Entrada Esp RP / RNP
Caracterizazão perigosidade do residuo
Regulamento 1357/2014 +CLP

Classificação do residuo
Capitulo da Lista (xx)
Actividade geradora do resíduo

Processo que deu origem ao
resíduo

Descrição dos
resíduos produzidos

Constituintes dos resíduos
/Estimativa

Denominação Resíduo
LER
Subcapitulo da Lista (xx xx)

Area/
Sector de produção
CAP 01-12
FONTE GERADORA

CAP 17 - 20
FONTE GERADORA

CAP 13, 14, 15
NATUREZA DO RESIDUO

CAP 16
NÃO RELACIONADOS
COM O SETOR

99 CAP 01-12
99 CAP 17 - 20

Entrada
ABS -RP

Entrada
ABS -RNP

Entrada
Esp - RP

Determinação
POPs se

Entrada
Esp - RNP
COMPOSIÇÃO DO RESIDUO

OBSERVAÇÕES PARA ATRIBUIÇÃO DO CAPITULO

1

Operações de eliminação de materiais
obsoletos

Resíduos resultantes do abate de
material informático inutilizado

Impressoras, telemóveis sem bateria etc..

100% embalagem exterior
sem componentes químicos
ou eléctricos

Serviços de Suporte

20 - Residuos urbanos e equiparados (residuos domesticos do comercio da industria e dos serviços incluindo
fracções recolhidas selectivamente)

Residuo similar ao residuo domestico, serviços.

20 01 - Frações recolhidas seletivamente (exceto 15 01)

2

Operações de eliminação de materiaprima

Resíduos de produtos químicos
fora de uso ou fora de validade

Produtos químicos variados inorganicos fora de
uso ou fora da validade

100% quimicos em
embalagens

Armazens

16 - Resíduos não especificados noutros capítulos da lista

Sem codigo LER adequado nos Cap anteriores com
particularidade para Cap 6,7,8
Residuo não especificado directamente com o processo
produtivo

16 05 - Gases em recipientes sob pressão e produtos químicos fora de
uso

X

Residuo com a mesma
composição do produto
que lhes deu origem

3

Pintura de pás

Resíduos resultantes do processo
de pintura manual

Residuos de tinta resultantes da pintura

100% tinta em embalagens

Acabamentos - P3

08 - Resíduos do fabrico, formulação, distribuição e utilização (FFDU) de revestimentos (tintas, vernizes e esmaltes
vítreos), colas, vedantes e tintas de impressão

Residuo não especificado directamente com o sector principal
(12). No processo de fabrico faz-se a utilização de colas, tintas,
resinas etc

08 0 1- Resíduos do FFDU e da remoção de tintas e vernizes

X

Residuo de mistura de
substâncias

Serviços de Suporte:
Áreas Tecnicas

16 - Resíduos não especificados noutros capítulos da lista

Sem codigo LER adequado nos Cap anteriores com particuaridade
para o Cap 14
Residuo não especificado directamente com o processo
produtivo

16 01- Veículos em fim de vida de diferentes meios de transporte
(incluindo máquinas todo-o-terreno) e
resíduos do desmantelamento de veículos em fim de vida e da
manutenção de veículos (exceto 13, 14, 16 06 e 16 08)

X

Residuo de mistura de
substâncias

14 06 - Resíduos de solventes, fluidos de refrigeração e gases
propulsores de espumas/aerossóis orgânicos

X

Residuo com a mesma
composição do produto
que lhes deu origem

Consulta manual do equipamento

X

Residuo com a mesma
composição do produto
que lhes deu origem

Consulta de FDS dos produtos a eliminar

99% liquido de refrigeração
1% oleo

4

Libertação não conrolada de liquido
refrigerante

Resíduo resultante de um derrame
num gerador

Residuos de liquidos de refrigeração

5

Operações de manutenção a
equipamentos de refrigeração

Intrevenção em equipamentos de
refrigeração

Gases refrigerados

100% clorofluorcabbonetos
HCFC, HFC

Serviços de Suporte

14- Resíduos de solventes, fluidos de refrigeração e gases propulsores orgânicos (exceto 07 e 08)

Atribuição de codigo com designação directa

6

Operações de eliminação de materiais
obsoletos

Residuo resultante da
inoperacionalização de
equipamento

Chiller

Equipamento com gás e
oleo no seu interior

Serviços de Suporte:
Áreas Tecnicas

16 - Resíduos não especificados noutros capítulos da lista

Residuo não especificado directamente com o sector. Referente a
um fluxo especifico de residuo

