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RESUMO 
 

 

 

Este trabalho tem como objectivo principal constituir-se numa contribuição para 

a redução, valorização e tratamento de resíduos de sectores industriais em Portugal 

numa abordagem de Ecologia Industrial. Com base nesta abordagem avalia-se a 

possibilidade de estabelecer redes empresariais integradas, dentro de uma ou mais 

fileiras, identificando novos fluxos de materiais e energia que permitam evoluir de 

unidades isoladas para sistemas de empresas. Desta forma, a partir da análise dos 

resíduos e respectivos fluxos de materiais, pretende contribuir-se para o aumento do 

conhecimento, cientificamente fundamentado, sobre as relações entre a indústria e o 

ambiente, e como poderão gerar-se sinergias para a promoção de soluções de 

problemas ambientais, numa base económica e em actuação responsável. Pretende-se 

assim, uma visão integradora sobre esta problemática no sentido de contribuir para a 

implementação da eco-eficiência e do desenvolvimento eco-industrial. 

O domínio de estudo deste trabalho foi centrado espacialmente no distrito de 

Aveiro e incluiu cinco sectores de actividade - Cortiça, Calçado, Metais, Madeira e 

Cerâmica - seleccionados como os mais importantes naquela área geográfica. 

O estabelecimento dos fluxos de materiais, com ênfase nos resíduos, para os 

sectores em estudo, veio revelar uma “rede primária” e uma “rede secundária” de 

produção de resíduos e evidenciou produções elevadas de resíduos que se traduzem 

em perdas importantes de matéria-prima de sectores estratégicos da economia 

nacional. Com base nos resultados desta análise de fluxos de materiais e numa 

investigação direccionada para a valorização dos resíduos industriais, aumento de 

produtividade e cumprimento da legislação na área do ambiente, foram propostas 

quatro novas soluções tecnológicas. Estas soluções deram origem a quatro patentes 

nacionais das quais duas foram posteriormente registadas como patentes mundiais ou 

internacionais e uma como patente europeia. 

Uma reflexão sobre o conceito e a definição de resíduo, a análise dos dados 

baseados nos mapas de resíduos (nomeadamente quanto às quantidades de resíduos 

valorizadas e eliminadas) e na Lista Europeia de Resíduos, sustentaram a proposta de 

um novo método de classificação de resíduos industriais: o Método Claro-Valente-Pires 

ou Método CVP. 



ABSTRACT 
 

 

 

The main objective of this work is to provide a significant contribution to the 

reduction, valorisation or recovery, and treatment of residues from Portuguese 

industrial sectors, within an Industrial Ecology approach. Based on this approach, the 

possibility of establishing integrated networks of enterprises, within one or more 

industrial sectors, is evaluated.  The identification of new flows of materials and energy 

will allow the evolution from isolated units to enterprises’ networks.  In this way, from 

the analysis of the wastes and their corresponding flows of materials, it is intended to 

contribute – on a scientific basis - to the acquired knowledge on the relations between 

Industry and Environment and on the ways to generate synergies that promote 

solutions for environmental problems, on both the economical basis and responsible 

action. This will contribute to an integrated vision over the problems, thus contributing 

to eco-efficiency implementation and eco-industrial development. 

The domain of this work was geographically centred in the Aveiro district and 

includes five industrial sectors – Cork, Shoes, Metals, Wood, and Ceramics – selected 

as the most relevant in that area. 

The analysis of the materials’ flows, with emphasis on the wastes, for the 

sectors under study, revealed a “primary net” and a “secondary net” for the production 

of wastes and put on evidence high production of wastes, which result on important 

losses of prime materials in the strategic sectors of national economy. Based on the 

results of this materials’ flows analysis and in the research directed to (i) the recovery 

of industrial wastes, (ii) increase of productivity, and (iii) fulfilment of environmental 

legislation, four new technological solutions are proposed. These solutions yielded four 

national patents, two of which were afterwards converted to international patents and 

one converted to European patent. 

A reflexion on the concept and definition of waste, the data analysis based on 

residues mapping (namely, in what concerns the amounts of wastes that are produced 

and recovered) and on the European Residues List give rise to the proposal of a new 

methodology for the classification of industrial residues: the 

Claro-Valente-Pires Method or CVP Method. 
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1. Introdução 
 

 

 

 
As questões ambientais têm-se revelado um tema de interesse crescente, 

ocupando um lugar de destaque nos novos projectos de desenvolvimento e nas 

preocupações com a qualidade de vida presente e futura. A definição, e sobretudo a 

realização de uma política ambiental, anteriormente associada a determinadas franjas 

populacionais, tecido empresarial ou facção política, começa, agora, a ser também 

uma preocupação da sociedade em geral. 

Verifica-se pois, uma evolução nos sistemas económicos para actividades 

industriais com maiores preocupações ambientais de forma a atingir um 

desenvolvimento sustentável e o surgimento de novas metodologias e abordagens 

para atingir esse objectivo. Nestas abordagens a gestão e o tratamento de resíduos 

industriais assumem grande relevância.  

Este trabalho tem como objectivo principal constituir-se numa contribuição para 

a redução, valorização e tratamento de resíduos de sectores industriais em Portugal 

numa abordagem de Ecologia Industrial. Com esta abordagem pretende avaliar-se a 

possibilidade de estabelecer redes empresariais integradas, dentro de uma ou mais 

fileiras, identificando novos fluxos de materiais e energia que permitam evoluir de 

unidades isoladas para sistemas de empresas. Desta forma, a partir da análise dos 

resíduos e respectivos fluxos de materiais, pretende contribuir-se para o aumento do 

conhecimento, cientificamente fundamentado, sobre as relações entre a indústria e o 

ambiente, e como poderão gerar-se sinergias para a promoção de soluções de 

problemas ambientais, numa base económica e em actuação responsável. Pretende-se 

assim, uma visão integradora sobre esta problemática no sentido de contribuir para a 

implementação da eco-eficiência e do desenvolvimento eco-industrial. 

A gestão de resíduos tem merecido particular atenção em toda a Europa, 

sendo-lhe atribuída uma importância crescente ao longo dos últimos anos (UE 2007). 

De acordo com a legislação Europeia, a gestão de resíduos inclui todas as operações 

relacionadas com a recolha, o transporte, o armazenamento, o tratamento, a 

valorização e a eliminação final, incluindo a monitorização e o planeamento destas 

operações (Decreto-Lei n.º 178/2006). A política nacional e comunitária tem como 

objectivo principal, nesta matéria, evitar e reduzir a produção de resíduos e o seu 
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carácter nocivo bem como evitar e reduzir o risco para a saúde humana e para o 

ambiente. Esta política de resíduos baseia-se na designada “hierarquia de gestão de 

resíduos”, que aponta como opção preferencial a prevenção e, quando tal não é 

possível, que se opte pela reutilização, reciclagem ou valorização. Neste contexto a 

eliminação de resíduos é considerada a pior opção para o ambiente, porque implica 

perda de recursos e uma responsabilidade ambiental futura, devendo restringir-se ao 

mínimo indispensável (Decreto-Lei n.º 178/2006).  

O domínio de estudo deste trabalho foi centrado espacialmente no distrito de 

Aveiro e incluiu cinco sectores de actividade - Cortiça, Calçado, Metais, Madeira e 

Cerâmica - seleccionados como os mais importantes naquela área geográfica. O distrito 

de Aveiro representa cerca de 10% do produto industrial nacional e do total nacional 

do emprego do sector secundário (AIDA 2000, AIDA 2005). Este distrito pode 

apresentar-se como um espaço territorial de referência para a implementação de uma 

abordagem de Ecologia Industrial. Tal facto torna-se ainda mais evidente numa 

publicação da Associação Industrial do Distrito de Aveiro onde se salienta que, 

 

“ … A indústria é um dos principais, senão o principal, motor de 

desenvolvimento económico desta região, mas é também um dos principais 

responsáveis pela degradação da qualidade de vida de algumas populações que nela 

habitam. Apesar de não se terem atingido ainda situações de poluição totalmente 

irreversíveis, assistiu-se até há poucos anos, a um contínuo aumento da degradação 

ambiental, com deposição incontrolada de resíduos e efluentes quer industriais quer 

domésticos…” (AIDA 2000) 

 

A apresentação do trabalho desenvolvido está estruturada em cinco capítulos, 

que se apresentam a seguir de forma sucinta. 

No presente capítulo é feita uma introdução ao domínio do estudo, tendo como 

fundamentação uma análise dos princípios da Ecologia Industrial e uma das suas 

ferramentas mais importantes, a Análise de Fluxos de Materiais. 

O capítulo 2 apresenta uma breve caracterização ambiental e socioeconómica 

do tecido industrial do distrito de Aveiro, fundamenta a selecção dos sectores 

industriais deste distrito e apresenta uma análise de fluxos de materiais, com ênfase 

nos fluxos de resíduos, dos sectores seleccionados. Esta análise suporta-se 

principalmente nos dados dos estudos nacionais de inventariação e classificação de 

resíduos industriais (PESGRI, PESGRI 2001, PNAPRI e INPRI). 
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No capítulo 3 é feito um estudo dos resíduos dos sectores seleccionados, com 

base nos dados dos mapas de registos de resíduos (Instituto dos Resíduos 2006). Esta 

análise, para além de ter em conta os fluxos de resíduos comuns a mais que um sector 

de actividade, incide particularmente sobre os resíduos produzidos em maior 

quantidade no distrito e no seu destino final (valorização e/ou eliminação). Desta 

análise resulta a proposta de um novo modelo ou método para a classificação dos 

resíduos industriais - o método Claro-Valente-Pires ou método CVP. Este método 

baseia-se nos dados do Instituto dos Resíduos (actualmente integrado na Agência 

Portuguesa do Ambiente) e na Lista Europeia de Resíduos (LER).  

O capítulo 4 apresenta, conjuntamente com algumas soluções já disponíveis 

para o tratamento e valorização de resíduos industriais dos sectores seleccionados, 

novas soluções tecnológicas que surgiram no decurso deste trabalho e foram alvo de 

registo de patentes nacionais e internacionais, como exemplos demonstradores da 

aplicação de uma abordagem de ecologia industrial resultantes de uma visão integrada 

dos fluxos analisados. As soluções apresentadas debruçaram-se sobre os resíduos 

banais produzidos em grande quantidade e que representam uma matéria-prima 

endógena do nosso país (como por exemplo a madeira e a cortiça) no caso o pó de 

cortiça e o pó de fibras e de polimento dos aglomerados de madeira mas, também, 

sobre os efluentes líquidos desses sectores. Uma das soluções proposta inclui também 

um sector nuclear da nossa economia e com grande implantação na região de Trás-os-

Montes, o sector oleícola. Os sectores da cortiça e dos aglomerados de madeira são 

uma referência a nível mundial e estratégicos para o país, de modo que estas 

inovações podem contribuir para reforçar a liderança desses sectores e contribuir para 

a sua sustentabilidade dotando-as de tecnologias amigas do ambiente e que 

contribuem para uma maior produtividade com a valorização dos seus resíduos e 

efluentes.  

No último capítulo é feito um balanço com as conclusões deste trabalho. 

 
Actualmente, é indiscutível a integração de preocupações ambientais nas 

políticas de desenvolvimento, de forma a alcançar um crescimento económico e um 

bem-estar social sustentável. Esta integração exige, no entanto, um aprofundamento 

científico sobre a educação e gestão ambiental. 

O relatório sobre desenvolvimento mundial, publicado pelo Banco Mundial em 

Outubro de 1998, sob o título “Knowledge for Development”, já fazia referência à 

necessidade da gestão ambiental se tornar parte integrante do desenvolvimento 
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sócio-económico. Neste contexto, destacam-se algumas recomendações daquele 

relatório: (i) identificar as fontes de degradação ambiental e os impactos que 

provocam, bem como quantificar os custos associados à sua redução; (ii) melhorar a 

regulamentação pública e as estratégias privadas com base no conhecimento sobre o 

ambiente; (iii) valorizar a informação sobre o ambiente por forma a integrar 

preocupações ambientais nas políticas públicas e melhorar a gestão ambiental das 

actividades privadas. 

No caso português, em particular, assume enorme relevância a implementação 

destas estratégias, uma vez que a cultura empresarial nacional está ainda longe de 

contemplar a problemática ambiental como parte integrante da sua actividade, sendo o 

caso mais comum a existência de preocupações ambientais impostas por via 

legislativa. Nesta óptica, assume particular importância uma frase de John Willing: 

 

“Um sistema de gestão ambiental eficiente, mais que uma forma de 

cumprimento da legislação, é um método eficaz de aumentar a rentabilidade das 

organizações industriais”, J. Willing 1995 (Auditing for the Environmental Quality 

Leadership). 

 

Nos últimos anos a preocupação com o ambiente integra de forma consolidada 

a política governamental em Portugal, sendo referidos factores ambientais como 

indicadores para a evolução económica e a introdução no discurso político de termos 

como “desenvolvimento sustentável” e “eco-eficiência”. No entanto, o sentimento geral 

é que a questão ambiental é uma questão global, não fazendo sentido que seja só 

aplicada por alguns países e não por outros, ou seja, que não se exija o mesmo rigor a 

todos os parceiros. Este sentimento é demonstrativo da complexidade do processo e 

evidencia a preocupação com os custos envolvidos nesta nova estratégia, 

especialmente no que se refere ao impacto na competitividade da indústria portuguesa 

num espaço europeu e internacional de forte concorrência económica. 

O tecido industrial nacional é muito heterogéneo no que concerne, por 

exemplo, à dimensão e implementação das empresas, incluindo a existência de 

pequenas e muito pequenas empresas que, isoladamente, podem não ter a capacidade 

– económica, estrutural e empresarial – de implementarem um sistema de gestão 

ambiental para todas as suas actividades, produtos e serviços. No entanto, se um 

conjunto de pequenas e médias empresas se reorganizarem numa rede integrada de 

unidades industriais, podem encontrar, dessa forma, interacções e sinergias que lhes 
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criam a capacidade de, em conjunto, implementarem processos produtivos e 

organizacionais mais eficientes e amigos do ambiente. A viabilização de um modelo de 

governação empresarial que inclui preocupações com o ambiente, conduz a uma 

redução dos impactos ambientais e, regra geral, a uma valorização e rentabilização de 

subprodutos, produtos secundários e resíduos, que por sua vez se podem traduzir em 

contrapartidas económicas.  

