

06 04 04* Resíduos contendo mercúrio. 

06 04 05* Resíduos contendo outros metais pesados. 

06 04 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

06 05 02* Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 

06 05 03 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 06 05 02. 

06 06 02* Resíduos contendo sulfuretos perigosos. 

06 06 03 Resíduos contendo sulfuretos não abrangidos em 06 06 02. 

06 06 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

06 07 01* Resíduos de electrólise contendo amianto. 

06 07 02* Resíduos de carvão ativado utilizado na produção de cloro. 

06 07 03* Lamas de sulfato de bário contendo mercúrio. 

06 07 04* Soluções e ácidos, por exemplo, ácido de contacto. 

06 07 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

06 08 02* Resíduos contendo clorossilanos perigosos. 

06 08 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 
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06 09 02 Escórias com fósforo. 

06 09 03* Resíduos cálcicos de reação contendo ou contaminados com substâncias perigosas. 

06 09 04 Resíduos cálcicos de reação não abrangidos em 06 09 03. 

06 09 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

06 10 02* Resíduos contendo substâncias perigosas. 

06 10 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

06 11 01 Resíduos cálcicos de reação da produção de dióxido de titânio. 

06 11 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

06 13 01* 
Produtos inorgânicos de proteção das plantas, agentes de preservação da madeira e outros 

biocidas. 

06 13 02* Carvão ativado usado (exceto 06 07 02). 

06 13 03 Negro de fumo. 

06 13 04* Resíduos do processamento do amianto. 

06 13 05* Fuligem. 

06 13 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

07 01 01* Líquidos de lavagem e licores mãe aquosos. 

07 01 03* Solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos halogenados. 

07 01 04* Outros solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos. 

07 01 07* Resíduos de destilação e resíduos de reação halogenados. 

07 01 08* Outros resíduos de destilação e resíduos de reação. 

07 01 09* Absorventes usados e bolos de filtração halogenados. 

07 01 10* Outros absorventes usados e bolos de filtração. 

07 01 11* Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 

07 01 12 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 07 01 11. 

07 01 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

07 02 01* Líquidos de lavagem e licores mãe aquosos. 

07 02 03* Solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos halogenados. 

07 02 04* Outros solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos. 

07 02 07* Resíduos de destilação e resíduos de reacção halogenados. 

07 02 08* Outros resíduos de destilação e resíduos de reacção. 

07 02 09* Absorventes usados e bolos de filtração halogenados. 

07 02 10* Outros absorventes usados e bolos de filtração. 

07 02 11* Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 

07 02 12 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 07 02 11. 

07 02 13 Resíduos de plásticos. 
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07 02 14* Resíduos de aditivos contendo substâncias perigosas. 

07 02 15 Resíduos de aditivos não abrangidos em 07 02 14. 

07 02 16* Resíduos contendo silicones perigosos. 

07 02 17 Resíduos contendo silicones que não os mencionados na rubrica 07 02 16.  

07 02 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

07 03 01* Líquidos de lavagem e licores mãe aquosos. 

07 03 03* Solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos halogenados. 

07 03 04* Outros solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos. 

07 03 07* Resíduos de destilação e resíduos de reação halogenados. 

07 03 08* Outros resíduos de destilação e resíduos de reação. 

07 03 09* Absorventes usados e bolos de filtração halogenados. 

07 03 10* Outros absorventes usados e bolos de filtração. 

07 03 11* Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 

07 03 12 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 07 03 11. 

07 03 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

07 04 01* Líquidos de lavagem e licores mãe aquosos. 

07 04 03* Solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos halogenados. 

07 04 04* Outros solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos. 

07 04 07* Resíduos de destilação e resíduos de reação halogenados. 

07 04 08* Outros resíduos de destilação e resíduos de reação. 

07 04 09* Absorventes usados e bolos de filtração halogenados. 

07 04 10* Outros absorventes usados e bolos de filtração. 

07 04 11* Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 

07 04 12 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 07 04 11. 

07 04 13* Resíduos sólidos contendo substâncias perigosas. 

07 04 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

07 05 01* Líquidos de lavagem e licores mãe aquosos. 

07 05 03* Solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos halogenados. 

07 05 04* Outros solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos. 

07 05 07* Resíduos de destilação e resíduos de reacção halogenados. 

07 05 08* Outros resíduos de destilação e resíduos de reacção. 

07 05 09* Absorventes usados e bolos de filtração halogenados. 

07 05 10* Outros absorventes usados e bolos de filtração. 

07 05 11* Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 
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07 05 12 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 07 05 11. 

07 05 13* Resíduos sólidos contendo substâncias perigosas. 

07 05 14 Resíduos sólidos não abrangidos em 07 05 13. 

07 05 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

07 06 01* Líquidos de lavagem e licores mãe aquosos. 

07 06 03* Solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos halogenados. 

07 06 04* Outros solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos. 

07 06 07* Resíduos de destilação e resíduos de reacção halogenados. 

07 06 08* Outros resíduos de destilação e resíduos de reacção. 

07 06 09* Absorventes usados e bolos de filtração halogenados. 

07 06 10* Outros absorventes usados e bolos de filtração. 

07 06 11* Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 

07 06 12 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 07 06 11. 

07 06 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

07 07 01* Líquidos de lavagem e licores mãe aquosos. 

07 07 03* Solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos halogenados. 

07 07 04* Outros solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos. 

07 07 07* Resíduos de destilação e resíduos de reacção halogenados. 

07 07 08* Outros resíduos de destilação e resíduos de reacção. 

07 07 09* Absorventes usados e bolos de filtração halogenados. 

07 07 10* Outros absorventes usados e bolos de filtração. 

07 07 11* Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 

07 07 12 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 07 07 11. 

07 07 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

08 01 11* Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas. 

08 01 12 Resíduos de tintas e vernizes não abrangidos em 08 01 11. 

08 01 13* Lamas de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas. 

08 01 14 Lamas de tintas e vernizes não abrangidas em 08 01 13. 

08 01 15* 
Lamas aquosas contendo tintas e vernizes com solventes orgânicos ou outras substâncias 

perigosas. 

08 01 16 Lamas aquosas contendo tintas e vernizes não abrangidas em 08 01 15. 

08 01 17* 
Resíduos da remoção de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou outras 

substâncias perigosas. 

08 01 18 Resíduos da remoção de tintas e vernizes não abrangidos em 08 01 17. 



 

 

 

 
 DATA  09/11/2020 

 

 PÁG. 16/68 
 

Código LER Descrição 

08 01 19* 
Suspensões aquosas contendo tintas ou vernizes com solventes orgânicos ou outras 

substâncias perigosas. 

08 01 20 Suspensões aquosas contendo tintas e vernizes não abrangidos em 08 01 19. 

08 01 21* Resíduos de produtos de remoção de tintas e vernizes. 

08 01 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

08 02 01 Resíduos de revestimentos na forma pulverulenta. 

08 02 02 Lamas aquosas contendo materiais cerâmicos. 

08 02 03 Suspensões aquosas contendo materiais cerâmicos. 

08 02 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

08 03 07 Lamas aquosas contendo tintas de impressão. 

08 03 08 Resíduos líquidos aquosos contendo tintas de impressão. 

08 03 12* Resíduos de tintas de impressão contendo substâncias perigosas. 

08 03 13 Resíduos de tintas não abrangidos em 08 03 12. 

08 03 14* Lamas de tintas de impressão contendo substâncias perigosas. 

08 03 15 Lamas de tintas de impressão não abrangidas em 08 03 14. 

08 03 16* Resíduos de soluções de águas-fortes. 

08 03 17* Resíduos de tonner de impressão contendo substâncias perigosas. 

08 03 18 Resíduos de tonner de impressão não abrangidos em 08 03 17. 

08 03 19* Óleos de dispersão. 

08 03 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

08 04 09* 
Resíduos de colas ou vedantes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias 

perigosas. 

08 04 10 Resíduos de colas ou vedantes não abrangidos em 08 04 09. 

08 04 11* Lamas de colas ou vedantes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas. 

08 04 12 Lamas de colas ou vedantes não abrangidas em 08 04 11. 

08 04 13* 
Lamas aquosas contendo colas ou vedantes com solventes orgânicos ou outras substâncias 

perigosas. 

08 04 14 Lamas aquosas contendo colas ou vedantes não abrangidas em 08 04 13. 

08 04 15* 
Resíduos líquidos aquosos contendo colas ou vedantes com solventes orgânicos ou outras 

substâncias perigosas. 

08 04 16 Resíduos líquidos aquosos contendo colas ou vedantes não abrangidos em 08 04 15. 

08 04 17* Óleo de resina. 

08 04 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

08 05 01* Resíduos de isocianatos. 

09 01 01* Banhos de revelação e activação de base aquosa. 
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09 01 02* Banhos de revelação de chapas litográficas de impressão de base aquosa. 

09 01 03* Banhos de revelação à base de solventes. 

09 01 04* Banhos de fixação. 

09 01 05* Banhos de branqueamento e de fixadores de branqueamento. 

09 01 06* Resíduos contendo prata do tratamento local de resíduos fotográficos. 

09 01 07 Película e papel fotográfico com prata ou compostos de prata 

09 01 08 Película e papel fotográfico sem prata ou compostos de prata. 

09 01 11* 
Máquinas fotográficas descartáveis com pilhas incluídas em 16 06 01*, 16 06 02* ou 16 06 

03*  

09 01 12 Máquinas fotográficas descartáveis com pilhas, não incluídas em 09 01 11* 

09 01 13* Resíduos líquidos aquosos da recuperação local de prata não abrangidos em 09 01 06. 

09 01 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

10 01 01 
Cinzas, escórias e poeiras de caldeiras (excluindo as poeiras de caldeiras abrangidas em 10 

01 04). 

10 01 02 Cinzas volantes da combustão de carvão. 

10 01 03 Cinzas volantes da combustão de turfa ou madeira não tratada. 

10 01 04* Cinzas volantes e poeiras de caldeiras da combustão de hidrocarbonetos. 

10 01 05 
Resíduos cálcicos de reacção, na forma sólida, provenientes da dessulfuração de gases de 

combustão. 

10 01 07 
Resíduos cálcicos de reacção, na forma de lamas, provenientes da dessulfuração de gases 

de combustão. 

10 01 09* Ácido sulfúrico. 

10 01 13* 
Cinzas volantes da combustão de hidrocarbonetos emulsionados utilizados como 

combustível. 

10 01 14* Cinzas, escórias e poeiras de caldeiras de co-incineração contendo substâncias perigosas. 

10 01 15 Cinzas, escórias e poeiras de caldeiras de co-incineração não abrangidas em 10 01 14. 

10 01 16* Cinzas volantes de co-incineração contendo substâncias perigosas. 

10 01 17 Cinzas volantes de co-incineração não abrangidas em 10 01 16. 

10 01 18* Resíduos de limpeza de gases contendo substâncias perigosas. 

10 01 19 Resíduos de limpeza de gases não abrangidos em 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18. 

10 01 20* Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 

10 01 21 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 10 01 20. 

10 01 22* Lamas aquosas provenientes da limpeza de caldeiras contendo substâncias perigosas. 

10 01 23 Lamas aquosas provenientes da limpeza de caldeiras não abrangidas em 10 01 22. 

10 01 24 Areias de leitos fluidizados. 

10 01 25 Resíduos do armazenamento de combustíveis e da preparação de centrais elétricas a carvão. 
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10 01 26 Resíduos do tratamento da água de arrefecimento. 

10 01 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

10 02 01 Resíduos do processamento de escórias. 

10 02 02 Escórias não processadas. 

10 02 07* Resíduos sólidos do tratamento de gases contendo substâncias perigosas. 

10 02 08 Resíduos sólidos do tratamento de gases não abrangidos em 10 02 07. 

10 02 10 Escamas de laminagem. 

10 02 11* Resíduos do tratamento da água de arrefecimento contendo hidrocarbonetos. 

10 02 12 Resíduos do tratamento da água de arrefecimento não abrangidos em 10 02 11. 

10 02 13* Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases contendo substâncias perigosas. 

10 02 14 Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases não abrangidos em 10 02 13. 

10 02 15 Outras lamas e bolos de filtração. 

10 02 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

10 03 02 Resíduos de ânodos. 

10 03 04* Escórias da produção primária. 

10 03 05 Resíduos de alumina. 

10 03 08* Escórias salinas da produção secundária. 

10 03 09* Impurezas negras da produção secundária. 

10 03 15* 
Escumas inflamáveis ou que, em contacto com a água, libertam gases inflamáveis em 

quantidades perigosas. 

10 03 16 Escumas não abrangidas em 10 03 15. 

10 03 17* Resíduos do fabrico de ânodos contendo alcatrão. 

10 03 18 Resíduos do fabrico de ânodos contendo carbono, não abrangidos em 10 03 17. 

10 03 19* Poeiras de gases de combustão contendo substâncias perigosas. 

10 03 20 Poeiras de gases de combustão não abrangidas em 10 03 19. 

10 03 21* 
Outras partículas e poeiras (incluindo poeiras da trituração de escórias) contendo 

substâncias perigosas. 

10 03 22 
Outras partículas e poeiras (incluindo poeiras da trituração de escórias) não abrangidas em 

10 03 21. 

10 03 23* Resíduos sólidos do tratamento de gases contendo substâncias perigosas. 

10 03 24 Resíduos sólidos do tratamento de gases não abrangidos em 10 03 23. 

10 03 25* Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases contendo substâncias perigosas. 

10 03 26 Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases não abrangidos em 10 03 25. 

10 03 27* Resíduos do tratamento da água de arrefecimento contendo hidrocarbonetos. 

10 03 28 Resíduos do tratamento da água de arrefecimento não abrangidos em 10 03 27. 
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10 03 29* 
Resíduos do tratamento das escórias salinas e do tratamento das impurezas negras 

contendo substâncias perigosas. 

10 03 30 
Resíduos do tratamento das escórias salinas e do tratamento das impurezas negras não 

abrangidos em 10 03 29. 

10 03 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

10 04 01* Escórias da produção primária e secundária. 

10 04 02* Impurezas e escumas da produção primária e secundária. 

10 04 03* Arseniato de cálcio. 

10 04 04* Poeiras de gases de combustão. 

10 04 05* Outras partículas e poeiras. 

10 04 06* Resíduos sólidos do tratamento de gases. 

10 04 07* Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases. 

10 04 09* Resíduos do tratamento da água de arrefecimento contendo hidrocarbonetos. 

10 04 10 Resíduos do tratamento da água de arrefecimento não abrangidos em 10 04 09. 

10 04 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

10 05 01 Escórias da produção primária e secundária. 

10 05 03* Poeiras de gases de combustão. 

10 05 04 Outras partículas e poeiras. 

10 05 05* Resíduos sólidos do tratamento de gases. 

10 05 06* Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases. 

10 05 08* Resíduos do tratamento da água de arrefecimento contendo hidrocarbonetos. 

10 05 09 Resíduos do tratamento da água de arrefecimento não abrangidos em 10 05 08. 

10 05 10* 
Impurezas e escumas inflamáveis ou que, em contacto com a água, libertam gases 

inflamáveis em quantidades perigosas. 

10 05 11 Impurezas e escumas não abrangidas em 10 05 10. 

10 05 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

10 06 01 Escórias da produção primária e secundária. 

10 06 02 Impurezas e escumas da produção primária e secundária. 

10 06 03* Poeiras de gases de combustão. 

10 06 04 Outras partículas e poeiras. 

10 06 06* Resíduos sólidos do tratamento de gases. 

10 06 07* Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases. 

10 06 09* Resíduos do tratamento da água de arrefecimento contendo hidrocarbonetos. 

10 06 10 Resíduos do tratamento da água de arrefecimento não abrangidos em 10 06 09. 

10 06 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 
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10 07 01 Escórias da produção primária e secundária. 