7

Operações de eliminação de produtos
químicos

Resíduos de produtos químicos de
laboratório fora de uso ou fora de
validade

Additif anti-rouille
Ácido Perclórico

100% Quimicos em
embalagem

Serviços de Suporte:
Laboratorio

8

Oleos alimentares

Residuos de oleos alimentares
resultantes da confecção de
alimentos/ Serviço de cantina
interno prestado por empresa
externa

Oleos alimentares

Oleos alimentares

Cantina

Limpeza de separador de gorduras

Residuos de águas gordurosas

Águas gordurosas provenientes da confecção de
alimentos da cantina

100% - águas gordurosas
provenientes da confecção
de alimentos da cantina

10

Eliminação de residuos de purgas de
compressores

Resíduos de purgas de
compressores
Residuos resultantes da lavagem
de ferramentas sujas com cola

Águas contaminadas resultantes de purgas de ar
comprimido

Mistura de água e oleo

11

Eliminação de residuos de lavagens

Residuos resultantes da lavagem
de ferramentas sujas com cola

Águas contaminadas resultantes da lavagem de
ferramentas

9

100% águas contaminadas

16 - Resíduos não especificados noutros capítulos da lista

Residuo não especificado directamente com o sector.
Especificação directa no Cap 16.

16 05 - Gases em recipientes sob pressão e produtos químicos fora de
uso

20 - Resíduos urbanos e equiparados (resíduos domésticos, do comércio, da indústria e dos serviços),
incluindo as frações recolhidas seletivamente

Residuo similar ao residuo domestico recolhido pelo
subcontratado residente

20 01 -Frações recolhidas seletivamente (exceto 15 01)

Cantina

Residuo resultante do separador de gorduras da cantina

19 08 - Residuos de estação de tratamento de aguas residuais sem
outras especificações

Serviços de Suporte:
Áreas Tecnicas

13 -Oleos usados e residuos de combustiveis liquidos

Residuo com denominação exacta na LER

13 05 - Conteudo separador oleo /água

16 10 - Resíduos líquidos aquosos destinados a tratamento noutro local

Atribuição
LER
Entrada
(xxxxxx)

Denominação do residuo

()

NA

200136

Equipamento elétrico e eletrónico fora de uso não
abrangido em 20 01 21, 20 01 23 ou 20 01 35

Presença generica de HP3, HP8, HP14 sem avaliação de
concentrações

NA

160507*

Produtos químicos inorgânicos fora de uso,
contendo ou compostos por substâncias perigosas

Consulta de FDS relativas às diferentes
substancias que constituem a mistura

Presença generica de HP14 sem avaliação de concentrações

NA

080111*

Resíduos de tintas e vernizes, contendo solventes
orgânicos ou outras substâncias perigosas

Considerou-se possivel presença de óleo
no liquido de refrigeração, considerando a
presença de substancias perigosas.

Presença generica de HP14 sem avaliação de concentrações

NA

160114
*

Fluidos anticongelantes contendo substâncias
perigosas

()

()

140601*

Clorofluorcarbonetos, HCFC, HFC

Presença generica de HP14 sem avaliação de concentrações

NA

160213
*

Equipamento fora de uso, contendo componentes
perigosos

Presença generica de HP8, HP14 sem avaliação de concentrações

NA

160506*

Produtos químicos de laboratório, contendo ou
compostos por substâncias perigosas, incluindo
misturas de produtos químicos de laboratório

Equipamentos sem componentes químicos ou eléctricos

Consulta de FDS dos produtos a eliminar

()

X

16 02 Resíduos de equipamento elétrico e eletrónico

19 - Residuos de instalações de gestao de residuos de estaçoes Ex situ de Tratamento de águas residuais e da preparação de
agua para consumo humano e de agua para consumo industrial

Serviços de Suporte:
Áreas Tecnicas

X

PERIGOSIDADE INDIVIDUAL DOS CONSTITUINTES DOS RESIDUOS:
necessario
(Correlação das advertências de perigo de substãncias perigosas Decisao 2014/955/EU
dos produtos de origem com as caracteristicas de perigosidade do
Residuo)

X

Residuos resultantes da confecção de alimentos sem componentes
perigosos

()

()

200125

Óleos e gorduras alimentares

X

Residuos resultantes da confecção de alimentos sem componentes
perigosos

()

()

190809

Misturas de gorduras e oleos de separação
oleo/agua contendo apenas oleos e gorduras
alimentares

()

()