A criação de uma nova cultura empresarial, em que uma empresa não surge 

isolada do tecido industrial que a rodeia, mas integrada num sistema de empresas que 

proporciona um melhor desempenho ambiental, a um menor custo, bem como uma 

maior produtividade e rentabilidade, tem vindo a ser encarado como o futuro da 

actividade industrial. Esta nova filosofia encontra, desde alguns anos, aplicação prática 

nos Parques eco-empresariais ou Parques eco-industriais (eco-industrial park). Na 

génese dos Parques eco-empresariais encontramos, como principal objectivo, a 

tentativa de que os resíduos e subprodutos de uma empresa se constituam em 

matéria-prima ou fonte de energia de outra, de forma a evoluir de um sistema aberto, 

gerador de resíduos e poluição, para um sistema cíclico, relativamente fechado, e sem 

agressões ambientais relevantes. 

A implementação destes sistemas industriais, a identificação e estudo dos seus 

impactos no ambiente, a aplicação de estratégias para a redução destes últimos e a 

contribuição de dinâmicas sociais e políticas económicas neste processo, estão 

incluídos numa área de investigação emergente denominada Ecologia Industrial. 

A melhoria da qualidade do ambiente obtém-se, essencialmente, através de 

uma gestão equilibrada de aspectos ambientais, com prevenção de impactos 

ambientais, redução das descargas e emissões, conservação dos recursos naturais e 

conversão do fluxo tradicional (aberto) de materiais para um novo fluxo (fechado), 

com vantagens económicas e ecológicas.  

Numa época em que, em várias áreas, os níveis de poluição e degradação 

ambiental, bem como a escassez de recursos naturais, começam a ser preocupantes, a 

ecologia industrial, enquanto área de investigação que se pretende fortemente 

aplicada, assume um papel de grande relevância no contributo para a diminuição 

destes problemas. Simultaneamente, essa nova organização pode potenciar a criação 

de novas empresas e/ou viabilizar e recuperar empresas ou sistemas de empresas em 

dificuldades, contribuindo para um desenvolvimento e bem-estar social em harmonia 

com o ambiente. 
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A ecologia industrial pretende contribuir para a criação de um novo conceito de 

organização empresarial alicerçado no profundo conhecimento dos impactos industriais 

no ambiente e na adopção de sistemas de gestão integrada e corporativa. Esta nova 

organização permitirá identificar e implementar estratégias para a redução do impacto 

ambiental dos sistemas industriais, com o grande objectivo de atingir um 

desenvolvimento sustentável (Garner and Keoleian 1995).  

Assim, esta nova área de investigação tem como base, de um ponto de vista 

estritamente científico, o estudo das interacções e correlações físicas, químicas e 

biológicas quer entre sistemas industriais e ecológicos individualmente, quer entre 

estes sistemas. Muito recentemente, Nicholas Gallopoulos, fez uma revisão sobre a 

génese, princípios e práticas da ecologia industrial, incluindo os princípios básicos 

desta abordagem, os meios para a sua aplicação e a apresentação de exemplos da sua 

aplicação (Gallopoulos 2006). Neste artigo o autor reafirma os conceitos, objectivos e 

ferramentas da Ecologia Industrial sublinhando que, após 15 anos sobre o surgimento 

desta abordagem, esta revela grande dinamismo. Alerta no entanto, para o risco de se 

esperar demasiado desta abordagem e para o pequeno número de publicações com 

origem na indústria. 

 

Vários autores criaram definições para a Ecologia Industrial. Apresentam-se, de 

seguida, algumas dessas definições. 

 

Numa abordagem de certa forma teológica, “ecologia industrial” pode 

ser definida como os meios através dos quais se alcança e mantém um estado 

de desenvolvimento sustentável. Esta consiste numa abordagem com base em 

sistemas interrelacionados entre a actividade económica humana e os 

sistemas fundamentais biológicos, químicos e físicos com o objectivo de 

alcançar e manter a espécie humana em níveis que podem ser sustentáveis 

indefinidamente, oferecendo uma evolução continuada a nível económico, 

cultural e tecnológico. 

 
Braden Allenby, 1992 

 

 

Ecologia Industrial é uma nova abordagem para o planeamento 

industrial de produtos e processos e a implementação de estratégias de 

produção sustentáveis. É um conceito em que um sistema industrial é visto, 
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não como estando isolado dos sistemas que o rodeiam, mas em harmonia 

com estes. A Ecologia Industrial pretende a optimização do ciclo de materiais 

total desde os materiais virgens aos materiais finais, aos componentes, aos 

produtos, aos resíduos até à última utilização. 

 

Jelinski, Graedel, Laudise, McCall e Patel, 1992 

 

 

O cerne da ecologia Industrial está no simples reconhecimento de que os 

sistemas de produção e serviços são, na realidade, sistemas naturais, intimamente 

ligados aos ecossistemas locais e regionais e ao planeta.... o derradeiro objectivo é 

tornar o sistema industrial o mais possível um sistema de ciclo fechado, com uma 

reciclagem de materiais praticamente completa. 

 

Ernest Lowe, 1993 

 

 

A Ecologia Industrial é uma ciência emergente que fornece os instrumentos 

conceptuais para analisar e optimizar os fluxos de energia e materiais nos nossos 

sistemas de produção. 

 

Interagency Working Group on Industrial Ecology, 

Material and Energy Flows. 

Governo Federal Norte Americano, 1998 

 

 

Não existe uma definição única para ecologia industrial com uma aceitação 

generalizada. Contudo, muitas definições incluem linhas mestras idênticas, embora 

diferentes autores lhes possam dar relevâncias diferentes. Entre estas incluem-se as 

seguintes (Garner and Keoleian 1995): 

 

• Avaliação, de forma global, das interacções entre o sistema industrial e o 

sistema ecológico.  

• Estudo dos fluxos de energia e materiais e transformações envolvidas. 

• Abordagem multidisciplinar. 
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• Orientação para o futuro. 

• Mudança do processo de produção linear (aberto) para um processo cíclico 

(fechado), onde os resíduos de uma industria são utilizados como matéria-

prima por outra. 

• Reduzir os impactos ambientais nos sistemas ecológicos provocados pelos 

sistemas industriais. 

• Integração harmoniosa da actividade industrial nos sistemas ecológicos. 

• Identificação e comparação da organização dos sistemas industriais e 

ambientais, que indicarão as áreas potenciais de estudo e de intervenção. 

• Tornar os sistemas industriais similares aos sistemas naturais para atingir 

maior eficiência e um desenvolvimento sustentável. 

 

Podemos ainda encontrar, com uma aceitação generalizada, três elementos 

chave associados à ecologia industrial (Garner and Keoleian 1995): 

1. Traduz uma visão sistemática e integrada de todos os componentes da 

economia industrial e das suas relações com o ambiente. 

2. Enfatiza a componente ambiental nas actividades humanas, isto é, tem em 

conta os complexos modelos dos fluxos de materiais, dentro e fora do 

sistema industrial, em vez das propostas habituais que consideram a 

economia essencialmente em termos abstractos de unidade monetárias 

ou, em alternativa, de fluxos de energia. 

3. Considera a dinâmica tecnológica ou a evolução tecnológica como um 

elemento determinante na transição para um sistema industrial 

sustentável. 

 

O primeiro objectivo da ecologia industrial é promover um desenvolvimento 

sustentável a nível global, regional e local (Keoleian and Menerey 1994). O conceito de 

desenvolvimento sustentável foi definido pela Comissão Mundial para o Ambiente e 

Desenvolvimento das Nações Unidas: “Alcançar as necessidades da presente geração 

sem sacrificar as necessidades das gerações futuras” (United Nations 1987). Os 

princípios básicos inerentes ao desenvolvimento sustentável incluem a utilização 

sustentável dos recursos, preservação da saúde ecológica e humana (como por 

exemplo a manutenção da estrutura e funcionalidade dos ecossistemas), e a 

implementação da equidade ambiental, sem discriminação social e tendo em conta as 

gerações presentes e futuras (Garner et al. 1995). 
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Várias outras metodologias ou estratégias podem considerar-se 

complementares ou constituírem-se em ferramentas de apoio à ecologia industrial. 

Neste contexto podemos referir: 

A Avaliação dos Ciclos de Vida – ACV (“Life Cicle Assessment”, LCA), uma 

técnica para avaliar as consequências ambientais dos processos de produção e dos 

produtos, ou seja o impacte ambiental a eles associados durante o seu ciclo de vida, 

desde a extracção das matérias-primas até à utilização final. 

A Prevenção da Poluição (“Pollution Prevention”, PP) que é definida pela 

Agência de Protecção Ambiental do Estados Unidos (EPA) como “O uso de materiais, 

processos, ou práticas que reduzam ou eliminem a criação de poluentes na fonte”. A 

Prevenção da Poluição refere-se sobretudo a acções específicas realizadas pelas firmas 

individualmente; 

O Planeamento do ciclo de vida (“Life Cycle Design”, LCD) e o Planeamento 

para o ambiente (“Design for the Environment”, DfE) que se traduzem em abordagens 

sistemáticas e orientadas no sentido de conceber sistemas de produção sustentáveis 

mais ecológicos e económicos; 

A “minimização” de resíduos, definida pela EPA dos estados Unidos como a 

redução, na maior amplitude possível, dos resíduos perigosos que são produzidos, ou 

subsequentemente, tratados, seleccionados ou libertados;  

A Redução na fonte, um termo aplicado a qualquer actividade que reduza a 

quantidade de qualquer substância perigosa, poluente, ou contaminante que entre 

num fluxo de resíduos ou que seja libertado de alguma forma para o ambiente; 

A Gestão da qualidade ambiental total (“Total quality environmental 

management” - TQEM), usada para monitorizar, controlar e melhorar a prestação 

ambiental dentro de cada empresa. 

Existem ainda outras abordagens ligadas à ideia de desenvolvimento 

sustentável, como por exemplo a produção mais limpa (“cleaner prodution”, CP), muito 

utilizada pelo UNEP (United Nations Environment Programme), sendo o seu significado 

similar ao da prevenção da poluição. 

Estas estratégias representam políticas, ou dinâmicas, que as empresas 

podem implementar para reduzir os impactos ambientais das suas actividades. A 

adopção pelo tecido empresarial de estratégias que visem a redução de impactos 

ambientais, podem também traduzir-se em redução de custos, cumprimento dos 

regulamentos, melhoria da imagem junto dos consumidores e mais segurança e saúde 

no local trabalho. O que a ecologia industrial potencialmente oferece é a possibilidade 
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de criar uma rede organizada que permite relacionar as actividades individuais 

considerando o sistema industrial como um todo. Enquanto estratégias como a PP, 

TQME e CP se concentram nas actividades individuais das empresas para reduzir os 

impactos ambientais individuais, a ecologia industrial leva em conta as actividades de 

todas as entidades dentro do sistema industrial. O objectivo da ecologia industrial é 

reduzir na globalidade os impactos ambientais colectivos causados pela totalidade dos 

elementos dentro do sistema industrial (Garner and Keoleian 1995). Deste ponto de 

vista, estas estratégias podem constituir-se em ferramentas para a introdução da 

ecologia industrial nas empresas (Berkel 1997). 

A ecologia industrial tem as suas raízes na análise de sistemas e pretende 

constituir-se num nível mais elevado do estudo das interacções dos sistemas1 aplicado 

às interacções entre sistemas naturais e industriais (Garner and Keoleian 1995). Esta 

metodologia das interacções dos sistemas pode ser encontrada no trabalho de Jay 

Forrester (Massachusetts Institute of Technology, MIT, 1960-70) que foi um dos 

pioneiros na concepção do mundo como sendo uma série de sistemas 

interrelacionados (Principles of systems, 1968 e World Dynamics, 1971; Cambridge, 

Wright-Allen Press). Donella e Dennis Meadows publicam o livro “Limits to Growth” 

(New York. Signet, 1972) onde, usando análise de sistemas, simulam as orientações da 

degradação ambiental no mundo, realçando a “insustentabilidade” dos sistemas 

industriais da época. 

O conceito de Ecologia Industrial surge em meados dos anos setenta, no 

contexto das discussões que marcaram os primeiros anos do programa ambiental das 

Nações Unidas (UNEP). Nesta data, são de referir duas iniciativas de interesse 

relevante no que se considera as raízes da ecologia industrial: O estudo sobre o 

ecossistema Belga publicado em 1983 pelo Centro de Investigação e Informação 

Sociopolíticas e, no Japão, o estudo realizado pelo Ministério da Indústria e do 

Comércio Internacional (MITI) e o “Industrial Structure Council”.  

Em 1989, Robert Ayres desenvolveu o conceito de Metabolismo Industrial: a 

utilização de materiais e energia pela indústria e o modo como os materiais flúem 

pelos sistemas industriais e como são transformados em produtos e “dissipados” como 

resíduos (Ayres 1989). 

Nesse mesmo ano a revista Scientific American publica um número especial 

com o título Gerindo o Planeta Terra (“Managing Planet Eart”). Este número incluía um 

artigo de Robert Frosch e Nicholas Gallopoulos, ambos membros da General Motors, 

                                                 
1 Em inglês estes métodos são referidos como “systems analysis” e “systems approach”. 
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que tinha por título original “Strategies for Manufacturing” que podemos traduzir como 

Estratégias para a Produção Industrial (Frosch e Gallopoulos 1989). Neste artigo, os 

autores apresentaram o conceito de ecossistema industrial que viria a conduzir ao 

termo Ecologia Industrial. 

Neste período esta nova abordagem começa a integrar os programas da 

Organização para o Desenvolvimento Industrial das Nações Unidas (UNIDO) e da 

Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa (UNECE). 

Em Washington, a partir de 1989, a Academia Nacional de Engenharia (National 

Academy of Engeneering, NAE) organiza vários simpósios e elabora alguns relatórios 

sobre esta temática e, ainda nos Estados Unidos, em 1991, o Colóquio da Academia 

Nacional de Ciências sobre Ecologia Industrial cria a base para o desenvolvimento da 

ecologia industrial como área de estudo (Ausubel 1992).  

Em 1992, Braden Allenby apresenta a prim eira dissertação de doutoram ento em 

ecologia industrial. 