10 07 02 Impurezas e escumas da produção primária e secundária. 

10 07 03 Resíduos sólidos do tratamento de gases. 

10 07 04 Outras partículas e poeiras. 

10 07 05 Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases. 

10 07 07* Resíduos do tratamento da água de arrefecimento contendo hidrocarbonetos. 

10 07 08 Resíduos do tratamento da água de arrefecimento não abrangidos em 10 07 07. 

10 07 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

10 08 04 Partículas e poeiras. 

10 08 08* Escórias salinas da produção primária e secundária. 

10 08 09 Outras escórias. 

10 08 10* 
Impurezas e escumas inflamáveis ou que, em contacto com a água, libertam gases 

inflamáveis em quantidades perigosas. 

10 08 11 Impurezas e escumas não abrangidas em 10 08 10. 

10 08 12* Resíduos do fabrico de ânodos contendo alcatrão. 

10 08 13 Resíduos do fabrico de ânodos contendo carbono não abrangidos em 10 08 12. 

10 08 14 Resíduos de ânodos. 

10 08 15* Poeiras de gases de combustão contendo substâncias perigosas. 

10 08 16 Poeiras de gases de combustão não abrangidas em 10 08 15. 

10 08 17* 
Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases de combustão contendo substâncias 

perigosas. 

10 08 18 
Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases de combustão não abrangidos em 10 08 

17. 

10 08 19* Resíduos do tratamento da água de arrefecimento contendo hidrocarbonetos. 

10 08 20 Resíduos do tratamento da água de arrefecimento não abrangidos em 10 08 19. 

10 08 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

10 09 03 Escórias do forno. 

10 09 05* Machos e moldes de fundição não vazados contendo substâncias perigosas. 

10 09 06 Machos e moldes de fundição não vazados não abrangidos em 10 09 05. 

10 09 07* Machos e moldes de fundição vazados contendo substâncias perigosas. 

10 09 08 Machos e moldes de fundição vazados não abrangidos em 10 09 07. 

10 09 09* Poeiras de gases de combustão contendo substâncias perigosas. 

10 09 10 Poeiras de gases de combustão não abrangidas em 10 09 09. 

10 09 11* Outras partículas contendo substâncias perigosas. 

10 09 12 Outras partículas não abrangidas em 10 09 11. 
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10 09 13* Resíduos de aglutinantes contendo substâncias perigosas. 

10 09 14 Resíduos de aglutinantes não abrangidos em 10 09 13. 

10 09 15* Resíduos de agentes indicadores de fendilhação contendo substâncias perigosas. 

10 09 16 Resíduos de agentes indicadores de fendilhação não abrangidos em 10 09 15. 

10 09 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

10 10 03 Escórias do forno. 

10 10 05* Machos e moldes de fundição não vazados contendo substâncias perigosas. 

10 10 06 Machos e moldes de fundição não vazados não abrangidos em 10 10 05. 

10 10 07* Machos e moldes de fundição vazados contendo substâncias perigosas. 

10 10 08 Machos e moldes de fundição vazados não abrangidos em 10 10 07. 

10 10 09* Poeiras de gases de combustão contendo substâncias perigosas. 

10 10 10 Poeiras de gases de combustão não abrangidas em 10 10 09. 

10 10 11* Outras partículas contendo substâncias perigosas. 

10 10 12 Outras partículas não abrangidas em 10 10 11. 

10 10 13* Resíduos de aglutinantes contendo substâncias perigosas. 

10 10 14 Resíduos de aglutinantes não abrangidos em 10 10 13. 

10 10 15* Resíduos de agentes indicadores de fendilhação contendo substâncias perigosas. 

10 10 16 Resíduos de agentes indicadores de fendilhação não abrangidos em 10 10 15. 

10 10 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

10 11 03 Resíduos de materiais fibrosos à base de vidro. 

10 11 05 Partículas e poeiras. 

10 11 09* 
Resíduos da preparação da mistura (antes do processo térmico) contendo substâncias 

perigosas. 

10 11 10 
Resíduos da preparação da mistura (antes do processo térmico) não abrangidos em 10 11 

09. 

10 11 11* 
Resíduos de vidro em pequenas partículas e em pó de vidro contendo metais pesados (por 

exemplo, tubos catódicos). 

10 11 12 Resíduos de vidro não abrangidos em 10 11 11. 

10 11 13* Lamas de polimento e retificação de vidro contendo substâncias perigosas. 

10 11 14 Lamas de polimento e retificação de vidro não abrangidas em 10 11 13. 

10 11 15* Resíduos sólidos do tratamento de gases de combustão contendo substâncias perigosas. 

10 11 16 Resíduos sólidos do tratamento de gases de combustão não abrangidos em 10 11 15. 

10 11 17* 
Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases de combustão contendo substâncias 

perigosas. 

10 11 18 
Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases de combustão não abrangidos em 10 11 

17. 
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10 11 19* Resíduos sólidos do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 

10 11 20 Resíduos sólidos do tratamento local de efluentes não abrangidos em 10 11 19. 

10 11 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

10 12 01 Resíduos da preparação da mistura (antes do processo térmico). 

10 12 03 Partículas e poeiras. 

10 12 05 Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases. 

10 12 06 Moldes fora de uso. 

10 12 08 
Resíduos do fabrico de peças cerâmicas, tijolos, ladrilhos, telhas e produtos de construção 

(após o processo térmico). 

10 12 09* Resíduos sólidos do tratamento de gases contendo substâncias perigosas. 

10 12 10 Resíduos sólidos do tratamento de gases não abrangidos em 10 12 09. 

10 12 11* Resíduos de vitrificação contendo metais pesados. 

10 12 12 Resíduos de vitrificação não abrangidos em 10 12 11. 

10 12 13 Lamas do tratamento local de efluentes. 

10 12 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

10 13 01 Resíduos da preparação da mistura antes do processo térmico. 

10 13 04 Resíduos da calcinação e hidratação da cal. 

10 13 06 Partículas e poeiras (exceto 10 13 12 e 10 13 13). 

10 13 07 Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases. 

10 13 09* Resíduos do fabrico de fibrocimento contendo amianto. 

10 13 10 Resíduos do fabrico de fibrocimento não abrangidos em 10 13 09. 

10 13 11 
Resíduos de materiais compósitos à base de cimento não abrangidos em 10 13 09 e 10 13 

10. 

10 13 12* Resíduos sólidos do tratamento de gases contendo substâncias perigosas. 

10 13 13 Resíduos sólidos do tratamento de gases não abrangidos em 10 13 12. 

10 13 14 Resíduos de betão e de lamas de betão. 

10 13 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

10 14 01* Resíduos de limpeza de gases contendo mercúrio. 

11 01 05* Ácidos de decapagem. 

11 01 06* Ácidos não anteriormente especificados. 

11 01 07* Bases de decapagem. 

11 01 08* Lamas de fosfatação. 

11 01 09* Lamas e bolos de filtração contendo substâncias perigosas. 

11 01 10 Lamas e bolos de filtração não abrangidos em 11 01 09. 

11 01 11* Líquidos de lavagem aquosos contendo substâncias perigosas. 
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11 01 12 Líquidos de lavagem aquosos não abrangidos em 11 01 11. 

11 01 13* Resíduos de desengorduramento contendo substâncias perigosas. 

11 01 14 Resíduos de desengorduramento não abrangidos em 11 01 13. 

11 01 15* 
Eluatos e lamas de sistemas de membranas ou de permuta iónica contendo substâncias 

perigosas. 

11 01 16* Resinas de permuta iónica saturadas ou usadas. 

11 01 98* Outros resíduos contendo substâncias perigosas. 

11 01 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

11 02 02* Lamas da hidrometalurgia do zinco (incluindo jarosite, goetite). 

11 02 03 Resíduos da produção de ânodos dos processos electrolíticos aquosos. 

11 02 05* Resíduos de processos hidrometalúrgicos do cobre contendo substâncias perigosas. 

11 02 06 Resíduos de processos hidrometalúrgicos do cobre não abrangidos em 11 02 05. 

11 02 07* Outros resíduos contendo substâncias perigosas. 

11 02 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

11 03 01* Resíduos contendo cianetos. 

11 03 02* Outros resíduos. 

11 05 01 Escórias de zinco. 

11 05 02 Cinzas de zinco. 

11 05 03* Resíduos sólidos do tratamento de gases. 

11 05 04* Fluxantes usados. 

11 05 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

12 01 01 Aparas e limalhas de metais ferrosos. 

12 01 02 Poeiras e partículas de metais ferrosos. 

12 01 03 Aparas e limalhas de metais não ferrosos. 

12 01 04 Poeiras e partículas de metais não ferrosos. 

12 01 05 Aparas de matérias plásticas. 

12 01 06* Óleos minerais de maquinagem com halogéneos (excepto emulsões e soluções). 

12 01 07* Óleos minerais de maquinagem sem halogéneos (excepto emulsões e soluções). 

12 01 08* Emulsões e soluções de maquinagem com halogéneos. 

12 01 09* Emulsões e soluções de maquinagem sem halogéneos. 

12 01 10* Óleos sintéticos de maquinagem. 

12 01 12* Ceras e gorduras usadas. 

12 01 13 Resíduos de soldadura. 

12 01 14* Lamas de maquinagem contendo substâncias perigosas. 

12 01 15 Lamas de maquinagem não abrangidas em 12 01 14. 
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12 01 16* Resíduos de materiais de granalhagem contendo substâncias perigosas. 

12 01 17 Resíduos de materiais de granalhagem não abrangidos em 12 01 16. 

12 01 18* Lamas metálicas (lamas de retificação, superacabamento e lixagem) contendo óleo. 

12 01 19* Óleos de maquinagem facilmente biodegradáveis. 

12 01 20* Mós e materiais de retificação usados contendo substâncias perigosas. 

12 01 21 Mós e materiais de retificação usados não abrangidos em 12 01 20. 

12 01 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

12 03 01* Líquidos de lavagem aquosos. 

12 03 02* Resíduos de desengorduramento a vapor. 

13 01 01* Óleos hidráulicos contendo PCB. 

13 01 04* Emulsões cloradas. 

13 01 05* Emulsões não cloradas. 

13 01 09* Óleos hidráulicos minerais clorados. 

13 01 10* Óleos hidráulicos minerais não clorados. 

13 01 11* Óleos hidráulicos sintéticos. 

13 01 12* Óleos hidráulicos facilmente biodegradáveis. 

13 01 13* Outros óleos hidráulicos. 

13 02 04* Óleos minerais clorados de motores, transmissões e lubrificação. 

13 02 05* Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e lubrificação. 

13 02 06* Óleos sintéticos de motores, transmissões e lubrificação. 

13 02 07* Óleos facilmente biodegradáveis de motores, transmissões e lubrificação. 

13 02 08* Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação. 

13 03 01* Óleos isolantes e de transmissão de calor, contendo PCB. 

13 03 06* Óleos minerais isolantes e de transmissão de calor clorados, não abrangidos em 13 03 01. 

13 03 07* Óleos minerais isolantes e de transmissão de calor não clorados. 

13 03 08* Óleos sintéticos isolantes e de transmissão de calor. 

13 03 09* Óleos facilmente biodegradáveis isolantes e de transmissão de calor. 

13 03 10* Outros óleos isolantes e de transmissão de calor. 

13 04 01* Óleos de porão de navios de navegação interior. 

13 04 02* Óleos de porão provenientes das canalizações dos cais. 

13 04 03* Óleos de porão de outros tipos de navios. 

13 05 01* Resíduos sólidos provenientes de desarenadores e de separadores óleo/água. 

13 05 02* Lamas provenientes dos separadores óleo/água. 

13 05 03* Lamas provenientes do intercetor. 
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13 05 06* Óleos provenientes dos separadores óleo/água. 

13 05 07* Água com óleo proveniente dos separadores óleo/água. 

13 05 08* Misturas de resíduos provenientes de desarenadores e de separadores óleo/água. 

13 07 01* Fuelóleo e gasóleo. 

13 07 02* Gasolina. 

13 07 03* Outros combustíveis (incluindo misturas). 

13 08 01* Lamas ou emulsões de dessalinização. 

13 08 02* Outras emulsões. 

13 08 99* Outros resíduos não anteriormente especificados. 

14 06 01* Clorofluorcarbonetos, HCFC, HFC. 

14 06 02* Outros solventes e misturas de solventes halogenados. 

14 06 03* Outros solventes e misturas de solventes. 

14 06 04* Lamas ou resíduos sólidos contendo solventes halogenados. 

14 06 05* Lamas ou resíduos sólidos contendo outros solventes. 

15 01 01 Embalagens de papel e cartão. 

15 01 02 Embalagens de plástico. 

15 01 03 Embalagens de madeira. 

15 01 04 Embalagens de metal. 

15 01 05 Embalagens compósitas. 

15 01 06 Misturas de embalagens. 

15 01 07 Embalagens de vidro. 

15 01 09 Embalagens de têxteis. 

15 01 10* Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas. 

15 01 11* 
Embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob pressão, com uma matriz porosa 

sólida perigosa (por exemplo, amianto). 

15 02 02* 
Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente especificados), 

panos de limpeza e vestuário de protecção, contaminados por substâncias perigosas. 

15 02 03 
Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de protecção não abrangidos 

em 15 02 02. 

16 01 03 Pneus usados. 

16 01 04* Veículos em fim de vida. 

16 01 06 Veículos em fim de vida que não contenham líquidos ou outros componentes perigosos. 

16 01 07* Filtros de óleo. 

16 01 08* Componentes contendo mercúrio. 

16 01 09* Componentes contendo PCB.  
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16 01 11* Pastilhas de travões contendo amianto.  

16 01 12 Pastilhas de travões não abrangidas em 16 01 11.  

16 01 13* Fluidos de travões. 

16 01 14* Fluidos anticongelantes contendo substâncias perigosas. 

16 01 15 Fluidos anticongelantes não abrangidos em 16 01 14. 

16 01 16 Depósitos para gás liquefeito. 

16 01 17 Metais ferrosos. 

16 01 18 Metais não ferrosos. 

16 01 19 Plástico. 

16 0 1 20 Vidro. 

16 01 21* Componentes perigosos não abrangidos em 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14. 

16 01 22 Componentes não anteriormente especificados. 

16 01 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

16 02 09* Transformadores e condensadores, contendo PCB. 

16 02 10* 
Equipamentos fora de uso, contendo ou contaminado por PCB, não abrangidos em 16 02 

09*. 

16 02 11* Equipamentos fora de uso, contendo clorofluorcarbonetos, HCFC, HFC.  

16 02 12* Equipamentos fora de uso, contendo amianto livre. 

16 02 13* 
Equipamentos fora de uso, contendo componentes perigosos não abrangidos em 16 02 09* 

a 16 02 12*. 

16 02 14 Equipamentos fora de uso, não abrangidos em 16 02 09* a 16 02 13*. 

16 02 15* Componentes perigosos retirados de equipamentos fora de uso. 

16 02 16 Componentes retirados de equipamentos fora de uso, não abrangidos em 16 02 15*. 

16 03 03* Resíduos inorgânicos contendo substâncias perigosas. 

16 03 04 Resíduos inorgânicos não abrangidos em 16 03 03. 

16 03 05* Resíduos orgânicos contendo substâncias perigosas. 

16 03 06 Resíduos orgânicos não abrangidos em 16 03 05. 

16 05 04* Gases em recipientes sob pressão (incluindo halons), contendo substâncias perigosas. 

16 05 05 Gases em recipientes sob pressão, não abrangidos em 16 05 04*. 

16 05 06* 
Produtos químicos de laboratório contendo ou compostos por substâncias perigosas, 

incluindo misturas de produtos químicos de laboratório. 

16 05 07* 
Produtos químicos inorgânicos de laboratório contendo ou compostos por substâncias 

perigosas. 

