
 

 

     Licença Ambiental 
              

LA n.º 676/1.0/2017 
 

Nos termos da legislação relativa ao Regime de Emissões Industriais e ao Regime Geral 

da Gestão de Resíduos é concedida a Licença Ambiental que inclui a Alvará de Licença 

de Operação de Gestão de Resíduos ao operador 

 

Correia & Correia Lda. 

 

com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 502 069 732, para a 

instalação 

Correia & Correia da Sertã 
 

sita na Zona Industrial da Sertã, na Freguesia e Concelho de  Sertã, , para o exercício da 

atividade de 

 

 Tratamento e Eliminação de Resíduos Perigosos  

e 

 Armazenamento Temporário de Resíduos Perigosos e não Perigosos  
 

incluídas nas categorias 5.1 e 5.5 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de 

agosto, e Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro e nas operações 

R9, D9 e R13/D15 e classificada com a CAE principal Rev.3 n.º 38220 (Tratamento e 

Eliminação de Resíduos Perigosos), a CAE nº 38322(Valorização de resíduos não 

metálicos.),CAE nº 19202 (Fabricação de produtos petrolíferos a partir de resíduos -

Refinação de óleos e outras reutilizações) e CAE nº 38321 (Valorização de resíduos 

metálicos) atividades secundárias de acordo com as condições fixadas no presente 

documento. 

 

A presente licença é válida até 25 de agosto de 2022 
 

Amadora, 25 de agosto de 2017 

 

O Presidente do Conselho Diretivo da APA, IP 

 

 

Nuno Lacasta 
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1 – Condições Gerais 

Esta licença ambiental (LA) é emitida ao abrigo do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de 
agosto, e Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro, relativo ao 
regime de emissões industriais (REI) aplicável à prevenção e controlo integrados da 
poluição e ao abrigo do artigo 36.º do Decreto-lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011 de 17 de junho, com a alteração 
introduzida pelo Decreto-Lei n.º 75/2015, de 11 de maio (Regime de Licenciamento 
Único de Ambiente – Diploma LUA), à redação do seu artigo 42.º (Licenciamento 
industrial) para efeitos de renovação da Licença Ambiental n.º 13.A/2005, de 5 de 
Março de 2008, e do Alvará de Operação de Gestão de Resíduos n.º 52/2009/CCDRC 
de 19 de agosto de 2009 e da aplicando-se à totalidade da instalação.  

Esta Licença Ambiental inclui as condições relativas ao Licenciamento de Operações de 
Gestão de Resíduos. 

Nenhuma alteração relacionada com a atividade, ou com parte dela, pode ser realizada 
ou iniciada sem a prévia notificação à Entidade Coordenadora - EC (Agência 
Portuguesa do Ambiente) e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Centro (CCDR) 

A presente LA reúne as obrigações que o operador detém em matéria de ambiente e 
será integrada na licença ou autorização da atividade a emitir pela EC, não substituindo 
outras licenças emitidas pelas autoridades competentes, nomeadamente a IAPMEI  

Esta LA será reajustada aos limites e condições sobre prevenção e controlo integrados 
da poluição sempre que a APA entenda por necessário. É conveniente que o operador 
consulte regularmente a página da APA, www.apambiente.pt, para acompanhamento 
dos vários aspetos relacionados com este assunto.  

O Anexo I, da presente LA apresenta uma descrição sumária das atividades 
desenvolvida na instalação e o fluxograma do todo processo. 

1.1 – Identificação e localização da instalação 

1.1.1 – Identificação da instalação 

Quadro 1 – Dados de identificação 

Operador Correia & Correia- Gestão de Resíduos, Lda. 

Instalação Correia & Correia da Sertã 

NIPC 502 069 732 

Morada 
Zona Industrial da Sertã, Lote 45 freguesia e concelho da 
Sertã 6104 – 909 Sertã 
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1.1.2 – Localização da instalação 

Quadro 2 - Características e localização geográfica 

Coordenadas do ponto médio da instalação DATUM LISBOA 
M –202202 
P - 316636 

Tipo de localização da instalação Zona Industrial 

Área da instalação (m2) 

Área total 16 028 

Área coberta 4 984 

Área impermeabilizada não coberta 9 074 

 
Área não impermeabilizada nem 
coberta 

1 970 

1.2 – Atividades desenvolvidas na instalação 

As atividades PCIP e OGR reguladas por esta licença são as atividades de valorização e 
de eliminação, classificada com a CAE n.º 38220 (Tratamento e eliminação de resíduos 
perigosos), atividade principal e CAE nº 38322(Valorização de resíduos não 
metálicos.),CAE nº 19202 (Fabricação de produtos petrolíferos a partir de resíduos -
Refinação de óleos e outras reutilizações) e CAE nº 38321 (Valorização de resíduos 
metálicos) atividades secundárias. 

Quadro 3 - Atividades desenvolvidas na instalação 

Categoria 
PCIP/OGR 

Designação  Capacidade Instalada 

 

5.1 a) b)/D9 

Unidade de tratamento físico-químico 
(Tratamento de águas e lamas – D9) 

Capacidade instalada (ton/ dia) - 310 

5.1 b)/R12 Unidade de tratamento físico-químico 
(Tratamento dos filtros de óleos e Pré – tratamento de 
Resíduos Perigosos para Valorização ou Eliminação – 
R12) 

Capacidade instalada (ton/ dia) - 24 

Capacidade instalada (ton/ dia) - 80 

5.1 j)/R9 e R12 Unidade de tratamento de resíduos 
orgânicos (Re-refinação e outras reutilizações de 

óleos - R9) 
Capacidade instalada (ton/ dia) - 135 

5.5/R13/D15 Armazenamento temporário de resíduos 
perigosos 

Capacidade instalada (ton) - 350 

R12 Tratamento de resíduos de embalagens 
não perigosos 

Capacidade instalada (ton/ dia) - 24 

R13/D15 Armazenamento temporário de resíduos 
não perigosos 

Capacidade instalada (ton) - 100 
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1.3 – Articulação com outros regimes jurídicos  

 

Quadro 4 - Regimes jurídicos aplicáveis à atividade desenvolvida pela instalação 

Regime jurídico Identificação do 
documento Observações 

DL n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que 
estabelece o regime da utilização dos 

recursos hídricos 

Licença de Utilização dos 
Recursos Hídricos para 

Captação de Água 
Subterrânea  

Títulos de Utilização de Recursos 
Hídricos (TURH) 

DL n.º 178/2006, de 5 de setembro, que 
estabelece o regime geral da gestão de 

resíduos (RGGR), alterado e republicado 
pelo DL n.º 73/2011, de 17 de junho,  

 Regime geral de gestão de resíduos  

DL n.º 127/2008, de 21 de julho, relativo às 
condições nacionais para cumprimento do 
Regulamento (CE) n.º 166/2006, de 18 de 
janeiro, relativo à criação de um Registo 
Europeu de Emissões e Transferência de 

Poluentes e Resíduos 

Formulário Registo 
Europeu de Emissões e 

Transferência de Poluentes 
e Resíduos (PRTR) 

Categoria 5.1 

Submissão com periodicidade anual 

A instalação apresenta ainda enquadramento no âmbito de outros diplomas da 
legislação ambiental, referenciados na LA nas áreas específicas de aplicação, bem 
como enquadramento em outros diplomas não referenciados na LA. 

Decorrente dos regimes jurídicos aplicáveis à atividade desenvolvida pela instalação, 
sempre que aplicável e necessário, poderá vir a ser efetuado aditamento à presente 
LA. 

1.4 – Validade  

Esta Licença Ambiental é válida por um período de 5 anos, de acordo com o disposto 

no n.º 2 do artigo 33.º do Regime Geral de Gestão de Resíduos, exceto se ocorrer, 

durante o seu prazo de vigência, alguma das situações previstas no Art.º 19º do 

Decreto-Lei (DL) n.º 127/2013, de 30 de agosto (REI), e Declaração de Retificação n.º 

45-A/2013, de 29 de outubro que motivem a sua alteração ou atualização. 

O pedido de renovação terá de incluir todas as alterações de exploração ou 

atualizações que não constem da atual LA, seguindo os procedimentos previstos no 

Artigo 21.º do DL 127/2013, de 30 de agosto ou da legislação em vigor à data. 

2 – Condições Operacionais de Exploração 

A instalação deverá ser explorada de forma a prevenir a libertação não autorizada e 

acidental de substâncias poluentes para o ar, o solo ou linhas de água de modo a 

prevenir ou reduzir ao mínimo os efeitos negativos para o ambiente, bem como 

eventuais riscos para a saúde humana, devendo ser operada de forma a serem 
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adotadas todas as regras de boas práticas e medidas de minimização das emissões 

durante o funcionamento normal da instalação.  

A gestão de óleos minerais usados deve ser efetuada de acordo com o estipulado no 

Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de julho, na sua atual redação, em particular: 

- Para exercer a atividade de gestão de óleos usados que cumpram as 

especificações técnicas aprovadas pela APA, I.P. e pela DGAE, os operadores 

devem-se encontrar qualificados de acordo com os requisitos de qualidade 

técnica e eficiência dos operadores de gestão de óleos usados aprovados pela 

APA e pela DGAE e serem aderentes a um sistema integrado ou designados por 

um sistema individual; 

- Aquando da recolha junto do produtor de óleos usados, o operador deve 

assegurar um sistema de controlo que permita a determinação das 

características do óleo usado recolhido junto de cada produtor, 

nomeadamente para efeitos do cumprimento das especificações técnicas 

aprovadas pela APA, I.P. e pela DGAE; 

- O operador encontra-se obrigado a respeitar as especificações técnicas 

aprovadas pela APA, I.P. e pela DGAE. O operador deve assegurar um sistema 

de controlo que permita a determinação das características do óleo usado 

recolhido junto de cada produtor, nomeadamente para efeitos do 

cumprimento das especificações técnicas, e que permita a determinação das 

características do óleo usado resultante das unidades de tratamento; 

- A determinação qualitativa de PCB nos óleos usados poderá ser realizada com 

recurso a método colorimétrico, devendo a determinação quantitativa de PCB 

nos óleos usados ser realizada com recurso aos métodos de referência das 

normas europeias EN 12766-1 e prEN 12766-2, bem como as versões 

atualizadas subsequentes; 

- Se determinado óleo usado, em resultado da aplicação do sistema de controlo, 

for incompatível com o tipo de tratamento ou valorização previsto, 

nomeadamente no que diz respeito ao cumprimento do limite máximo de 50 

ppm de PCB, o operador de gestão fica obrigado a notificar a APA no prazo 

máximo de vinte e quatro horas, identificando o produtor de óleos usados e as 

quantidades envolvidas. 

O controlo de operação de tratamento compreende a realização de ações de inspeção, 

vigilância e manutenção dos equipamentos, dos pisos impermeabilizantes, das 

coberturas e bacia de retenção existentes, bem como, controlo analítico dos 

parâmetros relevantes nas diversas linhas de tratamento que possibilitem o ajuste das 

condições de operação e manutenção da eficiência do tratamento. 
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Deve existir no estabelecimento um arquivo com o processo de licenciamento da 

atividade de tratamento de resíduos, atualizado e organizado, para ser disponibilizado 

às entidades com competências de fiscalização e inspeção, sempre que solicitado. 

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 guia de acompanhamento de resíduos, bem como outras 

informações consideradas relevantes. 

Relativamente aos resíduos expedidos, deverá existir no estabelecimento um registo 

completo e atualizado com informação relativa ao destino dado aos resíduos 

expedidos, que deve de incluir a sua classificação segundo a Lista Europeia de 

Resíduos, data de saída, quantidade da carga de resíduos expedidos, dados sobre a 

operação de valorização/eliminação, a que esses resíduos serão sujeitos no respetivo 

destino final e dados do respetivo estabelecimento de destino. 

A gestão dos equipamentos utilizados na atividade deve ser efetuada tendo em 
atenção a necessidade de controlar o ruído, particularmente através da utilização de 
equipamentos que, sempre que aplicável, se encontrem de acordo com o 
Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente do Equipamento para Utilização 
no Exterior, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 76/2002, de 26 de Março. 

Em caso da ocorrência de acidente com origem na operação da instalação deverá ser 
efetuado o previsto no ponto 4 da licença (Prevenção e controlo de acidentes/Gestão 
de situações de emergência), salientando-se que a notificação deverá incluir os 
períodos de ocorrência e, sempre que aplicável, os caudais excecionais descarregados. 

Nenhuma alteração relacionada com a atividade pode ser implementada sem a prévia 

notificação à APA, na qualidade de entidade licenciadora. 

2.1 – Gestão de recursos e utilidades 

2.1.1 – Matérias-primas  

As matérias-primas da instalação consistem essencialmente em resíduos, resíduos 
perigosos e não perigosos estão identificados segundo o seu código LER, no Anexo II 
deste documento.  

Dependendo do seu tipo, após caracterização, é determinada qual a solução técnica de 

tratamento mais adequada, que pode incluir, tratamento de águas, lamas, óleos 

usados, filtros de óleo, hidrocarbonetos, resíduos para coincineração e embalagens. 

Caso não seja possível encontrar uma solução de tratamento adequada, são 

armazenados temporariamente até encaminhamento para um destinatário autorizado. 

As substâncias perigosas existentes na instalação, incluindo os resíduos, não atingem 
os limiares de enquadramento pelo Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, que 
estabelece o regime de prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias 
perigosas e a limitação das suas consequências para o homem e o ambiente. Caso o 
inventário destas substâncias presentes na instalação sofra alterações, deverá o 
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operador proceder à reavaliação do estabelecimento, averiguar se as mesmas 
suscitam o enquadramento neste âmbito e reportar esta situação à APA. 

2.1.2 – Águas de abastecimento 

Os sistemas de abastecimento de água à instalação consistem: 

- No abastecimento de água para consumo humano (para utilização nos serviços 
administrativos, balneários e instalações sanitárias) com origem na rede pública,  

- No abastecimento de água às unidades funcionais da instalação e para a rega 
dos espaços verdes, através da água proveniente da Captação subterrânea 
(AC1). 

Quadro 5- Caracterização da captação AC1 

Código Tipo Utilização Autorização de Utilização dos Recursos 
Hídricos para Captação de Água 

AC1 
Captação 

Subterrânea  

Atividade Industrial/ 
rega dos espaços 
verdes 

Autorização nº CP001272.2015.RH5, de 
02/02/2015. 

2.1.2.1 – Controlo da captação e Monitorização 

A utilização dos recursos hídricos na captação de água subterrânea (AC1) está 
autorizada de acordo com as condições expressas na Licença de Utilização dos 
Recursos Hídricos para Captação de Água Subterrânea n.º Autorização nº 
CP001272.2015.RH5, emitida em 02/02/2015 pela ARH-Centro, e incluída no Anexo III 
desta LA.  

O operador deve dar cumprimento às condições estabelecidas na referida autorização.  

Caso se verifique alguma alteração ao regime de exploração da captação AC1, deverá 
ser comunicada à APA.  

2.1.3 – Energia 

O estabelecimento, durante o seu processo de tratamento de resíduos, consome: 

• Energia elétrica proveniente da rede nacional, com um consumo médio 
estimado em cerca de 600.00 kWh  

• Gasóleo:104 t/ano armazenado em depósito com uma capacidade de 15 m3 e 
utilizado na caldeira de aquecimento de vapor, associada ao processo industrial 
e ao processo de tratamento de óleos usados. 

A instalação possui ainda um tanque de gasóleo rodoviário para consumo próprio (30 
m3) e um tanque de gasóleo de aquecimento (20 m3)  

2.2 – Emissões  

O operador deverá efetuar a exploração e manutenção adequadas dos sistemas de 
retenção, drenagem, tratamento e controlo de emissões existentes na instalação, de 
modo a permitir mantê-los a um nível de eficiência elevado, reduzindo ao tempo 
mínimo possível os respetivos períodos de indisponibilidade. 
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O operador deve realizar as amostragens, medições e análises de acordo com o 
mencionado nesta licença e especificações constantes nos pontos seguintes.  

Todas as colheitas de amostras e as análises referentes ao controlo das emissões 
devem ser efetuadas, preferencialmente, por laboratórios acreditados. 

O operador deve assegurar o acesso permanente e em segurança aos pontos de 
amostragem e de monitorização. 

O equipamento de monitorização e de análise deve ser operado de modo a que a 
monitorização reflita com precisão as emissões e as descargas, respeitando os 
respetivos programas de calibração e de manutenção. 

O operador deverá assegurar que a instalação cumpre os valores limite de emissão 
aplicáveis, fixados na licença ambiental, cujo grau de exigência mínimo permitido 
consta das disposições legais e regulamentares ambientais em vigor. 

O operador deverá dar cumprimento acessório a outras disposições legais e 
regulamentares ambientais que lhe possam ser aplicáveis. 

2.2.1 – Emissões para o ar 

As emissões para a atmosfera, com origem na instalação de tratamento de resíduos, 
são provenientes das fontes pontuais que abaixo se identificam, e que se encontram 
associadas às respetivas atividades e/ou etapas do processo. 

2.2.2 – Pontos de Emissão  

No estabelecimento existem duas fontes de emissão, identificadas no quadro seguinte. 

Quadro 6 – Caracterização das fontes de emissão para a atmosfera 

Código 
Equipamento 

associado 

Potência 
Térmica 

(MWth) (1) 

Regime 
Emissão 

Combustível 
Altura da 
chaminé 

(m) (2) 
Processo 

FF1 
Caldeira de 
produção de 
vapor 

23,30 Esporádico  Gasóleo 21 
Tratamento de óleos 
usados e tratamento de 
resíduos líquidos de 
hidrocarbonetos para 
produção de produto 
combustível  

FF2 
Lavador de 
gases 

n.a. Esporádico -  13.25 

(1) Potência térmica instalada dos equipamentos de combustão associados; 
(2) Altura da chaminé acima do nível do solo, correspondente à distância medida na vertical entre o topo e o solo. 