 

Existe, ainda hoje, alguma tendência para considerar os sistemas industriais 

separados do ambiente, “construindo-se” um ordenamento com aglomerados 

populacionais e zonas industriais num pólo e a natureza no outro. Neste cenário, os 

esforços centram-se essencialmente na tentativa de minimizar os impactos no 

ambiente. A ecologia industrial aborda a perspectiva oposta, considerando o sistema 

industrial como parte integrante do ecossistema. De certa forma, um sistema 

industrial, tal como um sistema natural, pode ser descrito como uma distribuição 

particular de fluxos de materiais, energia e informação (Erkman 1997).  

Estes ecossistemas não devem incluir uma reciclagem centrada em 

determinados produtos ou materiais (como por exemplo as embalagem metálicas, o 

plástico e o papel) mas uma reciclagem mais global associada a redes complexas de 

fluxos de materiais entre as empresas (Garner e Keoleian 1995; Erkman 1997). Um 

exemplo deste conceito de simbiose industrial é o eco-parque industrial de Kalundborg, 

na Dinamarca (UNEP 2001a, Jacobsen 2006). 

Esta perspectiva tem uma área de investigação comum ao Metabolismo 

Industrial que, como já vimos, se define como a totalidade dos fluxos de materiais e 

energia que existem no sistema. Contudo, do ponto de vista do metabolismo industrial, 

estes fluxos são estudados numa base essencialmente analítica e descritiva 

(basicamente uma aplicação do princípio de balanços de materiais), visando a 

compreensão da circulação dos fluxos de materiais e energia ligados à actividade 
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humana, desde a sua extracção até à sua reintegração nos ciclos naturais. A ecologia 

industrial tem uma abordagem mais global, tentando, em primeiro lugar, compreender 

como o sistema industrial funciona, como é regulado e quais as suas interacções com o 

ambiente. Posteriormente, tendo por base os conhecimentos sobre ecossistemas, 

determinar como o sistema industrial pode ser reestruturado para se integrar de forma 

harmoniosa, sem impactos negativos, no funcionamento dos sistemas naturais 

(Frosch 1992; Erkman 1997). 

A ecologia industrial passou a utilizar esta analogia como uma estrutura base 

para o estudo do comportamento do sistema industrial e como pode este ser 

organizado para funcionar de forma mais eficiente. 

A figura 1.1 é um modo simplificado de representar o sistema ecológico e a 

forma como os seus componentes se relacionam. Os três primeiros componentes estão 

dentro de uma cadeia alimentar primária, enquanto o quarto componente, os agentes 

de decomposição, constituem aquilo a que se pode chamar a cadeia alimentar de 

decomposição ou cadeia alimentar de resíduos (UNEP 2001b). 
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Figura 1.1  – O sistema ecológico natural  
(Retirado e adaptado de: UNEP 2001b) 



 23

De forma similar a figura 1.2 representa um ecossistema industrial. Este 

ecossistema pode ser também dividido em quatro componentes ou funções. A primeira 

função inclui a extracção de matéria-prima e o seu processamento, como por exemplo, 

as explorações mineiras ou a exploração petrolífera e as suas refinarias. A função de 

fabrico, similar aos produtores no ecossistema natural, que consiste no processo de 

transformar a matéria-prima em produtos para utilização pela terceira função, os 

consumidores. Estes três componentes encontram-se numa cadeia de produção 

primária. O processador de resíduos, a função final, foi colocado numa cadeia de 

produção secundária, similar à cadeia alimentar de resíduos do ecossistema natural. 

Neste caso, os materiais não utilizados provenientes do processo de fornecimento de 

matéria-prima e de produtos fabricados, tal como os produtos no termo do seu tempo 

de vida, são reconvertidos em “nutrientes tecnológicos” (UNEP 2001b). 
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Figura 1.2 – O sistema ecológico industrial  
(Retirado e adaptado de: UNEP 2001b) 
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As semelhanças entre os dois sistemas acabam no processador de resíduos, 

que no caso do ecossistema industrial não tem uma eficiência comparável ao sistema 

natural. A incapacidade daquele sistema em regenerar muitos “materiais sem uso” 

provoca a existência de fluxos de materiais a sair do ecossistema industrial como 

resíduos (figura 1.2). Estes fluxos de resíduos são depositados no ecossistema natural 

onde o ecossistema industrial está inserido (figura 1.3). Os fluxos de resíduos que 

saem do ecossistema industrial são compensados pela extracção e incorporação de 

novos materiais ou “recursos” do ecossistema natural. Na realidade, enquanto certos 

materiais, como por exemplo alguns metais, são activamente reciclados, o fluxo de 

muitos outros materiais é essencialmente linear em relação aos recursos naturais 

utilizados. Como se pode ver pela figura 1.3 a situação actual pode ser representada 

por um pequeno fluxo de materiais residuais a ser reutilizado como matéria-prima e 

um fluxo muito maior a ser depositado no ecossistema natural (UNEP 2001b). 

Num futuro próximo, o ecossistema industrial da figura 1.2 pode ser o mais 

representativo da realidade mas o nosso objectivo deve ser o de reduzir tanto quanto 

possível as quantidades de resíduos gerados e a partir daí reduzir as quantidades de 

recursos utilizados (UNEP, 2001b). 

Neste âmbito, conclui-se que a implementação de uma abordagem de Ecologia 

Industrial inclui uma etapa fundamental de identificação e quantificação dos fluxos de 

materiais. Na realidade, os balanços de massa destes fluxos e as transformações a eles 

associadas têm um papel preponderante na identificação dos impactos nos 

ecossistemas naturais. A quantificação dos recursos utilizados (o que entra no sistema) 

e dos produtos e resíduos produzidos (o que sai do sistema), pode permitir a adopção 

de políticas para minimizar a sobrecarga no ambiente e optimizar a eficiência dos 

recursos (materiais e energia) utilizados no sistema industrial. Com um estudo mais 

aprofundado dos fluxos de materiais e o estabelecimento dos balanços de massa, é 

possível identificar produtos ineficientes e processos que resultam em resíduos 

industriais e provocam poluição, bem como determinar os passos para a sua redução 

(Garner et al. 1995). 

A primeira abordagem metodológica em Análise de Fluxos de Materiais (AFM) 

realizada a uma escala nacional foi apresentada no início dos anos noventa na Áustria 

(Steurer 1992) e no Japão (Environmental Agency Japan 1992). Num esforço para 

fazer a harmonização a nível internacional das diferentes abordagens metodológicas 

desta área científica a Comissão Europeia promoveu a “Concerted Action – 

ConAccount” (Bringezu et al. 1997, Kleijn et al. 1999). Em 2001, um grupo de trabalho 
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internacional, desenvolveu um estudo sobre AFM, que foi publicado sob a forma de um 

guia metodológico pelo Departamento de Estatística Europeu (Eurostat 2001). 
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O objectivo principal da AFM é fornecer informação global de um sistema socio-

económico, de um modo uniforme e com reduzida complexidade, revelando os 

principais fluxos de materiais de forma quantitativa e criando uma base para a gestão 

dos recursos, dos resíduos e do desempenho ambiental (Brunner et al. 2004, 

Hinterberger et al. 2003). A AFM representa assim um bom método para analisar as 

relações economia-ambiente e identificar indicadores ambientais e socioeconómicos 

(Hinterberger et al. 2003). 

Desta forma, o conceito base que está subjacente à abordagem da análise de 

fluxo de materiais (AFM) à escala macroeconómica é um modelo simples da 

inter-relação entre a economia e o ambiente, no qual a economia é um subsistema 

inserido no ambiente e dependente de um constante fluxo de materiais e energia. Os 

recursos (ou matéria-prima) extraídos do sistema natural são classificados como 

entradas. Estes recursos são, posteriormente, transformados em produtos e 

transferidos de novo para o sistema natural como saídas sob a forma de resíduos e 

emissões (figura 1.4). 
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Figura 1.4 – Análise de Fluxo de Materiais 
(adaptado de: Hinterberger et al., 2003) 
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tipos de fluxos. O guia do Eurostat 2001 sugere uma diferenciação segundo a 

classificação que se indica a seguir. 

 

Fluxos Directos e Indirectos 

 

 Um fluxo directo refere-se à importância e impacto dos produtos não 

contabilizando a total dimensão do ciclo de vida das cadeias de produção. 

 Um fluxo indirecto, por outro lado, referencia todos os materiais que 

foram necessários no processo de fabrico (“up-stream resource requirements”) e 

compreende quer os materiais usados quer os não usados. 

 

Materiais Usados e não Usados 

 

 A categoria dos materiais usados é definida como a quantidade dos 

recursos extraídos, que entram no sistema económico para mais processamento ou 

para consumo directo. Todos os materiais usados são transformados dentro do sistema 

económico.  

Os materiais extraídos que são classificados como não usados referem-se 

àqueles materiais que não entram no sistema económico, ou se entram, não são 

sujeitos a mais processamento. Esta categoria compreende, por exemplo, os 

excedentes ou perdas de material da extracção mineira, perdas de material florestal na 

extracção de biomassa e escavações ou materiais de dragagem proveniente de 

actividades de construção. Como consequência estes fluxos de não usados não têm 

valor económico e são, muitas vezes, apelidados de “fluxos escondidos”, uma vez que 

não são “visíveis” na economia monetária. 

 

Fluxos Domésticos (nacionais e regionais) e Resto do mundo  

 

Esta categoria refere-se à origem e/ou destino dos fluxos e define o domínio 

geográfico em se está a aplicar a AFM. 

 

Stock de Materiais 

 

 Os Stocks, num sistema de AFM, compreendem essencialmente bens 

produzidos pelo Homem: infra-estruturas e edifícios por um lado e bens de consumo 



 28

duráveis (veículos automóveis, equipamentos domésticos) e bens de investimento 

(maquinaria diversa) por outro. As florestas e a agricultura são consideradas como 

pertencendo ao sistema ambiental e como tal não são incluídas no stock físico, onde a 

madeira proveniente de matas e florestas e as colheitas agrícolas são classificadas 

como entradas no sistema socio-económico. O documento do Eurostat, sugere que se 

classifique os resíduos depositados em aterros controlados como saídas do sistema 

económico para o ambiente em vez de stock físico. 

 

Tendo em conta as várias categorias de fluxos de materiais e a importância do 

stock físico, podemos representar de forma esquemática um balanço geral que inclui 

todas as entradas e saídas relevantes (figura 1.5). O balanço de materiais evidencia a 

composição do metabolismo físico da exploração económica dos recursos nacionais, 

das importações e exportações (traduzidas em unidades físicas), do crescimento físico 

das infra-estruturas e, ainda, do montante de materiais libertados novamente para o 

ambiente. 
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Contudo, podemos identificar alguns limites nas AFM (Suh 2005, Timmermans 

et al. 2004, Hinterberger et al. 2003). As duas maiores insuficiências são a obtenção 

de indicadores globais a partir de diferentes qualidades de fluxos e a pouca relação 

entre os indicadores de AFM e os impactos ambientais (Hinterberger et al.,2003). 

Muitas vezes, os grandes fluxos de materiais definem a maior parte dos 

indicadores e as extrapolações com base em resultados globais. Desta forma, os 

indicadores gerais de AFM podem, eventualmente, ser dominados por uma única 

categoria de materiais, limitando assim as conclusões. Na utilização da AFM a recolha e 

avaliação de dados deve ser feita a um nível em que se individualiza os sectores 

económicos e/ou os grupos de materiais (Hinterberger et al. 2003) . 

Outra limitação resulta do facto de, na maior parte dos casos, os indicadores de 

impacto da AFM não apresentarem uma correspondência com os impactos ambientais. 

No entanto, estes impactos têm uma importância crucial para a avaliação do 

desenvolvimento económico numa perspectiva de sustentabilidade ambiental. Para 

além do mais, pequenos fluxos de materiais, que podem ser negligenciados pelos 

indicadores ou conclusões globais, podem ter um forte impacto ambiental. Os impactos 

ambientais são muitas vezes determinados por características qualitativas dos fluxos de 

materiais o que pode não ser identificável numa análise quantitativa 

(Hinterberger et al. 2003). Uma forma de reduzir estas limitações reside exactamente 

na adopção de procedimentos que integram os estudos de AFM numa abordagem mais 

abrangente de Ecologia Industrial. Korhonen et al, 2004, referem que a Ecologia 

Industrial complementa as abordagens de gestão ambiental convencionais (focadas 

num sector, num fluxo individual, num único produto ou organização e envolvendo 

actores isolados) com abordagens de trabalho em rede e sistemas integrados. Nesta 

publicação os autores pretendem determinar indicadores de ecologia industrial com 

base nos efeitos directos e indirectos da gestão integrada de resíduos, subprodutos e 

energia de 28 municípios da Finlândia. Neste contexto, são também referidos os 

benefícios da conjugação das teorias de gestão de resíduos com a ecologia industrial, 

apresentando de que forma os objectivos e valores desta abordagem foram 

fundamentais para a implementação daquelas teorias de gestão (Pongracz 2006). 

Os estudos de AFM a nível regional e local (Bringezu 2003, Brunner et al. 2004, 

Hendriks et al. 2000; Hinterberger et al. 2003, Hammer 2003) são em muito menor 

número comparativamente com os estudos a nível nacional e não existe um método 

padrão, como o apresentado pelo Eurostat, para os estudos a nível regional. No 

entanto, estes estudos têm vindo a assumir uma importância crescente atendendo a 
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linhas de investigação que aplicam os princípios da ecologia industrial a uma escala 

regional (LeBreton et al. 2004). Uma publicação recente (Ristola e Mirata 2007) 

sustenta que as pequenas e médias unidades de produção, distribuídas por uma 

determinada região e dando prioridade à utilização dos recursos e mercados locais, 

têm capacidade de contribuir de forma mais eficiente para a sustentabilidade regional 

do que unidades equivalentes centralizadas e de larga escala. Neste contexto aqueles 

autores argumentam que o conceito de simbiose industrial pode ser redireccionado 

como base para o desenvolvimento destes sistemas regionais. 

Uma diferença significativa entre o nível regional e nacional está nas fontes de 

informação. A nível nacional a maior parte da informação pode ser obtida 

directamente, na forma de publicação, dos institutos de estatística nacionais. 

Praticamente todos os valores físicos dos materiais de entrada e transaccionados no 

mercado nacional estão disponíveis. A nível regional a informação disponível é, regra 

geral, muito menor. A obtenção de dados é um processo muito mais moroso uma vez 

que a informação pode estar dispersa por várias instituições. Além de mais, os dados 

podem não existir para determinados fluxos de materiais ou não existir em unidades 

físicas que terão, assim, que ser estimados a partir de dados mais gerais 

(Hammer 2003, Hinterberger et al. 2003). 