16 05 08* Produtos químicos orgânicos fora de uso contendo ou compostos por substâncias perigosas. 
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16 05 09 Produtos químicos fora de uso não abrangidos em 16 05 06, 16 05 07 ou 16 05 08. 

16 06 01* Pilhas de chumbo. 

16 06 02* Pilhas de níquel-cádmio. 

16 06 03* Pilhas contendo mercúrio. 

16 06 04 Pilhas alcalinas (exceto16 06 03*)  

16 06 05 Outras pilhas e acumuladores. 

16 06 06* Electrólitos de pilhas e acumuladores recolhidos separadamente. 

16 07 08* Resíduos contendo hidrocarbonetos. 

16 07 09* Resíduos contendo outras substâncias perigosas. 

16 07 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

16 08 01 
Catalisadores usados contendo ouro, prata, rénio, ródio, paládio, irídio ou platina (exceto 16 

08 07*) 

16 08 02* 
Catalisadores usados contendo metais de transição ou compostos de metais de transição 

perigosos. 

16 08 03 Catalisadores usados contendo metais de transição ou compostos de metais de transição 

não especificados de outra forma. 

16 08 04 Catalisadores usados de cracking catalítico em leito fluido (excepto 16 08 07). 

16 08 05* Catalisadores usados contendo ácido fosfórico. 

16 08 06* Líquidos usados utilizados como catalisadores. 

16 08 07* Catalisadores usados contaminados com substâncias perigosas. 

16 09 01* Permanganatos, por exemplo, permanganato de potássio. 

16 09 02* Cromatos, por exemplo, cromato de potássio, dicromato de potássio ou de sódio. 

16 09 03* Peróxidos, por exemplo, água oxigenada. 

16 09 04* Substâncias oxidantes não anteriormente especificadas. 

16 10 01* Resíduos líquidos aquosos contendo substâncias perigosas. 

16 10 02 Resíduos líquidos aquosos não abrangidos em 16 10 01. 

16 10 03* Concentrados aquosos contendo substâncias perigosas. 

16 10 04 Concentrados aquosos não abrangidos em 16 10 03. 

16 11 01* 
Revestimentos de fornos e refractários à base de carbono provenientes de processos 

metalúrgicos contendo substâncias perigosas. 

16 11 02 Revestimentos de fornos e refractários à base de carbono não abrangidos em 16 11 01. 

16 11 03* 
Outros revestimentos de fornos e refractários provenientes de processos metalúrgicos 

contendo substâncias perigosas. 

16 11 04 Outros revestimentos de fornos e refractários não abrangidos em 16 11 03. 
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16 11 05* 
Revestimentos de fornos e refractários provenientes de processos não metalúrgicos 

contendo substâncias perigosas. 

16 11 06 
Revestimentos de fornos e refractários provenientes de processos não metalúrgicos não 

abrangidos em 16 11 05. 

17 01 01 Betão. 

17 01 02 Tijolos. 

17 01 03 Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos. 

17 01 06* 
Misturas ou fracções separadas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 

contendo substâncias perigosas. 

17 01 07 Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos não abrangidas em 17 01 

06. 

17 02 01 Madeira. 

17 02 02 Vidro. 

17 02 03 Plástico. 

17 02 04* Vidro, plástico e madeira contendo ou contaminados com substâncias perigosas. 

17 03 01* Misturas betuminosas contendo alcatrão. 

17 03 02 Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 01. 

17 03 03* Alcatrão e produtos de alcatrão. 

17 04 01 Cobre, bronze e latão. 

17 04 02 Alumínio. 

17 04 03 Chumbo. 

17 04 04 Zinco. 

17 04 05 Ferro e aço. 

17 04 06 Estanho. 

17 04 07 Mistura de metais. 

17 04 09* Resíduos metálicos contaminados com substâncias perigosas. 

17 04 10* Cabos contendo hidrocarbonetos, alcatrão ou outras substâncias perigosas. 

17 05 03* Solos e rochas contendo substâncias perigosas. 

17 05 04 Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03. 

17 05 05* Lamas de dragagem contendo substâncias perigosas. 

17 05 06 Lamas de dragagem não abrangidas em 17 05 05. 

17 05 07* Balastros de linhas de caminho-de-ferro contendo substâncias perigosas. 

17 05 08 Balastros de linhas de caminho-de-ferro não abrangidos em 17 05 07. 

17 06 01* Materiais de isolamento contendo amianto. 

17 06 03* Outros materiais de isolamento contendo ou constituídos por substâncias perigosas. 
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17 06 04 Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06 01 e 17 06 03. 

17 06 05* Materiais de construção contendo amianto. 

17 08 01* Materiais de construção à base de gesso contaminados com substâncias perigosas. 

17 08 02 Materiais de construção à base de gesso não abrangidos em 17 08 01. 

17 09 01* Resíduos de construção e demolição contendo mercúrio. 

17 09 02* 

Resíduos de construção e demolição, contendo PCB (por exemplo, vedantes com PCB, 

revestimento de piso à base de resinas com PCB, envidraçados vedados contendo PCB, 

condensadores com PCB). 

17 09 03* 
Outros resíduos de construção e demolição (incluindo misturas de resíduos) contendo 

substâncias perigosas. 

17 09 04 Mistura de resíduos de construção e demolição não abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 

09 03. 

19 01 05* Bolos de filtração provenientes do tratamento de gases. 

19 01 06* 
Resíduos líquidos aquosos provenientes do tratamento de gases e outros resíduos líquidos 

aquosos. 

19 01 07* Resíduos sólidos provenientes do tratamento de gases. 

19 01 10* Carvão ativado usado proveniente do tratamento de gases de combustão. 

19 01 11* Cinzas e escórias contendo substâncias perigosas. 

19 01 12 Cinzas e escórias não abrangidas em 19 01 11. 

19 01 13* Cinzas volantes contendo substâncias perigosas. 

19 01 14 Cinzas volantes não abrangidas em 19 01 13. 

19 01 15* Cinzas de caldeiras contendo substâncias perigosas. 

19 01 16 Cinzas de caldeiras não abrangidas em 19 01 15. 

19 01 17* Resíduos de pirólise contendo substâncias perigosas. 

19 01 18 Resíduos de pirólise não abrangidos em 19 01 17. 

19 01 19 Areias de leitos fluidizados. 

19 01 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

19 02 03 Misturas de resíduos contendo apenas resíduos não perigosos. 

19 02 04* Misturas de resíduos contendo, pelo menos, um resíduo perigoso. 

19 02 05* Lamas de tratamento físico-químico contendo substâncias perigosas. 

19 02 06 Lamas de tratamento físico-químico não abrangidas em 19 02 05. 

19 02 07* Óleos e concentrados da separação. 

19 02 08* Resíduos combustíveis líquidos contendo substâncias perigosas. 

19 02 09* Resíduos combustíveis sólidos contendo substâncias perigosas. 

19 02 10 Resíduos combustíveis não abrangidos em 19 02 08 e 19 02 09. 
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19 02 11* Outros resíduos contendo substâncias perigosas. 

19 02 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

19 03 04* Resíduos assinalados como perigosos, parcialmente estabilizados. 

19 03 05 Resíduos estabilizados não abrangidos em 19 03 04. 

19 03 06* Resíduos assinalados como perigosos, solidificados. 

19 03 07 Resíduos solidificados não abrangidos em 19 03 06. 

19 04 01 Resíduos vitrificados. 

19 04 02* Cinzas volantes e outros resíduos do tratamento de gases de combustão. 

19 04 03* Fase sólida não vitrificada. 

19 04 04 Resíduos líquidos aquosos da têmpera de resíduos vitrificados. 

19 05 01 Fracção não compostada de resíduos urbanos e equiparados. 

19 05 02 Fracção não compostada de resíduos animais e vegetais. 

19 05 03 Composto fora de especificação. 

19 05 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

19 06 03 Licores do tratamento anaeróbio de resíduos urbanos e equiparados. 

19 06 04 Lamas e lodos de digestores de tratamento anaeróbio de resíduos urbanos e equiparados. 

19 06 05 Licores do tratamento anaeróbio de resíduos animais e vegetais. 

19 06 06 Lamas e lodos de digestores de tratamento anaeróbio de resíduos animais e vegetais. 

19 06 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

19 07 02* Lixiviados de aterros contendo substâncias perigosas. 

19 07 03 Lixiviados de aterros não abrangidos em 19 07 02. 

19 08 01 Gradados. 

19 08 02 Resíduos do desarmenamento. 

19 08 05 Lamas do tratamento de águas residuais urbanas. 

19 08 06* Resinas de permuta iónica, saturadas ou usadas. 

19 08 07* Soluções e lamas da regeneração de colunas de permuta iónica. 

19 08 08* Resíduos de sistemas de membranas contendo metais pesados. 

19 08 09 
Misturas de gorduras e óleos, da separação óleo/água, contendo apenas óleos e gorduras 

alimentares. 

19 08 10* Misturas de gorduras e óleos, da separação óleo/água, não abrangidas em 19 08 09. 

19 08 11* 
Lamas do tratamento biológico de águas residuais industriais contendo substâncias 

perigosas. 

19 08 12 Lamas do tratamento biológico de águas residuais industriais não abrangidas em 19 08 11. 

19 08 13* Lamas de outros tratamentos de águas residuais industriais contendo substâncias perigosas. 

19 08 14 Lamas de outros tratamentos de águas residuais industriais não abrangidas em 19 08 13. 



 

 

 

 
 DATA  09/11/2020 

 

 PÁG. 31/68 
 

Código LER Descrição 

19 08 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

19 09 01 Resíduos sólidos de gradagens e filtração primária. 

19 09 02 Lamas de clarificação da água. 

19 09 03 Lamas de descarbonatação. 

19 09 04 Carvão activado usado. 

19 09 05 Resinas de permuta iónica, saturadas ouusadas. 

19 09 06 Soluções e lamas da regeneração de colunas de permuta iónica. 

19 09 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

19 10 01 Resíduos de ferro ou aço. 

19 10 02 Resíduos não ferrosos. 

19 10 03* Fracções leves e poeiras contendem substâncias perigosas. 

19 10 04 Fracções leves e poeiras não abrangidas em 19 10 03. 

19 10 05* Outras fracções contendo substâncias perigosas. 

19 10 06 Outras fracções não abrangidas em 19 10 05. 

19 11 01* Argilas de filtração usadas. 

19 11 02* Alcatrões ácidos. 

19 11 03* Resíduos líquidos aquosos. 

19 11 04* Resíduos da limpeza de combustíveis com bases. 

19 11 05* Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 

19 11 06 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 19 11 05. 

19 11 07* Resíduos da limpeza de gases de combustão. 

19 11 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

19 12 01 Papel e cartão. 

19 12 02 Metais ferrosos. 

19 12 03 Metais não ferrosos. 

19 12 04 Plástico e borracha. 

19 12 05 Vidro. 

19 12 06* Madeira contendo substâncias perigosas. 

19 12 07 Madeira não abrangida em 19 12 06. 

19 12 08 Têxteis. 

19 12 09 Substâncias minerais (por exemplo, areia, rochas). 

19 12 10 Resíduos combustíveis (combustíveis derivados de resíduos). 

19 12 11* 
Outros resíduos (incluindo misturas de materiais) do tratamento mecânico de resíduos 

contendo substâncias perigosas. 
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19 12 12 
Outros resíduos (incluindo misturas de materiais) do tratamento mecânico de resíduos não 

abrangidos em 19 12 11. 

19 13 01* Resíduos sólidos da descontaminação de solos contendo substâncias perigosas. 

19 13 02 Resíduos sólidos da descontaminação de solos não abrangidos em 19 13 01. 

19 13 03* Lamas da descontaminação de solos contendo substâncias perigosas. 

19 13 04 Lamas da descontaminação de solos não abrangidas em 19 13 03. 

19 13 05* Lamas da descontaminação de águas freáticas contendo substâncias perigosas. 

19 13 06 Lamas da descontaminação de águas freáticas não abrangidas em 19 13 05. 

19 13 07* 
Resíduos líquidos aquosos e concentrados aquosos da descontaminação de águas freáticas 

contendo substâncias perigosas. 

19 13 08 
Resíduos líquidos aquosos e concentrados aquosos da descontaminação de águas freáticas 

não abrangidos em 19 13 07. 

20 01 01 Papel e cartão. 

20 01 02 Vidro. 

20 01 08 Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas. 

20 01 10 Roupas. 

20 01 11 Têxteis. 

20 01 13* Solventes. 

20 01 14* Ácidos. 

20 01 15* Resíduos alcalinos. 

20 01 17* Produtos químicos para fotografia. 

20 01 19* Pesticidas. 

20 01 21* Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio. 

20 01 23* Equipamento fora de uso, contendo clorofluorcarbonetos. 

20 01 25 Óleos e gorduras alimentares. 

20 01 26* Óleos e gorduras não abrangidos em 20 01 25. 

20 01 27* Tintas, produtos adesivos, colas e resinas contendo substâncias perigosas. 

20 01 28 Tintas, produtos adesivos, colas e resinas não abrangidos em 20 01 27. 

20 01 29* Detergentes contendo substâncias perigosas. 

20 01 30 Detergentes não abrangidos em 20 01 29. 

20 01 31* Medicamentos citotóxicos e citostáticos.  

20 01 32 Medicamentos não abrangidos em 20 01 31. 

20 01 33* 
Pilhas e acumuladores abrangidos em 16 06 01*, 16 06 02* ou 16 06 03* e pilhas e 

acumuladores, não triados, contendo essas pilhas e acumuladores. 

20 01 34 Pilhas e acumuladores, não abrangidos em 20 01 33* 
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20 01 35* 
Equipamento eléctrico e electrónico, fora de uso, não abrangidos em 20 01 21*ou 20 01 

23*, contendo componentes perigosos. 

20 01 36 
Equipamento eléctrico ou electrónico fora de uso, não abrangido em 20 01 21*, 20 01 23* 

ou 20 01 35*. 

20 01 37* Madeira contendo substâncias perigosas. 

20 01 38 Madeira não abrangida em 20 01 37. 

20 01 39 Plásticos. 

20 01 40 Metais. 

20 01 41 Resíduos da limpeza de chaminés. 

20 01 99 Outras frações não anteriormente especificadas. 

20 02 01 Resíduos biodegradáveis. 

20 02 02 Terras e pedras. 

20 02 03 Outros resíduos não biodegradáveis. 

20 03 01 Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos. 

20 03 02 Resíduos de mercados. 

20 03 03 Resíduos da limpeza de ruas. 

20 03 04 Lamas de fossas sépticas. 

20 03 06 Resíduos da limpeza de esgotos. 

20 03 07 Monstros. 

20 03 99 Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados. 

 

 

Quadro 2 - Unidade de Tratamento por Geotubo (U200) – D9 

Código LER Descrição 

01 05 04 Lamas e outros resíduos de perfuração contendo água doce. 

01 05 05* Lamas e outros resíduos de perfuração contendo hidrocarbonetos. 

01 05 06* Lamas e outros resíduos de perfuração contendo substâncias perigosas. 

01 05 07 
Lamas e outros resíduos de perfuração contendo sais de bário não abrangidos em 01 05 05 

e 01 05 06. 

01 05 08 
Lamas e outros resíduos de perfuração contendo cloretos não abrangidos em 01 05 05 e 01 

05 06. 

02 01 01 Lamas provenientes da lavagem e limpeza. 

02 02 01 Lamas provenientes da lavagem e limpeza. 

02 02 04 Lamas do tratamento local de efluentes. 

02 03 01 Lamas de lavagem, limpeza, descasque, centrifugação e separação. 

02 03 05 Lamas do tratamento local de efluentes. 



 

 

 

 
 DATA  09/11/2020 

 

 PÁG. 34/68 
 

Código LER Descrição 

02 04 03 Lamas do tratamento local de efluentes. 