 

O estabelecimento encontra-se dotado de um sistema de tratamento das emissões 

gasosas, que consiste num lavador de gases (scrubber) em contracorrente, com uma 

capacidade de tratamento de 9000 m3/h, para tratamento das emissões provenientes 

da unidade de tratamento de óleos usados e de resíduos de hidrocarbonetos. 
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2.2.3. – Monitorização 

2.2.3.1.-.Controlo das emissões para a atmosfera das fontes pontuais  

O controlo da emissão de poluentes para a atmosfera nas fontes pontuais FF1 e FF2 
deverá ser efetuado de acordo com o especificado nos Quadro 7 a Quadro 8 da 
licença, não devendo nenhum parâmetro de emissão exceder os Valores Limite de 
Emissão (VLE) aí mencionados.  

Quadro 7  – Monitorização e VLE das fontes FF2 - Lavador de Gases 

Parâmetro 
VLE  

em mg/Nm3 
Frequência da 
monitorização 

Compostos orgânicos voláteis (COV)  200 

Uma vez de três em três 
anos 

Partículas (1) 20 

Dióxido de Enxofre (SO2) 500 

Óxidos de azoto (NOx), expressos em NO2 500 
 (1) VLE definidos de acordo com os valores de emissão associados (VEA) às MTD, preconizadas no BREF WT. 
 

Quadro 8 – Monitorização e VLE da fonte FF1 - caldeira de produção de vapor  

Parâmetro VLE (1) 

(mg/Nm3) 

Frequência da 
monitorização 

Partículas  150 

Uma vez de três em três anos 

Óxidos de azoto (NOx), expressos em NO2 500 

Dióxido de enxofre (SO2) 1700 

Monóxido de Carbono (CO) 500 

Sulfureto de Hidrogénio 5 

(1) Todos os VLE são referidos ao teor de O2 característico do processo (8%) e a gás seco nos efluentes gasosos.  

Para os processos que presentemente são responsáveis pela emissão de alguns 
poluentes segundo caudais mássicos reduzidos, para os quais está estabelecida uma 
frequência de monitorização de uma vez de três em três anos, qualquer alteração do 
funcionamento das atividades em questão, que venha a conduzir a um aumento dos 
caudais mássicos de poluentes emitidos para valores superiores aos limiares mássicos 
mínimos constantes do Anexo da Portaria n.º 80/2006, de 23 de janeiro, conduzirá à 
necessidade de o operador passar a efetuar nessas fontes/poluentes monitorização 
segundo um regime de “duas vezes em cada ano civil”, com um intervalo mínimo de 
dois meses entre as medições. Simultaneamente essa alteração de funcionamento 
deverá ser comunicada à APA, de forma a ser reavaliada a eventual necessidade de 
introdução de alterações complementares relativamente ao tipo de monitorização a 
realizar nessas fontes. 
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2.2.3. – Emissões de Águas Residuais e Pluviais 

Na instalação é produzido o seguinte: 

� Águas residuais industriais provenientes do processo de tratamento de 
resíduos e manutenção de equipamentos e infraestrutura; 

� Águas residuais domésticas provenientes das áreas sociais. 

� Águas pluviais potencialmente contaminadas provenientes do sistema de 
drenagem das águas pluviais das áreas de circulação 

� Águas pluviais não contaminadas provenientes das coberturas dos edifícios e 

parque de estacionamento de veículos ligeiros, que são recolhidas em rede 

independente e que drenam diretamente para a caixa de recolha geral (onde 

são misturadas com as águas provenientes do separador de hidrocarbonetos) 

2.2.3.1 – Sistemas de tratamento, retenção e reutilização 

As águas tratadas na ETARI são armazenadas num depósito de 100 m3 (que possui 

ligação ao ponto de descarga ED3), para posterior reutilização no processo de 

tratamento de resíduos, lavagens de equipamentos/viaturas e pavimentos, em 

particular: 

- No processo de tratamento de resíduos: água de lavagem dos resíduos de 

embalagens, na unidade de tratamento de resíduos não perigosos de 

embalagens; 

- Como água de reposição no lavador de gases, para compensação das perdas 

por evaporação e para alimentação do sistema de arrefecimento dos telhados; 

- Em lavagens de equipamentos/viaturas e pavimentos: lavagem de viaturas, 

lavagem das embalagens contaminadas reutilizáveis do estabelecimento e de 

clientes, lavagem dos pavimentos dos pavilhões das unidades de tratamento de 

resíduos do estabelecimento. A lavagem dos pavimentos, apenas é efetuada 

nas áreas cobertas, onde está garantida a drenagem das águas, após utilização, 

para a ETARI. 

Existe ainda um depósito de 10 m3 para armazenamento das águas tratadas na ETARI, 

destinadas à rega dos espaços verdes do estabelecimento (sempre que verificado o 

cumprimento dos parâmetros de qualidade para água de rega). 
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2.2.3.2 – Pontos de Emissão  

Os pontos de emissão de águas residuais e pluviais existentes na instalação 
encontram-se identificados no Quadro 9 

Quadro 9 – Pontos de emissão de águas residuais e pluviais  

Ponto 

de 

emissão 

Coordenadas (DD) 

Tipo de 
efluente 

Origem do 
efluente 

Meio de 
descarga 

Regime 
de 

descarga M (m) P (m) 

ED1 202.124 316.629 
Águas residuais 

domésticas 

Águas residuais 
domésticas, 

provenientes das 
instalações 

sanitárias e dos 
balneários 

Coletor municipal 
de águas residuais 

sendo 
encaminhadas 
para a ETAR da 

Sertã, gerida pela 
empresa Águas do 

Centro, S.A. 

Contínuo   

ED2 202.118 316.607 

Águas pluviais 
potencialmente 
contaminadas 

provenientes do 
sistema de 

drenagem das 
águas pluviais 

Águas pluviais não 
contaminadas 

provenientes das 
coberturas dos 

edifícios e parque 
de estacionamento 
de veículos ligeiros 

Águas pluviais 
potencialmente 

contaminadas são 
encaminhadas 

para tratamento 
num separador de 
hidrocarbonetos, 

Coletor municipal 
de água 

Descontínuo 

ED3 202.118 316.621 

Águas residuais 
industriais 

provenientes do 
processo de 

tratamento de 
resíduos  

Águas residuais 
industriais são 

tratadas na 
Estação de 

Tratamento de 
Águas Residuais 

Industriais 

ETAR da Sertã Descontínuo 

2.2.4 – Ruído  

A gestão dos equipamentos utilizados na atividade deve ser efetuada tendo em 
atenção a necessidade de controlar o ruído, particularmente através da utilização de 
equipamentos que, sempre que aplicável, se encontrem de acordo com o 
Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente do Equipamento para Utilização 
no Exterior, aprovado pelo DL n.º 221/2006, de 8 de novembro. 

As avaliações de ruído deverão ser repetidas sempre que ocorram reclamações ou 
alterações significativas na instalação, na disposição dos equipamentos existentes ou 
na sua envolvente que possam ter implicações ao nível do ruído, de forma verificar o 
cumprimento do critério de exposição máxima (valores limite de exposição) e do 
critério de incomodidade, de acordo com o previsto pelos Artigos 11.º e 13.º do 
Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo DL n.º 9/2007, de 17 de janeiro, e 
alterado pelo DL n.º 278/2007, de 1 de agosto. 



LA n.º Ren. Subs. Ano 
676 1 0 2017 

 

Página 12 de 76 
 

Caso se verifique a impossibilidade de parar a atividade de produção da instalação 
para a medição dos níveis de ruído residual, deverá o operador proceder de acordo 
com o disposto no n.º 6 do Artigo 13.º, do RGR. 

No caso de se verificar a necessidade de adoção das medidas de redução previstas no 
n.º 2 do Artigo 13.º do RGR, de modo a cumprir os critérios definidos no n.º 1 daquele 
artigo, deverá o operador tomar também em consideração o disposto no n.º 3 do 
mesmo artigo. Caso seja necessária a implementação de medidas de minimização, 
deverá posteriormente ser efetuada nova caraterização de ruído, de forma a verificar o 
cumprimento dos critérios de incomodidade e de exposição máxima. 

As campanhas de monitorização, as medições e a apresentação dos resultados 
deverão cumprir os procedimentos constantes na Norma NP 1730-1:1996, ou versão 
atualizada correspondente, assim como as diretrizes a disponibilizar em 
www.apambiente.pt. 

2.3 – Resíduos  

A área de receção de resíduos no estabelecimento deve estar dotada de sistemas de 
retenção e/ou de drenagem adequados ao volume e às características dos resíduos 
rececionados, devendo ainda apresentar as condições necessárias à sua descarga, 
inspeção, amostragem e transferência para armazenamento e/ou tratamento.  

A admissão e receção dos resíduos devem ser precedidas de procedimento de pré-
aceitação, que permita a verificação da sua compatibilidade com as condições de 
admissão ao tratamento previsto. Assim, para este efeito, sempre que aplicável 
(primeira receção do resíduo daquele produtor/cliente, ou sempre que hajam dúvidas 
da tipologia do resíduo), devem de existir dados do produtor ou detentor, 
acompanhado de registo de toda a informação disponível sobre a identificação e 
caracterização do resíduo. E caso necessário, deve o respetivo resíduo ser objeto de 
ensaios de tratabilidade e eventualmente de análise laboratorial, com recolha de uma 
amostragem normalizada, com base num plano de amostragem predefinido, adequado 
a cada tipo de resíduo e tratamento.  

A classificação de resíduos deve ser efetuada em conformidade com a Lista Europeia 
de Resíduos (LER), na sua versão atual, que estabelece o normativo harmonizado de 
identificação e classificação de resíduos em Portugal e em todos os países da 
Comunidade Europeia. Não obstante, a classificação de resíduos, seja competência do 
produtor desses resíduos, dado que é o melhor conhecedor da fonte/atividade 
geradora dos mesmos e das suas características, bem como das características das 
substâncias que tenham estado em contacto com esses resíduos, deve o 
estabelecimento dedicado à atividade de tratamento de resíduos, proceder à 
verificação da conformidade de atribuição do código LER efetuado pelo produtor de 
resíduos e caso necessário proceder à sua correção e notificação ao respetivo 
produtor. 

O estabelecimento deve ainda averiguar a conformidade da operação de eliminação 
ou de valorização classificada, de acordo com o Anexo I e II do Regime Geral de Gestão 
de Resíduos, na sua versão atual. 
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2.3.1 – Armazenamento temporário 

O armazenamento temporário dos resíduos rececionados e produzidos na instalação 
deverá cumprir as seguintes condições: 

- O armazenamento de resíduos líquidos perigosos, bem como reagentes líquidos 
perigosos, deverá ser efetuado em locais projetados para, em caso de derrame, 
reter 110% do volume do maior recipiente de armazenamento previsto. Este 
requisito aplica-se, igualmente, para a plataforma de descarga de cisternas, onde 
deverá ser garantida uma capacidade de retenção de 110% do respetivo volume de 
transporte; 

- Deverá ser efetuado de forma a não provocar qualquer dano para o ambiente nem 
para a saúde humana e de forma a evitar a possibilidade de derrame, incêndio ou 
explosão, devendo ser respeitadas as condições de segurança relativas às 
características que conferem perigosidade ao(s) resíduo(s) e que estão, regra geral, 
associadas com as características de perigo da substância (ou mistura de 
substâncias) perigosa(s) presentes no resíduo em questão; 

- Os locais destinados a esse efeito deverão, encontrar-se devidamente 
impermeabilizados, sendo prevista a contenção/retenção de eventuais 
escorrências/derrames de modo a evitar a possibilidade de dispersão, devendo ser 
tomadas todas as medidas conducentes à minimização dos riscos de contaminação 
de solos e águas; 

- O armazenamento de resíduos deve ter em consideração a classificação do resíduo 
em termos da LER, as suas características físicas e químicas, bem como as 
características que lhe conferem perigosidade; 

- Cada contentor deverá ter um rótulo indelével e permanente onde conste a 
identificação dos resíduos, de acordo com a LER, e a classe de perigosidade se for 
possível, o produtor do resíduo e, quando possível, o local de produção, as 
características que lhe conferem perigosidade, se for o caso, e a quantidade;  

- Os resíduos devem ser armazenados de forma que seja, sempre possível e em 
qualquer altura, detetar derrames e fugas; 

- Deve também ser assegurada a adequada ventilação dos locais de armazenagem; 

- Deverá ser dada especial atenção, entre outros aspetos, à resistência, estado de 
conservação e capacidade de contenção das embalagens em que os resíduos são 
acondicionados/armazenados, bem como às questões relacionadas com o 
empilhamento dessas embalagens (ex: bidões); 

- O armazenamento temporário de resíduos em contentores, barricas, bidões ou 
outros em altura não deverá ultrapassar as 3 paletes, devendo as pilhas ser 
arrumadas de forma a permitir a circulação entre si e em relação às paredes da 
instalação. 

- O armazenamento de óleos usados com PCB deverá ser efetuado em zona 
independente dos restantes resíduos, dotada de bacia de retenção ou caleiras 
canalizadas para depósito estanque, com dimensão adequada para conter 
eventuais derrames, em conformidade com a condição anterior. Todo o material 
armazenado contendo ou contaminado com PCB deve estar devidamente rotulado 
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de acordo com o Anexo II do Decreto-Lei n.º 72/2007, de 27 de março, 

Para os resíduos destinados unicamente a armazenamento temporário na instalação, 
a armazenagem previamente à sua valorização deverá ser efetuado dentro de um 
período máximo de três anos, enquanto o armazenamento temporário de resíduos 
previamente à sua eliminação, deverá ser efetuado dentro de um período máximo de 
um ano. 

Em conformidade com o disposto no n.º 5 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 72/2007, de 
27 de março, o armazenamento de resíduos com PCB, destinados a eliminação, não 
pode exceder o período de 18 meses 

2.3.2 Transporte 

O transporte de resíduos deve ser realizado nos termos do previsto no artigo 21.º do 
Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, na sua atual redação, e de acordo com as 
condições estabelecidas na Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril, que revoga a Portaria 
n.º 335/97, de 16 de maio. 

Neste contexto salienta-se que, deverão ser utilizadas as guias de acompanhamento 
de resíduos, criadas no âmbito da referida portaria (Guias Eletrónicas de 
Acompanhamento de Resíduos – e-GAR), e disponíveis na plataforma eletrónica da 
APA, I.P. – Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER) no SILIAMB.  

Não obstante, durante o período transitório previsto no artigo 18.º da Portaria n.º 
145/2017, de 26 de abril (até 31.12.2017), a utilização das e-GAR apresenta caráter 
voluntário, podendo o operador utilizar, em alternativa, o modelo de guias de 
acompanhamento de resíduos aprovado pela Portaria n.º 335/97, de 16 de maio, 
exclusivo da Imprensa Nacional - Casa da Moeda (INCM) n.º 1428. A partir de 2018 as 
e-GAR são de utilização obrigatória, para o transporte nacional de resíduos. 

O transporte de resíduos abrangidos pelos critérios de classificação de mercadorias 
perigosas deve ainda obedecer ao Regulamento de Transporte de Mercadorias 
Perigosas por Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 41 – A/2010, de 29 de abril, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 206-A/2012, de 31 de agosto e o 
Decreto-Lei n.º 246-A/2015 de 21 de outubro 

Se aplicável, a transferência de resíduos para fora do território nacional deverá ser 
efetuada em cumprimento da legislação em vigor em matéria de movimento 
transfronteiriço de resíduos, nomeadamente o Regulamento n.º 1013/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho, na sua atual redação, e o DL n.º 
45/2008, de 11 de março, na sua redação atualizada. 

3 – MTD Utilizadas e Medidas a Implementar  

3.1 – MTD implementadas 

O funcionamento da instalação prevê, de acordo com o processo de licenciamento 
apresentado pelo operador, a utilização de várias das técnicas identificadas como 
Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) para as atividades desenvolvidas estabelecidas 
nos seguintes Documentos de Referência no âmbito PCIP (BREF), sectoriais e 
transversais, aplicáveis à instalação, que se encontram adotados pela Comissão 
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Europeia (CE), cuja respetiva notícia de adoção está publicada em Jornal Oficial das 
Comunidades (JO C): 

• Reference Document on Best Available Techniques for Waste Treatment 

Industries (BREF WT); 

No que se refere à utilização de Melhores Técnicas Disponíveis transversais deverão 
ser analisados os seguintes documentos, já finalizados e disponíveis para consulta em 
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/: 

• Reference Document on the General Principles of Monitoring – BREF MON 
(princípios gerais de monitorização);   

• Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage – 
BREF EFS (emissões proveniente do armazenamento);  

As MTD aplicadas na instalação e a implementar de acordo com o projeto 
apresentado a licenciamento encontram-se identificadas no Quadro 10. 