A figura 1.6, baseada no trabalho do Eurostat, ilustra os fluxos de materiais que 

estão relacionados com o metabolismo físico de uma região. A entrada directa de 

materiais (EDM) numa região engloba os materiais extraídos dentro dos limites 

definidos para essa região (extracção regional ou doméstica, ER) e as importações. As 

importações podem ter origem noutras regiões do país (importações intra-nacionais ou 

inter-regionais, ImP) ou provirem do resto do mundo (importações internacionais, 

ImM). Associada à extracção regional está a extracção de materiais que não têm valor 

económico (extracção regional ou doméstica não usada, ERn) que, como tal, não passa 

a fronteira entre o sistema natural e o sistema socioeconómico. A produção dos 

materiais que são importados pela região implica a extracção de usados e de não 

usados fora de região e os fluxos de resíduos ocorrem, neste caso, fora das fronteiras 

da região durante o processo produtivo desses bens importados (Hammer 2003). 

Parte dos materiais que entram no sistema terminam como resíduos de 

produção (RP) como resultado do normal funcionamento dos processos de produção.  
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Os bens produzidos na região ou importados pela região compreendem: 

 

(i) Bens de consumo duráveis, que constituem parte do stock de materiais da 

região (infra-estruturas, veículos automóveis, etc.); 

(ii) bens que são consumidos durante o período de contabilização e que 

terminam como resíduos (resíduos associados ao consumo, RC, que incluem 

os resíduos de bens de longa duração); 

(iii) exportações, que podem ter como destino outras regiões do país (Exp) ou 

outros países do mundo (Exm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 1.7 apresenta de forma esquemática os fluxos de energia e materiais  

 

 

 

A figura 1.7 apresenta de uma forma esquemática os fluxos de energia e 

materiais de um sistema económico. O fluxo de energia através do sistema económico 

é estabelecido com alguma facilidade. Na realidade, e de uma forma simplista, aquele 

fluxo inicia-se nos sectores fornecedores de energia que englobam, por exemplo, a 

extracção de petróleo e gás natural e a produção de energia hidroeléctrica e terminam 

Figura 1.6 – Fluxos de materiais relacionados com o metabolismo físico de uma região 
(adaptado de: Hammer, 2003) 
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na sua utilização final como geradores de serviços. O fluxo de materiais através do 

sistema económico é incomparavelmente mais complexo (Tisdale 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos ver pela figura 1.7, os materiais são extraídos como recursos 

naturais e depois circulam por diversas etapas de produção, utilização e reutilização 

até serem depositados como resíduos. Durante o ciclo de vida de um material, este 

passa por diversas indústrias, é alvo de transporte, rejeitado e/ou recombinado, regra 

geral com a utilização de energia em cada uma destas etapas. Desta forma, o fluxo de 

materiais entre indústrias (inter-industrial) e sectores (inter-sectorial) são componentes 

determinantes do fluxo económico e, fazer a sua análise assume grande relevância 

(Tisdale 2002). 

O estabelecimento e a caracterização dos fluxos de materiais pode dar-nos, 

como vimos, uma base e os meios para determinar possíveis interacções entre 

empresas e/ou criar novas oportunidades de negócio. Mas, estes dados, por si só, não 

Figura 1.7 – Fluxos de energia e materiais relacionados com o sistema económico. 
(baseado em: Tisdale, 2002) 
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estabelecem essas interacções nem criam novas empresas, o que leva a considerar o 

factor humano como preponderante no contexto da ecologia industrial. Inicialmente, 

este factor não foi muito valorizado para a implementação da ecologia industrial mas, 

posteriormente, vários autores defenderam que os cidadãos eram um factor central 

desta abordagem (Hoffman 2003, Rosenthal 2000, Cernia 1994). Na realidade, não é 

difícil concordar com a ideia de que os dados computorizados podem fornecer uma 

vasta informação e os modelos computacionais podem sugerir pistas e procedimentos 

mas não fazem a sua aplicação à escala real, colocando em prática as interacções 

encontradas (Rosenthal 2000). 

Como veremos nos capítulos seguintes, o estudo desenvolvido neste trabalho 

incluiu o estabelecimento e caracterização de fluxos de materiais (com ênfase nos 

resíduos) mas como base para atingir o objectivo principal de investigar novas 

interacções e ligações que contribuam para fluxos mais sustentáveis. Neste âmbito, a 

análise dos fluxos de materiais permitiu identificar de um modo mais abrangente, 

aquilo a que denominámos, de rede primária e secundária de fluxos de resíduos e 

encontrar, de uma forma mais especifica, novos processos/tecnologias que conduzem 

à sua valorização (em alguns casos integrando resíduos de diferentes sectores), 

originando produtos novos e, conduzindo também, à alteração de processos para a 

obtenção de produtos com melhores características e propriedades. Esta análise 

incluiu, por um lado, uma visão integrada dos fluxos que permitiu, por exemplo, 

identificar os resíduos produzidos em maior quantidade e directamente relacionados 

com a matéria-prima (rede primária de resíduos) e cuja valorização e implementação à 

escala real seria, em princípio, mais viável. Por outro lado, incluiu uma análise caso a 

caso, com base nas propriedades e características dos resíduos, que permitiu encontrar 

novas soluções tecnológicas para a sua valorização. O trabalho desenvolvido na 

investigação de novas soluções teve sempre em conta a posterior viabilidade técnica e 

económica para a sua aplicação à escala industrial. Nesta vertente, foram evitadas, por 

exemplo, as linhas de investigação que conduzissem a soluções técnicas muito 

complexas e/ou à utilização de reagentes de elevado custo. 

Desta forma, concomitantemente com o estabelecimento e caracterização dos 

fluxos de materiais, como base para o desenvolvimento de novas ligações 

inter-sectoriais e inter-industriais, estavam criadas as condições de partida para, mais 

facilmente, viabilizar a sua implementação à escala real, criar novas oportunidades de 

negócio e/ou fomentar a constituição de novas empresas. 
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Como veremos (capítulo 4), as soluções encontradas foram patenteadas, 

existindo contractos de licenciamento de tecnologia e de validação de processo e 

produto com empresas dos sectores dos aglomerados de madeira (patente 

PCT/IB2007/053124 e PCT/IB2007/053125), biomassa e oleícola (patente EP 07398008.8 e 

PT 103 739). 

 

Num relatório do Banco Mundial sobre sustentabilidade, Michael Cernia, um 

sociólogo, escreveu: 

“O problema do desenvolvimento sustentável é habitualmente apresentado em 

termos técnicos e ecológicos. Tal como acontece em outras áreas, muitos são tentados 

a pensar que se conseguirem tornar o sistema económico correcto, todo o resto ficará 

bem. Por muito tranquilizadora que esta invocação económica possa ser, não deixa, 

apesar disso, de ser uma só parte do problema. As componentes sociais da 

sustentabilidade não são menos importantes...” (Cernia, “The sociologist`s approach to 

sustainable development”,1994) 

Verificava-se assim, que alguns autores pretendiam mostrar a importância do 

processo social no desenvolvimento de actividades de ecologia industrial, referindo que 

esta abordagem estimula as ligações (ligações de materiais, ligações de energia, 

ligações organizacionais e ligações humanas) de forma a atingir fluxos mais 

sustentáveis e cíclicos entre negócios (e a comunidade), especialmente no que respeita 

a energia e materiais. Continuava a ser plenamente aceite que esta abordagem visa 

conduzir a menos poluição e maior rentabilidade mas vincavam a ideia de que, na sua 

opinião, a Ecologia Industrial é, fundamentalmente, uma construção social (Rosenthal 

2000). Numa publicação recente, D’amico et al., referem, no âmbito de um estudo 

para a revitalização de uma zona industrial de acordo com as regulamentações 

ambientais, que a aplicação dos princípios da ecologia industrial surgem como a 

melhor solução tecnológica para definir os melhores cenários ambientais para a região 

(D’amico et al.  2007). No entanto, referem também que aquele estudo se diferencia 

de outras aplicações de ecologia industriai pela especial atenção que foi dispensada 

aos investidores e outros intervenientes, no que se refere às suas necessidades e ao 

seu envolvimento no processo. 

Sobre este assunto é interessante transcrever algumas opiniões de Rosenthal 

expressas na publicação A Walk on the Human Side of Industrial Ecology: 

“…Criando fronteiras às várias possibilidades, através de uma análise escassa 

ou superficial, pode levar-nos a seguir os caminhos errados ou a limitar a invenção de 
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novas abordagens. O poder da ecologia industrial como uma organização conceptual 

não está na descrição de fluxos de massa e suas consequências mas na aplicação da 

intenção humana em explorar ligações potenciais de tal forma que criamos interacções 

de maior valor e menos resíduo. A ecologia industrial é uma intervenção ao nível 

organizacional e social. 

Muitos dos actuais problemas que os cidadãos enfrentam quanto ao 

desenvolvimento em harmonia com o ambiente não serão resolvidos pela (nova) 

tecnologia mas na forma em que os cidadãos fizerem as suas escolhas, na sua vontade 

em descobrir novas ligações, em inventar novas combinações, em explorar as 

possibilidades do mundo que nos rodeia. A aplicação tecnológica é função da intenção 

humana. Novamente, o optimismo tecnológico, por si só, é insuficiente.” 

 

A ecologia industrial exigirá, provavelmente, o estabelecimento de novos 

sistemas de negócios, a participação da comunidade em geral e a inclusão do contexto 

social na sua implementação. 
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2. Fluxos de Resíduos e Materiai s d e Fileiras Industriais e m 

Portugal  
 

 

 

 

2.1 Introdução 

 

 

A recolha de dados para o estabelecimento de fluxos de materiais em fileiras industriais 

é caracterizada, regra geral, pela grande dificuldade no acesso a valores fiáveis e que traduzam 

a realidade. Esta dificuldade é acrescida se pretendermos caracterizar fluxos de materiais com 

ênfase nos fluxos de resíduos industriais. Quando, adicionalmente, se pretende restringir a 

análise a uma região de um determinado território nacional, deparamo-nos com mais alguns 

impedimentos, uma vez que, existindo dados sobre os fluxos de materiais e energia estes são, 

por norma, dados nacionais e a sua extrapolação para o nível regional implica, quase sempre, a 

utilização de factores de conversão, por via indirecta, muitas vezes com base em dados de 

fluxos em unidades monetárias. 

No entanto, em Portugal, a administração central tem promovido, ao nível nacional, 

estudos e inventários sobre resíduos industriais, inseridos num processo estratégico que 

permita dotar o país de instrumentos para o planeamento em áreas sensíveis como o 

tratamento, reciclagem, recolha e destino final destes resíduos.  

Neste contexto foi publicado em 1999 o “O Plano Estratégico de Gestão de Resíduos 

Industriais (PESGRI 99), apresentado em anexo ao Decreto-Lei nº516/99 (DR-I Série – A, 

Nº280 de 2-12-1999, pág. 8515). Este estudo baseou-se nos dados dos mapas de resíduos 

referentes ao ano de 1998. Os Mapas de Resíduos ou Mapas de Registo de Resíduos Industriais 

são de preenchimento obrigatório pelas entidades com actividade industrial (DL n.º 239/97 e 

Portaria n.º 792/98) e reflectem aspectos como natureza/composição dos resíduos e os 

quantitativos produzidos. Estes mapas foram recentemente substituídos pelo Sistema Integrado 

de Registo Electrónico de Resíduos (SIRER) que permite a disponibilização, por via electrónica, 

de um mecanismo de registo e acesso a dados sobre resíduos (DL n.º 178/2006). 

Fazendo parte integrante da estratégia de gestão prioritária dos resíduos industrias a 

médio/longo prazo, foi publicado em Novembro de 2001, no contexto do PESGRI, o “Plano 
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Nacional de Prevenção de Resíduos Industriais” (PNAPRI), tendo sido elaborado para o período 

2000-2015 e tendo, também, por base dados de 1998.  

Mais tarde o Decreto-Lei nº89/2002 de 9 de Abril de 2002 procede à revisão do Plano 

Estratégico de Gestão de Resíduos Industriais (PESGRI 99), que passa a chamar-se 

PESGRI 2001. O PESGRI 2001, para além de dar cumprimento ao anteriormente estipulado pelo 

PESGRI 99, integra outros aspectos que foram considerados importantes para o contexto em 

que se inseria o novo trabalho (DL nº89/2002 págs. 3350-3351). Este estudo tem por base 

dados do ano de 1999. 

Mais recentemente, em 2003, foram divulgados os resultados do “Inventário Nacional de 

Produção de Resíduos Industriais” (INPRI). Este trabalho reflecte um estudo de inventariação 

da produção de resíduos industriais no território nacional. O estudo refere-se somente ao 

território continental, tendo como referência o ano de 2001, e o seu âmbito inclui a 

inventariação de resíduos industriais banais e perigosos. São considerados resíduos, todas as 

substâncias ou materiais que correspondam à definição de resíduo da alínea u) do artigo 3.º do 

DL 178/2006 que transpõe para o regime jurídico interno a Directiva Europeia n.º 2006/12/CE. 

Naquele decreto os resíduos industriais são definidos como os resíduos gerados em processos 

produtivos industriais, bem como os que resultem das actividades de produção e distribuição de 

electricidade, gás e água. O decreto 178/2006 apresenta ainda nas alíneas bb) e cc) do 

artigo 3.º as definições de resíduo inerte e resíduo perigoso. Como veremos com mais 

pormenor no capítulo 3, a Portaria nº 209/2004 de 3 de Março, publica em anexo a Lista 

Europeia de Resíduos e os critérios para a classificação dos resíduos como perigosos, sendo os 

restantes considerados, neste caso, como banais. 