02 05 02 Lamas do tratamento local de efluentes. 

02 06 03 Lamas do tratamento local de efluentes. 

02 07 05 Lamas do tratamento local de efluentes. 

03 03 02 Lamas da lixívia verde (provenientes da valorização da lixívia de cozimento). 

03 03 05 Lamas de destintagem, provenientes da reciclagem de papel. 

03 03 09 Resíduos de lamas de cal. 

03 03 11 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 03 03 10. 

04 01 06 Lamas, em especial do tratamento local de efluentes, contendo crómio. 

04 01 07 Lamas, em especial do tratamento local de efluentes, sem crómio. 

04 02 19* Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 

04 02 20 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 04 02 19. 

05 01 03* Lamas de fundo dos depósitos. 

05 01 04* Lamas alquílicas ácidas. 

05 01 05* Derrames de hidrocarbonetos. 

05 01 06* 
Lamas contendo hidrocarbonetos provenientes de operações de manutenção das 

instalações ou equipamentos. 

05 01 09* Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 

05 01 10 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 05 01 09. 

05 01 13 Lamas do tratamento de água para abastecimento de caldeiras. 

06 05 02* Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 

06 05 03 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 06 05 02. 

06 07 03* Lamas de sulfato de bário contendo mercúrio. 

07 01 11* Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 

07 01 12 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 07 01 11. 

07 02 11* Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 

07 02 12 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 07 02 11. 

07 03 11* Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 

07 03 12 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 07 03 11. 

07 04 11* Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 

07 04 12 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 07 04 11. 

07 05 11* Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 

07 05 12 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 07 05 11. 

07 06 11* Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 
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07 06 12 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 07 06 11. 

07 07 11* Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 

07 07 12 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 07 07 11. 

08 01 13* Lamas de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas. 

08 01 14 Lamas de tintas e vernizes não abrangidas em 08 01 13. 

08 01 15* 
Lamas aquosas contendo tintas e vernizes, com solventes orgânicos ou outras substâncias 

perigosas. 

08 01 16 Lamas aquosas contendo tintas e vernizes, não abrangidas em 18 01 15*. 

08 01 19* 
Suspensões aquosas contendo tintas ou vernizes, com solventes orgânicos ou outras 

substâncias perigosas. 

08 01 20 Suspensões aquosas contendo tintas ou vernizes, não abrangidos em 08 01 19*. 

08 02 02 Lamas aquosas contendo materiais cerâmicos. 

08 02 03 Suspensões aquosas contendo materiais cerâmicos. 

08 03 07 Lamas aquosas contendo tintas de impressão. 

08 04 13* 
Lamas aquosas contendo colas ou vedantes, com solventes orgânicos ou outras substâncias 

perigosas.  

08 04 14 Lamas aquosas contento colas ou vedantes, não abrangidas em 08 04 13* 

10 01 20* Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 

10 01 21 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 10 01 20. 

10 01 22* Lamas aquosas provenientes da limpeza de caldeiras contendo substâncias perigosas. 

10 01 23 Lamas aquosas provenientes da limpeza de caldeiras não abrangidas em 10 01 22. 

10 02 13* Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases contendo substâncias perigosas. 

10 02 14 Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases não abrangidos em 10 02 13. 

10 02 15 Outras lamas e bolos de filtração. 

10 03 25* Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases contendo substâncias perigosas. 

10 03 26 Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases não abrangidos em 10 03 25. 

10 04 07* Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases. 

10 05 06* Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases. 

10 06 07* Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases. 

10 07 05 Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases. 

10 08 17* 
Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases de combustão contendo substâncias 

perigosas. 

10 08 18 
Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases de combustão não abrangidos em 10 08 

17. 

10 11 13* Lamas de polimento e rectificação de vidro contendo substâncias perigosas. 

10 11 14 Lamas de polimento e rectificação de vidro não abrangidas em 10 11 13. 
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10 11 17* 
Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases de combustão contendo substâncias 

perigosas. 

10 11 18 
Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases de combustão não abrangidos em 10 11 

17. 

10 12 05 Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases. 

10 12 13 Lamas do tratamento local de efluentes. 

10 13 07 Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases. 

10 13 14 Resíduos de betão e de lamas de betão. 

11 01 08* Lamas de fosfatação. 

11 01 09* Lamas e bolos de filtração contendo substâncias perigosas. 

11 01 10 Lamas e bolos de filtração não abrangidos em 11 01 09. 

11 01 15* 
Eluatos e lamas de sistemas de membranas ou de permuta iónica contendo substâncias 

perigosas. 

11 02 02* Lamas da hidrometalurgia do zinco (incluindo jarosite, geotite). 

13 05 02* Lamas provenientes dos separadores óleo/água. 

13 05 03* Lamas provenientes do interceptor. 

13 08 01* Lamas ou emulsões de dessalinização. 

17 05 05* Lamas de dragagem contendo substâncias perigosas. 

17 05 06 Lamas de dragagem não abrangidas em 17 05 05. 

19 02 05* Lamas de tratamento físico-químico contendo substâncias perigosas. 

19 02 06 Lamas de tratamento físico-químico não abrangidas em 19 02 05. 

19 06 04 Lamas e lodos de digestores de tratamento anaeróbio de resíduos urbanos e equiparados. 

19 06 06 Lamas e lodos de digestores de tratamento anaeróbio de resíduos animais e vegetais. 

19 08 05 Lamas do tratamento de águas residuais urbanas. 

19 08 07* Soluções e lamas da regeneração de colunas de permuta iónica. 

19 08 11* 
Lamas do tratamento biológico de águas residuais industriais contendo substâncias 

perigosas. 

19 08 12 Lamas do tratamento biológico de águas residuais industriais não abrangidas em 19 08 11. 

19 08 13* Lamas de outros tratamentos de águas residuais industriais contendo substâncias perigosas. 

19 08 14 Lamas de outros tratamentos de águas residuais industriais não abrangidas em 19 08 13. 

19 09 02 Lamas de clarificação da água. 

19 09 03 Lamas de descarbonatação. 

19 09 06 Soluções e lamas da regeneração de colunas de permuta iónica. 

19 11 05* Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 

19 11 06 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 19 11 05. 
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19 13 03* Lamas da descontaminação de solos contendo substâncias perigosas. 

19 13 04 Lamas da descontaminação de solos não abrangidas em 19 13 03. 

19 13 05* Lamas da descontaminação de águas freáticas contendo substâncias perigosas. 

19 13 06 Lamas da descontaminação de águas freáticas não abrangidas em 19 13 05. 

20 03 03 Resíduos da limpeza de ruas. 

20 03 04 Lamas de fossas sépticas. 

 

 

Quadro 3 - Unidade de tratamento de óleos usados (U1000) - R12 

Código LER Descrição 

12 01 07* Óleos minerais de maquinagem sem halogéneos (excepto emulsões e soluções). 

12 01 10* Óleos sintéticos de maquinagem. 

12 01 19* Óleos de maquinagem facilmente biodegradáveis. 

13 01 10* Óleos hidráulicos minerais não clorados. 

13 01 11* Óleos hidráulicos sintéticos. 

13 01 12* Óleos hidráulicos facilmente biodegradáveis. 

13 01 13* Outros óleos hidráulicos. 

13 02 05* Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e lubrificação. 

13 02 06* Óleos sintéticos de motores, transmissões e lubrificação. 

13 02 07* Óleos facilmente biodegradáveis de motores, transmissões e lubrificação. 

13 02 08* Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação. 

13 03 06* Óleos minerais isolantes e de transmissão de calor clorados, não abrangidos em 13 03 01. 

13 03 07* Óleos minerais isolantes e de transmissão de calor não clorados. 

13 03 08* Óleos sintéticos isolantes e de transmissão de calor. 

13 03 09* Óleos facilmente biodegradáveis isolantes e de transmissão de calor. 

13 03 10* Outros óleos isolantes e de transmissão de calor. 

13 04 01* Óleos de porão de navios de navegação interior. 

13 04 02* Óleos de porão provenientes das canalizações dos cais. 

13 04 03* Óleos de porão de outros tipos de navios. 

13 05 06* Óleos provenientes dos separadores óleo/água. 

13 08 99* Outros resíduos não anteriormente especificados. 

16 01 13* Fluidos de travões. 

19 02 07* Óleos e concentrados da separação. 
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Quadro 4 - Unidade de tratamento físico-químico (U4000) - D9 

Código LER Descrição 

01 05 04 Lamas e outros resíduos de perfuração contendo água doce. 

01 05 05* Lamas e outros resíduos de perfuração contendo hidrocarbonetos. 

01 05 06* Lamas e outros resíduos de perfuração contendo substâncias perigosas. 

01 05 07 
Lamas e outros resíduos de perfuração contendo sais de bário não abrangidos em 01 05 05 

e 01 05 06. 

01 05 08 
Lamas e outros resíduos de perfuração contendo cloretos não abrangidos em 01 05 05 e 01 

05 06. 

01 05 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

03 03 09 Resíduos de lamas de cal. 

03 03 11 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 03 03 10. 

03 03 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

04 02 10 Matéria orgânica de produtos naturais (por exemplo, gordura, cera). 

05 01 02* Lamas de dessalinização. 

05 01 03* Lamas de fundo dos depósitos. 

05 01 05* Derrames de hidrocarbonetos. 

05 01 06* 
Lamas contendo hidrocarbonetos provenientes de operações de manutenção das 

instalações ou equipamentos. 

05 01 09* Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 

05 01 10 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 05 01 09. 

05 01 11* Resíduos da limpeza de combustíveis com bases. 

05 01 12* Hidrocarbonetos contendo ácidos. 

05 01 14 Resíduos de colunas de arrefecimento. 

05 06 04 Resíduos de colunas de arrefecimento. 

07 01 11* Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 

08 02 03 Suspensões aquosas contendo materiais cerâmicos. 

10 01 26 Resíduos do tratamento da água de arrefecimento. 

10 02 11* Resíduos do tratamento da água de arrefecimento contendo hidrocarbonetos. 

10 02 12 Resíduos do tratamento da água de arrefecimento não abrangidos em 10 02 11. 

10 03 27* Resíduos do tratamento da água de arrefecimento contendo hidrocarbonetos. 

10 03 28 Resíduos do tratamento da água de arrefecimento não abrangidos em 10 03 27. 

10 04 09* Resíduos do tratamento da água de arrefecimento contendo hidrocarbonetos. 

10 04 10 Resíduos do tratamento da água de arrefecimento não abrangidos em 10 04 09. 

10 05 08* Resíduos do tratamento da água de arrefecimento contendo hidrocarbonetos. 

10 05 09 Resíduos do tratamento da água de arrefecimento não abrangidos em 10 05 08. 
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10 06 09* Resíduos do tratamento da água de arrefecimento contendo hidrocarbonetos. 

10 06 10 Resíduos do tratamento da água de arrefecimento não abrangidos em 10 06 09. 

10 07 07* Resíduos do tratamento da água de arrefecimento contendo hidrocarbonetos. 

10 07 08 Resíduos do tratamento da água de arrefecimento não abrangidos em 10 07 07. 

10 08 09 Outras escórias. 

10 08 20 Resíduos do tratamento da água de arrefecimento não abrangidos em 10 08 19. 

10 11 13* Lamas de polimento e rectificação de vidro contendo substâncias perigosas. 

10 11 14 Lamas de polimento e rectificação de vidro não abrangidas em 10 11 13. 

11 01 12 Líquidos de lavagem aquosos não abrangidos em 11 01 11. 

11 01 14 Resíduos de desengorduramento não abrangidos em 11 01 13. 

11 01 15* 
Eluatos e lamas de sistemas de membranas ou de permuta iónica contendo substâncias 

perigosas. 

12 01 14* Lamas de maquinagem contendo substâncias perigosas. 

12 01 15 Lamas de maquinagem não abrangidas em 12 01 14. 

12 03 01* Líquidos de lavagem aquosos. 

13 05 01* Resíduos sólidos provenientes de desarenadores e de separadores óleo/água. 

13 05 02* Lamas provenientes dos separadores óleo/água. 

13 05 03* Lamas provenientes do interceptor. 

13 05 07* Água com óleo proveniente dos separadores óleo/água. 

13 05 08* Misturas de resíduos provenientes de desarenadores e de separadores óleo/água. 

13 08 01* Lamas ou emulsões de dessalinização. 

13 08 99* Outros resíduos não anteriormente especificados. 

16 07 09* Resíduos contendo outras substâncias perigosas. 

16 07 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

16 10 02 Resíduos líquidos aquosos não abrangidos em 16 10 01*. 

16 10 04 Concentrados aquosos não abrangidos em 16 10 03*. 

17 05 03* Solos e rochas contendo substâncias perigosas. 

19 01 06* 
Resíduos líquidos aquosos provenientes do tratamento de gases e outros resíduos líquidos 

aquosos. 

19 02 05* Lamas de tratamento físico-químico contendo substâncias perigosas. 

19 02 06 Lamas de tratamento físico-químico não abrangidas em 19 02 05. 

19 02 08* Resíduos combustíveis líquidos contendo substâncias perigosas. 

19 08 09 
Misturas de gorduras e óleos, da separação óleo/água, contendo apenas óleos e gorduras 

alimentares. 

19 08 10* Misturas de gorduras e óleos, da separação óleo/água, não abrangidas em 19 08 09. 
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19 08 13* Lamas de outros tratamentos de águas residuais industriais contendo substâncias perigosas. 

19 08 14 Lamas de outros tratamentos de águas residuais industriais não abrangidas em 19 08 13. 

19 08 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

19 11 04* Resíduos da limpeza de combustíveis com bases. 

20 01 26* Óleos e gorduras não abrangidos em 20 01 25. 

 

 

Quadro 5 - Unidade de tratamento de águas por evaporação (U6000) - D9 

Código LER Descrição 

02 03 05 Lamas do tratamento local de efluentes 

02 04 03 Lamas do tratamento local de efluentes 

02 05 02 Lamas do tratamento local de efluentes 

02 06 03 Lamas do tratamento local de efluentes 

02 07 04 Materiais impróprios para consumo ou processamento 

02 07 05 Lamas do tratamento local de efluentes 

05 01 13 Lamas do tratamento de água para abastecimento de caldeiras 

08 01 16 Lamas aquosas contendo tintas e vernizes, não abrangidas em 08 01 15 

08 01 20 Suspensões aquosas contendo tintas e vernizes, não abrangidos em 08 01 19 

08 03 07 Lamas aquosas contendo tintas de impressão 

08 04 16 Resíduos líquidos aquosos contendo colas ou vedantes, não abrangidos em 08 04 15 

10 01 23 Lamas aquosas provenientes da limpeza de caldeiras, não abrangidas em 10 01 22 

10 01 26 Resíduos do tratamento da água de arrefecimento 

11 01 12 Líquidos de lavagem aquosos, não abrangidos em 11 01 11 

11 01 14 Resíduos de desengorduramento, não abrangidos em 11 01 13 

16 01 15 Fluidos anticongelantes não abrangidos em 16 01 14 

16 10 02 Resíduos líquidos aquosos não abrangidos em 16 10 01 

16 10 04 Concentrados aquosos não abrangidos em 16 10 03 

19 07 03 Lixiviados de aterros, não abrangidos em 19 07 02* 

19 13 08 Resíduos líquidos aquosos e concentrados aquosos da descontaminação de águas freáticas, 

não abrangidas em 19 13 07 
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Quadro 6 - Unidade de tratamento de emulsões e fluídos de corte (U7000) - D9 

Código LER Descrição 

12 01 06* Óleos minerais de maquinagem com halogéneos (excepto emulsões e soluções). 

12 01 07* Óleos minerais de maquinagem sem halogéneos (excepto emulsões e soluções). 

12 01 08* Emulsões e soluções de maquinagem com halogéneos. 

12 01 09* Emulsões e soluções de maquinagem sem halogéneos. 