Quadro 10 - MTD implementadas e a implementar na instalação, de acordo com o projeto 
apresentado a licenciamento 

Documento de referência MTD aplicáveis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reference Document on Best 
Available Techniques for Waste 

Treatment Industries  
(BREF WT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestão ambiental 
1. sistemas de gestão ambiental 
2. manter registos detalhados das atividades no local 
3. implementação de procedimento de boas práticas internas 
4. existência de uma relação privilegiada com o cliente/produtor dos 

resíduos 
5. disponibilidade de pessoal qualificado 

Melhor conhecimento dos resíduos sujeitos a tratamento 
6. conhecimento detalhado dos resíduos sujeitos a tratamento 
7. implementação de um procedimento de pré-aceitação 
8. implementação de um procedimento de aceitação 
9. implementação de diferentes procedimentos de amostragem 
10. existência de uma unidade de receção 

Resíduos após tratamento 
11. análise dos resíduos após tratamento 

Sistemas de gestão 
12. rastreabilidade no tratamento dos resíduos 
13. regras de mistura/ homogeneização  
14. procedimentos de segregação e compatibilidade 
15. eficiência do tratamento de resíduos 
16. plano de gestão de acidentes 
17. planos de gestão do ruído e das vibrações 

Gestão de utilidades e matérias-primas 
18. consumo e produção de energia 
19. eficiência energética 
20. aferição do desempenho interno 
21. utilização de resíduos como matéria-prima 
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Documento de referência MTD aplicáveis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reference Document on Best 

Available Techniques for Waste 
Treatment Industries  

(BREF WT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Armazenamento e manuseamento 
22. técnicas gerais de armazenamento  
23. sistemas de contenção 
24. marcação das condutas 
25. armazenamento/acumulação de resíduos 
26. técnicas genéricas de manuseamento 
27. técnicas de agrupamento/mistura de resíduos acondicionados 
28. guia de segregação para o armazenamento 
29. técnicas para manuseamento de resíduos contentorizados 

Outras técnicas comuns não mencionadas anteriormente 
30. utilização de sistemas de ventilação durante as operações decorte, 

trituração e crivagem 
31. encapsulação das operações de corte e trituração de resíduos 

especiais 
32. processos de lavagem 

Tratamentos das emissões para a atmosfera 
33. utilização de tanques, cubas e  reservatórios enterrados abertos  
34. sistemas de confinamento com extração para unidades adequadas 

de redução das emissões 
35. sistemas de extração adequadamente dimensionados para alguns 

tipos de armazenamento e de tratamentos 
 

36. operação e manutenção do equipamento de redução das emissões 
37. sistemas de depuração para os principais efluentes gasosos 

inorgânicos 
38. procedimentos para a deteção e reparação de fugas 
39. níveis de emissões de compostos orgânicos voláteis associados à 

utilização de MTD 
Gestão das águas residuais 

40. utilização da água e sua contaminação 
41. especificação adequada dos efluentes ao sistema de tratamento de 

efluentes no local ou aos critérios de descarga 
42. procedimentos para evitar que os efluentes contornem os sistemas 

de tratamento da instalação 
43. recolha de águas residuais 
44. segregação dos diferentes tipos de águas residuais 
45. impermeabilização em betão de todas as áreas de tratamento 
46. recolha de águas pluviais 
47. reutilização de águas residuais tratadas e de águas pluviais  
48. verificação diária do sistema de gestão de efluentes e manutenção 

de um registo 
49. identificação das principais substâncias e produtos perigosos dos 

efluentes tratados 
50. técnicas adequadas de tratamento das águas residuais para cada 

tipo de águas residuais 
51. aumento da fiabilidade do desempenho das técnicas de controlo e 

redução das emissões para as águas residuais 
52. descarga de águas residuais 

Gestão dos resíduos produzidos 
53. planeamento da gestão de resíduos produzidos 
54. utilização de embalagens reutilizáveis 
55. reutilização de tambores 
56. existência de um inventário dos resíduos no local 
57. reutilização de resíduos 
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Documento de referência MTD aplicáveis  

Contaminação de solos 
58. preparação e manutenção da superfície das áreas operacionais 
59. impermeabilização da superfície das áreas operacionais e redes de 

drenagem 
60. redução da dimensão da unidade de tratamento e do uso de 

reservatórios/tubagem  enterrados 
MTD para tipos específicos de tratamento de resíduos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reference Document on Best 
Available Techniques for Waste 

Treatment Industries  
(BREF WT) 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamentos físico-químicos das águas residuais 
61. técnicas em reactores físico-químicos 
62. parâmetros adicionais a identificar para as águas residuais 
63. processo de neutralização 
64. precipitação de metais 
65. quebra de emulsões 
66. oxidação/redução 
67. águas residuais contendo compostos de crómio (VI) 
68. águas residuais contendo nitritos 
69. redução das emissões para a atmosfera durante os processos de 

filtração e separação da água 
70. floculação e evaporação 
71. limpeza dos sistemas de tamisagem 

Regeneração de óleos usados 
95. controlo dos resíduos rececionados (controlo analítico e 
rastreabilidade) 
96. verificação de solventes clorados e bifenilos policlorados 
97. condensação para a fase gasosa das unidades de destilação por flash 
98. redução das emissões durante a carga e descarga de veículos (recolha 
e sistema de tratamento a jusante) 
100. utilização de um sistema de oxidação térmica, a 850 ºC com 2 
segundos de residência, para tratamento dos gases provenientes da 
coluna de destilação por vácuo ou do ar dos permutadores de calor; 
101. utilização de sistemas de vácuo 
102. utilização dos resíduos de destilação sob vácuo, ou dos 
evaporadores de película fina 
103. utilização de processos de alta eficiência na regeneração dos óleos 
usados 

Preparação de resíduos para utilização como combustível 
117. transferência do conhecimento relativo à composição dos resíduos 
combustíveis preparados, do seu produtor para o seu utilizador  
118. sistemas de garantia da qualidade 
119. fabrico de diferentes tipos de combustíveis derivados de resíduos 
120. tratamentos das águas residuais 
121. aspetos de segurança 

Preparação de resíduo combustível sólido a partir de 
resíduos não perigosos 

122. inspeção visual dos resíduos entrados 
123. utilização de separadores magnéticos de metais ferrosos e não 
ferrosos 
125. preparação dos combustíveis derivados de resíduos na dimensão 
correta 

Preparação de resíduo combustível solido a partir de 
resíduos perigosos 

126. operações de secagem ou de aquecimento 
127. operações de mistura ou de homogeneização  
128. redução das emissões de partículas 
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Documento de referência MTD aplicáveis  

Preparação de resíduo combustível líquido a partir de 
resíduos perigosos 

129. utilização de unidades de permuta de calor exteriores ao depósito 
130. homogeneidade do combustível líquido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Reference Document on Best 
Available Techniques on 

Emissions from Storage – BREF 
EFS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1- MTD – ARMAZENAMENTO DE GASES E LÍQUIDOS 
5.1.1 – Tanques 

Design apropriado dos tanques que deverá ter em conta pelo menos os 
seguintes aspetos: 

• Propriedades físico-químicas das substâncias armazenadas 

• Modo de operação do armazenamento, nível de instrumentação 
necessária, quantidade de operadores necessários. 

• Sistemas de alarme 

• Sistemas de segurança  

• Tipo de equipamento a ser instalado (materiais de construção, 
qualidade das válvulas,etc.) 

• Tipo de manutenção e planos de inspeção a implementar. 

• Modo de atuação em situações de emergência (distância aos 
outros tanques, proteção contra incêndios, acesso dos serviços 
de emergência como o corpo de bombeiros, etc.). 

 

Inspeção e Manutenção  

Aplicar planos de manutenção pró-ativos e desenvolver planos de 
inspeção baseados numa análise de fiabilidade (análise de risco), que 
aborda os seguintes aspetos: 

− Registo de dados do tanque 

− Análise de fiabilidade, baseada numa análise de risco, que 
determine as probabilidades de falhar e das respetivas 
consequências, de modo a estabelecer uma frequência de 
inspeção que cubra os principais perigos. 

− Planeamento 

− Atribuição de responsabilidades 

− Execução 

− Revisão 

Localização e envolvente 
1. Seleção cuidada da localização e lay-out de novos tanques, por 

exemplo, prevenir a afetação de áreas protegidas ou captações de 
água. 

2. Situar os tanques que operam à pressão atmosférica (ou perto 
desta) acima do solo. 

3. No armazenamento de líquidos inflamáveis, e gases liquefeitos pode 
ser considerado o armazenamento subterrâneo. Em relação aos 
gases liquefeitos, pode ser ainda considerado, dependendo do 
volume o armazenamento sob aterro ou em reservatórios esféricos. 

Cor do tanque 
Deverá ter uma refletividade luminosa de pelo menos 70 % ou com 
protetor solar nos tanques que contenham substâncias voláteis 

Minimização das emissões no tanque de armazenamento, transferência e 
manuseamento nas emissões que se preveja efeitos negativos 
significativos no ambiente. 
Monitorização de COV 

Determinação (através de calculo e/ou medição), nos casos em que se 
espere emissões de COV significativas. 
5.1.1.2. Considerações específicas 
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Documento de referência MTD aplicáveis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reference Document on Best 
Available Techniques on 

Emissions from Storage – BREF 
EFS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanques de teto fixo 
1. Instalação de um sistema de tratamento de vapores, quando se 

procede à armazenagem de substâncias voláteis, toxicas, muito 
tóxicas ou carcinogénicas  

2. Para outros produtos instalar um teto flutuante externo. 
3. Para tanques com pressão <50 m3 deve ser instalada uma válvula de 

redução de pressão. 
Tanques pressurizados 
1. Aplicação de um sistema de drenagem ligado a um sistema de 
tratamento de vapores. 
5.1.1.3. Prevenção de acidentes 
Sistema de gestão de segurança e análise de risco 
Procedimentos operacionais e formação e sensibilização dos 
trabalhadores 
Prevenção de fugas devido a corrosão e erosão 

a. Seleção de materiais de construção resistentes. 
b. Evitar o contacto com a água da chuva, 
c. Manutenção preventiva, quando aplicável adicionar 

inibidores de corrosão. 

Procedimentos operacionais e instrumentação para prevenir 
transbordos. 

• Instrumentação alta precisão ou de alta pressa deve ser 
equipado com sistemas de alarme ou fecho automático com 
válvulas. 

• Instruções adequadas, de modo a evitar o transbordo durante o 
enchimento dos tanques. 

• Escoamentos adaptados às operações BATCH de carga dos 
tanques. 

Implementação de sistemas de deteção de fugas, de modo a evitar a 
contaminação do solo, através do uso da (s) seguinte(s) técnicas básicas: 

• Sistema de barreiras de proteção 

• Inventários de verific ação 

• Monitorização do solo (p. e. COV). 

Proteção do solo na envolvente dos tanques 
 
Para Tanques de superfície (contendo líquidos inflamáveis ou que podem 
provocar contaminação significante do solo) 

1. Proporcionar uma contenção secundária através de: 

• Construção de diques em torno de tanques de parede simples 

• Bacias de retenção: 
2. Impermeabilização do solo, através de: membranas flexíveis 

(p.e. HDPE), esteira de argila, superfície de asfalto ou de 
betão. 

3. Para solventes hidrocarbonetos clorados (CHC) armazenados 
em tanques de parede simples aplicar barreiras de betão 
baseadas em resinas fenólicas ou de furano 

Considerar áreas inflamáveis e fontes de ignição, atendendo à diretiva 
ATEX. 
Proteção antifogo 

• Revestimentos resistentes ao fogo 

• Paredes antifogo. 

• Sistema de água de incêndio 

Existência na instalação de meios de combate contra incêndios 
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Documento de referência MTD aplicáveis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reference Document on Best 
Available Techniques on 

Emissions from Storage – BREF 
EFS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existência Meios de contenção das águas de extinção de incendio. 
 
Nos casos em que pode ocorrer libertação de substâncias tóxicas ou 
cancerígenas deverá ser providenciada a contenção completa. 
 

5.2- MTD – MANUSEAMENTO DE GASES E LÍQUIDOS 
5.2.1 -Princípios gerais de prevenção e redução de emissões 
Inspeção e manutenção: 

Aplicar planos de manutenção pró-ativos e desenvolver planos de 
inspeção baseados numa análise de fiabilidade (análise de risco), 
Deteção de fugas e programas de reparação: 
Implementação de sistemas de deteção de fugas, de modo a evitar a 
contaminação do solo 
Sistema de gestão de segurança e risco 

Procedimentos operacionais e formação: 

Implementar medidas operacionais adequadas e proporcionar formação 
adequada aos trabalhadores 
5.2.2 – Considerações sobre as técnicas de transporte e manuseamento 

Sistemas de condutas: 

− Redução das emissões nas operações de carga e descarga 

− Flanges – minimizar o número de flanges   

− Válvulas – seleção adequada do tipo de válvulas. 

− Bombas e compressores – fixação adequada, manutenção e 
monitorização regular, combinado com um programa de 
reparação e substituição. 

− Prevenção da corrosão do sistema principalmente nas válvulas, 
bombas e compressores. 

Válvulas 

• Correta seleção do material e construção de acordo com 
respetiva a aplicação no processo. 

• Utilização de válvulas com sistema de monitorização nas 
válvulas de maior risco (por exemplo em processo contínuos) 

• Aplicação preferencial de válvulas de controlo rotativas ou 
bombas de velocidade variável. 

• Reencaminhamento dos efluentes das válvulas de escape para 
o sistema de armazenagem ou de transporte, ou então para 
um sistema de tratamento de vapores. 
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Documento de referência MTD aplicáveis  

 
 
 
 

Reference Document on Best 
Available Techniques on 

Emissions from Storage – BREF 
EFS 

 

Bombas e compressores: Instalação e manutenção: 
i. Fixação adequada da unidade de bomba ou compressor para sua 

placa-base ou moldura 
ii. Manter a ligações às condutas de acordo com as especificações do 

fornecedor. 
iii. Design adequado da aspiração para a tubagem de modo a 

minimizar o desequilíbrio hidráulico. 
iv. Alinhamento do eixo e a carcaça de acordo com as 

recomendações do fornecedor 
v. Quando ligado, providenciar o alinhamento do compressor de 

acordo com as especificações do fornecedor. 
vi. Manter o nível correto de equilíbrio de peças rotativas 

vii. Eficiente ferragem das bombas e compressores antes do seu 
arranque. 

viii. Operação da bomba e compressor dentro das gamas de 
desempenhos aconselhadas pelo fornecedor 

ix. O nível de líquido cabeça de sucção positiva disponível deve estar 
sempre em excesso na bomba ou compressor 

x.  Monitorização e manutenção regular dos equipamentos rotativos 
e de vedação, combinados com um programa de reparação ou 
substituição 

Sistemas de vedação das bombas 
Correta seleção das bombas de acordo com a aplicação no processo, de 
preferência as bombas que são tecnologicamente projetadas para ser 
justas: eletrobomba de estator encamisado, bombas de acoplamento 
magnético, bombas com selos mecânicos múltiplos e um sistema de 
buffer ou de retardamento, etc. 
Vedação dos compressores: 

- Aplicação de selos mecânicos lubrificados a gás, na 
transferência de gases não tóxicos 

- Aplicação de selos duplos com barreira de líquido 
ou gás e purga com selo contendo um tampão 
inerte, na transferência de gases tóxicos. 

- Aplicação de triplo sistema de vedação mecânica, 
em serviços de alta pressão. 

Reference Document on Best 
Available Techniques on the 

General Principles  of 
Monitoring – BREF MON 

Emissões atmosféricas 
Quantificar os poluentes presentes nas fontes fixas de emissão gasosas, 
identificando os principais emissores em cada caso específico;  

• Realizar controlo rigoroso das emissões efetuando 
periodicamente medições e caracterização das emissões gasosas; 
• Avaliação e seleção das técnicas de controlo das emissões 
atmosféricas 

Efluentes Líquidos 
Avaliação e seleção das técnicas de controlo das emissões. 

Resíduos 
A instalação deve registar os resíduos gerados, os registos devem ser os 
mais atualizados e detalhados possíveis, contemplando: 

• A composição; 
• A melhor estimativa da quantidade produzida; 
• As vias de eliminação; 
• A melhor estimativa da quantidade enviada para a recuperação; 
• Registo/licenças para as transportadoras e locais de eliminação 
de resíduos. 

A adoção de novas MTD pela instalação deverá ser sistematizada no RAA. 
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4 – Prevenção e controlo de acidentes/Gestão de situações de 
emergência 

O operador deve declarar uma situação de (potencial) emergência sempre que ocorra uma 
situação como as identificadas no Quadro 11. 

Quadro 11 – Situações de (potencial) emergência 

Qualquer falha técnica detetada nos equipamentos de produção ou nos sistemas de redução 
da poluição, passível de se traduzir numa potencial emergência 

Qualquer disfunção ou avaria dos equipamentos de controlo ou de monitorização, passíveis 
de conduzir a perdas de controlo dos sistemas de redução da poluição 

Qualquer falha técnica detetada nos sistemas de impermeabilização, drenagem, retenção ou 
redução/tratamento de emissões existentes na instalação 

Qualquer outra libertação não programada para a atmosfera, água, solo ou coletor de 
terceiros, por outras causas, nomeadamente falha humana e/ou causas externas à instalação 
(de origem natural ou humana) 

Qualquer registo de emissão que não cumpra com os requisitos desta licença 

 

Em caso de ocorrência de qualquer situação de (potencial) emergência, o operador 
deve notificar a APA (EC), a CCDR e a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do 
Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) desse facto, tão rapidamente 
quanto possível e no prazo máximo de 24 horas após a ocorrência. A notificação deve 
incluir a data e a hora da ocorrência, a identificação da sua origem, detalhes das 
circunstâncias que a ocasionaram (causas iniciadoras e mecanismos de afetação) e as 
medidas adotadas para minimizar as emissões e evitar a sua repetição. Neste caso, se 
considerado necessário, a APA notificará o operador do plano de monitorização e/ou 
outras medidas a cumprir durante o período em que a situação se mantiver. 

O operador enviará à APA, num prazo de 15 dias após a ocorrência, um relatório onde 
constem os aspetos identificados no Quadro 12. 

Quadro 12 – Informação a contemplar no relatório a declarar situações de (potencial) 
emergência 

Local, data e hora da ocorrência 

Facto na origem da ocorrência da emergência ou acidente grave (causas iniciadoras e 
mecanismos de afetação) 

Caraterização (qualitativa e quantitativa) do risco associado à situação de emergência 

Plano de ações para corrigir a não conformidade com requisito específico 

Ações preventivas implementadas de imediato e outras ações previstas implementar 

Se a APA considerar que os procedimentos previstos pelo operador devem ser 
alterados notifica-o dando um prazo de resposta que considere adequado, face às 
características da emergência. 
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5 – Gestão de informação/Registos, documentação e formação 

O operador deve proceder de acordo com o definido no Quadro 13. 