Os dados referentes à produção de resíduos industrias que constam dos estudos do 

PESGRI 99 e PESGRI 2001 têm por base os valores oficialmente declarados pelas empresas nos 

mapas de resíduos. No entanto, no PESGRI 2001, no sentido de aferir a qualidade, a fiabilidade 

e a representatividade dos dados declarados, estão já incluídas algumas metodologias e acções 

de validação levadas a cabo pelo Instituto dos Resíduos e pelas, então, DRAOT/DRA. No caso 

do PNAPRI e do INPRI a base de dados foi alargada incluindo, para além dos valores dos 

mapas de resíduos, valores obtidos por entrevistas a empresas, dados do INE e outras 

entidades como por exemplo câmaras municipais, associações industriais, associações sectoriais 

e centros tecnológicos. Desta forma, os valores apresentados nestes estudos são resultantes de 

uma ponderação de todos os dados obtidos e reflectem, em princípio, um panorama mais 

próximo da realidade. 
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2.2 Estudos nacionais de inventariação e classificação de resíduos 

industriais 

 

 

 

 

 

PESGRI 99 

 

 

O PESGRI 99 não apresenta um inventário de resíduos com uma classificação e 

descrição exaustiva do tipo de resíduo por sector industrial ou por código CER (actualmente 

código LER) como acontece, por exemplo, como veremos mais adiante, com o PNAPRI ou o 

PESGRI 2001. Os dados são apresentados por grandes sectores (Indústrias extractiva, 

transformadora, energética e construção) ou por macro actividade industrial (CAE 11 a 29, 31 a 

37, 40, 41 e 45). No entanto, os dados do PESGRI 99 não deixam de contribuir para a 

caracterização dos sectores industriais em estudo e de fornecer alguns valores importantes 

relativos ao distrito de Aveiro. 

É referido neste estudo que a análise dos dados de 1998, com base nos dados dos 

mapas de registos de resíduos industriais recebidos, permitiram determinar uma produção total 

declarada de cerca de 20,5 milhões de toneladas, dos quais 20 283 039 t referem-se a resíduos 

industriais banais (RIB) e 262 875 t a resíduos industriais perigosos (RIP), representando estes 

últimos cerca de 1,3% dos resíduos produzidos. A indústria transformadora surge como a 

actividade com a contribuição mais significativa na geração de resíduos industriais 

(16 496 650 t) sendo responsável por 80,5% do total declarado. 

Na tabela 2.2.1 apresentam-se as produções de resíduos para alguns sectores de 

actividade representativos do tecido industrial de Aveiro e as médias anuais de produção de 

resíduos por empresa e por sector de actividade. Neste último caso, os autores alertam para as 

distorções que podem surgir de uma extrapolação desta natureza. 

Na análise por áreas geográficas, o PESGRI 99, apresenta um valor para a quantidade 

total de resíduos no distrito de Aveiro de 672 269 toneladas por ano que, nesta estimativa, 

representa cerca de 3,3 % da produção total nacional. Daquele valor, 24 462 t estão 

referenciadas como resíduos industriais perigosos (RIP), uma quantidade relacionada 
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essencialmente com o fabrico de produtos metálicos. Estes resíduos representam cerca de 

3,6% da produção total do distrito. 

O PESGRI 99 faz ainda, para os anos de 1996 e 1998, uma análise dos resíduos 

industriais perigosos sem destino final adequado. No que se refere aos dados obtidos para o 

distrito de Aveiro os óleos usados e as lamas inorgânicas, assumem, em 1996, uma importância 

relevante ao representarem mais de 73 % do total de RIP sem destino final apropriado. Em 

1998, verifica-se um aumento acentuado dos óleos usados que representam mais de 55% do 

total de RIP e as soluções de cianeto surgem como a segunda maior produção, representando, 

estes dois resíduos no seu conjunto, mais de 77% do total de RIP apurados pelo PESGRI 99. Os 

resultados totais para o distrito são apresentados na tabela 2.2.2. 

 

 

 

Tabela 2.2.1 – Estimativa da produção anual de resíduos perigosos e banais, por actividade e 

por empresa tendo por base os mapas de resíduos, para alguns sectores industriais. 

(retirado e adaptado de: PESGRI 99, ano de referência 1998). 
 

Produção média anual 

por empresa CAE Activ idade industrial 

Número 

de 

empresas 

Resíduos 

banais 

(t/ano 1998) 

Resíduos 

perigosos 

(t/ano 1998) Banais Perigo sos 

17 Fabricação de têxteis 129 35 3854 2 689 2 743,1 20,8 

19 Curtimenta e acabamento 
de peles sem pêlo 126 569 342 340 4 518,6 2,7 

20 Indústria da madeira e da 
cortiça 302 1 229 395 15 145 4 302,6 50,1 

24 Fabricação e produtos 
químicos 131 25 822 16 760 197,1 127,9 

25 
Fabricação de artigos de 
borracha e de matérias 
plásticas 

101 14 949 936 148,0 9,3 

26 
Fabricação de outros 
produtos minerais não 
metálicos 

453 1 463 420 4 261 3 230,5 9,4 

27 Industrias metalúrgicas de 
base 55 2 832 356 23 408 51 497,4 425,6 

28 
Fabricação de produtos 
metálicos excepto 
máquinas e equipamento 

246 61 326 27 449 249,3 111,6 
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Tabela 2.2.2  – Produção,  em tonelada s, para o distrito de Aveiro, de determ inadas 

categorias de resíduos industriais perigosos sem destino final adequado, nos anos de 

1996 e 1998 (retirado e adaptado de: PESGRI 99). 
 

Resíduo 1996 1998 

Óleos usados e outras soluções aquosas 3 061 6 769 

Soluções com cianetos 160 2 622 

Lamas inorgânicas 2 931 701 

Lamas e sólidos orgânicos 716 666 

Solventes não halogenados 124 608 

Soluções com metais pesados 539 450 

Ácidos e bases 339 237 

Orgânicos halogenados 304 111 

 

 

 

 

 

PNAPRI 

 

 

O Plano Nacional de Prevenção de Resíduos Industriais (PNAPRI) é apresentado em dois 

volumes. No primeiro volume é feita uma abordagem geral da prevenção dos resíduos 

industriais bem como um estudo prospectivo de algumas vertentes desta problemática. O 

volume II corresponde à caracterização dos sectores industriais em estudo. 

Este estudo deve ser, segundo os seus autores, “encarado como um programa visando, 

em colaboração com as empresas e suas associações, a manutenção a prazo, em condições 

ambientalmente correctas, da maior parte possível do nosso actual parque industrial”. Neste 

sentido, são elaborados guias técnicos sectoriais (volume II) onde, pela primeira vez, são 

caracterizados individualmente 19 sectores industriais. Nesta caracterização é apresentada uma 

classificação e quantificação dos resíduos industriais (t/ano), existindo, também, uma 

caracterização dos processos de fabrico, uma análise global dos resíduos e a sua gestão actual 

(à data) e o potencial de prevenção da poluição para os sectores analisados. 

Baseando-se estes estudo em dados de 1998, tal como o PESGRI 99, e atendendo ao 

seu “âmbito sectorial” não são apresentados valores globais, quer a nível nacional quer a nível 
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distrital, para a quantidade de resíduos produzidos naquele ano. O estudo apresenta ainda 

(volume I, parte VI) uma projecção da quantidade total de resíduos, nos 19 sectores 

considerados, para os anos de 2000, 2005, 2010 e 2015. Estes dados serão considerados mais 

à frente na análise comparativa da produção anual de resíduos de cada sector seleccionado. 

 

 

 

 

 

PESGRI 2001 
 

 

Neste estudo a produção de resíduos industriais é apresentada, tal como no PESGRI 99, 

por grandes sectores industriais (indústrias extractivas, transformadora, electricidade e água e 

a restauração), por actividade económica (CAE 12-37, 40, 41 e 55) e por distrito. 

Adicionalmente, apresenta a produção de resíduos industriais por código CER (Código Europeu 

de Resíduos, posteriormente substituído pela Lista Europeia de Resíduos, LER) que se traduz 

numa inventariação mais exaustiva e de muito mais elevada especificidade. Indica ainda, as 

actividades económicas com maior contributo para a produção de resíduos a nível distrital. 

Com base nos dados dos mapas de registo relativos aos resíduos produzidos em 1999, é 

indicada uma produção total de resíduos industriais de cerca de 17,4 milhões de toneladas, das 

quais 17 215 477 correspondem a RIB e 152 759 correspondem a RIP. Neste caso o montante 

de resíduos perigosos produzidos corresponde a 0,9% do total, valor ligeiramente inferior ao 

apresentado pelo PESGRI 99 referente ao ano de 1998.  

No que se refere ao distrito de Aveiro este estudo apurou, para o ano de 1999, os 

seguintes valores: 

 

Nº de mapas enviados:      1200 

Total de resíduos produzidos: 1 331 675 t  (7,67% em relação ao total nacional) 

Resíduos banais:      1 307 128 t  (7,59% em relação ao total nacional de RIB) 

Resíduos perigosos:           24 547 t (16,07% em relação ao total nacional de RIP). 

 

Aveiro é, neste estudo, o distrito que procede ao envio do maior número de mapas de 

resíduos a nível nacional, superando distritos como Lisboa (1029) e Porto (961). 
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As actividades económicas com maior contributo para a produção de resíduos neste 

distrito são, ainda segundo este estudo, a indústria da madeira e cortiça, no caso dos RIB, com 

uma percentagem de 57,6% do total e a Fabricação de produtos químicos, no caso dos RIP, 

contribuindo com uma percentagem de 76,4 % em relação ao total. 

Este estudo permite ainda alguma avaliação por sectores de actividade. Tendo por base 

a quantificação dos resíduos produzidos por código CER, podemos, consoante os casos, fazer a 

sua atribuição a sectores específicos de actividade económica. Esta atribuição sectorial é 

possível sempre que as secções e/ou sub secções do código CER se refiram a determinado 

sector individualmente. Por exemplo, a secção 06 00 00 que se refere a “resíduos de processos 

químicos inorgânicos”, ou a secção 04 00 00 referente a “resíduos das indústrias do couro e 

produtos de couro e têxtil” com as subsecções 04 01 00 referente a “resíduos da indústria do 

couro e produtos do couro” e a subsecção 04 02 00 referente a “resíduos da indústria têxtil”. A 

impossibilidade de atribuição sectorial surge nos casos em que um ou mais sectores são 

englobados na mesma secção e subsecção CER. É exemplo disso o sector da cortiça, cujos 

resíduos ficam englobados na secção “Resíduos do processamento de madeira e fabricação de 

papel, cartão, pasta, painéis e mobiliário”, onde mesmo o código específico de 6 dígitos (03 01 

01) se refere a “resíduos do descasque de madeira e cortiça”.  

Desta forma, com base nestes dados do PESGRI 2001 é possível definir resíduos com 

origem em sectores como o couro, a indústria química, cerâmica (incluindo cimento, cal e 

gesso) e metais. Estes dados serão utilizados nas secções de análise sectorial. 

 

 

 

 

 

INPRI 

 

 

O Inventário Nacional de Produção de Resíduos Industriais (INPRI) está inserido numa 

política para a definição de uma estratégia de gestão sectorial dos resíduos industriais, que 

contemple alternativas económica e ambientalmente sustentáveis, tal como já vinha a ser 

definido pelos estudos anteriores (PESGRI 2001 e PNAPRI). Os estudos anteriores basearam-se 

fundamentalmente nos dados dos mapas de resíduos industriais. No entanto, no presente 

estudo foi assumida uma abordagem diferente já que, referem os autores: 
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 “A análise dos dados realça o número percentualmente muito reduzido de mapas 

recebidos, as lacunas quanto ao tipo de resíduos e os erros de codificação, a falta de fiabilidade 

das quantidades declaradas e a frequentemente inconsistência em relação aos destinos dos 

resíduos (eliminação/ valorização). Face às limitações detectadas e à necessidade de num curto 

prazo de tempo proceder à validação da qualidade dos dados que fundamentam as opções 

estratégicas de gestão, entendeu o Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e 

Ambiente (MCOTA) contratualizar, através de protocolo com as universidades do Minho, Porto, 

Aveiro, Nova de Lisboa, Técnica de Lisboa e Algarve e através de protocolos específicos entre o 

INR e as referidas universidades, um “Estudo de Inventariação de Resíduos Industriais”, com os 

seguintes objectivos gerais: 

- Realização de um inquérito presencial, por amostragem, para levantamento de 

informação de base relativa à produção de resíduos industriais em Portugal Continental, 

por regiões (NUT) tendo como referência o ano de 2001, com a participação do INE e 

metodologias do Sistema Estatístico Nacional; 

- Realização de um estudo de desenvolvimento de indicadores de produção de resíduos 

para os diferentes sectores industriais.” 

 

No INPRI, tal como foi dito anteriormente, é executada uma análise exaustiva a nível 

sectorial mas é também apresentado um relatório síntese da produção de resíduos com uma 

análise global a nível nacional e por zonas geográficas. Em resultado do trabalho de campo das 

Universidades e das extrapolações efectuadas pelo INE o estudo aponta para uma estimativa 

global de produção de resíduos industriais, referente ao ano de 2001, de aproximadamente 29 

milhões de toneladas (29 168 219 t), das quais 254 000 toneladas são RIP, o que corresponde 

a cerca de 0,9% do total (proporção igual à que tinha sido estimada pelo PESGRI 2001, para o 

ano de 1999). 

No caso dos RIP, é ainda apresentada a produção deste resíduos por tipologia de 

Resíduos (tabela 2.2.3) e por Sector Industrial (tabela 2.2.4). Podemos observar que, no que se 

refere ao tipo de resíduos, os óleos usados, os químicos orgânicos e os solventes representam 

mais de 70% dos RIP. As actividades que mais contribuem para os RIP são a fabricação de 

produtos metálicos (excepto máquinas e equipamento) com uma cota de 34% e a fabricação de 

produtos químicos com 13,4%. 
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Tabela 2.2.3 – Produção de resíduos Industriais Perigosos (RIP) por tipologia de resíduos. 

(retirado e adaptado de: INPRI, 2003, Relatório Síntese - resíduos) 
 

Tipologia de resíduo LER* Quantidade × 103, t % 

Óleos usados (excepto óleos alimentares) 13 121,6 48,0 

Resíduos de processos químicos orgânicos 07 32,4 12,8 

Resíduos de substâncias orgânicas utilizadas como 
solventes  

14 28,0 11,0 

Resíduos não especificados em outros capítulos da 
LER 

16 15,3 6,0 

Resíduos de instalações de tratamento de 
resíduos, de estações de tratamento de águas 
residuais e da indústria da água 

19 13,5 5,3 

Resíduos de processos químicos inorgânicos 06 10,8 4,3 

Resíduos inorgânicos de processos térmicos 10 10,2 4,0 

Resíduos da refinação de petróleo, da purificação 
de gás natural, e do tratamento pirolítico de 
carvão 

05  7,5 3,0 

Resíduos do fabrico, formulação, distribuição e 
utilização (FFDU) de revestimentos (tintas,vernizes 
e esmaltes vitreos), vedante e tintas de impressão 

08 5,3 2,1 

Resíduos inorgânicos com metais provenientes do 
tratamento de metais e do seu revestimento e da 
hidrometalurgia de metais não ferrosos 

11 5,3 2,1 

Resíduos de moldagem e do tratamento de 
superfície de metais e plásticos 

12 2,3 0,9 

Outros resíduos  1,4 0,5 

 

* Foi efectuada a conversão para os actuais códigos da LER, uma vez que no trabalho original do INPRI é ainda 

indicado o código CER. 
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Tabela 2.2.4 – Produção de Resíduos Industriais Perigosos (RIP) por sector industrial. 