NA

130507*

Água com óleo proveniente dos separadores óleo/
água

Presença generica de HP3, HP14 sem avaliação de concentrações

NA

161001*

Resíduos líquidos aquosos contendo substâncias
perigosas

Presença generica de HP8, HP14 sem avaliação de concentrações

NA

160305*

Resíduos orgânicos contendo substâncias perigosas

Embalagens limpas não contaminadas

()

NA

150103

Embalagens de madeira

X

X

Residuo de mistura de
substâncias

X

Residuo com a mesma
composição do produto
que lhes deu origem

Residuos contaminados com oleos e
outras substancias perigosas
Consulta de FDS

16 - Resíduos não especificados noutros capítulos da lista

Residuo não especificado directamente com o processo de
fabrico

Moldes
Acabamentos
Engenharia

16 - Resíduos não especificados noutros capítulos da lista

Sem codigo LER adequado nos Cap anteriores com
particularidade para Cap 6,7,8
Residuo não especificado directamente com o processo
produtivo

16 03 - Lotes fora das especificações e produtos não utilizados

Produção
Serviços de Suporte:
Logística, Manutenção

15- Resíduos de embalagens; absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e vestuário de proteção
sem outras especificações

Todos os residuos de embalagem são classificados no capitulo 15

15 01 - Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados de
embalagens, recolhidos separadamente)

12 01 - Resíduos da moldagem e do tratamento físico e mecânico de
superfície de metais e plásticos

X

()

()

()

120199

Resíduos sem outras especificações

Operações de eliminação de produtos
químicos

ResÍduos de produtos quÍmicos
não validados ou não utilizados

Produtos quÍmicos variados organicos fora de uso
ou fora da validade

Resinas, endurecedores

Operação de eliminação de
Embalagens de madeira

Residuos de embalagens de
madeira primarias, secundarias
terciárias

Paletes reciclaveis, paletes não reciclaveis, caixas de
madeira, caixas de contornos, bobines de madeira,
restos de madeira etc..

30% paletes valorizaveis
70% embalagens não
valorizaveis

14

Eliminação de resíduos resultantes do
fabrico das pás eólicas

Residuos não perigosos e não
reciclaveis resultantes das
principais etapas do processo de
fabrico.
Residuos resultantes de peças não
conformes

Residuos compositos catalisados, residuos de
ripagens, corte, prparação de moldes, lay up,
desmoldagem, consumiveis necessarios ao
processo residuos não perigosos, e não
valorizaveis.
Pré fabs para sucata fisica, não passíveis de
trituração

70% ripagens
30% restantes etapas do
processo

Produção
Serviços de Suporte

12 - Residuos da moldagem e do tratamento fisico e mecanico de superficies de metais plasticos - residuos de
processos de desengorduramento a agua e a vapor

O capitulo 12 é o Cap. mais addequado á actividade principal.
Em todo o processo de fabrico de pás são gerados residuos
considerados banais ou seja residuos não valorizaveis e não
perigosos com entrada para CDR (Composto derivado de
residuo)

15

Operação de desmantelamento de
moldes

Aparas plásticas resultantes do
desmantelamento de moldes

Materiais plásticos constituintes dos moldes

Outros componentes dos
moldes que não sejam de
isolamento nem metalicos

Serviços de Suporte:
Manutenção

12 - Residuos da moldagem e do tratamento fisico e mecanico de superficies de metais plasticos - residuos de
processos de desengorduramento a agua e a vapor

Atribuição do capitulo 12 para a carcterização do residuo

12 01 - Resíduos da moldagem e do tratamento físico e mecânico de
superfície de metais e plásticos

X

()

()

()

120105

Aparas de matérias plásticas

16

Eliminação de consumiveis plasticos

Excedentes de materia plastica
resultantes do processo de RIM

Green Mesh

100% Green Mesh

Produção

12 - Residuos da moldagem e do tratamento fisico e mecanico de superficies de metais plasticos - residuos de
processos de desengorduramento a agua e a vapor

Atribuição do capitulo 12 para a carcterização do residuo

12 01 - Resíduos da moldagem e do tratamento físico e mecânico de
superfície de metais e plásticos

X

()

()

()

120105

Aparas de matérias plásticas

Eliminação de papel/ cartao resultante
do processo

Residuos de embalagens
secundarias e terciarias
Consumiveis de papel necessarios
ao processo passiveis de
reciclagem