Quadro 13 – Procedimentos a adotar pelo operador 

Registar todas as amostragens, análises, medições e exames realizados de acordo com os 
requisitos desta licença 

Registar todas as ocorrências que afetem o normal funcionamento da exploração da atividade 
e que possam criar um risco ambiental 

Elaborar por escrito, para todo o pessoal cujas tarefas estejam relacionadas com esta licença, 
todas as instruções relativas à exploração, de forma a transmitir conhecimento da 
importância das tarefas e das responsabilidades de cada pessoa para dar cumprimento à 
licença ambiental e suas atualizações. O operador deve ainda manter procedimentos que 
concedam formação adequada a todo o pessoal cujas tarefas estejam relacionadas com esta 
licença 

Registar todas as queixas de natureza ambiental que se relacionem com a exploração da 
atividade, devendo ser guardado o registo da resposta a cada queixa.  

Relativamente às queixas mencionadas no Quadro 14, o operador deve enviar um 
relatório à APA e à CCDR no mês seguinte à existência da queixa, o qual deve integrar a 
informação, com detalhe, indicada no Quadro 14. 

Quadro 14 – Informação a incluir no relatório referente às queixas 

Data e hora 

Natureza da queixa 

Nome do queixoso 

Motivos que deram origem à queixa 

Medidas e ações desencadeadas 

Os relatórios de todos os registos, amostragens, análises, medições e exames devem 
ser verificados e assinados pelo Responsável Técnico Ambiental da instalação e 
mantidos organizados em sistema de arquivo atualizado. Todos os relatórios devem 
ser conservados na instalação por um período não inferior a 5 anos e devem ser 
disponibilizados para inspeção sempre que necessário. 

A instalação, encontra-se sujeita a inscrição no Sistema Integrado de Registo Eletrónico 

de Resíduos (SIRER), na qualidade de operador de tratamento de resíduos, bem como 

de produtor de resíduos, devendo também proceder ao registo anual de dados no 

Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR), no SILIAmb (Sistema Integrado de 

Licenciamento do Ambiente). 

Deverá ser sempre comunicado a esta entidade licenciadora, a alteração do técnico 

responsável pelas operações de gestão de resíduos. 

A instalação deve enviar a esta entidade licenciadora, um Plano de Admissão e 

Aceitação de Resíduos, onde constem os procedimentos de aceitação e os respetivos 

critérios de aceitação, de cada uma das operações de gestão de resíduos, no prazo 

máximo de 3 meses após a data de emissão da licença. Sempre que ocorram 

alterações dos procedimentos de aceitação e/ou dos respetivos critérios de aceitação, 

deverá o supramencionado Plano ser revisto e reenviado à APA.  
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6 – Relatórios 

6.1 – Relatório de Base 

De acordo com o previsto no Art.º 42.º do DL n.º 127/2013, de 30 de agosto, retificado 
pela Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro (REI), as instalações 
onde se desenvolvem atividades que envolvem a utilização, produção ou libertação de 
substâncias perigosas relevantes devem submeter à APA um Relatório de Base. Este 
relatório destina-se a permitir estabelecer uma comparação quantitativa da situação 
atual com o estado do local após a cessação definitiva das atividades. 

De acordo com o documento apresentado relativo a Avaliação da necessidade de 
elaboração do Relatório de Base, considera a APA, que o mesmo deverá ser 
complementado com a seguinte informação: 
� Listagem dos resíduos perigosos e das substâncias perigosas usadas, produzidas ou 

libertadas na instalação, de acordo com a classificação do Regulamento (CE) n.º 

1272/2008 

Deverá apresentar uma listagem com todas as substâncias perigosas presentes na 
instalação, sejam elas matérias-primas, matérias subsidiárias, produtos, 
subprodutos, resíduos, etc., utilizadas ou produzidas na instalação, com a seguinte 
identificação:  

• Todas as substâncias perigosas utilizadas e produzidas com os respetivos 
números CAS/CE e advertências de perigo (nomeadamente o gasóleo e demais 
substâncias/misturas utilizadas no laboratório); 

• Todas as misturas utilizadas e produzidas com a respetiva designação comercial, 
principais componentes com os respetivos números CAS/CE e advertências de 
perigo; 

� Todos os resíduos perigosos recebidos e produzidos com os respetivos códigos LER, 
ao invés de uma seleção parcial em função da representatividade, considerando 
apenas como relevantes para a análise os resíduos de hidrocarbonetos ou contendo 
hidrocarbonetos,  

� Listagem dos resíduos perigosos e das substâncias perigosas passíveis de provocar 

contaminação dos solos e águas subterrâneas 

• Determinação do potencial de contaminação associado a cada uma das 
substâncias, misturas e resíduos identificados no ponto anterior, atendendo 
às suas propriedades químicas e físicas; 

•  O Resumo dos resultados da aplicação da metodologia para determinação 

do potencial de contaminação, deverá também contemplar outras 
propriedades que não apenas a mobilidade, persistência e degradabilidade 
das substâncias e resíduos perigosos, nomeadamente o seu estado físico e 
toxicidade. 

� Listagem dos resíduos perigosos e das substâncias perigosas cujas características, 

quantidades presentes e medidas previstas e implementadas para o 

manuseamento, armazenamento e transporte, ainda são suscetíveis de provocar 

contaminação do solo e águas subterrâneas do local onde se encontra a instalação 
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• Deverá apresentar uma a análise da “real” probabilidade de contaminação 
do solo ou das águas subterrâneas no local da instalação, incluindo a 
probabilidade de ocorrência de libertações/emissões e as suas 
consequências, considerando: as quantidades máximas passíveis de 
armazenamento de cada substância, mistura ou resíduo perigoso; as 
condições de armazenamento; a forma de transporte dentro da instalação; a 
operação, forma de utilização e as medidas de contenção adotadas para 
prevenir, evitar ou controlar a contaminação do solo e/ou águas. Assim a 
tabela apresentada nesta fase, não apresenta a real probabilidade de 
contaminação, não considera a forma de transporte das substâncias, 
misturas e resíduos perigosos no interior da instalação, excluindo todas 
substâncias, misturas e resíduos perigosos que estão armazenados em 
quantidades inferiores a 1 tonelada, sem justificação fundamentada. 

•  Deverá apresentar ainda esclarecer quanto à área total do estabelecimento 
(16028 m2 no Formulário PCIP e 19380m2 no Relatório de Base); volumes 
totais armazenados de gasóleo, e localização e características de todos os 
depósitos (designadamente do depósito de 15m3); volume de todas as 
bacias de retenção existentes no estabelecimento; duração do ciclo 
completo do sistema de tratamento biológico SBR; volume de água residual 
tratada recirculada e descarregada na rede pública 

Tendo em conta que os elementos apresentados no documento “Dispensa de 
elaboração do relatório de base previsto no artigo 42º do REI” não respondem na 
íntegra ao indicado nas Diretrizes da Comissão Europeia, deverá o operador proceder à 
reformulação do documento atrás referido e remeter à APA, até seis meses, após a 
data da emissão da LA, em formato digital (CD). 

6.2 – Relatório Ambiental Anual (RAA) 

O operador deve enviar à APA, em formato digital (CD), dois exemplares do RAA que 
reúna os elementos demonstrativos do cumprimento desta licença, incluindo os 
sucessos alcançados e dificuldades encontradas para atingir as metas acordadas. O 
RAA deverá reportar-se ao ano civil anterior e dar entrada na APA até 30 de Abril do 
ano seguinte. O RAA deverá ser organizado da forma evidenciada no Quadro 15 

Quadro 15 – Estrutura do RAA 

Âmbito 

Ponto de situação relativamente às condições de operação 

Ponto de situação relativamente à gestão de recursos (água, energia e matérias-primas) 

Ponto de situação relativamente aos sistemas de drenagem, tratamento e controlo e pontos de 
emissão (quando aplicável) 

Ponto de situação relativamente à monitorização e cumprimento dos Valores Limite de Emissão (VLE) 
associados a esta licença, com apresentação da informação de forma sistematizada e ilustração gráfica 
da evolução dos resultados das monitorizações efetuadas 

Síntese das emergências verificadas no último ano, e subsequentes ações corretivas implementadas 

Síntese de reclamações apresentadas 

Ponto de situação a propósito de metas/objetivos/projetos de execução calendarizados (quando 
aplicável) 
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Sempre que possível, os dados deverão ser apresentados sob a forma de quadros e 
tabelas, acompanhados de ilustração gráfica. Perante o envio de cópias de relatórios 
de ensaio e monitorizações, os mesmos deverão ser apresentados em anexo ao RAA, 
devidamente identificados.  

Sempre que se registem desvios aos normais consumos e/ou emissões por parte da 
atividade PCIP desenvolvida na instalação e que não se enquadrem no âmbito do 
ponto 5 desta LA, deverá ser incluída, no respetivo ponto do RAA, análise devidamente 
fundamentada. 

Adicionalmente, e relativamente a cada uma das seções da LA abaixo indicadas, 
deverão ser incluídas no RAA a seguinte informação: 

Condições Operacionais de exploração  

Relatório síntese contendo: 

- 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 unidades/linhas de tratamento de processamento de resíduos e 

respetiva operação de valorização ou eliminação; 

− Indicação das medidas de minimização de emissões tomadas e eventuais 
quantidades de substâncias regulamentadas utilizadas na manutenção dos 
equipamentos; 

− Número de horas correspondente a situações de funcionamento deficiente ou 
avaria nos equipamentos e sistemas de retenção, drenagem, tratamento e 
controlo de emissões para os diferentes meios. 

Matérias-primas  

Relatório síntese contendo: 

− Quantidade máxima anual de resíduos sujeitos às operações de valorização e de 
eliminação efetuadas no estabelecimento, discriminada por unidade/linha de 
processamento de resíduos e associada à respetiva operação. A quantidade 
máxima deverá ser expressa em toneladas e em m3, indicando o valor da 
densidade utilizada na conversão de unidades. No caso de resíduos sólidos, se 
não for possível a aferição da quantidade em m3 de forma fiável, poderá ser 
dispensada a sua apresentação, mediante respetiva justificação; 

- Quantidade máxima anual de resíduos de origem terrestre, associada ao 

respetivo código LER, sujeitos às supramencionadas operações de valorização e 

de eliminação (exceto armazenamento de resíduos); 

- Quantidade máxima anual de resíduos de origem marítima, associada ao 

respetivo código LER, sujeitos às supramencionadas operações de valorização e 

de eliminação (exceto armazenamento de resíduos); 
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Águas de abastecimento  

Relatório síntese contendo: 

- Consumo mensal total de água proveniente da rede pública (expresso em 
m3/mês) e leituras dos respetivos contadores, discriminado, se possível, pelas 
diversas utilizações; 

- Consumo mensal total de água proveniente da captação de água subterrânea 
(AC1), discriminado, se possível, pelas diversas utilizações; 

- Consumo específico mensal de água utilizada no processo de tratamento por 
quantidade de resíduos tratados (em m3 de água consumida/tonelada de 
resíduos sujeitos a tratamento), explicitando a forma de determinação dos 
valores apresentados. 

Energia  

No RAA a elaborar pelo operador deverão ser incluídos relatórios síntese 
compreendendo: 

− consumo, total e por equipamento, de todos os combustíveis utilizados e sua 
caracterização física, nomeadamente através de indicação do Poder Calorífico 
Inferior (PCI), em MJ/m3, e em MJ/kg para os combustíveis líquidos/sólidos, 
devendo ainda ser indicadas as respetivas densidades. 

− consumos mensais de energia (energia elétrica e diferentes combustíveis), bem 
como relatórios síntese dos consumos mensais específicos de energia elétrica 
(em quantidade de energia consumida/kg de resíduo tratado). 

− Deverá ainda ser explicitada a forma de cálculo dos valores apresentados. 

Emissões para a atmosfera 

Relatório síntese das emissões para a atmosfera, compreendendo: 

- Registo do número de horas de funcionamento anual e respetivo consumo de 
combustível (com discriminação do tipo de combustível utilizado), associado a 
cada fonte de emissão de poluentes atmosféricos; 

- Indicação do número de horas anuais de funcionamento deficiente, ou de 
avaria, do equipamento, no caso de fontes com sistemas de tratamento de 
efluentes gasosos; 

- Relatórios de caracterização de efluentes gasosos completos, relativos à 
monitorização pontual efetuada em todas as fontes pontuais, existentes na 
instalação; 

- Cópia das fichas técnicas atualizadas, da realização das operações de 
verificação/calibração com a indicação dos procedimentos utilizados, para 
assegurar a rastreabilidade e exatidão dos resultados das medições; 

- Em particular, para cada parâmetro monitorizado deverá ser apresentado: 

• Os valores de concentração medidos, os caudais mássicos e a 
respetiva carga poluente (expressa em Kg ou ton/ano); 
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• Indicação das emissões anuais específicas para cada parâmetro, 
por unidade em massa/produto produzido ou massa/unidade, expressa 
em Kg/tonelada. 

- Elementos relativos a alterações/substituições efetuadas nos equipamentos de 
tratamento das emissões gasosas, incluindo a descrição do seu funcionamento 
e eficiências de remoção (sempre que aplicável); 

- Metodologia seguida para o cálculo de todos os parâmetros apresentados. 

Emissões para a água  
Relatório síntese das emissão de águas residuais, compreendendo 

- quantidade de águas residuais de processo geradas nestas operações e 
quantidade de água residual de processo incorporada no processo produtivo. 

- no caso de haver uma alteração ao processo que implique a não reutilização 
total da água residual de processo, a APA deverá se informada. 

- Relatórios síntese da qualidade das águas descarregadas e reutilizadas, dos 
volumes mensais de efluente descarregado e reutilizado, das leituras dos 
medidores de caudal associados à descarga e reutilização  

- Em particular, para as águas residuais descarregadas, e para cada parâmetro 
monitorizado, este relatório deverá apresentar, para além dos valores de 
concentração medidos, a respetiva carga poluente (expressa em 
massa/unidade de tempo), quando aplicável. Deverá ser também indicado o 
número de horas anual correspondente à descarga de águas residuais. 

Ruído  

No RAA a elaborar pelo operador deverão ser incluídos relatórios síntese 
compreendendo os resultados das monitorizações efetuadas as medições de ruído 
(período diurno e período noturno), devendo ser repetidas sempre que ocorram 
reclamações e ou alterações na instalação que possam ter implicações ao nível do 
ruído.  

MTD’s Utilizadas e Medidas a Implementar 

Um relatório síntese com a Indicação da adoção de eventuais novas MTD pela 
instalação  

Prevenção e controlo de acidentes/Gestão de situações de emergência  

Um relatório síntese dos acontecimentos, respetivas consequências e ações corretivas, 
deve ser integrado como parte do RAA. 

Gestão de informação/Registos, documentação e formação  

Uma síntese do número e da natureza das queixas recebidas deve ser incluída no RAA. 

6.3 – PRTR – Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes 

O operador deverá elaborar um relatório de emissões anual, segundo modelo e 
procedimentos definidos pela APA em concordância com o estabelecido no Decreto-Lei 
n.º 127/2008, de 21 de julho (Diploma PRTR), alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/2011, de 
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10 de janeiro, e com o Regulamento n.º 166/2006, de 18 de janeiro referente ao 
Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes (PRTR).  

7- Lista dos Equipamentos  

Os equipamentos utilizados para o tratamento de resíduos são os listados no Anexo III 

deste documento. 

8 – Lista das infraestruturas/Edifícios 

O estabelecimento está dotado das seguintes infraestruturas de apoio:  

- Edifício Administrativo com 2 pisos e área total de 670 m2, com escritório, 

gabinetes, sala de reunião, instalações sanitárias, balneários, bar, laboratório, 

zona técnica, sala polivalente (formação), arquivo e área TI (sala servidor); 

- Posto de abastecimento da frota, impermeabilizado e confinado por caleira 

para recolha de águas pluviais e de lavagem do pavimento, com ligação ao 

separador de hidrocarbonetos. Encontra-se ainda nesta zona um depósito 

subterrâneo de gasóleo rodoviário, com uma capacidade de 30 m3, e um 

depósito subterrâneo de gasóleo industrial com uma capacidade de 20 m3, para 

abastecimento da caldeira; 

- Oficina dotada de zona de inspeção e manutenção. Os óleos usados gerados na 

oficina são armazenados temporariamente em depósito, posteriormente 

encaminhados para a unidade de tratamento de óleos usados do 

estabelecimento; 

- Zona de lavagem de viaturas e de lavagem de embalagens contaminadas 

reutilizáveis, que se encontram dotadas de caleiras de forma a garantir o 

confinamento dos resíduos derramados e a recolha das águas de lavagem das 

viaturas, das embalagens e do pavimento, que são encaminhadas para 

tratamento na ETARI. A unidade de lavagem de embalagens contaminadas 

reutilizáveis efetua a lavagem manual, por jato de água de alta pressão, do 

vasilhame interno e do vasilhame recebido dos clientes, para posterior 

reutilização interna, ou nos clientes. Poderá eventualmente, ser utilizado nesta 

lavagem, um equipamento de lavagem por vapor de água, por forma a facilitar 

a limpeza de alguns tipos de recipientes; 

- Central de combate a incêndios; 

- Posto de transformação e gerador de emergência a gasóleo; 

- Casa da Caldeira. 



LA n.º Ren. Subs. Ano 
676 1 0 2017 

 

Página 30 de 76 
 

9 - Segurança 

O estabelecimento deverá assegurar o cumprimento das disposições legais aplicáveis 

em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho, conforme definido no respetivo 

Licenciamento da atividade industrial, segundo o Diploma SIR, na sua atual redação. 

10 – Encerramento e desmantelamento/Desativação definitiva 

Deverá ser elaborado um Plano de Desativação da instalação ou de partes desta a 
apresentar à APA, para aprovação, com o objetivo de adotar as medidas necessárias, 
na fase de desativação definitiva parcial ou total da instalação, destinadas a evitar 
qualquer risco de poluição e a repor o local da exploração em estado ambientalmente 
satisfatório e compatível com o futuro uso previsto para o local desativado. Este plano 
deverá ser apresentado com a brevidade que seja possível tendo em consideração o 
planeamento da gestão que o operador prevê para a sua instalação. 