(retirado e adaptado de: INPRI, 2003, Relatório Síntese - resíduos) 

Sector de actividade CAE Quantidade × 103, t % 

Produtos metálicos, excepto máquinas e 
equipamento 

28 86,1 34,0 

Fabricação de produtos químicos  24 34,0 13,4 

Indústrias alimentares e das bebidas 15 19,6 7,7 

Electricidade, de gás de vapor e água quente 40 19,4 7,7 

Outras indústrias extractivas 14 15,3 6,0 

Fabricação de têxteis 17 15,0 5,9 

Madeira, cortiça, excepto mobiliário, cestaria e 
espartaria 

20 12,4 4,9 

Captação, tratamento e distribuição de água 41 9,8 3,9 

Fabricação de outro material de transporte 35 7,3 2,9 

Reciclagem 37 5,7 2,2 

Indústrias metalúrgicas de base  27 5,5 2,2 

Outras actividades - 23,5 9,3 

 

 

 

Neste contexto, não podendo os dados desta região serem extrapolado de forma 

directa, constituem, no entanto, uma boa indicação do índice de produção de resíduos daquele 

distrito. Segundo o INPRI a região centro (NUT II centro) foi responsável, em 2001, pela 

produção total de 5 401 356 t de resíduos industriais, dos quais 45 973 t são RIP, o que 

corresponde a 0,85% relativamente a este total regional (percentagem muito próxima da 

verificada a nível nacional, 0,87%). 

Temos, no entanto, a possibilidade de fazer uma estimativa de razoável fiabilidade 

através do cruzamento dos dados do INPRI e do PESGRI 2001, para obter valores da produção 

de resíduos industriais no distrito de Aveiro para o ano de 2001 (ano de referência do estudo do 

INPRI). Assim, tendo em conta os dados distritais do PESGRI 2001 verificamos que o distrito de 
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Aveiro produzia, em 1999, uma quantidade de resíduos industriais que representava 7,67% da 

produção nacional. Por outro lado, tendo ainda por base o mesmo estudo, se tivermos em 

conta as produções de resíduos industriais dos distritos que constituem a região centro (NUT II 

centro), acima indicados, verificamos que o distrito de Aveiro representava, em 1999, 45,3% do 

total de resíduos industriais produzidos naquela região. 

Aplicando as percentagens de 7,67% e 45,3%, respectivamente, à produção total 

nacional e à produção da região centro, avançadas pelo INPRI, para o distrito de Aveiro, 

obtemos as estimativas de produção de resíduos industriais, referentes ao ano de 2001 de 

 

2 237 202 t   (29 168 219 × 0,0767)  

e 

2 446 814 t   ( 5 401 356 × 0,453). 

 

Aplicando, também respectivamente, as percentagens de 0,87% e 0,85% aos valores 

anteriores, obtemos as estimativas dos RIP: 

 

19 464 t   (2 237 202 × 0,0087) 

e 

20 798 t    ( 2 446 814 × 0,0085). 

 

Atendendo a que os valores não diferem significativamente e tendo como único critério 

o facto de os dados referidos a nível regional sofrerem, em princípio, o efeito de menos 

variáveis que os dados a nível nacional, tomaremos como referência para esta estimativa o 

valor de 2 446 814 t para a quantidade total de resíduos produzidos no distrito de Aveiro, dos 

quais 20 798 t se referem a RIP. 
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Análise Comparativa 

 

 

 

Tabela 2.2.5 - Estimativas dos diferentes estudos nacionais para quantidade de resíduos industriais 
produzidos em Portugal. 

 

Ano de 
referência 

Fonte RIB (t) RIP (t) Não especificado 
(t) 

Total (t) 

1998 PESGRI 99 20 283 039 262 875 - 20 545 914 

1998 PNAPRI - - - - 

1999 PESGRI 2001 17 215 477 152 756 - 17 368 232 

2000 PNAPRI* - - - 21 646 224 

2001 INPRI 28 908 375 253 619 6 226 29 168 219 

2005 PNAPRI* - - - 23 899 180 
 

* Valores indicados pelo PNAPRI referentes a uma projecção, feita pelos autores deste estudo, da quantidade de 
resíduos para os anos indicados (nos 19 sectores considerados). 

 

 

Os valores que constam da tabela 2.3.5 resumem o conjunto de dados sobre a produção 

de resíduos industriais em Portugal que resultam de vários estudos nacionais. A análise desta 

tabela de resultados leva-nos a reforçar a ideia que os dados do último estudo nacional de 

inventariação de resíduos industriais (INPRI), que como já foi dito anteriormente não se apoiou 

unicamente nos dados dos mapas de resíduos, constituem a amostragem mais fiável e mais 

próxima da realidade para o ano em referência. O decréscimo na produção de resíduos de 1998 

para 1999 não nos parece corresponder à realidade, quer pela sua dimensão quer pelo facto do 

crescimento económico poder contribuir para aumentar e não diminuir aquele valor, pelo menos 

em termos absolutos. Na realidade, em 1998 o crescimento económico situou-se por volta dos 

4% (Banco de Portugal 1998) e em 1999 por volta dos 3 % (Banco de Portugal 1999). 

Tendo em conta o valor para a quantidade total de resíduos produzidos em Portugal 

avançada pelo PESGRI 99 para 1998 e do INPRI para 2001, a projecção do PNAPRI para o ano 

de 2000 (com base em dados de 1998) parece ter apontado para um valor aceitável e terá 

constituído, à data, uma boa estimativa. O mesmo já não ocorre com a estimativa por 

projecção do mesmo estudo para 2005. Atendendo ao valor avançado pelo INPRI para 2001 

não será previsível que tenha ocorrido uma redução tão significativa até 2005. 

Uma estimativa da produção total, por sector ou por tipo de resíduo, a partir de 2001, 

pode ser executada com razoável qualidade utilizando os índices ou factores de emissão de 
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resíduos obtidos pelo INPRI. Estes índices ou factores referem-se a quantidades de resíduos 

produzidos por quantidade de produto produzido, o que permite, com os dados do INE da 

produção industrial nacional, estimar os resíduos produzidos em determinado ano de produção. 

Esta análise estimativa com base nos índices do INPRI será apresentada mais à frente, para os 

sectores e resíduos seleccionados neste trabalho. 

Os valores de produção de resíduos industriais para o distrito de Aveiro (tabela 2.2.6) 

apresentam, à partida, uma evolução que se pode considerar válida, embora, para os anos de 

2000 e 2001 estes sejam valores calculados de forma indirecta como se explicitou 

anteriormente. De qualquer modo não deixam de representar uma contribuição para a 

caracterização da produção de resíduos industrias neste distrito. 

 

 

 

Tabela 2.2.6  - Estimativa s com ba se em diferente s e studos na cionais d a 
quantidade de resíduos industriais produzidos no distrito de Aveiro. 

 

Ano de 
referência 

Fonte RIB (t) RIP (t) Total (t) 

1998 PESGRI 99 647 807 24 462 672 269 

1998 PNAPRI - - - 

1999 PESGRI 2001 1 307 128 24 547 1 331 675 

2000 PNAPRI** 1 645 821 14 444 1 660 265 

2001 INPRI** 2 426 016 20 798 2 446 814 
 

** Valores obtidos por estimativa através do cruzamento de dados entre os estudos 

mencionados e o PESGRI 2001, tal como é descrito na secção anterior. 

 

 

 

É de referir que alguns destes estudos englobam todo o território nacional incluindo, 

como tal, as regiões autónomas da Madeira e dos Açores e, outros, referem-se ao território de 

Portugal continental. No entanto, atendendo ao valor, percentualmente muito baixo, da 

contribuição para a produção de resíduos industriais das regiões autónomas, o erro introduzido 

ao considerar que os estudos reflectem uma estimativa para todo o território nacional é 

negligenciável. 
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2.3 Breve Caracterização Ambiental e Socioeconómica do Tecido Industrial 

do Distrito de Aveiro 

 

 

 

 

O estudo mais recente que permite uma avaliação do impacto ambiental do tecido 

industrial do distrito de Aveiro foi publicado em 2000 sob o título “Estudo Multi-Sectorial na 

Área do Ambiente” e foi da responsabilidade da Associação Industrial do Distrito de Aveiro 

(AIDA) em parceria com o Instituto de Ambiente e Desenvolvimento (IDAD). 

Este estudo terá, eventualmente, alguma informação que carece de actualização. No 

entanto, os dados deste estudo continuam a constituir, globalmente, uma base fiável para a 

caracterização socio-económica do sistema produtivo do distrito e a publicação mais recente 

com um estudo na área do ambiente onde é feita uma caracterização das cargas poluentes dos 

principais sectores industriais (AIDA 2000). 

O distrito de Aveiro era responsável, à data da publicação do estudo, por cerca de 10% 

do produto industrial nacional e do emprego nacional no sector secundário (AIDA 2000). O 

número de unidades industriais no distrito é elevado, com os concelhos de Sta. Maria da Feira e 

Oliveira de Azeméis a concentrarem grande número de unidades de produção. No gráfico 2.3.1 

podemos observar a distribuição de empresas por concelho no ano de 2003 (AIDA 2005). 

A indústria constitui, neste distrito, um importante motor de desenvolvimento 

económico, mas é também um dos principais responsáveis pela degradação ambiental e pela 

consequente diminuição da qualidade de vida de algumas populações. De acordo com os 

objectivos estipulados para aquele estudo, a AIDA centrou a sua análise nos sectores industriais 

que congregam maioritariamente PMEs. As PMEs, por sua vez, constituem uma larga maioria 

em relação ao total das unidades industrias. As empresas dividem-se por uma vasta gama de 

actividades industriais, destacando-se o número de empresas no sector do calçado, cortiça e 

metais. 

O estudo publicado pela AIDA seleccionou, à data, os sectores mais importantes (têxteis 

e confecções, calçado e componentes para calçado, madeira, cortiça, metais e cerâmica), tanto 

em termos quantitativos brutos, como relativos e, também, levando em conta a sua distribuição 

geográfica mais ou menos generalizada. No gráfico 2.3.2 são apresentados os sectores 

seleccionados, bem como, a sua importância relativa com base naqueles critérios. 
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Gráfico 2.3.1 – Número de empresas por concelho no distrito de Aveiro 
em 2003 

Gráfico 2.3.2 – Sectores industriais mais importantes no distrito de 
Aveiro (importância relativa com base nos critérios apresentados) 
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A carga poluente potencial no distrito é apresentada de forma genérica no gráfico 2.3.3. 

Neste trabalho, vamos debruçar-nos sobre a problemática dos resíduos industriais que, segundo 

os dados disponíveis no ano de 2000, apresentavam um volume de produção de cerca de 

500 000 toneladas no distrito de Aveiro (AIDA 2000).  

 

 

 

 

Gráfico 2.3.3 - Carga poluente potencial no distrito de Aveiro 
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Das 500 000 toneladas de resíduos industriais gerados no distrito de Aveiro, 350 000 

são produzidos pelos seis sectores seleccionados pela AIDA, sendo o concelho de Sta. Maria da 

Feira o maior gerador de resíduos, representando 25% do total de resíduos produzidos no 

distrito. O gráfico 2.3.4 mostra os oito concelhos do distrito de Aveiro com maior produção de 

resíduos sólidos. De salientar que os 6 sectores de actividade seleccionados representam 70% 

do total de resíduos sólidos produzidos no distrito. Os restantes 30% distribuem-se 

Resíduos 
industriais 
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essencialmente pelos sectores do plástico, vidro, borracha, papel, bebidas alcoólicas, 

panificação e pastelaria, lacticínios e abate de gado (AIDA 2000). 

Em termos quantitativos os concelhos de Sta. Maria da Feira, Aveiro, Águeda e Oliveira 

de Azeméis apresentam os valores mais elevados de produção de resíduos sólidos no distrito de 

Aveiro sendo, aparentemente, os concelhos com uma maior pressão em termos da gestão 

destes resíduos e na adopção de políticas que promovam a implementação de estratégias que 

visem a redução dessa carga poluente.  

No entanto, falta uma avaliação qualitativa para identificar eventuais resíduos de 

elevada toxicidade e perigosidade que, independentemente do facto de poderem ocorrer em 

muito menor percentagem, poderão constituir um problema mais complexo e de mais urgente 

resolução. Na realidade, este estudo da AIDA não contempla, por exemplo, cerca de 

355 000 m3 de resíduos e solos contaminados provenientes do Complexo Químico de Estarreja, 

para uma parte dos quais se implementou uma solução de confinamento técnico, designado 

projecto ERASE. Este projecto insere-se numa estratégia orientada para a redução dos impactes 

ambientais associados aos resíduos industriais depositados naquele Complexo Químico e visa 

fundamentalmente evitar a contaminação dos solos e águas subterrâneas e recuperar, do ponto 

de vista ambiental, as zonas afectadas. 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.3.4 – Percentagem de resíduos sólidos produzidos por oito 
concelhos do distrito de Aveiro 
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Pelo gráfico 2.3.5 podemos ver a contribuição dos 6 sectores para a produção de 

resíduos sólidos. Os sectores da cortiça e dos metais são responsáveis por cerca de 60% do 

total de resíduos sólidos produzidos pelo conjunto dos seis sectores, assumindo, do ponto de 

vista quantitativo, uma carga poluente elevada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.3.5 – Percentagem de produção de resíduos sólidos por 
actividade 
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2.4 Selecção dos principais sectores industriais do distrito de Aveiro 

 

 

 

 

Em 2000 a Associação Industrial do Distrito de Aveiro (AIDA) considerava, como vimos, 

na publicação intitulada “Estudo Multi-Sectorial na Área do Ambiente”, que os sectores 

industriais mais importantes no distrito tanto em termos quantitativos brutos como relativos e 

também pela sua generalizada distribuição geográfica eram: 
 

Os metais (com 30% no conjunto das áreas geográficas) 

O calçado (com 26%) 

A cortiça (com 13%) 

A madeira (com 8,3%) 

Os Têxteis e confecções (com 7,4 %) 

A Cerâmica/barro (com 3,5%). 