Caixas de cartão, tubos de cartão, papel auxiliar de
corte, instruções de EPI´s

Produção
Todos os Serviços de
Suporte

15- Resíduos de embalagens; absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e vestuário de proteção
sem outras especificações

Todos os residuos de embalagem são classificados no Cap15.
O papel proveniente dos escritorios, é considerado neste
capitulo atendendo à sua % comparativamente á industrial

15 01 - Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados de
embalagens, recolhidos separadamente)

X

Residuos constituidos por papel/cartao sem contaminação destinado à
reciclagem

()

NA

150101

Embalagens de papel e cartao

Eliminação de plastico de embalagem

Residuos de embalagens de
plastico secundarias e terciarias
Consumiveis plasticos necessarios
ao processo passiveis de
reciclagem,

Plásticos de embalagem limpos transparente, PE
incolor, PP, filme, PE cor, PP rosa, Azul , Acessorios
plasticos GRG´s, Tampinhas e redes de insertos,
ABS, tabuleiros plasticos, esferovite, tubos PVC

Produção
Todos os Serviços de
Suporte:

15- Resíduos de embalagens; absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e vestuário de proteção
sem outras especificações

Todos os residuos de embalagem são classificados no Cap 15.
Os plásticos provenientes dos escritorios, com excepção das
garrafas de agua, estao considerados neste capitulo atendendo à
sua % comparativamente á industrial

15 01 - Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados de
embalagens, recolhidos separadamente)

X

Residuos constituidos por Plastico sem contaminação destinado à
reciclagem

()

NA

150102

Embalagens de Plastico

Não foi considerado o capitulo 15 uma vez que o residuo é
bastante equiparado a urbano

20 01 - Frações recolhidas seletivamente (exceto 15 01)

X

()

()

()

200139

Plásticos

Uma vez que o residuo apresenta maioritariamente fibra de vidro
na sua composição, fez-se a correspondencia com o capitulo 10
apesar da actividade principal se enquadrar no capitulo 12
Solicitou-se parecer à APA para validação do codigo atribuido

10 11 - Resíduos do fabrico de vidro e de produtos de vidro

X

()

()

()

101105

Partículas e poeiras

Materiais filtrantes resultantes da aspiração de pó maioritariamente
constituido por fibra de vidro, epi´s, vestuario sem contaminação com
matérias perigosas

()

NA

150203

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza
e vestuário de proteção não abrangidos em 15 02
02

()

()

()

200304

Lamas de fossas séticas

()

()

()

200121*

2001 Frações recolhidas seletivamente (exceto 15
01)

Presença generica de HP8, HP14 sem avaliação de concentrações

NA

160508*

Produtos químicos orgânicos fora de uso, contendo
ou compostos por substâncias perigosas

Residuo com a mesma
Residuos liquidos não catalisados
composição do produto derivados de produtos quimicos perigosos Presença generica de HP8, HP14 sem avaliação de concentrações
Consulta de FDS dos produtos a eliminar
que lhes deu origem

NA

080409*

Resíduos de colas e vedantes, contendo solventes
orgânicos ou outras substâncias perigosas

Presença generica de HP3, HP8, HP14 sem avaliação de
concentrações

NA

150202*

Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros
de óleo sem outras especificações), panos de
limpeza e vestuário de proteção, contaminados
por substâncias perigosas

()

NA

150104

Embalagens de metal

12

13

17

18

100 % papel/ cartão

100 % plástico

19

Eliminação de garrafas de plastico

Abastecimento de água aos
colaboradores

Garrafas e garrafões PET

100%plastico

Produção
Cantina

20- Resíduos urbanos e equiparados (resíduos domésticos, do comércio, da indústria e dos serviços),
incluindo as frações recolhidas seletivamente

20

Operação de eliminação de residuos de
pó

Residuos de pó resultante do
corte de peças, reparações,
preparação de moldes, e
aspiração do pavimento

Pó de aspiração de aspiradores e centrais de
despoeiramento

Pó constituido
maioritariamente por fibra
de vidro

Produção
Areas Tecnicas:
Centrais de
despoeiramento

10 - Resíduos de processos térmicos

21

Operação de eliminação de filtros de
pó de equipamentos, EPI´S Etc

Residuos resultantes dos sistemas
de filtragem de po e Epi´s não
contaminados

Materiais filtrantes

100 % filtros de pó

Produção
Serviços de Suporte:
Manutenção
Areas Tecnicas:
Centrais de

22

Operação de Limpeza de estação
elevatoria

Lamas das águas residuais
domésticas

Lamas da central elevatória de esgotos

100% lamas de fossas
septicas

23

Manutenção de iluminarias do
estabelecimento

Residuos resultantes da
substituição de luminarias

Lampadas fluorescentes

100 % lampadas
fluorescentes

24

Operações de Limpeza de bacias de
retenção superficiais ou subterraneas

Residuos resultantes de derrames

Produtos quimicos liquidos e/ou solidos já
catalisados em bacias de retenção

100% produtos químicos

25

Operações de eliminação de
excedentes de produtos quimicos
liquidos não catalisados