13 01 04* Emulsões cloradas. 

13 01 05* Emulsões não cloradas. 

13 08 01* Lamas ou emulsões de dessalinização. 

13 08 02* Outras emulsões 

 

 

Quadro 7 - Unidade de preparação e adequação de resíduos para coincineração e  

para os CIRVER (U9000 ) – R12 e D13 

Código LER Descrição 

01 01 01 Resíduos da extracção de minérios metálicos. 

01 01 02 Resíduos da extracção de minérios não metálicos. 

01 03 05* Outros rejeitados contendo substâncias perigosas. 

01 03 06 Rejeitados não abrangidos em 01 03 04 e 01 03 05. 

01 03 08 Poeiras e pós não abrangidos em 01 03 07. 

01 03 09 Lamas vermelhas da produção de alumina não abrangidas em 01 03 07. 

01 03 99 Outros resíduos não anteriormente especificados 

01 04 07* 
Resíduos contendo substâncias perigosas, resultantes da transformação física e química de 

minérios não metálicos. 

01 04 09 Areias e argilas. 

01 04 10 Poeiras e pós não abrangidos em 01 04 07. 

01 04 11 
Resíduos da preparação de minérios de potássio e de sal-gema não abrangidos em 01 04 

07. 

01 04 12 
Rejeitados e outros resíduos, resultantes da lavagem e limpeza de minérios, não abrangidos 

em 01 04 07 e 01 04 11. 

01 04 13 Resíduos do corte e serragem de pedra não abrangidos em 01 04 07. 

01 04 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

01 05 04 Lamas e outros resíduos de perfuração contendo água doce. 

01 05 05* Lamas e outros resíduos de perfuração contendo hidrocarbonetos. 

01 05 06* Lamas e outros resíduos de perfuração contendo substâncias perigosas. 

01 05 07 
Lamas e outros resíduos de perfuração contendo sais de bário não abrangidos em 01 05 05 

e 01 05 06. 
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01 05 08 
Lamas e outros resíduos de perfuração contendo cloretos não abrangidos em 01 05 05 e 01 

05 06. 

01 05 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

02 01 01 Lamas provenientes da lavagem e limpeza. 

02 01 03 Resíduos de tecidos vegetais. 

02 01 04 Resíduos de plásticos (excluindo embalagens). 

02 01 09 Resíduos agro-químicos não abrangidos em 02 01 08. 

02 01 10 Resíduos metálicos. 

02 01 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

02 02 01 Lamas provenientes da lavagem e limpeza. 

02 02 03 Materiais impróprios para consumo ou processamento. 

02 02 04 Lamas do tratamento local de efluentes. 

02 02 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

02 03 01 Lamas de lavagem, limpeza, descasque, centrifugação e separação. 

02 03 02 Resíduos de agentes conservantes. 

02 03 03 Resíduos da extracção por solventes. 

02 03 04 Materiais impróprios para consumo ou processamento. 

02 03 05 Lamas do tratamento local de efluentes. 

02 03 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

02 04 02 Carbonato de cálcio fora de especificação. 

02 04 03 Lamas do tratamento local de efluentes. 

02 04 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

02 05 01 Materiais impróprios para consumo ou processamento. 

02 05 02 Lamas do tratamento local de efluentes. 

02 05 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

02 06 01 Materiais impróprios para consumo ou processamento. 

02 06 02 Resíduos de agentes conservantes. 

02 06 03 Lamas do tratamento local de efluentes. 

02 06 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

02 07 01 Resíduos da lavagem, limpeza e redução mecânica das matérias-primas. 

02 07 02 Resíduos da destilação de álcool. 

02 07 03 Resíduos de tratamentos químicos. 

02 07 04 Materiais impróprios para consumo ou processamento. 

02 07 05 Lamas do tratamento local de efluentes. 
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02 07 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

03 01 01 Resíduos do descasque de madeira e de cortiça. 

03 01 04* 
Serradura, aparas, fitas de aplainamento, madeira, aglomerados e folheados, contendo 

substâncias perigosas. 

03 01 05 
Serradura, aparas, fitas de aplainamento, madeira, aglomerados e folheados não abrangidos 

em 03 01 04. 

03 01 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

03 03 01 Resíduos do descasque de madeira e resíduos de madeira. 

03 03 02 Lamas da lixívia verde (provenientes da valorização da lixívia de cozimento). 

03 03 05 Lamas de destintagem, provenientes da reciclagem de papel. 

03 03 07 Rejeitados mecanicamente separados do fabrico de pasta a partir de papel e cartão usado. 

03 03 08 Resíduos da triagem de papel e cartão destinado a reciclagem. 

03 03 09 Resíduos de lamas de cal. 

03 03 10 
Rejeitados de fibras e lamas de fibras, fillers e revestimentos, provenientes da separação 

mecânica. 

03 03 11 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 03 03 10. 

03 03 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

04 01 02 Resíduos da operação de calagem. 

04 01 03* Resíduos de desengorduramento contendo solventes sem fase aquosa. 

04 01 04 Licores de curtimenta contendo crómio. 

04 01 05 Licores de curtimenta sem crómio. 

04 01 06 Lamas, em especial do tratamento local de efluentes, contendo crómio. 

04 01 07 Lamas, em especial do tratamento local de efluentes, sem crómio. 

04 01 09 Resíduos da confecção e acabamentos. 

04 01 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

04 02 09 Resíduos de materiais compósitos (têxteis impregnados, elastómeros, plastómeros). 

04 02 10 Matéria orgânica de produtos naturais (por exemplo, gordura, cera). 

04 02 14* Resíduos dos acabamentos, contendo solventes orgânicos. 

04 02 15 Resíduos dos acabamentos não abrangidos em 04 02 14. 

04 02 16* Corantes e pigmentos contendo substâncias perigosas. 

04 02 17 Corantes e pigmentos não abrangidos em 04 02 16. 

04 02 19* Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 

04 02 20 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 04 02 19. 

04 02 21 Resíduos de fibras têxteis não processadas. 
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04 02 22 Resíduos de fibras têxteis processadas. 

04 02 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

05 01 02* Lamas de dessalinização. 

05 01 03* Lamas de fundo dos depósitos. 

05 01 04* Lamas alquílicas ácidas. 

05 01 05* Derrames de hidrocarbonetos. 

05 01 06* 
Lamas contendo hidrocarbonetos provenientes de operações de manutenção das 

instalações ou equipamentos. 

05 01 09* Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 

05 01 10 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 05 01 09. 

05 01 11* Resíduos da limpeza de combustíveis com bases. 

05 01 12* Hidrocarbonetos contendo ácidos. 

05 01 13 Lamas do tratamento de água para abastecimento de caldeiras. 

05 01 14 Resíduos de colunas de arrefecimento. 

05 01 15* Argilas de filtração usadas. 

05 01 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

05 06 04 Resíduos de colunas de arrefecimento. 

05 06 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

05 07 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

06 01 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

06 02 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

06 03 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

06 04 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

06 05 02* Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 

06 05 03 Lamas do tratamento local de efluentes, não abrangidas em 06 05 02*. 

06 06 02* Resíduos contendo sulfuretos perigosos. 

06 06 03 Resíduos contendo sulfuretos não abrangidos em 06 06 02. 

06 06 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

06 07 02* Resíduos de carvão activado utilizado na produção de cloro. 

06 07 03* Lamas de sulfato de bário contendo mercúrio. 

06 07 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

06 08 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

06 09 02 Escórias com fósforo. 

06 09 03* Resíduos cálcicos de reacção contendo ou contaminados com substâncias perigosas. 
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06 09 04 Resíduos cálcicos de reacção não abrangidos em 06 09 03. 

06 09 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

06 10 02* Resíduos contendo substâncias perigosas. 

06 10 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

06 11 01 Resíduos cálcicos de reacção da produção de dióxido de titânio. 

06 11 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

06 13 02* Carvão activado usado (excepto 06 07 02). 

06 13 03 Negro de fumo. 

06 13 05* Fuligem. 

06 13 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

07 01 01* Líquidos de lavagem e licores mãe aquosos. 

07 01 03* Solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos halogenados. 

07 01 04* Outros solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos. 

07 01 07* Resíduos de destilação e resíduos de reação halogenados. 

07 01 08* Outros resíduos de destilação e resíduos de reação. 

07 01 09* Absorventes usados e bolos de filtração halogenados. 

07 01 10* Outros absorventes usados e bolos de filtração. 

07 01 11* Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 

07 01 12 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 07 01 11. 

07 01 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

07 02 01* Líquidos de lavagem e licores mãe aquosos. 

07 02 03* Solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos halogenados. 

07 02 04* Outros solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos. 

07 02 07* Resíduos de destilação e resíduos de reação halogenados. 

07 02 08* Outros resíduos de destilação e resíduos de reação. 

07 02 09* Absorventes usados e bolos de filtração halogenados. 

07 02 10* Outros absorventes usados e bolos de filtração. 

07 02 11* Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 

07 02 12 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 07 02 11. 

07 02 13 Resíduos de plásticos. 

07 02 14* Resíduos de aditivos contendo substâncias perigosas. 

07 02 15 Resíduos de aditivos não abrangidos em 07 02 14. 

07 02 16* Resíduos contendo silicones perigosos. 

07 02 17 Resíduos contendo silicones que não os mencionados na rubrica 07 02 16.  
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07 02 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

07 03 01* Líquidos de lavagem e licores mãe aquosos. 

07 03 03* Solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos halogenados. 

07 03 04* Outros solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos. 

07 03 07* Resíduos de destilação e resíduos de reacção halogenados. 

07 03 08* Outros resíduos de destilação e resíduos de reacção. 

07 03 09* Absorventes usados e bolos de filtração halogenados. 

07 03 10* Outros absorventes usados e bolos de filtração. 

07 03 11* Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 

07 03 12 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 07 03 11. 

07 03 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

07 04 01* Líquidos de lavagem e licores mãe aquosos. 

07 04 03* Solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos halogenados. 

07 04 04* Outros solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos. 

07 04 07* Resíduos de destilação e resíduos de reacção halogenados. 

07 04 08* Outros resíduos de destilação e resíduos de reacção. 

07 04 09* Absorventes usados e bolos de filtração halogenados. 

07 04 10* Outros absorventes usados e bolos de filtração. 

07 04 11* Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 

07 04 12 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 07 04 11. 

07 04 13* Resíduos sólidos contendo substâncias perigosas. 

07 04 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

07 05 01* Líquidos de lavagem e licores mãe aquosos. 

07 05 03* Solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos halogenados. 

07 05 04* Outros solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos. 

07 05 07* Resíduos de destilação e resíduos de reacção halogenados. 

07 05 08* Outros resíduos de destilação e resíduos de reacção. 

07 05 09* Absorventes usados e bolos de filtração halogenados. 

07 05 10* Outros absorventes usados e bolos de filtração. 

07 05 11* Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 

07 05 12 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 07 05 11. 

07 05 13* Resíduos sólidos contendo substâncias perigosas. 

07 05 14 Resíduos sólidos não abrangidos em 07 05 13. 

07 05 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 
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07 06 01* Líquidos de lavagem e licores mãe aquosos. 

07 06 03* Solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos halogenados. 

07 06 04* Outros solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos. 

07 06 07* Resíduos de destilação e resíduos de reação halogenados. 

07 06 08* Outros resíduos de destilação e resíduos de reação. 

07 06 09* Absorventes usados e bolos de filtração halogenados. 

07 06 10* Outros absorventes usados e bolos de filtração. 

07 06 11* Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 

07 06 12 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 07 06 11. 

07 06 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

07 07 01* Líquidos de lavagem e licores mãe aquosos. 

07 07 03* Solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos halogenados. 

07 07 04* Outros solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos. 

07 07 07* Resíduos de destilação e resíduos de reacção halogenados. 

07 07 08* Outros resíduos de destilação e resíduos de reacção. 

07 07 09* Absorventes usados e bolos de filtração halogenados. 

07 07 10* Outros absorventes usados e bolos de filtração. 

07 07 11* Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 

07 07 12 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 07 07 11. 

07 07 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

08 01 11* Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas. 

08 01 12 Resíduos de tintas e vernizes não abrangidos em 08 01 11. 

08 01 13* Lamas de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas. 

08 01 14 Lamas de tintas e vernizes não abrangidas em 08 01 13. 

08 01 15* 
Lamas aquosas contendo tintas e vernizes com solventes orgânicos ou outras substâncias 

perigosas. 

08 01 16 Lamas aquosas contendo tintas e vernizes não abrangidas em 08 01 15. 

08 01 17* 
Resíduos da remoção de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou outras 

substâncias perigosas. 

08 01 18 Resíduos da remoção de tintas e vernizes não abrangidos em 08 01 17. 

08 01 19* 
Suspensões aquosas contendo tintas ou vernizes com solventes orgânicos ou outras 

substâncias perigosas. 

08 01 20 Suspensões aquosas contendo tintas e vernizes não abrangidos em 08 01 19. 

08 01 21* Resíduos de produtos de remoção de tintas e vernizes. 

08 01 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 
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08 02 01 Resíduos de revestimentos na forma pulverulenta. 

08 02 02 Lamas aquosas contendo materiais cerâmicos. 

08 02 03 Suspensões aquosas contendo materiais cerâmicos. 

08 02 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

08 03 07 Lamas aquosas contendo tintas de impressão. 

08 03 08 Resíduos líquidos aquosos contendo tintas de impressão. 

08 03 12* Resíduos de tintas de impressão contendo substâncias perigosas. 

08 03 13 Resíduos de tintas não abrangidos em 08 03 12. 

08 03 14* Lamas de tintas de impressão contendo substâncias perigosas. 

08 03 15 Lamas de tintas de impressão não abrangidas em 08 03 14. 

08 03 16* Resíduos de soluções de águas-fortes. 

08 03 17* Resíduos de tonner de impressão contendo substâncias perigosas. 

08 03 18 Resíduos de tonner de impressão não abrangidos em 08 03 17. 

08 03 19* Óleos de dispersão. 

08 03 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

08 04 09* 
Resíduos de colas ou vedantes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias 

perigosas. 

08 04 10 Resíduos de colas ou vedantes não abrangidos em 08 04 09. 

08 04 11* Lamas de colas ou vedantes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas. 

08 04 12 Lamas de colas ou vedantes não abrangidas em 08 04 11. 

08 04 13* 
Lamas aquosas contendo colas ou vedantes com solventes orgânicos ou outras substâncias 

perigosas. 

08 04 14 Lamas aquosas contendo colas ou vedantes não abrangidas em 08 04 13. 

08 04 15* 
Resíduos líquidos aquosos contendo colas ou vedantes com solventes orgânicos ou outras 

substâncias perigosas. 

08 04 16 Resíduos líquidos aquosos contendo colas ou vedantes não abrangidos em 08 04 15. 

08 04 17* Óleo de resina. 

08 04 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

08 05 01* Resíduos de isocianatos. 

09 01 05* Banhos de branqueamento e de fixadores de branqueamento. 

09 01 13* Resíduos líquidos aquosos da recuperação local de prata não abrangidos em 09 01 06. 

09 01 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

10 01 01 
Cinzas, escórias e poeiras de caldeiras (excluindo as poeiras de caldeiras abrangidas em 10 

01 04). 

10 01 02 Cinzas volantes da combustão de carvão. 
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10 01 03 Cinzas volantes da combustão de turfa ou madeira não tratada. 

10 01 04* Cinzas volantes e poeiras de caldeiras da combustão de hidrocarbonetos. 

10 01 05 
Resíduos cálcicos de reação, na forma sólida, provenientes da dessulfuração de gases de 

combustão. 

10 01 07 
Resíduos cálcicos de reação, na forma de lamas, provenientes da dessulfuração de gases de 

combustão. 