 

Ainda com base naquela publicação, podemos constatar que aqueles sectores 

representavam, à data da publicação, 70% do total de resíduos sólidos produzidos no distrito. 

Tal como é apresentado no gráfico 2.2.5, considerando o total de resíduos produzidos pelos 

seis sectores em questão, observa-se a seguinte distribuição percentual aproximada por sector: 

 

Cortiça   34% 

Metais   25% 

Cerâmica/Barro  17% 

Madeira   11% 

Calçado/têxteis   6%. 

 

 

Em 2004, outra publicação da AIDA “Perfis e Dinâmicas Sócio-económicas do Distrito de 

Aveiro” com base nos dados fornecida pelo Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social 

referente ao ano de 2001 indica em quadro informativo o “Peso dos Sectores da Indústria 

Transformadora por Concelho” onde, no total para o distrito de Aveiro, são indicados em 

percentagem os “pesos” relativos dos diferentes sectores, sendo os de maior peso os seguintes: 
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Madeira/Cortiça  25,1% 

Metais   20,9% 

Calçado/Couro  17,6% 

Alimentar/bebidas 9,6% 

Têxtil   6,9% 

Cerâmica/barro  4,3% 

 

De referir que, apesar de se associar ao distrito de Aveiro um sector químico de razoável 

dimensão (centrado no complexo de Estarreja), nesta classificação, é-lhe atribuído um peso de 

unicamente 1% (AIDA, 2004b). Este facto é reforçado pelo “Estudo Multi-Sectorial na Área do 

Ambiente” onde, como vimos, este sector não é integrado no conjunto dos sectores mais 

relevantes do distrito. 

Segundo os dados mais recentes (AIDA 2004a; AIDA 2005) sobre a evolução do número 

de empresas por código de actividade, no distrito de Aveiro, podemos observar que os sectores 

com maior número de unidade de produção são: 

 

Metais   (19% do total de unidades do distrito em 2003) 

Calçado/Couro  (17%) 

Cortiça   (13%) 

Madeira1   (10%) 

Alimentar/bebidas (10%) 

 

 

Tendo ainda em atenção o número total de trabalhadores por CAE, verificamos que em 

2003, num total de 179.738 trabalhadores registados no distrito de Aveiro, os maiores 

empregadores eram (AIDA 2005): 

 

Calçado/Couro  (17% do total de trabalhadores registados) 

Metais    (16%) 

Cerâmica/Barro e Vidro (10%) 

Cortiça    ( 8%) 

 

 

 

                                                 
1 Excepto mobiliário 
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Como podemos observar existe uma concordância dos vários dados e indicadores 

seleccionados para avaliar quais os sectores mais importantes e representativos do tecido 

industrial do distrito de Aveiro. Com base nestes dados e tendo em atenção que actualmente o 

sector Têxtil tem pouca expressão no distrito de Aveiro (CITEVE 2005) foram seleccionados 

para este trabalho os seguintes sectores: 
 

Metais 

Cortiça 

Madeira 

Cerâmica 

Calçado 

 

De forma a introduzir alguma simplificação o Sector do Calçado/Couro é referido 

genericamente como sector do Calçado e o sector da Cerâmica/Barro como sector da Cerâmica. 

 



 60

2.5 Análise sectorial 
 

 

 

 

 

Introdução 

 

 

 

Este subcapítulo utiliza como principal fonte de dados os estudos nacionais de 

inventariação e classificação de resíduos industriais (já referidos) e os mais recentes dados do 

INE, no que se refere à produção industrial nacional. Não obstante o facto incontornável desses 

estudos configurarem a melhor base de dados sobre a produção de resíduos industriais em 

Portugal, foram contactadas várias entidades, instituições e mesmo empresas, no sentido de 

completar, actualizar e validar a informação disponível. Deste modo, e tendo em conta os 

sectores seleccionados, refira-se, a título de exemplo, que foi obtida informação nos Centros 

Tecnológicos (CTC, CTCV, CITEVE, CATIM, CTCOR), Instituto dos Resíduos, Instituto Nacional 

de Estatística (INE), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRc), 

Associação Industrial do Distrito de Aveiro (AIDA), Grupo Amorim, Grupo Juvenal e Sonae 

Indústria.  

Toda a informação recolhida permitiu completar e actualizar os dados dos estudos 

nacionais, embora, na maioria dos casos, de forma pontual. No entanto, a informação recolhida 

foi de extrema importância para a abordagem da problemática dos resíduos em geral e permitiu 

confirmar que os estudos nacionais (e em especial o INPRI) devem ser considerados, neste 

campo, fontes de informação de referência. 

 

 

 

 

Sector da Cortiça 

 

 

De acordo com a Classificação de Actividades Económicas (CAE, revisão 2.1), o sector 

da indústria da cortiça está inserido na divisão 20 (Indústrias da madeira e da cortiça e suas 
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obras, excepto mobiliário; fabricação de obras de cestaria e espartaria) e na subclasse 20522 

(Indústria da cortiça). 

A indústria da cortiça pode ser dividida em quatro actividades principais conforme se 

indica de forma esquemática na figura 2.5.1. Esta subdivisão permite caracterizar mais 

facilmente os processos de fabrico e contribuir também para a caracterização quantitativa e 

qualitativa dos resíduos gerados. Neste sector é possível encontrar unidades industriais que 

englobam mais do que uma das actividades referidas (INPRI, 2003). 

Uma característica da indústria corticeira é a existência de uma interdependência 

relativamente elevada entre os diferentes sectores de actividade, uma vez que correspondem a 

fases sequenciais de transformação de uma mesma matéria-prima. Assim, muitas empresas 

exercem simultaneamente dois ou mais tipos de actividade dentro da indústria corticeira. Esta 

situação evidencia-se especialmente nas unidades transformadoras, que exercem também a 

actividade preparadora, e nas unidades aglomeradoras que integram também as actividades 

das unidades granuladoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.5.1 – Actividades principais da indústria da cortiça  

(retirado e adaptado de: PNAPRI e INPRI). 

 

 

 

Portugal é, a nível mundial, o maior produtor de cortiça, bem como o maior exportador 

de produtos de cortiça. Em 1998 Portugal atingiu uma cota de 73% na produção mundial de 

Indústria da 
Cortiça 

Preparadora Transformadora 
por simples 

talha ou corte 

Granuladora Aglomeradora 

Aglomerado 
puro 

Aglomerado 
composto 
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cortiça e de 68% nas exportações mundiais de produtos de cortiça (INPRI 2003). Desta forma, 

este sector tem uma posição relevante na indústria transformadora portuguesa, contribuindo 

com cerca de 1,3% do total do número de empresas, 1,3% do total de volume de negócios, 

1,5% do volume de emprego e 3,5% das exportações (INPRI 2003). 

No que se refere à localização geográfica da matéria-prima, no território nacional, esta 

situa-se essencialmente no Alentejo e em Trás-os-Montes, existindo ainda importação de cerca 

de 30% desta matéria-prima de Espanha, Marrocos, Argélia e Tunísia. 

Os sectores onde a indústria da cortiça encontra colocação para os seus produtos são 

maioritariamente o sector vinícola, construção civil, indústria automóvel, pesca e calçado. De 

referir que cerca 90% da produção nacional destina-se à exportação e somente 10% é 

absorvida pelo mercado interno (INPRI 2003). 

No estudo do INPRI para o sector da cortiça, tal como nos estudos antecedentes, 

PNAPRI e PESGRI 2001, é dado algum ênfase à caracterização socio-económica do sector, 

definindo-se as principais actividades da indústria corticeira, produtos fabricados e 

implementação e penetração nos mercados interno e externo. São ainda apresentados de uma 

forma qualitativa detalhada os fluxos produtivos das diferentes actividades, onde são indicados 

para cada processo da linha de produção as principais entradas e saídas de materiais.  

O PNAPRI apresenta um estudo por sector de actividade, fazendo uma descrição exacta 

dos resíduos e classifica-os com o respectivo código CER. Por seu lado, o INPRI apresenta só os 

códigos CER e LER não fazendo uma descrição mais específica do tipo de resíduo, uma 

tendência que se iniciou com o PESGRI 2001. No caso do PESGRI 2001 o estudo não está 

dividido por sectores industriais, sendo os resultados apresentados por código CER 

independentemente de poderem englobar um ou mais sectores. Desta forma, é praticamente 

impossível obter dados do PESGRI 2001 para o sector da cortiça, uma vez que, neste caso 

específico os resíduos desta indústria são englobados no grupo de resíduos com código 

03 00 00 que se refere a “Resíduos do processamento de madeira e fabricação de papel, 

cartão, pasta, painéis e mobiliário”, onde encontramos unicamente um código com referência 

ao sector da cortiça mas que engloba também o sector das madeiras – “03 01 01 resíduos do 

descasque de madeiras e cortiça”.  

No que se refere à quantificação dos resíduos produzidos por este sector o INPRI e, por 

exemplo o PNAPRI, fazem um levantamento exaustivo dos resíduos produzidos. No entanto, o 

PNAPRI apresenta a quantidade de resíduos produzidos anualmente, tendo por base um 

determinado ano de referência (neste caso 1998), por seu lado o INPRI opta por apresentar 

unicamente (com algumas excepções, como veremos, para alguns sectores e para alguns 

resíduos) índices de emissão de resíduos, um factor que se refere à razão entre a quantidade 
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de resíduos produzidos e a quantidade de produto fabricado (neste caso tendo como referência 

o ano de 2001).  

Estes índices são valores médios e dependem, para o mesmo resíduo, do produto fabricado e 

do processo de produção. Por exemplo, na produção de rolhas de cortiça natural, o resíduo 

classificado com o código LER 03 01 99, que neste caso se refere maioritariamente a pó de 

cortiça, apresenta valores para o seu índice de emissão (resíduo/produto) que variam entre 

5,19E-03 e 7,92E-01. Se considerarmos, agora, como exemplo, a produção de discos de cortiça 

natural aqueles valores situam-se entre 6,16E-03 e 1,02E+00. Note-se, que já no fabrico do 

mesmo produto existe uma razoável gama de variação do índice de emissão, que aumenta 

significativamente quando consideramos o fabrico de produtos diferentes. Desta forma, os 

valores que se apresentam na tabela 2.5.1, com base nos índices ou factores do INPRI, são 

valores médios para o sector e devem ser utilizados de forma criteriosa e com adequada 

precaução na generalização que se possa inferir a partir daqueles valores. 

No entanto, não deixam de constituir uma forma de obter dados de razoável fiabilidade 

por cruzamento com os dados da produção industrial nacional do INE. Em muitos dos valores 

médios apresentados para os índices de emissão, são também apresentados os valores mínimos 

e máximos encontrados na gama de variação. 

A descrição, apresentada na tabela 2.5.1 para os diferentes tipos de resíduos, não 

consta do INPRI, à excepção da do código LER 03 01 99 que corresponde na LER a “outros 

resíduos não anteriormente especificados” e que os autores dizem tratar-se de “pó de cortiça, 

alguns desperdícios de cortiça e lamas de cozimento”. As restantes descrições apresentadas são 

as que constam da Lista Europeia de Resíduos (LER) para o código respectivo. 

Com base nos dados dos estudos nacionais e nos valores da tabela 2.5.1 podemos 

estabelecer os principais fluxos de materiais no sector da cortiça com ênfase nos resíduos. A 

figura 2.5.2 pretende ser uma representação esquemática daqueles fluxos, permitindo uma fácil 

leitura da informação e onde se evidencia os principais resíduos e se dá uma ideia da proporção 

em que estes são produzidos no sector. 

 

 

 

 

 

 



 64

Tabela 2.5.1 – Valores de produção de resíduos industriais, em toneladas, para o sector da cortiça estimados por vários estudos de 
inventariação para os anos indicados. 

 

Resíduo LER Descrição de resíduos segundo a LER 
PNAPRI 

1998 
INPRI 
2001 2002† 2003 † 2004 † Factores 

INPRI  (t / t) 

 03 01 0 1 Resíduos do descasque de madeira e de cortiça  17 626 18 289 20 732 19 225 (4,77E-03 – 1,52E-01) 
5,16E-02 

Serradura 03 01 04* 
03 01 05 

Serradura, aparas, fitas de aplainamento, madeira, 
aglomerados e folheados  16 328 16 942 19 205 17 809 4,78E-02 

 03 01 04* 
03 01 05 

Aparas, fitas de aplainamento, madeira, aglomerados e 
folheados  4 167 4 324 4 902 4545 (8,96E-03 – 1,55E-02) 

1,22E-02 

Pó de cortiça 03 01 99†† Outros resíduos não anteriormente especificados 56 681 64 559 66 990 75 935 70 418 (3,13E-03 –1,49E+00) 
1,89E-01 

 06 02 05* 
06 02 99 

Outras bases e outros resíduos não especificados da 
utilização de bases  89 92 105 97 2,60E-04 

 07 01 99 
Outros resíduos não especificados da utilização de 
produtos químicos orgânicos de base  232 241 273 253 6,80E-04 

 07 02 99 
Outros resíduos não especificados da utilização de 
plásticos, borracha e fibras sintéticas  10 11 12 11 3,00E-05 

 08 01 11* 
08 01 12 Resíduos de tintas e vernizes de base aquosa  44 46 52 48 1,30E-04 

 08 01 13* 
08 01 14 

Lamas da remoção de tintas e vernizes sem solventes 
halogenados  17 18 20 19 5,00E-05 

 08 01 17* 
08 01 18 Resíduos da remoção de tintas e vernizes,  113 117 133 123 3,30E-04 

 08 01 19* 
08 01 20 Suspensões aquosas contendo tintas ou vernizes  1 301 1 350 1 531 1 420 3,81E-03 

 
08 04 15* 
08 04 16 

Resíduos líquidos aquosos contendo colas ou vedantes 
(incluindo produtos permeabilizantes)  48 50 56 52 1,40E-04 

 08 04 99 
Outros resíduos não anteriormente especificados da 
utilização de colas e vedantes (incluindo produtos 
impermeabilizantes) 

 14 14 16 15 4,00E-05 

 10 01 01 Cinzas, escórias e poeiras de caldeiras (excluindo as 
poeiras de caldeiras, abrangidas em 10 01 04) 3 121 8 061 8365 9 482 8 793 (3,03E-03 – 1,15E-01) 

2,36E-02 

 10 01 99 Outros resíduos não anteriormente especificados de 
centrais eléctricas e de outras instalações de combustão  646 670 759 704 1,89E-03 

 13 02 05* Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e 
lubrificação  72 74 84 78 (2,00E-05 – 7,00E-04) 

2,10E-04 

 13 02 08* Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação 72 202 209 237 220 (3,00E-05 – 4,51E-03) 
5,90E-04 

 13 05 01* Resíduos sólidos provenientes de desarenadores e de 
separadores óleo/água  82 85 96 89 (2,10E-04 – 2,60E-04) 

2,40E-04 

 14 06 03* Outros solventes e misturas de solventes 0,3 700 727 824 764 (2,00E-05 – 2,85E-02) 
2,05E-03 

 14 06 05* Lamas ou resíduos sólidos, contendo outros solventes  133 138 157 145 3,90E-04 

 15 01 01 Embalagens de papel e cartão  2 398 2 488  2 820 2 616 (1,04E-03 – 3,21E-02) 
7,02E-03 

 15 01 02 Embalagens de plástico  2 210 2 293 2 599 2 411 (2,00E-05 – 1,68E-02) 
6,47E-03 

 15 01 03 Embalagens de madeira 1 154 519 539 611 566 (6,80E-04 – 2,83E-03) 
1,52E-03 

 15 01 04 Embalagens de metal  2 275 2 361  2 676 2 481 (9,80E-04 – 2,29E-02) 
6,66E-03 

 15 02 02*  
15 02 03 

Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo 
não anteriormente especificados), panos de limpeza e 
vestuário de protecção, 

 27 28 32 30 (1,00E-05 – 2,40E-04) 
8,00E-05 

 16 02 14 
16 02 16 

Equipamento fora de uso e componentes retirados de 
equipamento fora de uso,  659 684 775 719 (4,80E-04 – 3,95E-03) 

1,93E-03 
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Tabela 2.5.1 (cont.) – Valores de produção de resíduos industriais, em toneladas, para o sector da cortiça estimados por vários 
estudos de inventariação para os anos indicados. 