Residuos resultantes de
excedentes de produtos quimicos
derivados directamente do
processo

Excedentes de resinas, colas, masssas, etc

26

Operação de eliminação de
desperdicios contaminados

Residuos absorventes resultantes
da contaminação com produtos
quimicos, Epi´s contaminados

27

Operação de eliminação de
embalagens

Residuos de embalagem rsultantes
da segregação de embalagens
metálicas da cantina

X

Consulta de FDS dos produtos a eliminar

15 - Resíduos de embalagens; absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e vestuário de proteção
sem outras especificações

Classificação atribuida a materiais filtrantes, vestuario de
protecção, Epi´s

15 02 -Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário
de proteção

20 - Resíduos urbanos e equiparados (resíduos domésticos, do comércio, da indústria e dos serviços),
incluindo as frações recolhidas seletivamente

Residuo equiparado a urbano

20 03 - Outros resíduos urbanos e equiparados

20- Resíduos urbanos e equiparados (resíduos domésticos, do comércio, da indústria e dos serviços),
incluindo as frações recolhidas seletivamente

Residuo equiparado a urbano

20 01 - Frações recolhidas seletivamente (exceto 15 01)

Armazens

16 - Resíduos não especificados noutros capítulos da lista

Residuo não especificado directamente com o processo de
fabrico

16 05 - Gases em recipientes sob pressão e produtos químicos fora de
uso

X

100% produtos químicos

Industrial/ Produção

08 - Resíduos do fabrico, formulação, distribuição e utilização (FFDU) de revestimentos (tintas, vernizes e esmaltes
vítreos), colas, vedantes e tintas de impressão

Residuo não especificado directamente com o sector principal no
entanto noo processo de fabrico faz-se a utilização de colas
resinas etc

08 04 - Resíduos do FFDU de colas e vedantes (incluindo produtos
impermeabilizantes)

X

Panos contaminados, equipamento de protecção
individual contaminado, plasticos e cartao
contaminados, rolos de aplicação de produtos
quimicos, filtros de oleo, Epi´s contaminados

100 %Materiais absorventes
contaminados

Produção
Serviços de Suporte:
Manutenção
Infraestruturas

15- Resíduos de embalagens; absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e vestuário de proteção
sem outras especificações

Classificação atribuida a materiais absorventes contaminados

15 02 - Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário
de proteção

X

Embalagens vazias não contaminadas
Latas metalicas de conservas, embalagens metalicas
de refrigerantes

100 % embalagens metalicas
de origem alimentar

Serviços de Suporte:
Cantina

15- Resíduos de embalagens; absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e vestuário de proteção
sem outras especificações

Classificação de cordo com o capitulo 15 uma vez que este
capitulo engloba todos os residuos de embalagem de origem
domestica, comercial ou industrial

15 01 - Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados de
embalagens, recolhidos separadamente)

15- Resíduos de embalagens; absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e vestuário de proteção
sem outras especificações

Residuo identificado como sendo de embalagem com origem no
processo

15 01 - Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados de
embalagens, recolhidos separadamente)

X

Residuo com a mesma
composição do produto
que lhes deu origem

Residuos de embalagens vazias de
produtos quimicos perigosos
Consulta de FDS

Presença generica de HP3, HP6 HP8, HP14 sem avaliação de
concentrações

NA

150110
*

Embalagens contendo ou contaminadas por
resíduos de substâncias perigosas

X

Residuo com a mesma
composição do produto
que lhes deu origem

Residuos que compreendem agulhas e
objectos cortantes

Presença generica de HP9 sem avaliação de concentrações

NA

180103*

Resíduos cujas recolha e eliminação estão sujeitas
a requisitos específicos com vista à prevenção de
infeções

Areas Tecnicas: Estação
elevatória

Areas Tecnicas:
Infraestruturas

X

X

X

Residuo de mistura de
substâncias

Residuo de mistura de
substâncias

X

Residuos liquidos e/ou catalisados de
produtos quimicos com caracteristicas de
perigosidade
Consulta de FDS relativas às diferentes
substancias que constituem a mistura