10 01 13* 
Cinzas volantes da combustão de hidrocarbonetos emulsionados utilizados como 

combustível. 

10 01 14* Cinzas, escórias e poeiras de caldeiras de co-incineração contendo substâncias perigosas. 

10 01 15 Cinzas, escórias e poeiras de caldeiras de co-incineração não abrangidas em 10 01 14. 

10 01 16* Cinzas volantes de co-incineração contendo substâncias perigosas. 

10 01 17 Cinzas volantes de co-incineração não abrangidas em 10 01 16. 

10 01 18* Resíduos de limpeza de gases contendo substâncias perigosas. 

10 01 19 Resíduos de limpeza de gases não abrangidos em 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18. 

10 01 20* Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 

10 01 21 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 10 01 20. 

10 01 22* Lamas aquosas provenientes da limpeza de caldeiras contendo substâncias perigosas. 

10 01 23 Lamas aquosas provenientes da limpeza de caldeiras não abrangidas em 10 01 22. 

10 01 24 Areias de leitos fluidizados. 

10 01 25 Resíduos do armazenamento de combustíveis e da preparação de centrais elétricas a carvão. 

10 01 26 Resíduos do tratamento da água de arrefecimento. 

10 01 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

10 02 01 Resíduos do processamento de escórias. 

10 02 02 Escórias não processadas. 

10 02 07* Resíduos sólidos do tratamento de gases contendo substâncias perigosas. 

10 02 08 Resíduos sólidos do tratamento de gases não abrangidos em 10 02 07. 

10 02 11* Resíduos do tratamento da água de arrefecimento contendo hidrocarbonetos. 

10 02 12 Resíduos do tratamento da água de arrefecimento não abrangidos em 10 02 11. 

10 02 13* Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases contendo substâncias perigosas. 

10 02 14 Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases não abrangidos em 10 02 13. 

10 02 15 Outras lamas e bolos de filtração. 

10 02 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

10 03 04* Escórias da produção primária. 

10 03 05 Resíduos de alumina. 

10 03 08* Escórias salinas da produção secundária. 
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10 03 09* Impurezas negras da produção secundária. 

10 03 15* 
Escumas inflamáveis ou que, em contacto com a água, libertam gases inflamáveis em 

quantidades perigosas. 

10 03 16 Escumas não abrangidas em 10 03 15. 

10 03 17* Resíduos do fabrico de ânodos contendo alcatrão. 

10 03 18 Resíduos do fabrico de ânodos contendo carbono, não abrangidos em 10 03 17. 

10 03 19* Poeiras de gases de combustão contendo substâncias perigosas. 

10 03 20 Poeiras de gases de combustão não abrangidas em 10 03 19. 

10 03 21* 
Outras partículas e poeiras (incluindo poeiras da trituração de escórias) contendo 

substâncias perigosas. 

10 03 22 
Outras partículas e poeiras (incluindo poeiras da trituração de escórias) não abrangidas em 

10 03 21. 

10 03 23* Resíduos sólidos do tratamento de gases contendo substâncias perigosas. 

10 03 24 Resíduos sólidos do tratamento de gases não abrangidos em 10 03 23. 

10 03 25* Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases contendo substâncias perigosas. 

10 03 26 Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases não abrangidos em 10 03 25. 

10 03 27* Resíduos do tratamento da água de arrefecimento contendo hidrocarbonetos. 

10 03 28 Resíduos do tratamento da água de arrefecimento não abrangidos em 10 03 27. 

10 03 29* 
Resíduos do tratamento das escórias salinas e do tratamento das impurezas negras 

contendo substâncias perigosas. 

10 03 30 
Resíduos do tratamento das escórias salinas e do tratamento das impurezas negras não 

abrangidos em 10 03 29. 

10 03 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

10 04 01* Escórias da produção primária e secundária. 

10 04 02* Impurezas e escumas da produção primária e secundária. 

10 04 04* Poeiras de gases de combustão. 

10 04 05* Outras partículas e poeiras. 

10 04 06* Resíduos sólidos do tratamento de gases. 

10 04 07* Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases. 

10 04 09* Resíduos do tratamento da água de arrefecimento contendo hidrocarbonetos. 

10 04 10 Resíduos do tratamento da água de arrefecimento não abrangidos em 10 04 09. 

10 04 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

10 05 01 Escórias da produção primária e secundária. 

10 05 03* Poeiras de gases de combustão. 

10 05 04 Outras partículas e poeiras. 

10 05 05* Resíduos sólidos do tratamento de gases. 
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10 05 06* Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases. 

10 05 08* Resíduos do tratamento da água de arrefecimento contendo hidrocarbonetos. 

10 05 09 Resíduos do tratamento da água de arrefecimento não abrangidos em 10 05 08. 

10 05 10* 
Impurezas e escumas inflamáveis ou que, em contacto com a água, libertam gases 

inflamáveis em quantidades perigosas. 

10 05 11 Impurezas e escumas não abrangidas em 10 05 10. 

10 05 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

10 06 01 Escórias da produção primária e secundária. 

10 06 02 Impurezas e escumas da produção primária e secundária. 

10 06 03* Poeiras de gases de combustão. 

10 06 04 Outras partículas e poeiras. 

10 06 06* Resíduos sólidos do tratamento de gases. 

10 06 07* Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases. 

10 06 09* Resíduos do tratamento da água de arrefecimento contendo hidrocarbonetos. 

10 06 10 Resíduos do tratamento da água de arrefecimento não abrangidos em 10 06 09. 

10 06 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

10 07 01 Escórias da produção primária e secundária. 

10 07 02 Impurezas e escumas da produção primária e secundária. 

10 07 03 Resíduos sólidos do tratamento de gases. 

10 07 04 Outras partículas e poeiras. 

10 07 05 Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases. 

10 07 07* Resíduos do tratamento da água de arrefecimento contendo hidrocarbonetos. 

10 07 08 Resíduos do tratamento da água de arrefecimento não abrangidos em 10 07 07. 

10 07 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

10 08 04 Partículas e poeiras. 

10 08 08* Escórias salinas da produção primária e secundária. 

10 08 09 Outras escórias. 

10 08 10* 
Impurezas e escumas inflamáveis ou que, em contacto com a água, libertam gases 

inflamáveis em quantidades perigosas. 

10 08 11 Impurezas e escumas não abrangidas em 10 08 10. 

10 08 12* Resíduos do fabrico de ânodos contendo alcatrão. 

10 08 13 Resíduos do fabrico de ânodos contendo carbono não abrangidos em 10 08 12. 

10 08 15* Poeiras de gases de combustão contendo substâncias perigosas. 

10 08 16 Poeiras de gases de combustão não abrangidas em 10 08 15. 
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10 08 17* 
Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases de combustão contendo substâncias 

perigosas. 

10 08 18 
Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases de combustão não abrangidos em 10 08 

17. 

10 08 19* Resíduos do tratamento da água de arrefecimento contendo hidrocarbonetos. 

10 08 20 Resíduos do tratamento da água de arrefecimento não abrangidos em 10 08 19. 

10 08 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

10 09 03 Escórias do forno. 

10 09 09* Poeiras de gases de combustão contendo substâncias perigosas. 

10 09 10 Poeiras de gases de combustão não abrangidas em 10 09 09. 

10 09 11* Outras partículas contendo substâncias perigosas. 

10 09 12 Outras partículas não abrangidas em 10 09 11. 

10 09 13* Resíduos de aglutinantes contendo substâncias perigosas. 

10 09 14 Resíduos de aglutinantes não abrangidos em 10 09 13. 

10 09 15* Resíduos de agentes indicadores de fendilhação contendo substâncias perigosas. 

10 09 16 Resíduos de agentes indicadores de fendilhação não abrangidos em 10 09 15. 

10 09 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

10 10 03 Escórias do forno. 

10 10 09* Poeiras de gases de combustão contendo substâncias perigosas. 

10 10 10 Poeiras de gases de combustão não abrangidas em 10 10 09. 

10 10 11* Outras partículas contendo substâncias perigosas. 

10 10 12 Outras partículas não abrangidas em 10 10 11. 

10 10 13* Resíduos de aglutinantes contendo substâncias perigosas. 

10 10 14 Resíduos de aglutinantes não abrangidos em 10 10 13. 

10 10 15* Resíduos de agentes indicadores de fendilhação contendo substâncias perigosas. 

10 10 16 Resíduos de agentes indicadores de fendilhação não abrangidos em 10 10 15. 

10 10 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

10 11 03 Resíduos de materiais fibrosos à base de vidro. 

10 11 05 Partículas e poeiras. 

10 11 09* 
Resíduos da preparação da mistura (antes do processo térmico) contendo substâncias 

perigosas. 

10 11 10 
Resíduos da preparação da mistura (antes do processo térmico) não abrangidos em 10 11 

09. 

10 11 13* Lamas de polimento e retificação de vidro contendo substâncias perigosas. 

10 11 14 Lamas de polimento e retificação de vidro não abrangidas em 10 11 13. 
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10 11 15* Resíduos sólidos do tratamento de gases de combustão contendo substâncias perigosas. 

10 11 16 Resíduos sólidos do tratamento de gases de combustão não abrangidos em 10 11 15. 

10 11 17* 
Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases de combustão contendo substâncias 

perigosas. 

10 11 18 
Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases de combustão não abrangidos em 10 11 

17. 

10 11 19* Resíduos sólidos do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 

10 11 20 Resíduos sólidos do tratamento local de efluentes não abrangidos em 10 11 19. 

10 11 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

10 12 01 Resíduos da preparação da mistura (antes do processo térmico). 

10 12 03 Partículas e poeiras. 

10 12 05 Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases. 

10 12 09* Resíduos sólidos do tratamento de gases contendo substâncias perigosas. 

10 12 10 Resíduos sólidos do tratamento de gases não abrangidos em 10 12 09. 

10 12 13 Lamas do tratamento local de efluentes. 

10 12 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

10 13 01 Resíduos da preparação da mistura antes do processo térmico. 

10 13 04 Resíduos da calcinação e hidratação da cal. 

10 13 06 Partículas e poeiras (exceto 10 13 12 e 10 13 13). 

10 13 07 Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases. 

10 13 11 
Resíduos de materiais compósitos à base de cimento não abrangidos em 10 13 09 e 10 13 

10. 

10 13 12* Resíduos sólidos do tratamento de gases contendo substâncias perigosas. 

10 13 13 Resíduos sólidos do tratamento de gases não abrangidos em 10 13 12. 

10 13 14 Resíduos de betão e de lamas de betão. 

10 13 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

11 01 08* Lamas de fosfatação. 

11 01 09* Lamas e bolos de filtração contendo substâncias perigosas. 

11 01 10 Lamas e bolos de filtração não abrangidos em 11 01 09. 

11 01 11* Líquidos de lavagem aquosos contendo substâncias perigosas. 

11 01 12 Líquidos de lavagem aquosos não abrangidos em 11 01 11. 

11 01 13* Resíduos de desengorduramento contendo substâncias perigosas. 

11 01 14 Resíduos de desengorduramento não abrangidos em 11 01 13. 

11 01 15* 
Eluatos e lamas de sistemas de membranas ou de permuta iónica contendo substâncias 

perigosas. 



 

 

 

 
 DATA  09/11/2020 

 

 PÁG. 54/68 
 

Código LER Descrição 

11 01 16* Resinas de permuta iónica saturadas ou usadas. 

11 01 98* Outros resíduos contendo substâncias perigosas. 

11 01 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

11 02 02* Lamas da hidrometalurgia do zinco (incluindo jarosite, goetite). 

11 02 03 Resíduos da produção de ânodos dos processos electrolíticos aquosos. 

11 02 05* Resíduos de processos hidrometalúrgicos do cobre contendo substâncias perigosas. 

11 02 06 Resíduos de processos hidrometalúrgicos do cobre não abrangidos em 11 02 05. 

11 02 07* Outros resíduos contendo substâncias perigosas. 

11 02 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

11 03 02* Outros resíduos. 

11 05 01 Escórias de zinco. 

11 05 02 Cinzas de zinco. 

11 05 03* Resíduos sólidos do tratamento de gases. 

11 05 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

12 01 02 Poeiras e partículas de metais ferrosos. 

12 01 04 Poeiras e partículas de metais não ferrosos. 

12 01 05 Aparas de matérias plásticas. 

12 01 08* Emulsões e soluções de maquinagem com halogéneos. 

12 01 09* Emulsões e soluções de maquinagem sem halogéneos. 

12 01 12* Ceras e gorduras usadas. 

12 01 13 Resíduos de soldadura. 

12 01 14* Lamas de maquinagem contendo substâncias perigosas. 

12 01 15 Lamas de maquinagem não abrangidas em 12 01 14. 

12 01 16* Resíduos de materiais de granalhagem contendo substâncias perigosas. 

12 01 17 Resíduos de materiais de granalhagem não abrangidos em 12 01 16. 

12 01 18* Lamas metálicas (lamas de rectificação, superacabamento e lixagem) contendo óleo. 

12 01 19* Óleos de maquinagem facilmente biodegradáveis. 

12 01 20* Mós e materiais de retificação usados contendo substâncias perigosas. 

12 01 21 Mós e materiais de retificação usados não abrangidos em 12 01 20. 

12 01 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

12 03 01* Líquidos de lavagem aquosos. 

12 03 02* Resíduos de desengorduramento a vapor. 

13 01 04* Emulsões cloradas. 

13 01 05* Emulsões não cloradas. 
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13 05 01* Resíduos sólidos provenientes de desarenadores e de separadores óleo/água. 

13 05 02* Lamas provenientes dos separadores óleo/água. 

13 05 03* Lamas provenientes do interceptor. 

13 05 07* Água com óleo proveniente dos separadores óleo/água. 

13 05 08* Misturas de resíduos provenientes de desarenadores e de separadores óleo/água. 

13 08 01* Lamas ou emulsões de dessalinização. 

13 08 02* Outras emulsões. 

13 08 99* Outros resíduos não anteriormente especificados. 

14 06 02* Outros solventes e misturas de solventes halogenados. 

14 06 03* Outros solventes e misturas de solventes. 

14 06 04* Lamas ou resíduos sólidos contendo solventes halogenados. 

14 06 05* Lamas ou resíduos sólidos contendo outros solventes. 

15 01 01 Embalagens de papel e cartão. 

15 01 02 Embalagens de plástico. 

15 01 03 Embalagens de madeira. 

15 01 05 Embalagens compósitas. 

15 01 06 Misturas de embalagens. 

15 01 09 Embalagens de têxteis. 

15 01 10* Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas. 

15 02 02* 
Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente especificados), 

panos de limpeza e vestuário de proteção, contaminados por substâncias perigosas. 

15 02 03 
Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção não abrangidos 

em 15 02 02. 

16 01 13* Fluidos de travões. 

16 01 14* Fluidos anticongelantes contendo substâncias perigosas. 

16 01 15 Fluidos anticongelantes não abrangidos em 16 01 14. 

16 01 19 Plástico. 

16 01 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

16 02 09* Transformadores e condensadores , contendo PCB 

16 03 03* Resíduos inorgânicos contendo substâncias perigosas. 

16 03 04 Resíduos inorgânicos não abrangidos em 16 03 03. 

16 03 05* Resíduos orgânicos contendo substâncias perigosas. 

16 03 06 Resíduos orgânicos não abrangidos em 16 03 05. 

16 07 08* Resíduos contendo hidrocarbonetos. 

16 07 09* Resíduos contendo outras substâncias perigosas. 
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16 07 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

16 08 06* Líquidos usados utilizados como catalisadores. 

16 10 01* Resíduos líquidos aquosos contendo substâncias perigosas. 

16 10 02 Resíduos líquidos aquosos não abrangidos em 16 10 01. 

16 10 03* Concentrados aquosos contendo substâncias perigosas. 

16 10 04 Concentrados aquosos não abrangidos em 16 10 03. 