A paragem de laboração da instalação ou de partes desta deve ser efetuada de forma 
segura tanto para a saúde humana como para o ambiente em todas as suas 
componentes/descritores, eliminando focos de potenciais emergências a estes níveis. 

Após a paragem, o desmantelamento de equipamentos, demolição de estruturas e 
outras ações integradas no encerramento definitivo só deverá ocorrer após a 
aprovação do plano de desativação. 

O plano de desativação deverá conter no mínimo os elementos evidenciados no 
Quadro 16 

Quadro 16 – Itens a incluir no Plano de Desativação 

Âmbito do plano 

Critérios que definem o sucesso da desativação da atividade ou de parte dela, de modo a 
assegurarem um impacte mínimo no ambiente 

Programa para alcançar aqueles critérios que incluam os testes de verificação 

Plano de recuperação paisagística do local, quando aplicável 

Após o encerramento definitivo o operador deverá entregar à APA um relatório de 
conclusão do plano, para aprovação. 

No caso da desativação e desmantelamento de partes da instalação e/ou de 
equipamentos isolados e/ou de menor relevância, o respetivo destino previsto e a 
calendarização das ações a realizar deverão ser incluídos no RAA correspondente.  

Em cada caso concreto, e em função da especificidade do equipamento em causa, 
deverá ser também apresentada no RAA evidência de se encontrarem tomadas as 
devidas medidas com vista à minimização dos potenciais impactes ambientais mais 
relevantes decorrentes da ação isolada de desativação ou desmantelamento em causa. 
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Abreviaturas 
 
APA, IP – Agência Portuguesa do Ambiente, IP 
APA/ARH  – Agência Portuguesa do Ambiente, IP – Administração de Região Hidrográfica 
BREF – Reference Document 
CAE – Classificação Portuguesa de Atividades Económicas 
CCDR  – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
EC  – Entidade Coordenadora 
ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais 
e-PRTR – Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes 
IGAMAOT – Inspeção-Geral do Agricultura, do Mar, da Ambiente e do Ordenamento do 

Território 
INCM  – Imprensa Nacional - Casa da Moeda 
IPAC  – Instituto Português de Acreditação 
JOC  – Jornal Oficial da Comunidade 
LA  – Licença Ambiental 
LER  – Lista Europeia de Resíduos 
MTD  – Melhores Técnicas Disponíveis 
NIPC – Número de Identificação de Pessoa Coletiva 
OGR – Operação de Gestão de Resíduos 
PCIP – Prevenção e Controlo Integrados da Poluição 
RAA – Relatório Ambiental Anual 
RGR – Regulamento Geral do Ruído 
RGGR – Regime Geral de Gestão de Resíduos 
RSU – Resíduos Sólidos Urbanos 
SGA – Sistema de Gestão Ambiental 
SGCIE – Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia 
SIGRE – Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens 
SILiamb – Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente 
SIRAPA – Sistema Integrado de Resisto da Agência Portuguesa do Ambiente 
TEGEE – Título de Emissões de Gases com Efeito de Estufa 
Tep – Toneladas equivalente de petróleo 
TURH – Título de Utilização dos Recursos Hídricos 
VEA – Valores de Emissão Associados 
VLE – Valor Limite de Emissão 
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ANEXO I – Exploração da atividade 

• Tratamento de águas e lamas contaminadas (D9) 

Tratamento de águas contaminadas 

Esta unidade encontra-se dividida em 3 secções principais: 

� Secção de descarga e de armazenamento de águas contaminadas, com cobertura 

metálica. A zona de descarga está dotada de caleiras de forma a permitir a recolha e 

recuperação de derrames, águas de lavagem e águas pluviais potencialmente 

contaminadas. A zona de armazenamento possui uma bacia de retenção que tem 

um murete de 0,5 m de altura e está dotada de duas caleiras longitudinais para 

drenagem de eventuais derrames para as caixas de recolha do PA (Pavilhão de 

Águas). Nesta bacia com uma capacidade de 150 m3 (à qual corresponde uma área 

de 426 m2), estão colocados 12 tanques com um volume total de 890 m3, 

distribuídos da seguinte forma: 

- 6 tanques com uma capacidade de 60 m3/cada, estando um destes tanques 

dedicado ao armazenamento do produto acabado fuel com teor de enxofre 

superior a 1%; 

- 4 tanques com uma capacidade de 65 m3/cada;. 

- 2 tanques com uma capacidade de 135 m3/cada, estando um destes tanques 

dedicado ao armazenamento do produto acabado fuel com teor de enxofre 

inferior a 1%. 

� Secção de pré-tratamento localizado a montante da Estação de Tratamento de 

Águas Residuais Industriais (ETARI), composto por 8 tanques de 75 m3 de 

capacidade; 

� Secção da ETARI, constituído por sistema de tratamento preliminar, tratamento 

primário físico-químico e tratamento biológico por lamas ativadas, do tipo 

sequencial. 

As águas contaminadas são descarregadas dos camiões cisterna na secção de descarga 

e armazenamento, onde ocorre a primeira fase do tratamento por decantação 

gravítica Posteriormente é efetuado o seu encaminhamento para a secção de pré-

tratamento a montante da ETARI, onde é sujeito novamente a uma segunda 

decantação, que permite a segregação de grande quantidade dos hidrocarbonetos, só 

depois seguindo para tratamento na ETARI. Por sua vez, os hidrocarbonetos são 

removidos com recurso a skimmers, sendo depois encaminhados para a linha de 

tratamento de resíduos líquidos para coincineração.  
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Quando as águas contaminadas correspondem a águas oleosas devidamente 

caraterizadas e liberadas pelo laboratório, podem ser antes descarregadas 

diretamente num dos tanques da secção de pré-tratamento a montante da ETARI, não 

sendo assim efetuada a armazenagem intermédia, na secção de descarga e 

armazenamento de águas contaminadas.  

Na ETARI, primeiramente é efetuado o tratamento preliminar, constituído pelas 

seguintes etapas processuais: 

� Gradagem, para remoção dos sólidos de maiores dimensões; 

� Tanque de receção/câmara de bombeamento, onde é recolhido o efluente bruto e 

se procede à sua elevação para a unidade de tamisagem; 

� Tamisagem, onde o efluente, com caudal máximo de 15 m3/h, é sujeito a uma 

tamisagem fina de modo a evitar a sedimentação de sólidos nas fases seguintes; 

� Equalização, em tanque de 250 m3, para minimizar e controlar flutuações nas 

características dos efluentes, com um tempo de residência médio de 2 dias, de 

modo a atingir as condições ótimas para os processos de tratamento seguintes. 

Após o tratamento preliminar segue-se o tratamento primário físico-químico, onde o 

efluente é sujeito aos seguintes processos: 

� Coagulação – Floculação, através da adição controlada de agentes químicos 

(coagulante, ácido ou base, e floculante) ao efluente num tanque de 8 m3 de 

capacidade com agitação contínua; 

� Flotação, em tanque de 20 m3, para remoção de gorduras e sólidos suspensos 

através da injeção de bolhas de ar no seio do efluente. O tanque está equipado 

com um raspador superficial para evacuação das lamas físico-químicas e 

gorduras para uma câmara lateral adjacente. Estas lamas são armazenadas num 

tanque de 10 m3 de capacidade na ETARI, sendo depois conduzidas através de 

tubagens para desidratação no decanter localizado em zona coberta na unidade 

de tratamento de lamas. 

Na última etapa de tratamento na ETARI, o efluente é sujeito a um tratamento 

biológico aeróbio com lamas ativadas em regime sequencial (descontínuo), em 2 

reatores biológicos sequenciais (SBR), a funcionar em paralelo e em regime 

descontínuo (2 tanques com um volume útil de 500 m3 cada), que permitem a 

oxidação da matéria orgânica e a separação de fases sólida e líquida num única 

estrutura. O arejamento de ambos os reatores é feito através de um sistema de 

transferência de oxigénio com uma capacidade de oxigenação mínima de 40 kg O2/h, a 

uma altura de coluna de 5 m. 

As lamas em excesso acumuladas no fundo dos reatores biológicos são aspiradas 

através de bombas pneumáticas armazenadas num tanque de 10 m3 de capacidade na 

ETARI, sendo depois adicionado aditivos/reagentes (floculantes) – num misturador 
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estático e por fim é efetuado o seu encaminhamento para o filtro prensa existente na 

ETARI, onde ocorre a sua desidratação. A fase líquida removida no filtro prensa retorna 

ao tanque de receção e segue para tamisagem. Quando o contentor de lamas 

desidratadas se encontra cheio o resíduo entra no processo normal da instalação, é 

efetuada a análise e verificado se pode ser efetuado um tratamento interno ou então é 

encaminhado para um destino autorizado. 

O sobrenadante dos reatores constitui a água residual tratada, que é encaminhada 
para um tanque de armazenagem, com uma capacidade de 50 m3, podendo depois ser 
recirculada para o tanque de equalização de 250 m3 da ETARI, caso seja necessário 
tratamento adicional, ou, quando conforme com os valores limite de emissão de 
descarga de águas residuais da Câmara Municipal da Sertã, segue para descarga no 
coletor municipal, para tratamento final na ETAR Municipal, explorada pela empresa 
Águas do Centro, S.A. Caso a água tratada tenha qualidade para rega segue para o 
tanque de 10 m3, de onde será utilizada quando necessário. Caso tenha qualidade 
apenas para utilização industrial segue para tanque de 100 m3, de onde abastecerá as 
utilizações sempre que necessário. 

Tratamento de lamas contaminadas 

Esta unidade encontra-se localizada num pavilhão completamente coberto e fechado, 
com uma área de 1200 m2, distribuída da seguinte forma: 

Área de Tratamento de Lamas, com uma área de 470 m2, constituída por: 

- 3 Fossas/tanques de armazenamento de lamas líquidas, com uma capacidade de 
50 m2/cada; 

- 2 Baias de descarga de lamas secas, com uma capacidade de 50 m3; 

- Fossa/zona de secagem de lamas com uma capacidade de 340 m3; 

- Centrífuga horizontal de desidratação de 8 m3/h de capacidade. 

Área de Tratamento de Resíduos para Coincineração, com uma área de160 m2; 

Zona de descarga de lamas por camiões cisterna com uma área de 570 m2, localizada 
ao lado das fossas. 

Esta unidade trata lamas provenientes de terceiros, bem como as lamas produzidas 

internamente na ETARI, nomeadamente, as provenientes do Flotador, do filtro prensa 

e da limpeza de tanques e depósitos existentes. 

Nesta unidade, as lamas são primeiramente submetidas a um processo de triagem, 

que tem como principal objetivo separar as lamas com elevado teor em matéria 

orgânica e com poder calorífico, que vão para tratamento na unidade de tratamento 

de resíduos perigosos para coincineração, das lamas não orgânicas sem poder 

calorífico, que são enviadas para a zona de secagem de lamas, para posterior envio 

para destino final de eliminação, no exterior do estabelecimento. 

As lamas de consistência pastosa, mas com um elevado grau de humidade, são sujeitas 

a tratamento prévio na centrífuga horizontal onde é adicionado o floculante, para 
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remoção da água, antes de seguirem para a etapa de secagem. A fase aquosa é 

encaminhada para tratamento para os tanques de pré tratamento da ETARI e as lamas 

seguem para a fase de secagem. 

Na fase de secagem, as lamas são sujeitas a um processo de secagem em ambiente 

fechado e controlado, através da adição dos resíduos cinzas volantes, ou cimento e de 

resíduos de hidróxido de cal, ou cal (óxido de cálcio), que se encontram armazenados 

em dois silos de 30 m3/cada, localizados no exterior do pavilhão de tratamento de 

lamas, ou outros resíduos com caraterísticas semelhantes, armazenados em 

contentores específicos de materiais e capacidades variadas. Os aditivos são 

transportados dos silos por um sistema de parafuso sem-fim e são misturados 

mecanicamente com as lamas (tipo sem fim, ou com pá carregadora). 

Para controlo das eventuais emissões de partículas, este pavilhão está dotado de um 

sistema de exaustão (o ar é aspirado pelas grelhas colocadas nas condutas fixas à 

paredes laterais) ligado ao sistema de filtragem composto por 5 filtros de partículas em 

papel celuloso e 10 filtros de gases em papel celuloso e carvão ativado. O ar filtrado é 

reintroduzido no interior da nave industrial.  

Após o processo de maturação, estes resíduos perigosos são controlados 

analiticamente por lotes, e enviados para eliminação nos CIRVER. 

A linha de tratamento de lamas por centrifugação tem uma capacidade máxima de 6 

825 t/ano e a fossa/zona de secagem de lamas tem 84 900 t/ano. 

• Tratamento de óleos usados (R12) 

Nesta unidade, são rececionados e tratados os óleos usados recolhidos no âmbito do 

Sistema Integrado de Gestão de Óleos Usados, definido no Decreto-Lei n.º 153/2003, 

de 11 de Julho, na sua atual redação. Não obstante, encontra-se aqui inserida a linha 

de tratamento de resíduos de hidrocarbonetos líquidos, exclusivamente dedicada à 

produção de produto combustível (fuelóleo), que se encontra devidamente separada 

da linha de tratamento de óleos usados, que constitui atividade industrial classificada 

na subclasse 19202 da CAE-REV.3. 

Esta unidade com cobertura metálica, possui 3 bacias de retenção distintas, dotadas 

de caleiras longitudinais que efetuam a drenagem dos derrames e das águas de 

lavagem, sendo constituída pelas seguintes 3 áreas: 

• Zona de receção e descarga dos óleos usados e de resíduos de hidrocarbonetos 

líquidos, que dispõe de 2 filtros em paralelo e de 6 tanques superficiais dotados 

com uma serpentina de vapor de água para pré-aquecimento dos mesmos. Os 

4 tanques de 100 m3/cada encontram-se dedicados à linha de tratamento de 

óleos usados e o tanque duplo (60 m3 + 40 m3) encontra-se dedicado à linha de 

tratamento de resíduos de hidrocarbonetos líquidos. Existe ainda, um tanque 
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cónico de 35 m3, para armazenamento dos rejeitados do tratamento de óleos 

usados e dos resíduos de hidrocarbonetos líquidos. Esta zona está dotada de 

uma bacia de retenção (B1) com um murete de 0,5 m de altura e com uma 

capacidade de 168 m2. Toda a área de descarga está dotada de caleiras para 

recolha de derrames, águas de lavagem e águas pluviais potencialmente 

contaminadas; 

• Zona técnica de tratamento dos óleos usados e de resíduos de hidrocarbonetos 

líquidos, composta por 3 filtros cesta automáticos, 3 tanques de 

homogeneização, 3 centrífugas e 2 permutadores, sendo dedicados à linha de 

tratamento de óleos usados 2 filtros cesta, 2 tanque de homogeneização, 2 

centrífugas verticais e um permutador. Esta zona está dotada de uma bacia de 

retenção (B2) com um murete de 1 m de altura e com uma capacidade de 140 

m2 e de 140 m3. 

• Zona de armazenamento e de carga, dos óleos usados e de resíduos de 

hidrocarbonetos líquidos, após realização do ciclo de tratamento, que dispõe 

de 5 tanques cónicos superficiais com uma capacidade de 100 m3/cada, sendo 4 

dedicados ao armazenamento dos óleos usados tratados e um tanque com 

manga e aquecimento dedicado ao armazenamento (e em simultâneo 

tratamento) dos hidrocarbonetos líquidos, após tratamento na zona técnica. 

Esta zona está dotada de uma bacia de retenção (B3) com um murete de 0,5 m 

de altura e com uma capacidade de 168 m2.  

No seu conjunto, as bacias B1 e B3 terão um volume de 105 m3, cujos derrames serão 

canalizados para caixas de recolha existentes no PA e encaminhados, por bombagem, 

para os reservatórios. 

Os óleos usados recolhidos pelos camiões cisterna são primeiramente caracterizados 

analiticamente pelo laboratório, que verifica o cumprimento dos parâmetros de 

aceitação estabelecidos no âmbito do Sistema Integrado de Gestão de Óleos Usados 

armazenados, só depois ocorrendo a sua descarga na zona de descarga e 

armazenamento de óleos usados. 

Os óleos usados são bombeados dos camiões cisterna, para um dos quatro tanques de 

armazenamento em função das suas características, sendo previamente sujeitos a uma 

pré-filtragem que ocorre nos 2 filtros em paralelo localizados a montante dos tanques 

de armazenamento. Nestes tanques aquecidos a 40 °C (através de serpentinas internas 

onde circula vapor) ocorre uma decantação gravítica, que permite uma separação 

primária dos óleos dos contaminantes, água e sedimentos (lamas), que são retirados 

através de uma válvula de descarga de fundo. Deste modo, as águas oleosas 

decantadas são enviadas para tratamento na ETARI e as lamas decantadas são 

encaminhadas para a unidade de tratamento de lamas. O óleo decantado é canalizado 

por gravidade, para uma segunda fase de tratamento na zona técnica, com vista a nova 

remoção dos seus contaminantes principais: solventes, sedimentos e água.  
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Na zona técnica de tratamento dos óleos usados, o óleo é sujeito a nova etapa de 

filtração nos filtros cesta automáticos, para remoção dos sedimentos de maior 

tamanho, que são depositados num tanque pulmão, antes de envio para tratamento 

na unidade de tratamento de lamas. Seguidamente, o óleo é sujeito a uma operação 

de homogeneização, antes do seu envio para a etapa de centrifugação a quente (até 

uma temperatura de 98°C), por forma a remover os sedimentos e a água residual 

ainda existentes nos óleos usados. Após a centrifugação, o óleo é canalizado para os 

tanques de armazenamento do óleo tratado, sendo efetuadas análises laboratoriais, 

para verificação do cumprimento das especificações técnicas estabelecidas pelo 

Sistema Integrado de Gestão de Óleos Usados e determinação do respetivo destino 

final a dar ao óleo tratado (regeneração ou reciclagem). 