Residuos contaminados com produtos
quimicos prigosos
Consulta de FDS

Residuos não contaminados de origem alimentar

28

Operação de eliminação de
embalagens contaminadas

Residuos de embalagem rsultantes
da utilização de produtos quimicos

Embalagens vazias contaminadas, recipientes
contaminados, GRG´S vazios contaminados

100% embalagens vazias
contaminadas de plastico e
de metal

Produção
Armazens
Serviços de Suporte
Manutenção
Infraestruturas

29

Serviços médicos internos e prestação
de Primeiros socorros

Unidades de tratamento e
cuidados de saude: Posto medico +
Sala de primeiros socorros

Residuos resultantes da actividade dos
profissionais de saude

Residuos do Grupo III e
grupo IV

Posto médico
Sala de Primeiros
Socorros

18- Resíduos da prestação de cuidados de saúde a seres humanos ou animais e/ou de investigação
relacionada (exceto resíduos de cozinha e restauração não provenientes diretamente da prestação de
cuidados de saúde)

Residuos especificos do tratamento de ococrrencias de segurança

18 01 - Resíduos de maternidades e do diagnóstico, tratamento ou
prevenção de doenças em seres humanos

30

Operação de substituição de pneus

Resíduos resultantes da
substituição de pneus das rodas de
contentores de residuos

Camaras de pneus usados

100% camaras de pneus

Serviços de Suporte/
Ambiente, Manutenção

16 - Resíduos não especificados noutros capítulos da lista

Considerou-se a atribuição do capitulo 16 atendendo à
especificidade do residuo

16 01 - Veículos em fim de vida de diferentes meios de transporte
(incluindo máquinas todo-o-terreno) e
resíduos do desmantelamento de veículos em fim de vida e da
manutenção de veículos (exceto 13, 14,
16 06 e 16 08)

X

()

()

()

160103

Pneus usados

Operação de eliminação de residuos de
fibra de vidro

Resíduos resultantes do corte de
fibra de vidro e dos ajustes de
produção

Fibra de vidro seca

100% fibra de vidro seca

Corte
Moldes

10 - Resíduos de processos térmicos

Uma vez que o residuo é expressamente fibra de vidro fez-se a
correspondencia com o capitulo 10, apesar da actividade
principal se enquadrar no capitulo 12. Solicitou-se parecer à APA
para validação Do codigo respectivo

10 10 - Resíduos da fundição de peças não ferrosas

X

Residuos de fibra de vidro seca sem contaminação

()

()

101103

Resíduos de materiais fibrosos à base de vidro

32

Operações de eliminação de estruturas
ou utensílios metálicos

Residuos metálicos resultantes do
desmantelamento de moldes,
passadiços, e residuos metalicos
auxiliares aos processo de
produção

Passadiços, componentes metalicos de moldes,
distanciadores, calhas, abraçadeiras, espatulas,
passadores, cabos electricos etc

100% sucata ferrosa e não
ferrosa

Produçao
Serviços de Suporte:
Manutenção

20 - Resíduos urbanos e equiparados (resíduos domésticos, do comércio, da indústria e dos serviços), incluindo as
frações recolhidas seletivamente

Residuo equiparado a urbano com especificação exacta

20 01 - Frações recolhidas seletivamente (exceto 15 01)

X

()

()

()

200140

Metais

33

Manutenção de equipamentos

Residuos de vidros partidos de
equipamentos

Vidro limpo

100% vidro

Serviços de Suporte/
Ambiente, Manutenção

20 - Resíduos urbanos e equiparados (resíduos domésticos, do comércio, da indústria e dos serviços), incluindo as
frações recolhidas seletivamente

Residuo equiparado a urbano com especificação exacta

20 01 - Frações recolhidas seletivamente (exceto 15 01)

X

()

()

()

200102

Vidro

34

Operações de manutenção de
equipamentos

Residuos da manutenção de
máquinas

Mangueiras hidraulicas

100% mangueiras com
residuos de óleo

Serviços de Suporte/
Manutenção

16 - Resíduos não especificados noutros capítulos da lista

Residuo não especificado directamente com o processo de
fabrico

16 07 - Resíduos da limpeza de tanques de transporte, de depósitos de
armazenagem e de barris (exceto 05 e
13)

X

()

()

()