17 01 06* 
Misturas ou frações separadas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 

contendo substâncias perigosas. 

17 02 01 Madeira. 

17 02 03 Plástico. 

17 05 05* Lamas de dragagem contendo substâncias perigosas. 

17 05 06 Lamas de dragagem não abrangidas em 17 05 05. 

17 05 07* Balastros de linhas de caminho-de-ferro contendo substâncias perigosas. 

17 05 08 Balastros de linhas de caminho-de-ferro não abrangidos em 17 05 07. 

17 09 03* 
Outros resíduos de construção e demolição (incluindo misturas de resíduos) contendo 

substâncias perigosas. 

17 09 04 
Mistura de resíduos de construção e demolição não abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 

09 03. 

19 01 05* Bolos de filtração provenientes do tratamento de gases. 

19 01 06* 
Resíduos líquidos aquosos provenientes do tratamento de gases e outros resíduos líquidos 

aquosos. 

19 01 07* Resíduos sólidos provenientes do tratamento de gases. 

19 01 10* Carvão ativado usado proveniente do tratamento de gases de combustão. 

19 01 11* Cinzas e escórias contendo substâncias perigosas. 

19 01 12 Cinzas e escórias não abrangidas em 19 01 11. 

19 01 13* Cinzas volantes contendo substâncias perigosas. 

19 01 14 Cinzas volantes não abrangidas em 19 01 13. 

19 01 15* Cinzas de caldeiras contendo substâncias perigosas. 

19 01 16 Cinzas de caldeiras não abrangidas em 19 01 15. 

19 01 17* Resíduos de pirólise contendo substâncias perigosas. 

19 01 18 Resíduos de pirólise não abrangidos em 19 01 17. 

19 01 19 Areias de leitos fluidizados. 

19 01 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

19 02 04* Misturas de resíduos contendo, pelo menos, um resíduo perigoso. 

19 02 05* Lamas de tratamento físico-químico contendo substâncias perigosas. 
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19 02 06 Lamas de tratamento físico-químico não abrangidas em 19 02 05. 

19 02 08* Resíduos combustíveis líquidos contendo substâncias perigosas. 

19 02 09* Resíduos combustíveis sólidos contendo substâncias perigosas. 

19 02 10 Resíduos combustíveis não abrangidos em 19 02 08 e 19 02 09. 

19 02 11* Outros resíduos contendo substâncias perigosas. 

19 02 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

19 03 04* Resíduos assinalados como perigosos, parcialmente estabilizados. 

19 03 05 Resíduos estabilizados não abrangidos em 19 03 04. 

19 03 06* Resíduos assinalados como perigosos, solidificados. 

19 03 07 Resíduos solidificados não abrangidos em 19 03 06. 

19 04 02* Cinzas volantes e outros resíduos do tratamento de gases de combustão. 

19 04 04 Resíduos líquidos aquosos da têmpera de resíduos vitrificados. 

19 05 01 Fracção não compostada de resíduos urbanos e equiparados. 

19 05 02 Fracção não compostada de resíduos animais e vegetais. 

19 05 03 Composto fora de especificação. 

19 05 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

19 06 03 Licores do tratamento anaeróbio de resíduos urbanos e equiparados. 

19 06 04 Lamas e lodos de digestores de tratamento anaeróbio de resíduos urbanos e equiparados. 

19 06 05 Licores do tratamento anaeróbio de resíduos animais e vegetais. 

19 06 06 Lamas e lodos de digestores de tratamento anaeróbio de resíduos animais e vegetais. 

19 06 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

19 07 02* Lixiviados de aterros contendo substâncias perigosas. 

19 07 03 Lixiviados de aterros não abrangidos em 19 07 02. 

19 08 01 Gradados. 

19 08 02 Resíduos do desarmenamento. 

19 08 05 Lamas do tratamento de águas residuais urbanas. 

19 08 06* Resinas de permuta iónica, saturadas ou usadas. 

19 08 07* Soluções e lamas da regeneração de colunas de permuta iónica. 

19 08 08* Resíduos de sistemas de membranas contendo metais pesados. 

19 08 09 
Misturas de gorduras e óleos, da separação óleo/água, contendo apenas óleos e gorduras 

alimentares. 

19 08 10* Misturas de gorduras e óleos, da separação óleo/água, não abrangidas em 19 08 09. 

19 08 11* 
Lamas do tratamento biológico de águas residuais industriais contendo substâncias 

perigosas. 

19 08 12 Lamas do tratamento biológico de águas residuais industriais não abrangidas em 19 08 11. 
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19 08 13* Lamas de outros tratamentos de águas residuais industriais contendo substâncias perigosas. 

19 08 14 Lamas de outros tratamentos de águas residuais industriais não abrangidas em 19 08 13. 

19 08 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

19 09 01 Resíduos sólidos de gradagens e filtração primária. 

19 09 02 Lamas de clarificação da água. 

19 09 03 Lamas de descarbonatação. 

19 09 04 Carvão ativado usado. 

19 09 05  Resinas de permuta iónica, saturadas ou usadas. 

19 09 06 Soluções e lamas da regeneração de colunas de permuta iónica. 

19 09 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

19 10 03* Frações leves e poeiras contendem substâncias perigosas. 

19 10 04 Frações leves e poeiras não abrangidas em 19 10 03. 

19 10 05* Outras frações contendo substâncias perigosas. 

19 10 06 Outras frações não abrangidas em 19 10 05. 

19 11 01* Argilas de filtração usadas. 

19 11 02* Alcatrões ácidos. 

19 11 03* Resíduos líquidos aquosos. 

19 11 04* Resíduos da limpeza de combustíveis com bases. 

19 11 05* Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas. 

19 11 06 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 19 11 05. 

19 11 07* Resíduos da limpeza de gases de combustão. 

19 11 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

19 12 01 Papel e cartão. 

19 12 04 Plástico e borracha. 

19 12 06* Madeira contendo substâncias perigosas. 

19 12 07 Madeira não abrangida em 19 12 06. 

19 12 08 Têxteis. 

19 12 09 Substâncias minerais (por exemplo, areia, rochas). 

19 12 10 Resíduos combustíveis (combustíveis derivados de resíduos). 

19 12 11* 
Outros resíduos (incluindo misturas de materiais) do tratamento mecânico de resíduos 

contendo substâncias perigosas. 

19 12 12 
Outros resíduos (incluindo misturas de materiais) do tratamento mecânico de resíduos não 

abrangidos em 19 12 11. 

19 13 01* Resíduos sólidos da descontaminação de solos contendo substâncias perigosas. 

19 13 02 Resíduos sólidos da descontaminação de solos não abrangidos em 19 13 01. 
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19 13 03* Lamas da descontaminação de solos contendo substâncias perigosas. 

19 13 04 Lamas da descontaminação de solos não abrangidas em 19 13 03. 

19 13 05* Lamas da descontaminação de águas freáticas contendo substâncias perigosas. 

19 13 06 Lamas da descontaminação de águas freáticas não abrangidas em 19 13 05. 

19 13 07* 
Resíduos líquidos aquosos e concentrados aquosos da descontaminação de águas freáticas 

contendo substâncias perigosas. 

19 13 08 
Resíduos líquidos aquosos e concentrados aquosos da descontaminação de águas freáticas 

não abrangidos em 19 13 07. 

19 13 08 
Resíduos líquidos aquosos e concentrados aquosos da descontaminação de águas freáticas 

não abrangidas em 19 13 07. 

20 01 01 Papel e cartão. 

20 01 08 Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas. 

20 01 10 Roupas. 

20 01 11 Têxteis. 

20 01 13* Solventes. 

20 01 14* Ácidos. 

20 01 15* Resíduos alcalinos. 

20 01 17* Produtos químicos para fotografia. 

20 01 19* Pesticidas. 

20 01 25 Óleos e gorduras alimentares. 

20 01 26* Óleos e gorduras não abrangidos em 20 01 25. 

20 01 27* Tintas, produtos adesivos, colas e resinas contendo substâncias perigosas. 

20 01 28 Tintas, produtos adesivos, colas e resinas não abrangidos em 20 01 27. 

20 01 29* Detergentes contendo substâncias perigosas. 

20 01 30 Detergentes não abrangidos em 20 01 29. 

20 01 31* Medicamentos citotóxicos e citostáticos.  

20 01 32 Medicamentos não abrangidos em 20 01 31. 

20 01 37* Madeira contendo substâncias perigosas. 

20 01 38 Madeira não abrangida em 20 01 37. 

20 01 39 Plásticos. 

20 01 41 Resíduos da limpeza de chaminés. 

20 01 99 Outras frações não anteriormente especificadas. 

20 02 01 Resíduos biodegradáveis. 

20 02 02 Terras e pedras. 

20 02 03 Outros resíduos não biodegradáveis. 
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20 03 01 Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos. 

20 03 02 Resíduos de mercados. 

20 03 03 Resíduos da limpeza de ruas. 

20 03 04 Lamas de fossas sépticas. 

20 03 06 Resíduos da limpeza de esgotos. 

20 03 07 Monstros. 

20 03 99 Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados. 
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ANEXO 2 – Memória Descritiva 

 

Descrição da atividade de tratamento de resíduos, classificada na divisão 38 

da CAE-REV.3, por unidade técnica 

 

U100 - Unidade de Armazenagem de RP e RNP (UARR) 

Esta unidade recebe resíduos embalados, que necessitam aquando da descarga e receção de serem 

classificados e caracterizados, sendo posteriormente armazenados por lotes e especificidades físico-

químicas. A U100 tem a dupla função de armazenar os resíduos embalados até serem tratados nas 

unidades funcionais internas, e armazenar os resíduos cujo tratamento não é possível no perímetro 

da instalação da Mitrena, para posteriormente serem transferidos para tratamento externo.  

Assim, após a chegada dos veículos com resíduos embalados, os resíduos são descarregados por um 

empilhador e colocados numa zona de inspeção. Realiza-se uma verificação documental prévia, a nível 

dos documentos legais e comerciais de acompanhamento de transporte e da etiquetagem. Sempre 

que necessário, é solicitado ao laboratório que efetue uma inspeção e caracterização aos resíduos, 

por tipologia/lotes, em amostra composta.  

Uma vez realizada a caracterização, efetua-se uma verificação das pesagens, e correção, caso seja 

necessário da rotulagem existente nas embalagens, com emissão de etiquetas com código de barras 

pelo sistema de picking.  

A fase de inspeção poderá detetar discrepâncias de vária natureza – documental, de pesos, códigos 

LER errados, comerciais (o resíduo enviado não corresponde ao contratado) ou resíduos cujo 

tratamento não é possível na Mitrena. 

Nestes casos, os resíduos ficarão retidos em zona de quarentena, até resolução da discrepância 

detetada, ou caso não possam ser recebidos na instalação, a carga é devolvida ao respetivo produtor, 

com notificação às autoridades.  

Caso não se verifique nenhuma anomalia, os resíduos, caracterizados e rotulados, são armazenados 

em células próprias - existem 10 células, separadas entre si por muros de betão, e cada uma dessas 

células tem o seu próprio sistema de retenção de derrames, cuja capacidade é de 3.000 litros (300% 

do volume da maior embalagem, que é o contentor de 1000 litros).  

A segregação das células e dos sistemas de contenção de derrames visa impedir a mistura de 

substâncias quimicamente incompatíveis, bem como a correta armazenagem dessas mesmas 

substâncias pelas características de perigosidade (corrosivos (ácidos), corrosivos (alcalinos), 

incineração, resíduos não perigosos)). Em caso de acidente ou rutura de uma embalagem, o derrame 

é contido na própria célula, evitando a mistura com qualquer outro tipo de resíduo, eliminando os 

riscos de acidentes por misturas químicas incompatíveis. 
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As células estão numeradas por:  

•   D1 – Triagem  

•   D2 – Outros Resíduos Perigosos  

•   D3 – Fluxos específicos  

•   D4 – Resíduos ácidos  

•   D5 – Resíduos alcalinos  

•   D6 – Resíduos inflamáveis  

•   D7 – Resíduos inflamáveis  

•   D8 – Incineração  

•   D9 – Resíduos aquosos  

•   D10 – Resíduos não perigosos  

 

U200 - Unidade de Tratamento por Geotubo (UTG) 

Esta unidade de tratamento permite tratar águas com elevado teor em sólidos.   

O geotubo é constituído por uma membrana em forma de tubo, com uma malha muito fina permeável 

à água, e que vai reter os sólidos no seu interior (> 450 μm). A redução de volume pode atingir os 

90%.  

O efluente a tratar é homogeneizado na piscina de descargas, onde é efetuada uma primeira filtração 

para retirar os sólidos com maiores dimensões (>18 mm). Seguidamente, é enviado para o geotubo, 

sendo simultaneamente adicionado um polieletrólito ambientalmente seguro, que contribuirá para a 

consolidação da parte sólida e separação da parte líquida através da membrana que constitui o 

geotubo. 

No processo de filtração o excesso de água sai para fora do geotubo, resultando uma desidratação 

eficaz, e uma redução do volume contido, permitindo que o geotubo seja cheio várias vezes, 

resultando uma água com um teor elevado de qualidade, encaminhada para as linhas de aeroflotação 

da unidade U4000. 

Quando o “saco” está cheio, as lamas que estão no seu interior são retiradas e valorizadas na unidade 

de preparação de resíduos para coincineração.  

 

U1000 - Unidade de Tratamento de Óleos Usados (UTOU)  

Esta unidade destina-se a tratar os óleos usados recolhidos no âmbito do sistema integrado SOGILUB, 

para o qual a CARMONA presta serviços de recolha, análises, armazenagem e pré-tratamento.  

A descarga efetua-se através de duas bombas (P1001A/B) na bacia E14 (localização C3). Após a 

caraterização em laboratório, o óleo usado é encaminhado para os tanques de matéria-prima, sendo 

armazenado em 3 tanques, segregado por tipo de destino: regeneração (TK1001 e TK1002), ou 

reciclagem (TK1003).  
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As bombas P1002 A/B trasfegam o óleo usado para o evaporador EV1001, onde se efetua a remoção 

de água e potenciais produtos orgânicos exógenos ao óleo usado (ex. solventes), passando em seguida 

por um filtro rotativo FR1001. O aquecimento do evaporador é feito com vapor proveniente das 

caldeiras. 

Do Evaporador EV1001, que funciona em vácuo, saem os produtos voláteis pelo topo da torre 

VS1001 e condensam em 2 condensadores em série (refrigerados a água), antes mesmo da bomba de 

vácuo. O produto condensado é recolhido em dois tanques de 1.500 litros TP1001 e TP1002, que 

através da bomba P1004 são enviados para os tanques intercalares TP1003. A bomba de vácuo 

possui um condensador próprio, C1003, refrigerado com água do chiller a 7ºC para condensação dos 

COV’s potenciais.  

Pelo fundo do EV1001, sai o óleo desidratado e sem contaminantes líquidos, para ser centrifugado 

em centrífugas verticais para remoção dos sedimentos. O óleo pré-tratado é enviado para dois 

tanques finais (Bacia E15): TK1010 e TK1011 de 150 m3 cada, sendo um tanque para óleo com 

destino a regeneração e outro tanque para óleo com destino a reciclagem.  

 

U4000 - Unidade de Tratamento Físico-Químico (UTFQ)  

Esta unidade destina-se ao tratamento de misturas de água com hidrocarbonetos. Os resíduos 

aquosos aqui tratados são de natureza orgânica, têm uma carga elevada, e por conseguinte não 

podem ser tratados por via biológica tradicional e direta.  

À entrada desta unidade, os resíduos que têm uma contaminação sólida e carga orgânica considerável 

(sólidos superior a 5% e CQO > 25.000 mg/l), são descarregados numa bacia de descarga (CX4001) 

sendo posteriormente filtrados num filtro rotativo com malha de 2 mm (FR4001).  