• Tratamento de filtros de óleos (R12) 

O processo inicia-se com a alimentação dos filtros numa tremonha de receção dos 

filtros de óleo, que alimenta o tapete transportador, que conduz os filtros até à 

primeira mesa vibratória, equipada com uma plataforma de triagem para um posto de 

trabalho. O operador, colocado no posto de triagem, terá como função retirar 

eventuais contaminantes nomeadamente materiais que possam danificar a linha como 

por exemplo braços de suspensão e outros materiais ferrosos duros. 

Esta mesa vibratória está equipada com uma chapa perfurada, que tem como objetivo 

extrair/separar o óleo dos filtros, que escorre pelos furos da chapa, por gravidade, 

para uma tina de receção. Os filtros são encaminhados para um tapete transportador 

inclinado, que alimenta o triturador primário, que possui dois veios rotativos elétricos 

que efetuam uma trituração prévia dos filtros de óleo, provocando também a 

libertação do óleo contido nos filtros, que escorre para uma tina de receção. 

Depois do triturador primário, o material triturado grosseiramente segue para outra 

mesa vibratória com chapa perfurada, onde ocorre a escorrência do óleo libertado 

pelo processo trituração dos filtros, que é encaminhado por gravidade para uma tina 

de óleo. Os materiais triturados são depois encaminhados para um tapete 

transportador de alimentação do granulador. O granulador está equipado com uma 

grelha de 20 mm que fará a fragmentação dos filtros já pré-triturados, obtendo-se um 

granulado com dimensões ≤ a 20 mm, obtendo-se assim o fracionamento dos 

diferentes materiais que constituem o filtro, ou seja metal, material filtrante e óleo. 

Por baixo do granulador existirá uma mesa vibratória, que fará o escoamento do óleo 

libertado, que escorre para uma tina de receção e encaminhará o material filtrante e 

os metais para o último tapete transportador de descarga. Os metais são removidos 

por um separador magnético instalado transversalmente ao tapete transportador de 

descarga, que capta e retira a fração metálica e o material filtrante (papel), é 

encaminhado para um contentor.  
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Os óleos recolhidos nas tinas são enviados para tratamento na unidade de óleos 
usados e o material filtrante é encaminhado para a unidade de preparação de resíduos 
perigosos para coincineração do estabelecimento. Os metais recuperados são 
armazenados e enviados para destino final de reciclagem. 

• Tratamento de resíduos de embalagens não perigosos (R12) 

Esta unidade está apta a tratar os resíduos oriundos diretamente de clientes externos, 
bem como das operações de triagem e manutenção de vasilhame interno. 

As embalagens não contaminadas são colocadas na tina de alimentação, que alimenta 
o tapete transportador, ocorrendo neste tapete a deteção das peças metálicas, antes 
do seu encaminhamento para o moinho de plástico. Na presença de metais o tapete 
pára automaticamente e é efetuada a sua remoção de forma manual. O moinho foi 
especialmente concebido para reciclagem de materiais plásticos e possui um sistema 
de injeção de água para pré-lavagem. A estanquicidade de águas é garantida por 
sistemas mecânicos de labirinto e vedantes em materiais sintéticos. 

A seguir ao moinho, o material plástico triturado de granulometria reduzida dá entrada 
num lavador por fricção (tipo parafuso sem fim inclinado), onde se processa outra 
etapa de lavagem, sendo as águas de lavagem recolhidas no crivo, com furação de 2.5 
mm de diâmetro, por onde circula o plástico. As águas de lavagem ficam depois 
armazenadas numa fossa e são posteriormente sujeitas a tratamento num filtro, antes 
de serem reintroduzidas no processo de tratamento das embalagens. 

O material proveniente da lavagem por fricção é mergulhado em água, numa tina de 
decantação, com discos rotativos, onde o plástico emerge, e os resíduos das lavagens 
decantam no fundo dessa tina (lamas), onde são recolhidos por um transportador do 
tipo sem-fim, para uma tina de armazenamento e depois são encaminhadas para a 
unidade de tratamento de lamas do estabelecimento. 

Na última etapa, o plástico lavado, mas húmido, sofre um processo de secagem numa 
centrífuga e depois de seco é efetuado o seu transporte pneumático, até aos sacos de 
armazenamento de plástico granulado limpo, para posterior envio para reciclagem. 

Para as lavagens, utiliza-se água residual tratada na ETARI e quando as águas de 
lavagem estiverem saturadas (quando se verificar que a eficiência de lavagem está 
visivelmente reduzida) são encaminhadas para a ETARI.  

• Preparação de resíduos perigosos para valorização energética (R12) 

Nesta unidade é efetuado o tratamento de resíduos perigosos orgânicos, 

líquidos/pastosos e sólidos, exclusivamente por processo físico, para posterior envio 

para valorização energética (R12). Assim, o objetivo desta unidade será o de produzir 

resíduos combustíveis líquidos e sólidos, conformes com os critérios de aceitação para 

valorização energética, no âmbito do n.º 2 do artigo 22.º do RGGR. 

Inicialmente, os resíduos são sujeitos a um processo de triagem, atendendo às suas 
diferentes características, por forma a determinar o percurso de tratamento 
necessário. 
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Sempre que necessário, os resíduos serão sujeitos a uma desidratação na 
centrifugadora da unidade de lamas, antes de seguirem para tratamento na unidade 
de preparação de resíduos perigosos para valorização energética.  

Os resíduos líquidos e pastosos provenientes de clientes e de processos internos, e 
cuja triagem e classificação revelem conterem constituintes orgânicos que lhes 
conferem poder calorifico, serão armazenados num tanque dotado de agitador, para 
homogeneização. Os lotes são sujeitos a controlo analítico e só são enviados para 
valorização energética, quando verificada a conformidade com os critérios de 
aceitação.  

Os resíduos sólidos provenientes de clientes e de processos internos, e cuja triagem e 
classificação revelem conterem constituintes orgânicos que lhes conferem poder 
calorifico, seguem para o seguinte tratamento: 

• Quando apresentam a granulometria conforme aos critérios de aceitação, 
para valorização energética são enviados diretamente para a bacia de 
armazenagem final; 

• Quando apresentam uma granulometria não conforme são sujeitos a 
trituração para redução da sua granulometria, seguida de separação 
magnética, para remoção dos metais, que ficam armazenados num 
contentor, para posterior envio para reciclagem. O produto final triturado, 
livre de metais fica depositado num silo específico.  

Existirão várias pilhas, onde se misturarão os diversos sólidos, em função do seu poder 
calorífico inferior (PCI), para que o produto final a enviar para valorização energética 
seja homogéneo e possua um PCI > 750 kCal/kg, ou seja, detenha a qualidade 
necessária para o respetivo destino. 

Os rejeitados (essencialmente incomburentes segregados na triagem) são enviados 
para a bacia de adequação de resíduos, da unidade de tratamento de lamas do 
estabelecimento, para posterior envio para eliminação. 

• Armazenamento (R13/D15) de resíduos perigosos e não perigosos 

A unidade de armazenamento temporário de resíduos perigosos e não perigosos 

dispõe de uma área de 1035 m2, para descarga, triagem e armazenagem dos resíduos, 

totalmente coberta, vedada e impermeabilizada, estando dotada de caleiras para 

recolha de resíduos derramados, ou águas de lavagem, que são posteriormente 

encaminhados para a ETARI.  

A área dedicada à armazenagem de resíduos corresponde a 869 m2 e a zona de 

armazenagem de resíduos perigosos possui 6 bacias de retenção, com uma capacidade 

de 19,8 m3/cada. 

Os resíduos são descarregados com o auxílio de um empilhador, e são triados para 

posterior armazenamento específico pelas diferentes categorias, até ao seu transporte 

para destino final autorizado.  
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Os resíduos não perigosos valorizáveis e não valorizáveis (como por exemplo, papel, 
cartão, plásticos, têxteis) são sujeitos a compactação num compactador mecânico com 
uma capacidade de 1 t/h, localizado no pavilhão de descarga de lamas. 

7. Produção de produtos petrolíferos a partir de resíduos (R9) 

A linha de tratamento de resíduos de hidrocarbonetos líquidos, exclusivamente 

dedicada à produção de produto combustível (fuelóleo), encontra-se inserida na 

unidade de tratamento de óleos usados, encontrando-se devidamente separada da 

linha de tratamento de óleos usados, não ocorrendo mistura destas duas tipologias de 

resíduos.  

Os óleos usados do Sistema Integrado de Gestão de Óleos Usados, não se constituem 

como matéria-prima para este processo de produção de fuelóleo. 

Apenas são rececionados para tratamento nesta linha, resíduos de hidrocarbonetos 

combustíveis líquidos, de origem marítima (navios) e terrestre, provenientes por 

exemplo, da limpeza de tanques de armazenagens de combustível e purgas de linhas e 

tubagem de transporte de combustíveis. Do ponto de vista físico-químico, os resíduos 

de hidrocarbonetos são assim uma mistura de fuelóleo e de outros combustíveis da 

mesma natureza, com água e contaminantes sólidos. O tratamento físico-químico 

efetuado permite a remoção dos seus contaminantes principais (água, sedimentos e 

COV’s), de forma a se obter produto fuelóleo. 

A zona de produção de fuelóleo encontra-se subdividida em 3 áreas distintas de 

seguida resumidas e já descritas na unidade de tratamento de óleos usados: 

• Zona de receção e descarga; 

• Zona técnica de tratamento; 

• Zona de armazenamento e de carga. 

Os resíduos recolhidos pelos camiões cisterna são primeiramente caracterizados 

analiticamente pelo laboratório, e só depois de verificados os parâmetros de aceitação 

estabelecidos para o processo, se procede à sua descarga para armazenamento.  

Antes da entrada nos tanques de armazenamento existem dois filtros em paralelo que 

efetuam a pré-filtragem. 

Os dois tanques de armazenamento correspondem a um tanque “duplo” – existe um 

tanque com uma capacidade de 40 m3 no centro do outro tanque, que tem uma 

capacidade de 60 m3 (tanque exterior) para armazenamento do resíduo, o que perfaz 

os 100 m3. Estes dois tanques possuem tubagens distintas de entrada e de saída e são 

aquecidos a 80ºC, através de serpentinas internas onde circula vapor. Nestes dois 

tanques ocorre uma decantação a quente, que permite uma primeira remoção dos 

contaminantes, água e sedimentos (lamas), que são retirados através de uma válvula 

de descarga de fundo. As águas oleosas decantadas são enviadas para tratamento na 

ETARI e as lamas decantadas são encaminhadas para a unidade de tratamento de 

lamas. A fase rica em hidrocarbonetos é canalizada por gravidade, para uma segunda 
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fase de tratamento na zona técnica, com vista a nova remoção dos seus contaminantes 

principais: sedimentos, água e COV´s.  

Na zona técnica de tratamento, a fase rica em hidrocarbonetos é filtrada por um filtro 

cesta automático localizado à saída dos tanques, para remoção dos sedimentos de 

maior tamanho, que são depositados num tanque pulmão, antes de envio para 

tratamento na unidade de tratamento de lamas. Seguidamente, a fase rica em 

hidrocarbonetos é sujeita a homogeneização, antes do seu envio para a etapa de 

centrifugação a quente (a uma temperatura de 98°C), por forma a remover os 

sedimentos e a água residual ainda existentes.  

Após a etapa de centrifugação, é ainda efetuada uma afinação ao produto, no tanque 

de processo localizado na zona de armazenamento e descarga, ocorrendo nova 

decantação gravítica a quente a 80 °C, através de aquecimento por serpentina de 

vapor.  

Os COV´s removidos durante as fases de aquecimento são encaminhados para 

tratamento no lavador de gases (scrubber).  

Após realização de controlo laboratorial, caso exista algum parâmetro não conforme, 

efetua-se a sua recirculação para tratamento no tanque de armazenagem inicial – 

tanque “duplo”. Caso esteja conforme, ou seja, dentro das especificações do fuelóleo, 

procede-se à sua bombagem para os dois tanques de armazenamento do produto 

acabado, de 60 m3 de capacidade e de 135 m3 de capacidade, localizados na secção de 

descarga e armazenamento da unidade de tratamento de águas contaminadas. 
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ANEXO II – Lista dos Resíduos  
A instalação fica autorizada a rececionar os resíduos listados nos Quadros nº 1 a 11 

 

Quadro 1 - Lista de resíduos perigosos a rececionar para a operação de eliminação 
D9 -Tratamento de águas contaminadas 

Código LER Designação Origem 

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

Terrestre 

(Indústria e 

Serviços) 

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

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

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

07 03 01 * Outros solventes, líquidos de lavagem e licores-mãe aquosos 

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

07 04 01 *  Outros solventes, líquidos de lavagem e licores-mãe aquosos 

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

07 05 01 *  Outros solventes, líquidos de lavagem e licores-mãe aquosos 

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

07 06 01 *  Outros solventes, líquidos de lavagem e licores-mãe aquosos 

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

07 07 01 *  Outros solventes, líquidos de lavagem e licores-mãe aquosos 

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

09 01 01 *  Banhos de revelação e ativação, de base aquosa 

09 01 02 * Banhos de revelação de chapas litográficas de impressão, de base 
aquosa 

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

11 01 11* Líquidos de lavagem aquosos, contendo substâncias perigosas 

12 03 01*  Líquidos de lavagem aquosos 

13 01 05*  Emulsões não cloradas 

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

13 08 01* Lamas ou emulsões de dessalinização 

13 08 02*  Outras emulsões 

13 08 99*  Outros resíduos não anteriormente especificados 

16 01 14*  Fluidos anticongelantes, contendo substâncias perigosas  

16 05 09* Produtos químicos fora de usos, não abrangidos em 16 05 06, 16 05 
07 ou 16 05 08 * 

16 10 01* Resíduos líquidos aquosos, contendo substâncias perigosas 

19 11 03* Resíduos líquidos aquosos 

19 13 07* Resíduos líquidos aquosos e concentrados aquosos de 

descontaminação de águas freáticas, contendo substâncias perigosas 
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Quadro 2. - Lista de resíduos perigosos a rececionar para a operação de eliminação 
 D9 - Tratamento de lamas contaminadas 

Código LER Designação Origem 

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

Terrestre 

(Indústria e 

Serviços) 

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

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

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

05 01 03 * Lamas de fundo dos depósitos 

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 15* Argilas de filtração usadas 

05 06 01* Alcatrões ácidos 

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

06 10 02* Resíduos contendo substâncias perigosas. 

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

06 13 05* Fuligem. 

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

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

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

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

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

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 08 * Mistura de resíduos provenientes de desarenadores e de 
separadores óleo/água 

13 08 99 * Outros resíduos não anteriormente especificados 

17 05 03* Solos e rochas, contendo substâncias perigosas 

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

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

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

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

(Indústria e 

Serviços) 

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

19 13 05 * Lamas da descontaminação de águas freáticas, contendo 
substâncias perigosas 
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Quadro 3 - Lista de resíduos que podem ser usados como reagentes na etapa de secagem de 
lamas, em substituição dos reagentes Cal e Cimento, na operação de eliminação  
D9 – Tratamento de lamas contaminadas  

Código LER Designação 

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

folheados, contendo substâncias perigosas 

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

folheados, não abrangidos em 03 01 04 

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

perigosas 

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

06 13 05* Fuligem 

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 13* Cinzas volantes da combustão de hidrocarbonetos emulsionados utilizados 

como combustível 

10 01 14* Cinzas, escórias e poeiras de caldeiras de coincineração, contendo 

substâncias perigosas 

10 01 15  Cinzas, escórias e poeiras de caldeiras de coincineração, não abrangidas em 

10 01 14 

10 01 16* Cinzas volantes de coincineração, contendo substâncias perigosas 

10 01 17  Cinzas volantes de coincineração, não abrangidas em 10 01 16 

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 04 02* Cinzas volantes e outros resíduos do tratamento de gases de combustão 
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Quadro 4- Lista de resíduos perigosos a rececionar para a operação de valorização  
R12 – Tratamento de óleos usados 

Código LER Designação Origem 

12 01 07* Óleos minerais de maquinagem, sem halogéneos (exceto emulsões 

e soluções) 
Terrestre 

(Indústria e 

Oficinas) 
12 01 10 Óleos sintéticos de maquinagem 

12 01 19* Óleos de maquinagem facilmente biodegradáveis 

13 01 10* Óleos hidráulicos minerais não clorados 

Marítima e 

Terrestre 

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 07* Óleos minerais isolantes e de transmissão de calor não clorados 

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

(Indústria e 

Oficinas) 

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

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

16 01 13* Fluidos de travões 

 
Quadro 5- Lista de resíduos perigosos a rececionar para a operação de valorização  
R12 – Tratamento filtros de óleo 

Código LER Designação Origem 

15 02 02* Filtros de óleo sem outras especificações Terrestre 

(Indústria e 

Oficinas) 

16 01 07* Filtros de óleo 

Quadro 6 - Lista de resíduos perigosos a rececionar para a operação de valorização  
R12 – Tratamento de resíduos de embalagens não perigosos 

Código LER Designação Origem 

15 01 02 Embalagens de plástico  Terrestre e 

Marítima 15 01 06 Misturas de embalagens 
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Quadro 7 - Lista de resíduos perigosos líquidos a rececionar para a operação de valorização - 
R12 – Preparação de resíduos perigosos líquidos para valorização energética, por processo 
exclusivamente físico, no âmbito do n.º 2 do artigo 22.º do RGGR 

Código LER Designação Origem 

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

Terrestre 

(Industria e 

Serviços) 

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

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

04 02 14* Resíduos dos acabamentos, contendo solventes orgânicos 

04 02 16* Corantes e pigmentos, contendo substâncias perigosas 

05 01 07* Alcatrões ácidos 

05 01 08*  Outros alcatrões 

05 01 11* Resíduos da limpeza de combustíveis com bases 

05 01 12* Hidrocarbonetos contendo ácidos 

05 06 01* Alcatrões ácidos 

05 06 03*  Outros alcatrões 

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

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 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 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 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 aquosos 

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 06 01 * Líquidos de lavagem e licores-mãe aquosos 

Terrestre, 
(Indústria, 
Serviços e 
Comércio) 

 

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 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 

08 01 11* Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou 
outras substâncias perigosas 
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Código LER Designação Origem 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

09 01 01* Banhos de revelação e ativação, de base aquosa 

09 01 02* Banhos de revelação de chapas litográficas de impressão, de fase 
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 13* Resíduos líquidos aquosos da recuperação local de prata, não 
abrangidos em 09 01 06 

10 01 09* Ácido sulfúrico 

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

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

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

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

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

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

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

11 01 05* Ácidos de decapagem 

Terrestre 

(Industria e 

Serviços 

11 01 06 * Ácidos não anteriormente especificados 

11 01 07* Bases de decapagem 

11 01 11* Líquidos de lavagem aquosos, contendo substâncias perigosas 

11 01 13* Resíduos de desengorduramento, contendo substâncias perigosas 

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

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

12 03 01* Líquidos de lavagem aquosos 

13 01 05* Emulsões não clorados  

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

Terrestre e 

marítima 

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 óleos/água 

13 07 01* Fuelóleo e gasóleo 
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Código LER Designação Origem 

13 07 02* Gasolina 

13 07 03*  Outros combustíveis (incluindo misturas) 

13 08 99* Outros resíduos não anteriormente especificados 

Terrestre 

(Industria e 

Serviços 

16 01 14* Fluidos anticongelantes contendo substâncias perigosas 

16 03 03* Resíduos inorgânicos contendo substâncias perigosas 

16 03 05* Resíduos orgânicos contendo substâncias perigosas 

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 fora de uso, contendo ou compostos 
por substâncias perigosas 

16 05 08* Produtos químicos orgânicos fora de uso, contendo ou compostos 
por substâncias perigosas 

16 05 09* Produtos químicos fora de uso, não abrangidos em 16 05 06, 16 05 
07 ou 16 05 08 

16 07 08* Resíduos contendo hidrocarbonetos Terrestre e 

marítima 

16 07 09* Resíduos contendo outras substâncias perigosas 

Terrestre 
(Industria e 

Serviços 

16 08 06 * Líquidos usados utilizados como catalisadores 

16 09 04* Substâncias oxidantes não anteriormente especificadas. 