160708*

Resíduos contendo hidrocarbonetos

35

Manutenção de infraestruturas

Residuos excedentes do
desentupimento de canos

Utilização de ácido cloridrico

100 % ácido cloridrico

Serviços de Suporte:
Manutenção
Infraestruturas

06 - Resíduos de processos químicos inorgânicos

Residuo resultante da utilização de acido cloridrico

06 01 - Resíduos do fabrico, formulação, distribuição e utilização (FFDU)
de ácidos

X

()

()

()

060101*

Ácido clorídrico

36

Operações de eliminação de materiais
obsoletos

Residuos resultantes do abate de
material informatico inutilizado

Baterias de chumbo

100% baterias de chumbo

Serviços de Suporte

16 - Resíduos não especificados noutros capítulos da lista

Residuo não especificado directamente com o processo
produtivo. Referente a um fluxo especifico de residuo

16 06 - Pilhas e acumuladores

X

()

()

()

160601*

Acumuladores de chumbo

37

Operações de rectificação de peças

Residuos resultantes do processo
de rectificação dos insertos

Limalhas

100% limalhas ferrosas

Acabamentos P2

12 - Resíduos da moldagem e do tratamento físico e mecânico de superfície de metais e plásticos

Residuo com caracterização directa na actividade principal

12 01 - Resíduos da moldagem e do tratamento físico e mecânico de
superfície de metais e plásticos

()

()

()

120101

Aparas e limalhas de metais ferrosos

08- Resíduos do fabrico, formulação, distribuição e utilização (FFDU) de revestimentos (tintas, vernizes e
esmaltes vítreos), colas, vedantes e tintas de impressão

Residuo com caracterização directa no capitulo 08

08 03 - Resíduos do FFDU de tintas de impressão

Presença generica de HP14 sem avaliação de concentrações

NA

080317*

Resíduos de toner de impressão, contendo
substâncias perigosas

31

X

X

Residuo com a mesma
composição do produto
que lhes deu origem

Apesar de não haver informação
disponivel quanto á composição dos
tinteiros atendendo ao principio de
precaução considera-se um residuo
perigoso

()

()

130208*

Outros óleos de motores, transmissões e
lubrificação

X

Residuo de mistura de
substâncias

Mistura de água e de produtos quimicos
com caracterisiticas de perigosidade
Consulta de FDS

Presença generica de HP14, HP8 sem avaliação de concentrações

NA

160508*

Produtos químicos orgânicos fora de uso, contendo
ou compostos por substâncias perigosas

X

Residuo com a mesma
composição do produto
que lhes deu origem

Embalagens vazias sob pressao de
produtos quimicos perigosos
Consulta de FDS

Presença generica de HP3 sem avaliação de concentrações

NA

150111*

Embalagens de metal, incluindo recipientes vazios
sob pressão, contendo uma matriz porosa sólida
perigosa (por exemplo, amianto)

Eliminação de tonner´s

Residuos resultantes de
impressões

Tonner´s e tinteiros vazios

100 % tonner´s e tinteiros

Serviços de Suporte:
Serviços
Administrativos

39

Operações de Manutenção de
equipamentos

Residuos resultantes da
substituição de óleo em
equipamentos, lubrificações etc

Oleos usados

100% Oleos usados

Serviços de Suporte:
Manutenção

13 - Óleos usados e resíduos de combustíveis líquidos (exceto óleos alimentares, 05,12 e 19)

O Cap 13 inclui todos os óleos usados, sendo este Capitulo o
mais adequado para a classificação

13 02 - Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados

40

Operações de Limpeza de bacias de
retenção subterraneas

Residuos resultantes de derrames
e activação do sistema de incêndio

Mistura de residuos de quimicos derramados com
águas da activação do sistema de extinção de
incendio

90% água
10% resinas /endurecedores

Armazens

16 - Resíduos não especificados noutros capítulos da lista

Residuo não especificado directamente com o processo de
fabrico

16 05 - Gases em recipientes sob pressão e produtos químicos fora de
uso

41

Operação de eliminação de latas de
spray

Residuos resultantes da utilização
de sprays

Residuos de embalagens vazias sob pressao

100% Embalagens de sprays
sob pressao

Acabamentos - P3
Serviços de suporte/
Manutenção

15- Resíduos de embalagens; absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e vestuário de proteção
sem outras especificações

Residuo identificado como sendo de embalagem

15 01 - Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados de
embalagens, recolhidos separadamente)