De seguida o resíduo é enviado preferencialmente para os tanques de armazenagem TK4002, 

TK4003, TK4004 e Tk4005, pela bomba P4008B. No caso dos resíduos de menor contaminação, são 

enviados para a piscina de descarga de água oleosa CX4002 e depois para os tanques de 

armazenagem T4001 e T4006, pela bomba P4008A.  

Deste conjunto de tanques o resíduo é enviado para os tanques intercalares de processo (zona E16) 

TK4007 e TK4008 através das bombas P4009 A/B.  

O sistema de tratamento de águas subsequente é composto por duas linhas em SKID (SK4001A e 

SK4001B), que incluem:  

•   Separador de hidrocarbonetos de placas coalescentes (SEP4001A e B); 

•   Preparação de polieletrólito; 

•   Preparação de coagulante; 

•   Corretor de pH; 

•   Aeroflotador (DAF 4001 A e B); 

•   Tanque de recuperação de hidrocarbonetos; 

•   Tanque de lamas flotadas. 
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Os tanques TK4007 e TK4008 alimentam preferencialmente, respetivamente o SEP4001A e o 

SEP4001B. Desta forma, cada sistema terá uma regulação de caudal e doseamento, correspondente 

à diferenciação de carga orgânica.  

Caso seja necessário, o SEP4001A e B podem ser alimentados directamente dos tanques de 

armazenagem de resíduos da bacia E14. 

As águas tratadas são enviadas posteriormente aos SK4001 A/B para o tanque TK4011 previamente 

ao envio para o tratamento biológico final.  

As lamas flotadas são enviadas para o TP4002 e posteriormente para o TK4009 e TK4010.  

A emulsão oleosa recuperada no separador é enviada para o TP4003 e em seguida para posterior 

tratamento, na unidade U2000 de slops para recuperação dos hidrocarbonetos.  

A partir dos tanques TK4009 e 4010, agitados, alimentam-se a centrífuga DCH4001 e o parafuso 

desidratador DHC4002, ambos coadjuvados pela adição de polieletrólito.  

As lamas desidratadas são posteriormente enviadas para a unidade U9000.  

A água centrifugada é armazenada no tanque intercalar TP4001, para envio a tratamento biológico. 

 

U6000 - Unidade de Evaporação de Águas (UR) 

Esta unidade pretende tratar resíduos aquosos, nomeadamente águas com elevada carga orgânica, 

emulsionada ou até solúvel, como etapa preliminar ao tratamento biológico.  

Os resíduos são rececionados e descarregados para a caixa de receção CX6001 (Bacia E14 – Zona 

C1). A partir dessa caixa, a bomba P6010 trasfega essas águas para os tanques de armazenagem de 

matéria-prima TK6001, 6002, 6003, 6004 e 6005.  

A bomba P6001 alimenta então o evaporador EV6001, a operar em vácuo, cujo objetivo é evaporar 

as águas, separando as mesmas dos contaminantes mais complexos. 

O processo consiste assim numa evaporação descontínua (batch), num evaporador com misturador e 

raspador de paredes (para evitar acumulação contaminantes nas paredes). Pelo topo do evaporador 

são destiladas as águas, que passam na torre VS6001, e condensam num sistema duplo C6001 e 

C6002, sendo os condensados recolhidos nos tanques intercalares TP6004 e TP6003.  

A destilação realiza-se sob vácuo (VP6001), sendo que a bomba de vácuo possui um sistema de 

condensação com água a 7ºC para condensar potenciais COV’s.  

Pelo fundo do evaporador saem as lamas para tratamento interno na unidade U9000.  

A água destilada é enviada para o tanque intercalar TP6005 e daí para o tratamento biológico para 

tratamento final. 

 

U7000 - Unidade de Tratamento de Emulsões e Fluidos de Corte (UTEFC)  

Os resíduos de fluidos e emulsões de corte são essencialmente provenientes de operações da 

indústria mecânica, tais como a fresagem e a extrusão. Os fluidos de corte podem ser minerais, semi-

sintéticos ou sintéticos.  

Nesta unidade é utilizada a tecnologia de separação por membranas, constituída por 2 módulos de 

ultrafiltração. A ultrafiltração é um processo de separação por membranas em que a força diretriz é a 
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diferença de pressão através da membrana e os poros da membrana conseguem reter 

macromoléculas.  

O resíduo é descarregado para o tanque de armazenagem de matéria-prima (TK7001). 

Posteriormente é enviado para o tanque de processamento/concentração (TP7001). A bomba P7002 

alimenta os módulos de ultrafiltração. Durante o processo de ultrafiltração o rejeitado é enviado para 

o tanque de processamento/concentração até atingir a concentração máxima. O concentrado é 

enviado para o tanque de concentrados (TP7004) e posteriormente para a unidade U9000. 

O permeado (água filtrada) é enviado para o tanque intercalar TP7002 e daí para o tratamento 

biológico, para tratamento final. 

 

U9000 - Unidade de Preparação e Adequação de Resíduos para Coincineração e para os 

CIRVER (UPRCI)  

Esta unidade terá duas valências principais, traduzidas em duas linhas de tratamento:  

Linha 1 -  No âmbito dos resíduos perigosos: preparação e adequação de resíduos, nomeadamente os 

resíduos gerados nas diversas unidades internas, cujo destino principal será a 

coincineração, ou caso não haja forma de valorização, o envio para os CIRVER,  

Linha 2 - No âmbito dos resíduos não perigosos: linha de receção e tratamento para produção de 

resíduos combustíveis, para fornecimento às cimenteiras, ou a outras unidades de 

valorização energética. 

Para maximizar e aproveitar todos os resíduos com poder calorífico, é necessária a caracterização dos 

resíduos que entram na instalação, provenientes dos produtores, bem como o controlo dos resíduos 

gerados nos diversos processos internos. Sempre que a característica físico-química de um fluxo de 

resíduos o permita, será encaminhado para a unidade de preparação de resíduos para coincineração.  

Para se produzir um combustível uniforme ao longo do ano de trabalho, importa ter a possibilidade 

de efetuar misturas dos resíduos gerados internamente e triturá-los se necessário para reduzir a sua 

granulometria, reduzindo ao máximo o envio de resíduos com poder calorífico para aterro.  

Os resíduos provêm das diversas unidades internas, e após análise laboratorial, verifica-se se possuem 

características adequadas ao envio para valorização energética.  

Caso não tenha poder calorífico, é submetido a um processo de adequação e enviado para os CIRVER, 

para eliminação. O processo de adequação consiste em misturar uma substância sólida absorvente, 

seca, reduzindo a sua perigosidade e o risco ambiental no transporte do resíduo para CIRVER. Trata-

se de um processo físico, de simples mistura. Utilizam-se cinzas perigosas de centrais de incineração 

como matéria-prima para a adequação (à luz da legislação para deposição em aterro) de resíduos para 

os CIRVER. Têm um índice de humidade extremamente reduzido, e por conseguinte uma capacidade 

de absorção elevada.  

O processo de triagem consiste em armazenar por lotes, com características físicas mas também com 

PCI semelhante, os resíduos na entrada da unidade. Após essa triagem e separação por lotes, realiza-

se, noutras fossas da unidade U9000, a mistura física adequada de vários desses lotes com vista à 

produção de um “combustível” de características uniformes e constantes podendo ser seguidos os 

seguintes caminhos:  
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• caso o resíduo possua granulometria demasiado elevada, passa pelo transportador X9001, 

triturador Z9001 (A ou B) e armazenamento em fossa, por lotes antes de envio para destino 

final; 

• se possui granulometria demasiado elevada e pode conter peças ou resíduos metálicos, passa 

pelo triturador Z9002, separador magnético SM9001 (as peças metálicas devem ser retiradas 

para não destruir os sistemas de bombagem da alimentação dos fornos de cimento) e é 

encaminhado para a fossa de armazenamento final pelo transportador X9002;  

• se está adequado a envio para coincineração bastando para tal o controlo de PCI, é armazenado 

em fossa por lotes. Nesta corrente o resíduo é líquido e é carregado para veículo cisterna 

através da bomba P9001;  

• no caso de resíduos rejeitados na fase de triagem, por falta de características que permitam a 

sua valorização energética, são misturados com cinzas secas, para permitir o seu transporte de 

forma ambientalmente segura para os CIRVER. 

O objetivo final é não só cumprir os parâmetros de receção espelhados nas licenças dos destinatários, 

bem como garantir características regulares e um PCI superior a 3.500 kcal/kg, para não perturbar a 

operação dos fornos, pelo que todos os lotes são analisados laboratorialmente, antes de envio a 

destino final.  

As operações realizadas na unidade 9000 são meras operações físicas, de triagem (classificação), 

mistura, trituração e separação magnética. Não existe mistura de resíduos perigosos com não 

perigosos nesta unidade.  

A existência de 10 fossas para resíduos perigosos permite a versatilidade de armazenar diversos lotes, 

bem como utilizar por sua vez algumas das fossas para as operações de mistura. 

Assim para as 10 fossas, existe a seguinte distribuição:  

•  2 fossas para armazenar resíduos para os CIRVER;  

•  2 fossas para efetuar a mistura de resíduos;  

•  4 fossas para armazenar separativamente cada lote de resíduo à entrada;  

•  2 fossas para armazenar o produto acabado para a valorização energética. 

Todas as operações de mistura de resíduos são efetuadas por meio de máquinas escavadoras, sendo 

que o tempo de mistura depende das características de cada tipo de resíduo.  

A posição dos trituradores no seio da nave permite também uma grande versatilidade, dado que é 

possível mover os tapetes transportadores para várias posições, bem como é ainda possível, em caso 

de necessidade, colocar 2 dos trituradores em série (caso se pretenda uma pré-trituração, por 

exemplo dos materiais não perigosos de grandes dimensões). 

As linhas de trituração são utilizadas por lotes de resíduos, podendo alternar-se a sua utilização 

também de resíduo perigoso para resíduo não perigoso. Quando utilizados para resíduos não 

perigosos, toda a área de trituração sofre uma limpeza generalizada, e tratando-se de resíduos sólidos, 

não existe risco de contaminação de alguns resíduos não perigosos por resíduos perigosos. 
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A unidade 9000, no que que se refere a resíduos não perigosos, divide-se em duas linhas de 

tratamento: 

•  resíduos não perigosos sólidos, com vista à produção de combustíveis para valorização 

energética;  

•  resíduos não perigosos líquidos, com vista ao envio para valorização energética. 

Os resíduos sólidos são classificados e triturados ou em conjunto ou separadamente, sendo que o 

objetivo é obter um triturado homogéneo, de 20 mm de largura máxima, com PCI constante e acima 

dos 3.500 kCal/kg. Para o PCI constante contribui o facto de se poder misturar os diversos materiais 

triturados, antes de envio final. 

Para a melhoria do combustível, e para evitar escorrências no transporte, misturam-se cinzas volantes 

ou lamas de cal, obtidas das centrais bioeléctricas ou da indústria de pasta de papel, de modo a obter 

um resíduo final seco. 

Os resíduos sólidos da limpeza e purga dos tanques de óleos e gorduras alimentares, têm um poder 

calorífico apreciável, e são misturadas no transportador-misturador X9102 e seguem junto dos 

restantes materiais triturados para combustível final. 

 

Existem ainda as seguintes unidades auxiliares e de tratamento dos resíduos produzidos 

internamente: 

 

Unidade de Recuperação e Pré-tratamento de Águas (U5000-UR) 

Esta unidade destina-se ao tratamento de misturas de água com hidrocarbonetos que são resíduos 

provenientes de outras unidades internas, nomeadamente da unidade de tratamento de óleos usados 

(U1000), da unidade de tratamento de fuel e slops (U2000), e da unidade de tratamento de 

hidrocarbonetos e solventes (U3000). É também nesta unidade que se recolhem as águas de lavagem 

de pavimentos de processo, de natureza orgânica.  

As águas referidas são descarregadas na piscina de drenagens PF5001 A/B, que serve de tanque geral 

de receção, sendo posteriormente enviadas para o tanque pulmão de águas TK4008, 4009 ou 4010. 

A unidade 5000 possui ainda separador de hidrocarbonetos como sistema preliminar de retenção de 

óleos potencialmente presentes nas águas de lavagem. 

 

Unidade de Tratamento Biológico (U300-UTB)  

O tratamento biológico recebe águas das diversas unidades internas, para a redução da carga orgânica 

residual.  

O tratamento realiza-se através de 2 reatores SBR de 467 m3 de volume útil cada um (523 m3 volume 

total de cada reator), operando em regime descontínuo de acordo com uma certa sequência de 

estágios. Os dois reatores operam em paralelo, idealmente com ciclos desfasados no tempo.  

A lama ativada utilizada é aeróbia, sendo mantida em suspensão pelos sistemas de arejamento.  

Os reatores SBR usam o mesmo tanque para processo de ativação e decantação, o que lhes confere 

alguma flexibilidade. Uma sequência típica de funcionament inclui quatro fases:  
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 Fase 1 - Enchimento: Enchimento do reator através das bombas de sucção do poço de 

bombagem. A percentagem de eliminação de CQO pode ser maior do que 85%, dependendo 

da concentração de lama ativa, qualidade do floco, carga orgânica, etc.  

O enchimento pode ser feito em condições aeróbicas ou anóxicas dependendo da qualidade do 

efluente. As condições aeróbias diminuem o tempo da etapa de reação, mas contribuem para o 

desenvolvimento de microrganismos filamentosos que dificultam a sedimentação do lodo. Por 

sua vez, o enchimento anóxico, além de evitar o problema anterior, favorece a desnitrificação 

de possíveis nitratos presentes na suspensão de lamas inicial.  

 Fase 2 - Oxidação da matéria orgânica: Corresponde à fase aeróbia do processo. A matéria 

orgânica adsorvida na etapa anterior e a não adsorvida é oxidada por bactérias. A duração desta 

fase pode variar entre 0 e 60% da duração do ciclo completo, dependendo da composição da 

água a ser tratada, do estado da lama, etc. A concentração de oxigénio dissolvido (OD) do meio 

pode ser regulada em função das necessidades.  

 Fase 3 - Sedimentação: ocorre a decantação da biomassa. Esta etapa exerce uma influência 

muito importante na qualidade do efluente, no que diz respeito aos SST. O floco de biomassa 

deve adquirir durante a fase de desnitrificação um tamanho e uma densidade ideal, de modo 

que a sedimentação ocorra o mais rápido possível, uma vez que qualquer tempo excessivo de 

decantação implica uma diminuição na eficiência do processo aumentando o tempo do ciclo.  

 Fase 4 - Esvaziamento: Final de ciclo, após atingir a sedimentação e qualidade de efluente ideal. 

 

Unidade Auxiliar de Utilidades e Tratamento de Odores (U400-UAU)  

Algumas unidades que compõem a instalação industrial, necessitam de calor para o seu 

funcionamento, quer seja em forma de vapor saturado, quer seja transferido a partir de óleo térmico 

aquecido.  

Para além da energia térmica produzida pelas caldeiras, a instalação necessita igualmente de ar 

comprimido, à escala industrial.  

Esta unidade incluí ainda os equipamentos para tratamento de gases e odores, nomeadamente os 

lavadores e sistema de condensação dos gases provenientes dos sistemas de vácuo.  

Da unidade 400, fazem parte:  

 Caldeiras de produção de vapor; 

 Lavadores de gases da zona de tratamento de resíduos líquidos (Edifício E16); 

 Lavador de gases e filtro de mangas do tratamento de lamas e trituração de resíduos (Edifício 

E19); 

 Chiller de água refrigerada a 7ºC para condensação do ar de saída das bombas de vácuo; 

 Torres de água de arrefecimento; 

 Sistema de produção de ar comprimido; 

 Sistema de bombagem e filtração de águas recuperadas para o processo. 
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