16 10 01* Resíduos líquidos aquosos contendo substâncias perigosas 

16 10 03* Concentrados aquosos contendo substâncias perigosas 

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

19 02 08* Resíduos combustíveis líquidos contendo substâncias perigosas 

19 07 02* Lixiviados de aterros, contendo substâncias perigosas 

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

19 11 02* Alcatrões ácidos 

19 11 03* Resíduos líquidos aquosos 

19 13 07* Resíduos líquidos aquosos e concentrados aquosos da 
descontaminação de águas freáticas, contendo substâncias 
perigosas 

20 01 13* Solventes 

20 01 14* Ácidos 

Terrestre 

(Industria e 

Serviços) 

20 01 15* Resíduos alcalinos 

20 01 17* Produtos químicos para fotografia 

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

20 01 29* Detergentes contendo substâncias perigosas 
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Quadro 8- Lista de resíduos perigosos sólidos a rececionar para a operação de valorização - 
R12 – Preparação de resíduos perigosos sólidos para valorização energética, por processo 
exclusivamente físico, no âmbito do n.º 2 do artigo 22.º do RGGR 

Código LER Designação Origem 

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

Terrestre 
(Indústria, 
Serviços e 
Comércio) 

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

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 

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

05 01 02* Lamas de dessalinização 

05 01 03* Lamas do fundo dos depósitos 

05 01 04* Lamas alquílicas ácidas 

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

05 01 15* Argilas de filtração usadas 

05 06 01* Alcatrões ácidos 

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

06 10 02* Resíduos contendo substâncias perigosas. 

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

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

07 01 10* Outros absorventes usados e bolos de filtração  

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

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 14* Resíduos de aditivos, contendo substâncias perigosas 

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 04 07* Resíduos de destilação e resíduos de reação halogenados 

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

Terrestre 
(Indústria, 
Serviços e 
Comércio) 

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 13* Resíduos sólidos contendo substâncias perigosas 

07 05 10* Outros absorventes usados e bolos de filtração  

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

07 05 07* Resíduos de destilação e resíduos de reação halogenados 
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Código LER Designação Origem 

07 05 08* Outros resíduos de destilação e resíduos de reação 

07 05 09* Absorventes usados e bolos de filtração halogenados 

07 05 13* Resíduos sólidos contendo substâncias perigosas 

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 07 07* Resíduos de destilação e resíduos de reação halogenados 

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

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 

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

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

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

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

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

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

10 01 14* 
Cinzas, escórias e poeiras de caldeiras de coincineração, contendo 
substâncias perigosas 

10 01 16* Cinzas volantes de coincineração, contendo substâncias perigosas 

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

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

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

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

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

Terrestre, 
(Indústria, 
Serviços e 
Comércio) 

 

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

10 04 05 * Outras partículas e poeiras. 

10 09 11* Outras partículas contendo substâncias perigosas 

10 10 11* Outras partículas contendo substâncias perigosas 

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

11 01 08 Lamas de fosfatação 

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

12 01 14* Lamas de maquinagem, contendo substâncias perigosas 

13 08 99 Outros resíduos não anteriormente especificados 

14 06 05 Lamas ou resíduos sólidos, contendo solventes 

15 02 02 
Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleos não 
anteriormente  

16 03 03* Resíduos inorgânicos contendo substâncias perigosas 
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Código LER Designação Origem 

16 03 05* Resíduos orgânicos contendo substâncias perigosas 

16 07 08* Resíduos contendo hidrocarbonetos 

16 07 09* Resíduos contendo outras substâncias perigosas 

17 02 01 Madeira 

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

17 05 05* Lamas de dragagem, contendo substâncias perigosas 

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

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 13* Cinzas volantes, contendo substâncias perigosas 

19 01 15* Cinzas de caldeiras, contendo substâncias perigosas 

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

19 02 09* Resíduos combustíveis sólidos contendo substâncias perigosas 

19 03 04* Resíduos assinalados como perigosos, parcialmente estabilizados 

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

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

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

19 11 01* Argilas de filtração usadas 

19 11 02* Alcatrões ácidos 

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

19 12 04  Plástico e borracha 

19 12 06* Madeira contendo substâncias perigosas 

19 02 07 Madeira não abrangida em 19 12 06 

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

Terrestre, 
(Indústria, 
Serviços e 
Comércio) 

 

20 01 37* Madeira contendo substâncias perigosas 

20 01 38 Madeira não abrangida em 20 01 37 
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Quadro 9 - Lista de resíduos perigosos a rececionar para a operação de armazenamento 
(R13/D15) 

Código LER Designação 

02 01 08* Resíduos agroquímicos contendo substâncias perigosas 

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

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

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

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

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

04 02 14* Resíduos dos acabamentos contendo solventes orgânicos 

04 02 16* Corantes e pigmentos, contendo substâncias perigosas 

05 01 02* Lamas de dessalinização 

05 01 04* Lamas alquílicas ácidas 

05 01 07* Alcatrões ácidos 

05 01 08* Outros alcatrões 

05 01 11* Resíduos da limpeza de combustíveis com bases 

05 01 12* Hidrocarbonetos contendo ácidos 

05 01 15* Argilas de filtração usadas 

05 06 01* Alcatrões ácidos 

05 06 03* Outros alcatrões 

05 07 01* Resíduos contendo mercúrio 

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

06 03 15* Óxidos metálicos contendo metais pesados. 

06 04 05* Resíduos contendo outros metais pesados. 

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

06 06 02* Resíduos contendo sulfuretos perigosos. 

06 07 01* Resíduos de eletrólise contendo amianto. 

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

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

06 09 03* Resíduos cálcicos de reação contendo ou contaminados com substâncias perigosas. 
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06 10 02* Resíduos contendo substâncias perigosas. 

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 05* Fuligem. 

06 13 04* Resíduos do processamento do amianto. 

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 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 14* Resíduos de aditivos, contendo substâncias perigosas 

07 02 16* Resíduos contendo silicones perigosos 

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

07 04 13* Resíduos sólidos contendo substâncias perigosas 

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 reação halogenados 

07 05 08* Outros resíduos de destilação e resíduos de reação 

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 13* Resíduos sólidos contendo substâncias perigosas 

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 tratamento local de efluentes, contendo substâncias perigosas 

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 reação halogenados 

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

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

08 03 17* Resíduos de tonner de impressão contendo substâncias perigosas.  
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08 03 19* Óleos de dispersão.  

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

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

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

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

08 04 17* Óleo de resina. 

08 05 01* Resíduos de isocianatos 

09 01 01* Banhos de revelação e ativação, de base aquosa 

09 01 02* Banhos de revelação de chapas litográficas de impressão, de fase 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 11* Máquinas fotográficas descartáveis com pilhas incluídas em 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 
03 

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

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

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 coincineração, contendo substâncias perigosas 

10 01 16* Cinzas volantes de coincineração, contendo substâncias perigosas 

10 01 18* Resíduos da limpeza de gases, contendo substâncias perigosas 

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

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

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

10 03 04* Escórias da produção primária. 

10 03 08* Escórias salinas da produção secundária. 

10 03 09* Impurezas negras da produção secundária. 

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

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

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

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

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

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

10 03 29* Resíduos do tratamento das escórias salinas e do tratamento das impurezas negras, 
contendo substâncias perigosas. 
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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 05 03* Poeiras de gases de combustão. 

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 06 03* Poeiras de gases de combustão. 

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

10 08 08* Escórias salinas da produção primária e secundária 

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

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

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

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

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

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

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

10 09 11* Outras partículas contendo substâncias perigosas 

10 09 13* Resíduos de aglutinantes contendo substâncias perigosas 

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

10 10 05+ Machos e moldes de fundição não vazados, contendo substâncias perigosas 

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

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

10 10 11* Outras partículas contendo substâncias perigosas 

10 10 13* Resíduos de aglutinantes contendo substâncias perigosas 

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

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

10 11 11* Resíduos de vidro em pequenas partículas e em pó de vidro, contendo metais pesados 
(por exemplo, tubos catódicos) 

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

10 11 15* Resíduos sólidos do tratamento de gases de combustão, contendo substâncias perigosas 
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10 11 17* Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases de combustão, contendo substâncias 
perigosas 

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

10 12 11* Resíduos de vitrificação, contendo metais pesados 

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

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

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 13* Resíduos de desengorduramento, contendo substâncias perigosas 

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

11 01 16* Reinas de permuta iónica, saturadas ou usadas 

11 01 98* Outros resíduos contendo substâncias perigosas 

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

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

11 02 07* Outros resíduos contendo substâncias perigosas 

11 03 01* Resíduos contendo cianetos 

11 03 02 * Outros resíduos 

11 05 03* Resíduos sólidos do tratamento de gases 

11 05 04* Fluxantes usados 

12 01 06* Óleos minerais de maquinagem, com halogéneos (exceto 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 12 Ceras e gorduras usadas 

12 01 14 Lamas de maquinagem, contendo substâncias perigosas 

12 01 16 Resíduos de materiais de granalhagem, contendo substâncias perigosas 

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

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

12 03 02 Resíduos do desengorduramento a vapor 

13 01 01* Óleos hidráulicos contendo PCB  

13 01 04* Emulsões cloradas 

13 01 05* Emulsões não clorados  

13 01 09* Óleos hidráulicos minerais clorados 

13 02 04* Óleos minerais clorados 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 
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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 solventes 

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

15 01 11* Embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob pressão, com matriz porosa sólida 
perigosa (por exemplo, amianto) 

16 01 04* Veículos em fim de vida  

16 01 08* Componentes contendo mercúrio 

16 01 09* Componentes contendo PCB 

16 01 10* Componentes explosivos [por exemplo, almofadas de ar (air bags)] 

16 01 11* Pastilhas de travões, não contendo amianto 

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

16 02 09* Transformadores e condensadores, contendo PCB 

16 02 10* Equipamento fora de uso, contendo ou contaminado por PCB, não abrangido em 16 02 
09 

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

16 02 12* Equipamento fora de uso, contendo amianto livre 

16 02 13* Equipamento fora de uso contendo componentes perigosos (2) não abrangidos em 16 02 
09 a 16 02 12 

16 02 15* Componentes perigosos retirados de equipamento fora de uso 

16 03 03* Resíduos inorgânicos contendo substâncias perigosas 

16 03 05* Resíduos orgânicos contendo substâncias perigosas 

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

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 

16 06 01* Pilhas de chumbo 

16 06 02* Pilhas de níquel-cádmio 

16 06 03* Pilhas contendo mercúrio 

16 06 06* Eletrólitos de pilhas e acumuladores recolhidos separadamente 

16 07 09* Resíduos contendo outras substâncias perigosas 

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

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 04* Substâncias oxidantes não anteriormente especificadas. 
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16 10 03* Concentrados aquosos contendo substâncias perigosas 

16 11 01* Revestimentos de fornos e refratários à base de carbono, provenientes de processos 
metalúrgicos, contendo substâncias perigosas 

16 11 03* Outros revestimentos de fornos e refratários, provenientes de processos metalúrgicos, 
contendo substâncias perigosas 

16 11 05* Revestimentos de fornos e refratários, provenientes de processos não metalúrgicos, 
contendo substâncias perigosas 

17 01 06* Misturas ou frações separadas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 
contendo substâncias perigosas  

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

17 03 01* Misturas betuminosas contendo alcatrão 

17 03 03* Alcatrão e produtos de alcatrão 

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 05* Lamas de dragagem, contendo substâncias perigosas 

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

17 06 01* Materiais de isolamento, contendo amianto 

17 06 03* Outros materiais de isolamento, contendo ou constituídos por substâncias perigosas 

17 06 05* Materiais de construção contendo amianto. 

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

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, 
revestimentos de piso à base de resinas com PCB, envidraçados vedados contendo PCB, 
condensadores com PBC) 

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

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 13* Cinzas volantes, contendo substâncias perigosas 

19 01 15* Cinzas de caldeiras, contendo substâncias perigosas 

19 01 17* Resíduos de pirólise, contendo substâncias perigosas 

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

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 11* Outros resíduos contendo substâncias perigosas 

19 03 04* Resíduos assinalados como perigosos, parcialmente estabilizados 

19 03 06* Resíduos assinalados como perigosos, solidificados 
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19 04 02* Cinzas volantes e outros resíduos do tratamento de gases de combustão 

19 04 03* Fase sólida não vitrificada 

19 07 02* Lixiviados de aterros, contendo substâncias perigosas 

19 08 06* Resinas da 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 10* Misturas de gorduras e óleos, da separação óleo/água, não abrangidas em 19 08 09 

19 10 03* Frações leves e poeiras, contendo substâncias perigosas 

19 10 05* Outras frações contendo substâncias perigosas 

19 11 01* Argilas de filtração usadas 

19 11 02* Alcatrões ácidos 

19 11 04* Resíduos da limpeza de combustíveis com bases 

19 11 07* Resíduos da limpeza de gases de combustão 

19 12 06* Madeira contendo substâncias perigosas 

19 12 11* Outros resíduos (incluindo misturas de materiais) do tratamento mecânico de resíduos, 
contendo substâncias perigosas 

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

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 clorofluorocarbonetos 

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

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

20 01 29* Detergentes contendo substâncias perigosas 

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 35* Equipamento elétrico e eletrónico fora de uso não abrangido em 20 01 21 ou 20 01 23 
contendo componentes perigosos (1) 

20 01 37* Madeira contendo substâncias perigosas 

Os componentes perigosos de equipamento elétrico e eletrónico podem incluir acumuladores e pilhas 
abrangidos em 16 06 e assinalados como perigosos, interruptores de mercúrio, vidro de tubos de raios 
catódicos e outro vidro ativado, etc. 
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Quadro 10 - Lista de resíduos não perigosos a rececionar para a operação de armazenamento 

(R13/D15) 

Código LER Designação 

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

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 

02 01 03  Resíduos de tecidos vegetais 

02 01 04  Resíduos de plásticos (excluindo embalagens) 

02 01 07  Resíduos silvícolas 

02 01 09  Resíduos agroquímicos não abrangidos em 02 01 08 

02 01 10  Resíduos metálicos 

02 01 99  Outros resíduos não anteriormente especificados 

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 de 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  Lamas de lavagem, limpeza, e redução mecânica das matérias-primas 

02 07 02  Resíduos da destilação do 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 05 Serradura, aparas, fitas de aplainamento, madeira, aglomerados e folheados não 
abrangidos em 030104 

03 01 99  Outros resíduos não anteriormente especificados 

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 de lixívia verde (provenientes da valorização da lixivia 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 destinados 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 abrangidos em 03 03 10 

03 03 99  Outros resíduos não anteriormente especificados 

04 01 01  Resíduos das operações de descarna e divisão de tripas 

04 01 02  Resíduos da operação de calagem 

04 01 04  Licores de curtimenta, contendo crómio 

04 01 05  Licores de curtimenta, sem 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) 

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

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

04 02 20  Lamas do tratamento local de efluentes, não abrangidas em 040219 

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 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 

05 01 14 Resíduos de colunas de arrefecimento 

05 01 16 Resíduos contendo enxofre, na dessulfuração de petróleo 

05 01 17 Betumes 

05 01 99 Outros resíduos não anteriormente especificados 

05 06 Resíduos do tratamento pirolítico do carvão 

05 06 04 Resíduos de colunas de arrefecimento 

05 06 99 Outros resíduos não anteriormente especificados 

05 07 02 Resíduos contendo enxofre 
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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 14  Sais no estado sólido e em soluções não abrangidos em 06 03 11 e 06 03 13 

06 03 16  Óxidos metálicos não abrangidos em 06 03 15 

06 03 99  Outros resíduos não anteriormente especificados 

06 04 99  Outros resíduos não anteriormente especificados 

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

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

06 06 99  Outros resíduos não anteriormente especificados 

06 07 99  Outros resíduos não anteriormente especificados 

06 08 99  Outros resíduos não anteriormente especificados 

06 09 02  Escórias com fósforo 

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

06 09 99  Outros resíduos não anteriormente especificados 

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 03  Negro de fumo 

06 13 99  Outros resíduos não anteriormente especificados 

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

07 02 13  Resíduos de plásticos 

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

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

07 03 99  Outros resíduos não anteriormente especificados 

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

07 04 99  Outros resíduos não anteriormente especificados 

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

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

07 06 99  Outros resíduos não anteriormente especificados 

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

08 01 14 Lamas de tinta não abrangidas em 08 01 13 

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

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

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

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 13  Resíduos de tintas não abrangidos em 08 03 12.  