42

Lavagem dos pavimentos industriais

Residuos resultantes da lavagem
dos pavimentos de produção

Residuos de Lamas aquosas das águas de lavagem

Mistura de água, e pó
acumulado no pavimento

Produção

08 - Resíduos do fabrico, formulação, distribuição e utilização (FFDU) de revestimentos (tintas, vernizes e
esmaltes vítreos), colas, vedantes e tintas de impressão

Considerou-se este capitulo uma vez que no pavimento podemos
ter vertigio de colas, resinas catalisadas e sem perigosidade,
resultantes do processo

08 04 - Resíduos do FFDU de colas e vedantes (incluindo produtos
impermeabilizantes)

X

()

()

()

80499

Resíduos sem outras especificações

43

Lavagem de equipamentos

Lavagem do circuito da máquina de
preparação de tintas

Lamas da mistura de solvente com tinta

90% Diluente
10%Tinta

Acabamentos - P3

14 - Resíduos de solventes, fluidos de refrigeração e gases propulsores orgânicos (exceto 07 e 08)

Atribuição do capitulo 14 atendendo à especificadade do residuo

14 06 - Resíduos de solventes, fluidos de refrigeração e gases
propulsores de espumas/aerossóis orgânicos

X

()

()

()

140605
*

Lamas ou resíduos sólidos, contendo outros
solventes

44

Limpeza de equipamentos

Residuos de excedentes de
solvente resultantes de limpeza de
utensílios

Solventes liquidos usados

100% solventes liquidos

Serviços de suporte/
Manutenção

14 - Resíduos de solventes, fluidos de refrigeração e gases propulsores orgânicos (exceto 07 e 08)

Atribuição do capitulo 14 atendendo à especificadade do residuo

14 06 - Resíduos de solventes, fluidos de refrigeração e gases
propulsores de espumas/aerossóis orgânicos

X

()

()

()

140603*

Outros solventes e misturas de solventes

45

Operação de eliminação de pilhas

Residuos de pilhas de
equipamentos

Pilhas de maquinas fotograficas, lanternas, ou de
outros equipamentos trazidas pelos colaboradores

100% Pilhas

Serviços de Suporte/
Manutenção,
Informatica

20 - Resíduos urbanos e equiparados (resíduos domésticos, do comércio, da indústria e dos serviços),
incluindo as frações recolhidas seletivamente

Considerado um residuo similar ao doméstico

20 01 - Frações recolhidas seletivamente (exceto 15 01)

Residuo com a mesma
Considera-se um residuo perigosos
composição do produto atendendo ao principio da Precaução - em
caso de duvida considerar perigoso
que lhes deu origem

Presença generica de HP14 sem avaliação de concentrações

NA

200133*

Pilhas e acumuladores abrangidos em 16 06 01, 16
06 02 ou 16 06 03 e pilhas e acumuladores não
triados contendo desses acumuladores ou pilhas

46

Operações de remoção de residuos
provenientes de construção

Residuos resultantes de
intrevenções em infraestruturas
internas

Residuos de pavimento, betao, estuques etc..

100% residuos resultantes
de operações de contrução

Serviços de Suporte/
Informatica

17 - Resíduos de construção e de demolição (incluindo solos escavados de locais contaminados)

Considerado um residuo resultante de actividades de construção

17 01 - Betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos

X

Residuos não constituidos por materiais contaminados nem por
amianto

()

NA

170107

Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e
materiais cerâmicos, não abrangidas em 17 01 06

47

Operações de desmantelamento de
moldes

Residuos rsultantes do
desmantelamento de moldes

Residuos de Isolamento de moldes

100% La de rocha

Serviços de Suporte/
Manutenção

17 - Resíduos de construção e de demolição (incluindo solos escavados de locais contaminados)

Fez-se a correspondencia com o Cap 17uma vez que o residuo é
expressamente material de isolamento, lâ de rocha .

17 06 - Materiais de isolamento e materiais de construção contendo
amianto

X

Residuos não constituidos por materiais contaminados nem por
amianto

()

NA

170604

Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06
01 e 17 06 03

Simulacros

Residuos proveniente de
simulacros

Residuos de simulações de incêndio com material
espumifero

Mistura de materiais e
espumifro

Serviços de Suporte:
HSE

16 - Resíduos não especificados noutros capítulos da lista

Residuo não especificado directamente com o sector

16 03 - Lotes fora das especificações e produtos não utilizados

Presença generica de HP3 sem avaliação de concentrações

NA

160303*

Resíduos inorgânicos contendo substâncias
perigosas

38

48

()

X

X

X

Residuo de mistura de
substâncias

Residuos constituidos por materiais
potencialmente inflamaveis e espumifero

49
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