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

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

08 03 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 

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

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

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

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

08 04 99 Outros resíduos não anteriormente especificados 

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 10 Máquinas fotográficas descartáveis sem pilhas  

09 01 12 Máquinas fotográficas descartáveis com pilhas não abrangidas em 09 01 11 

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 05 Resíduos cálcicos de reação, na forma sólida, provenientes da dessulfuração dos gases 
de combustão 

10 01 07 Resíduos cálcicos, sob forma de lamas, provenientes da dessulfuração dos gases de 
combustão 

10 01 15  Cinzas, escórias e poeiras de caldeiras de coincineração, não abrangidas em 10 01 14 
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10 01 17  Cinzas volantes de coincineração, não abrangidas em 10 01 16 

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

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

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

10 02 10 Escamas de laminagem 

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

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 05  Resíduos de alumina 

10 03 16  Escumas não abrangidas em 100315 

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

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

10 03 22  Outras partículas e poeiras (incluindo poeiras da trituração de escórias), não 
abrangidas em 10 03 21 

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

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

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

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 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 04  Outras partículas e poeiras 

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

10 05 11  Impurezas e escumas, não abrangidas em 100510 

10 05 99  Outros resíduos não anteriormente especificados 

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 
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10 06 04  Outras partículas e poeiras 

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 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 09 Outras escórias 

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

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

10 08 14 Resíduos de ânodos 

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

10 08 18  Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases de combustão, não abrangidos em 
10 08 17 

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

10 08 99 Outros resíduos não anteriormente especificados 

10 09 03 Escórias de forno 

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

10 09 08 Machos e moldes de fundição vazios, não abrangidos em 10 09 07 

10 09 10 Poeiras de gases de combustão, não abrangidos em 10 09 09 

10 09 12 Outras partículas não abrangidas em 10 09 11 

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

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 de forno 

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

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

10 10 10 Poeiras de gases de combustão, não abrangidos em 10 10 09 

10 10 12 Outras partículas não abrangidas em 10 010 11 

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

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 Outras partículas e poeiras 
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10 11 10 Resíduos da preparação da mistura (antes do processo térmico), não abrangidos em 
10 11 09 

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

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

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

10 11 18 Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases de combustão, não abrangidos em 
10 11 17 

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 Poeiras e partículas 

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 processo térmico) 

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

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 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 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 10 Lamas e bolos de filtração, não abrangidos em 10 01 09 

11 01 12 Líquidos de lavagem aquosos, não abrangidos em 10 11 11 

11 01 14 Resíduos de desengorduramento, não abrangidos em 10 01 13 

11 01 99 Outros resíduos não anteriormente especificados 

11 02 03 Resíduos da produção de ânodos dos processos eletrolíticos aquosos 

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

11 02 99 Outros resíduos não anteriormente especificados 

11 05 01 Escórias de zinco 

11 05 02 Cinzas de zinco 

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 
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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 13 Resíduos de soldadura 

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

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

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

12 01 99 Outros resíduos não anteriormente especificados 

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 têxteis 

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

16 01 03 Pneus usados 

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

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

16 01 16  Depósitos para gás liquefeito 

16 01 15 Fluidos anticongelantes não abrangidos em 16 01 14 

16 01 17 Metais ferrosos 

16 01 18 Metais não ferrosos 

16 01 19 Plástico. 

16 01 20 Vidro. 

16 01 22  Componentes não anteriormente especificados 

16 01 99 Outros resíduos não anteriormente especificados 

16 02 14 Equipamento fora de uso não abrangido em 16 02 09 a 16 02 13 

16 02 16 Componentes retirados de equipamento fora de uso não abrangidos em 16 02 15 

16 03 04 Resíduos inorgânicos não abrangidos em 16 03 03 

16 03 06 Resíduos orgânicos não abrangidos em 16 03 05 

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

16 06 04 Pilhas alcalinas (exceto 16 06 03) 

16 06 05 Outras pilhas e acumuladores 

16 07 99 Outros resíduos não anteriormente especificados 

16 08 01 Catalisadores usados contendo ouro, prata, rénio, paládio, irídio ou platina (exceto 16 
08 07) 
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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 fluído (exceto 16 08 07) 

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

16 10 04 Concentrados aquosos não abrangidos em 16 10 03 

16 11 02  Revestimentos de fornos e Refratários à base de carbono, não abrangidos em 16 11 01 

16 11 04  Outros revestimentos de fornos e refratários, não abrangidos em 16 11 03 

16 11 06  Revestimentos de fornos e refratários, 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 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 03 02 Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 01 

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 11  Cabos não abrangidos em 17 04 10 

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

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

17 05 08 Balastros de linhas de caminho-de-ferro, não abrangidas em 17 05 07 

17 06 04 Materiais de isolamento, não abrangidos em 17 06 01 e 17 06 03 

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

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 02 Materiais ferrosos removidos das cinzas 

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

19 01 14 Cinzas volantes não abrangidas em 19 01 13 

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

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

19 02 10 Resíduos combustíveis não abrangidos em 19 02 08 e 19 02 09 

19 02 99 Outros resíduos não anteriormente especificados 

19 03 05 Resíduos estabilizados não abrangidos em 19 03 04 

19 03 07 Resíduos solidificados não abrangidos em 19 03 06 

19 04 01 Resíduos vitrificados 

19 04 04 Resíduos líquidos aquosos da têmpera de resíduos vitrificados 

19 05 01  Fração não composta de resíduos urbanos e equiparados 

19 05 02  Fração não composta 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 03  Lixiviados de aterros, não abrangidos em 19 07 02 

19 08 01 Gradados 

19 08 02 Resíduos de desarenamento 

19 08 05 Lamas de tratamento de águas residuais urbanas 

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

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

19 08 14 Lamas e outros tratamentos de águas residuais industriais, não abrangidos 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 Reinas 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 01 Resíduos de ferro ou aço 

19 10 02 Resíduos não ferrosos 

19 10 04 Frações leves e poeiras não abrangidas em 19 10 03 

19 10 06 Outras frações não abrangidas em 19 10 05 

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

19 11 99 Outros resíduos não anteriormente especificados 
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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 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 12 Outros resíduos (incluindo mistura de materiais) do tratamento mecânico de resíduos 
não abrangidos em 19 12 11) 

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

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

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

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 25 Óleos e gorduras alimentares 

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

20 01 30  Detergentes não abrangidos em 20 01 29 

20 01 34 Pilhas e acumuladores, não abrangidos em 20 01 33 

20 01 36 Equipamento elétrico e eletrónico fora de uso não abrangido em 20 01 21, 20 01 23 
ou 20 01 35. 

20 0138  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 
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20 03 07  Monstros 

20 03 99  Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados 

Quadro 11 - Lista de resíduos perigosos a rececionar para a operação de valorização  

R9 - Produção de produtos petrolíferos a partir de resíduos (Atividade industrial classificada 
na subclasse da CAE-REV.3: 19202) 

Código LER Designação Origem 

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

Marítima 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 óleos/água 

Marítima  
e  

Terrestre 

13 07 01* Fuelóleo e gasóleo 

13 07 02* Gasolina 

13 07 03*  Outros combustíveis (incluindo misturas) 

13 08 99* Outros resíduos não anteriormente especificados 

16 07 08* Resíduos contendo hidrocarbonetos 
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ANEXO III Lista de Equipamentos 
Tabela 1 - Lista de equipamentos associados ao processo de tratamento de águas 
contaminadas (D9) 

Designação Identificação Número 
Capacidade 

máxima 

Tanques da zona de descarga e armazenamento Tk 4, Tk757, Tk758,  3 60 m3/cada 

Tanques da zona de descarga e armazenamento Tk V1/ Tk V2/ Tk V3/  
Tk V4 

4 65 m3/cada 

Tanques da zona de descarga e armazenamento Tk 1 1 135 m3/cada 

Tabela 2 - Lista de equipamentos da ETARI 

Designação Identificação Número 
Capacidade 

máxima 

Tanques de decantação a montante  - 8 75 m3/cada 

Sistema de gradagem - 1 - 

Tanque de receção Tk1 1 10 m3 

Tamisador - 1 15 m3/hora 

Tanque de equalização Tk2 1 250 m3 

Tanque de coagulação Tk3 1 8 m3 

Flotador DAF (tanque de 20 m3) Tk4 1 10 m3/hora 

Reatores SRB biológicos Tk5/Tk6 2 500 m3/cada 

Filtro prensa - 1 1 m3/hora 

Tanque de armazenagem de água residual 
tratada 

Tk7 1 50 m3 

Tanque de água tratada para rega - 1 10 m3 

Tanque de água tratada - 1 100 m3 

Filtro de carvão ativado - 2 2 m3/cada 

 

Tabela 3 - Lista de equipamentos associados ao processo de tratamento de lamas contaminadas (D9) 

Designação Identificação Número 
Capacidade 

máxima 

Tanques 1, 2 e 3 (fossas de armazenamento de 
lamas líquidas) 

Tk1/Tk2/Tk3 3 50 m3/cada 

Baias de descarga de lamas secas - 2 25 m2/cada 

Centrífuga horizontal - - 8 m3/hora 

Bomba de alimentação - - 8 m3/hora 

Silo Cal / resíduos - 1 30 m3 

Silo cinzas/cimento /residuos - 1 30 m3 

Desegregador/doseador dos Silos Reagentes - 2 500 Kg/hora/ cada 

Tanque Tratamento águas e lamas do 
tratamento de superfície 

- 1 2 m3/hora 

Pá carregadora - 1 - 
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Tabela 4 - Lista de equipamentos associados ao processo de tratamento de óleos usados (R12) 

Designação Identificação Número 
Capacidade 

máxima 

Tanques receção OU superficiais (dotados de 
serpentina a vapor de água) 

Tk 747/04, Tk 748/04, Tk 
749/04 Tk 751/04  

4 100 m3/cada  

Tanque de homogeneização da zona de 
tratamento (tanque pulmão) 

- 2 4 m3/hora 

Tanques de armazenamento (sem aquecimento) Tk 753/04 Tk 754/04  
Tk 755/04 Tk 756/04  

4 100 m3/cada  

Permutador de calor - 1 - 

Filtro cesto automático - 2 4 m3/hora/cada 

Centrífuga vertical/separadora MPFX  - 2 1,6 m3/hora/cada 

Tanque cónico de rejeitados do processo (1) - 1 35 m3 

(1) O tanque dos rejeitados recebe os rejeitados do processo de tratamento de óleos usados (R12) e do 
tratamento de resíduos líquidos de hidrocarbonetos para produção de fuelóleo (R9). 

 

Tabela 5 - Lista de equipamentos associados ao processo de tratamento de filtros de óleos (R12) 

Designação Identificação Número 
Capacidade 

máxima 

Tremonha de alimentação  - 1 - 

Mesa pré triagem vibratória  M401 1 - 

Triturador primário  TR401 1 1 t/hora  

Reservatório/contentor de recolha das 
escorrências de óleo 

- - - 

Mesa vibratória M402 M402 1 - 

Moinho (triturador secundário) TR402 1 - 

Separador magnético/metálico - 1 - 

Contentor de armazenamento de metais - Variável - 

Contentores de armazenamento de óleo - Variável - 

Contentor de armazenamento de papel de filtro 
contaminado 

- Variável - 

Tabela 6- Lista de equipamentos associados ao processo de tratamento de resíduos de embalagens 
não perigosos (R12) 

Designação Identificação Número 
Capacidade 

máxima 

Pré triturador 4 eixos - 1 - 

Moinho XRT 4565 1 500 kg/h 

Detetor de metais - 1 - 

Lavador por fricção L101 1 - 

Tina decantação  L102 1 - 

Centrifugador CH 60 1 - 

Contentor de armazenamento de metais - Variável - 

Contentor lamas - Variável - 

Sistema armazenagem big bags - 1 - 
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Tabela 7- Lista de equipamentos associados ao processo de preparação de resíduos perigosos líquidos 
para valorização energética (R12) 

Designação Identificação Número 
Capacidade 

máxima 

Bomba misturadora/centrífuga - 1 40 m3/hora 

Tanques de armazenamento e homogeneização 
(localizados na linha de descarga e 
armazenamento/tratamento de águas 
contaminadas) 

TK 759/04 e TK 760/04 2 60 m3/cada 

Tabela 8 - Lista de equipamentos associados ao processo de preparação de resíduos perigosos sólidos 
para valorização energética (R12) 

Designação Identificação Número 
Capacidade 

máxima 

Triturador UNTHA VR 120 - 1 2 m3/hora 

Separador magnético - 1 - 

Contentor de armazenamento de sucata/metais - Diversos - 

Silo de armazenamento de resíduo pré-triturado 
para coincineração 

- 2 43 m3/cada 

Contentor de armazenagem intermédia, após 
triturador 

- 1 20 m3 

Tabela 9 - Lista de equipamentos associados ao armazenamento de resíduos (R13/D15) 

Designação Identificação Número 
Capacidade 

máxima 

Empilhador  - 2 - 

Contentores  - - - 

Compactador horizontal - - 1 t/h 

Tabela 9 - Lista de equipamentos associados à atividade industrial de tratamento de resíduos (R9), 
classificada na subclasse da CAE-REV.3: 19202 (produção de produtos petrolíferos a partir de resíduos) 

Designação Identificação Número 
Capacidade 

máxima 

Filtro cesto automático - 1 3,2 m3/hora 

Permutador de calor - 1 - 

Tanque duplo de 100 m3, constituído por um 
tanque interior de 40 m3 e outro exterior de 60 
m3 

Tk 752/04 1 40 m3/60 m3 

Tanque de processo com manga de 
aquecimento a vapor, localizado na zona de 
armazenamento e descarga  

Tk 750/04 1 100 m3 

Centrífuga vertical/separadora - 1 3,2 m3/hora 

Tanque de armazenamento produto acabado 
fuelóleo (teor enxofre inferior a 1%) 

Tk 2 1 135 m3 

Tanque de armazenamento produto acabado 
fuelóleo (teor enxofre superior a 1%) 

Tk 3 1 60 m3 
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ANEXO IV – Título de Utilização de Recursos Hídricos 
 

- Licença de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Água Subterrânea 
n.º  CP001272.2015.RH5 



Processo n.º: 450.10.02.02.001560.2015.RH5

Utilização n.º: CP001272.2015.RH5

Início: 2015/02/02

Comunicação Prévia - Início de Utilização dos Recursos Hídricos

Identificação

País* Portugal

Número de Identificação fiscal* 502069732

Nome/Denominação Social* Correia & Correia, Lda

Morada* Rua da Agra, Nº 570

Localidade Guilhabreu

Código Postal 4485-239

Concelho* Vila do Conde

Telefones 916607362

Localização

Designação da captação Alvará de Licença n.º299-C/2005

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Edificio destinado a armazém e actividade industrial de 2 pisos e logradouro

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Pinhal Interior Sul / Sertã / Sertã

Longitude -8.10657

Latitude 39.81838

Região Hidrográfica RH5 :: Tejo

Bacia Hidrográfica 144 :: Zezere

Sub-Bacia Hidrográfica 05TEJ0871 :: Ribeira da Sertã

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Massa de água A0x1RH5 :: Macico Antigo Indiferenciado da Bacia do Tejo

Classificação do estado/potencial ecológico
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa
de água

Bom

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Reforço

Método Outro

Profundidade (m) 200.0

Diâmetro máximo (mm) 170.0

Tipo PVC

Profundidade (m) 200.0
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Diâmetro máximo da coluna (mm) 140.0

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Potência do sistema de extração (cv) 4.0

Volume máximo anual (m3) 4200.0

Mês de maior consumo agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

350

Finalidades

Rega

Área total a regar (ha) 1.6000

Área atual a regar (ha) 0.3500

Área a regar no horizonte de projeto (ha)

Vai ser promovido tratamento à água captada |_|

Outras origens de água para rega Não existe

Tipo de tratamento

Finalidade da rega

Finalidade da rega

Espaços verdes

Especificação das culturas

Tipo de cultura Tipo de rega

Jardins e relvado Gota a gota

Jardins e relvado Aspersão

Condições Gerais

1ª A captação será exclusivamente utilizada para a(s) finalidade(s) e no local supra indicados, fim que não pode ser alterado sem
prévia autorização da entidade licenciadora.

2ª Qualquer alteração das condições de exploração da captação deverá ser comunicada à entidade licenciadora.

3ª A captação que deixe de ter a função para que foi inicialmente constituída deve ser desativada no prazo de 15 dias após a cessação
da sua exploração e selada de acordo com os procedimentos que este Serviço venha a indicar, tal como é referido no artigo 46º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. A cessação bem como a interrupção prolongada da exploração de águas subterrâneas,
deverá igualmente ser comunicada a este Serviço.

Outras Condições

1ª A presente Comunicação Prévia anula e substitui a autorização de utilização dos recursos hídricos para captação, emitida com o
código 0299/04-DSMA-DMA.

2ª Caso haja conflito com outros utilizadores do mesmo aquífero, com captações localizadas a uma distância inferior a 100 metros, a
eventual utilização desta captação será condicionada aos resultados de um Estudo Hidrogeológico, cuja realização ficará a cargo do
utilizador.
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O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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