 
 LER Descrição de resíduos segundo a LER 

PNAPRI 
1998 

INPRI 
2001 2002† 2003 † 2004 † Factores 

INPRI  (t / t) 

 
16 05 06* 
16 05 08* 
16 05 09 

Produtos químicos de laboratório e produtos químicos 
orgânicos fora de uso, contendo ou compostos por substâncias 
perigosas, incluindo misturas de produtos químicos de 
laboratório 

 1 052 1 092 1 237 1 148 (3,00E-05 – 5,89E-03) 
3,08E-03 

 16 06 01* Pilhas de chumbo  24 25 28 26 7,00E-05 

 18 01 03* Resíduos cuja recolha e eliminação está sujeita a requisitos 
específicos tendo em vista a prevenção de infecções  0,3 0,3 0,5 0,4 1,00E-06 

 18 02 02* Resíduos cuja recolha e eliminação está sujeita a requisitos 
específicos tendo em vista a prevenção de infecções  0,3 0,3 0,5 0,4 1,00E-06 

 

19 08 11* 
19 08 12 
19 08 13* 
19 08 14 

Lamas do tratamento biológico de águas residuais industriais e 
de outros tratamentos de águas residuais industriais  3 723 3 863 4 379 4 061 (6,10E-04 – 4,16E-02) 

1,09E-02 

 20 01 01 Papel e cartão  482 500 567 525 (2,40E-04 – 4,84E-03) 
1,41E-03 

 20 01 39 Plásticos (plásticos de pequena dimensão)  6 388 6 628 7 513 6 967 (1,60E-04 – 7,04E-02) 
1,87E-02 

 20 01 39 Plásticos (outros plásticos)  345 358 406 376 (1,40E-04 – 2,79E-03) 
1,01E-03 

 20 01 40 Metais (metais de pequena dimensão - latas etc.)  1 185 1 230 1 394 1 293 (1,00E-04 – 5,41E-03) 
3,47E-03 

 20 01 40 Metais (outros metais) 2 025 1 800 1 868 2 117 1 963 (3,00E-05 – 1,47E-02) 
5,27E-03 

 20 01 37* 
20 01 38 

Madeira contendo substâncias perigosas e madeira não 
abrangida em 20 01 37  154 159 181 168 (3,50E-04 – 5,60E-04) 

4,50E-04 

 
20 01 27* 
20 01 28 Tintas, produtos adesivos, colas e resinas  174 181 205 190 (1,00E-05 – 1,11E-03) 

5,10E-04 

 20 01 21* Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio  7 7 8 7 (1,00E-05 – 3,00E-03) 
2,00E-05 

 
† Valores obtidos através do cruzamento de dados do INE (Inquérito Anual à Produção Industrial) e dos factores de produção de resíduos do INPRI 

 
††O pó de cortiça represen ta a quase to talidade do resíduo  deste cód igo LER (98,7% no caso  do PNAPRI), no entanto, o PNAPRI inclui também 

neste código cortiça com borracha, cortiça com made ira, condensados de auto clave, lamas de cozedura e terras e pedras. O INPRI refere que 
este código se refere essencialmente a pó de cortiça mas inclui, também, alguns desperdícios de cortiça e lamas de cozimento. 
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Figura 2.5.2 - Representação esquemática dos principais fluxos de materiais do sector da cortiça 

 

Sector 
da 

Cortiça 

Cortiça – pranchas (cortiça amadia), granulado e aparas

Água 

Polímeros – resinas, borracha, PVC, PVA, silicone 

Outros orgânicos– parafina, lubrificantes, cera, etc. 

Acabamento – tintas, vernizes, corantes, colas, etc. 

Produtos de cortiça natural (rolhas, 
anilhas, discos, chapas, folhas, cubos, etc.) 

Produtos de cortiça aglomerada 
(rolhas, cilindros, discos, juntas, ladrilhos, 
cubos, blocos, pranchas, placas, etc.) 

Pó de cortiça, alguns desperdícios de cortiça e lamas de cozimento

Resíduos do descasque de madeira e de cortiça 

Serradura 

Cinzas, escórias e poeiras de caldeiras

Aparas, fitas de aplainamento, madeira (incluindo embalagens), aglomerados e folheados 
Plásticos (incluindo embalagens)

Lamas do tratamento (biológico e outros) de águas residuais industriais
Papel e cartão (incluindo embalagens)

Metais (incluindo embalagens)
Suspensões aquosas e outros resíduos contendo tintas, vernizes e colas 

Produtos químicos
Óleos de motores, transmissões e lubrificação

Pilhas de chumbo
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Sector do Calçado 

 

 

 

Este é um sector caracterizado por ter um elevado volume de exportações e um baixo 

volume de importações e onde as micro empresas (com menos de 9 trabalhadores) e as 

pequenas e médias empresas (até 50 trabalhadores) constituem o tecido industrial 

predominante neste sector (PNAPRI 2000; INPRI 2003). A maioria destas empresas concentra-

se, desde longa data, no distrito de Aveiro, com grande predominância na região de S. João da 

Madeira (AIDA 2005; PNAPRI 2000; INPRI 2003). 

No estudo do Instituto dos Resíduos, incluído no PNAPRI, para o sector do calçado, os 

resíduos são quantificados tendo em conta o capítulo e num caso o sub capítulo da Lista 

Europeia de Resíduos (LER), não sendo feita uma atribuição quantitativa mais específica, 

atribuindo o código de seis dígitos a cada resíduo. Os códigos com seis dígitos são 

apresentados apenas numa classificação qualitativa, numa listagem onde se classifica todos os 

resíduos identificados. No caso do INPRI só foram estimados factores de emissão específicos 

para alguns resíduos, com podemos ver pela tabela 5.2.2, tendo os autores chegado no entanto 

a um valor médio global para os resíduos de couros e têxteis (0, 167 kg de resíduos/par de 

calçado) e para os resíduos recicláveis (0,013 kg de resíduo/par de calçado). 

Para a avaliação e comparação dos valores obtidos, os autores utilizaram a quantidade 

de resíduos depositados no aterro da indústria do calçado do concelho de Felgueiras, 

assumindo que 37% dos resíduos gerados pela indústria do calçado são depositados naquele 

aterro. Desta forma, apresentam os dados e estimativas que se seguem e para os quais se 

apresenta aqui os cálculos que lhe deram origem. 

 

Produção nacional de pares de sapatos em 2001: 1,080E+08  

Factores de emissão de resíduos (valores médios) 

 Resíduos de couro e têxteis : 0,167 

 Resíduos recicláveis:             0,013 

 

Factor de emissão médio global do sector: 0,180  (0,167+0,013) 

 

Projecção, com base no factor de emissão  

(kg de resíduo/nº de pares produzidos), da  
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quantidade de resíduos gerados em 2001:  19 440 t (0,180×1,080E+08) 

 

Quantidade de resíduos sólidos depositados no 

aterro de Felgueiras em 2001:   9 610 t (≅37% do total nacional) 

 

Estimativa da quantidade de resíduos sólidos  

gerados a nível nacional em 2001:   25 973 t (9610×100/37) 

 

Diferença entre o valor anterior e o  

valor obtido pelo INPRI:     6 533 t (25973-19440) 

 

Erro do valor obtido pelo INPRI:      34%   
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×

− %100
19440

1944025973  

 

 

Levando em linha de conta os valores obtidos com base nos dados do aterro de 

Felgueiras, podemos concluir que os índices de emissão de resíduos determinados pelo INPRI 

podem estar subavaliados. No entanto, os valores do aterro de Felgueiras, podem incluir, 

eventualmente, outros resíduos, apesar da sua utilização ser à partida exclusiva deste sector. 

Por outro lado, os índices determinados pelo INPRI baseiam-se em dados recolhidos num grupo 

de empresas, seguido da extrapolação para nível nacional. Se o grupo não é suficientemente 

representativo ou se de algum modo não declara a totalidade dos resíduos, pode originar erros 

elevados naquela extrapolação. 

Na tabela 2.5.2 apresentam-se as estimativas da produção de resíduos na indústria do 

calçado no que se refere às indústrias que produzem exclusivamente calçado de senhora, 

homem e criança ou todo o tipo de calçado. As estimativas para os anos de 2001 a 2004 são 

obtidas através da utilização dos índices de emissão determinados pelo INPRI (kg de resíduo 

por par de calçado produzido) e dos dados de produção anual nacional do INE para o sector em 

questão. A figura 2.5.3 apresenta, de forma esquemática, um diagrama de fluxos de materiais 

com ênfase nos resíduos para este sector. 
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Tabela 2.5.2 – Valores de produção de resíduos industrias, em toneladas, para o sector do calçado estimados por vários estudos de inventariação 
para os anos indicados. 

 

Resíduo LER Descrição de resíduos segundo a LER 
PNAPRI 

1998 
PESGRI 2001 

 1999 
INPRI 
2001 

 
2002† 2003† 

 
2004† 

Factores 
INPRI 

(kg/par) 
 04 01 01 Resíduos das operações de descarna e divisão de tripa  7 336      

 04 01 02 Resíduos da operação de calagem  75      

 04 01 03* Resíduos de desengorduramento contendo solventes sem fase aquosa  28      
 04 01 04 Licores de curtimenta contendo crómio  21 824      
 04 01 0 5 Licores de curtimenta sem crómio  363 831      
 04 01 06 Lamas contendo crómio  819      

 04 01 07 Lamas sem crómio 184 852 1 084      

Pó de couro 04 01 08 Resíduos de pele curtida (aparas azuis, surragem, poeiras),  
contendo crómio   972 680 627 583 0,0090 

Pó de 
solados 04 01 08 Resíduos de pele curtida (aparas azuis, surragem, poeiras),  

contendo crómio  185 314 7020 4911 4527 4208 0,0650 

Restos de 
peles 04 01 08 Resíduos de pele curtida (aparas azuis, surragem, poeiras),  

contendo crómio   9072 6347 5850 5438 0,0840 

Restos de 
sintéticos 04 01 09 Resíduos da confecção e acabamentos   346 242 223 207 0,0032 

Restos de 
linhas 

04 01 09 Resíduos da confecção e acabamentos  6 000 130 91 84 78 0,0012 

 04 01 99 Outros resíduos não anteriormente especificados da indústria 
 do couro e produtos de couro  79 333      

 13 02 05* Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e lubrificação 651       
Papel/cartão 15 01 01 Embalagens de papel e cartão   1188 831 766 712 0,0110 

Plástico 15 01 02 Embalagens de plástico   572 400 369 343 0,0053 

 15 01 03 Embalagens de madeira 3 083       
Latas 15 01 04 Embalagens de metal   173 121 111 104 0,0016 
Vidro 15 01 07 Embalagens de vidro   130 91 84 78 0,0012 
 16 Resíduos não especificados em outros Cap. da LER 12       

 19 Resíduos de instalações de tratamento de resíduos, ETARs e da 
industria da água 4      

 20 01 01 Papel e cartão de fracções recolhidas selectivamente (excepto 15 01)       
 20 01 11 Têxteis de fracções recolhidas selectivamente (excepto 15 01)       
 20 01 21* Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio de 

fracções recolhidas selectivamente (excepto 15 01)       

 20 01 39 Plásticos de fracções recolhidas selectivamente (excepto 15 01) 606      
 20 01 40 Metais de fracções recolhidas selectivamente (excepto 15 01)       
 20 01 99 Outras fracções não anteriormente especificadas de fracções 

recolhidas selectivamente (excepto 15 01)       

 20 03 01 Misturas de resíduos urbanos e equiparados       
 

†Valores obtidos através do cruzamento de dados do INE (Inquérito Anual à Produção Industrial) e dos factores de produção de resíduos do INPRI.
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Sector 
do 

Calçado 

Calçado de senhora, 
homem e criança 

Couro curtido com crómio  
(gáspeas, forros, atacadores e palmilhas) 
 

Couro curtido com extractos vegetais 
(solas, palmilhas e forros) 

Sintéticos

Borracha

Aglomerados de couro e de celulose  

Peças metálicas, atacadores, linhas, etc.

Restos de peles 

Pó de solados 

Papel/cartão 
Pó de couro 

Plástico  

Restos de sintéticos

Embalagens de metal (latas)

Restos de linhas 

Vidro (embalagens de vidro) 

Figura 2.5.3 - Representação esquemática dos principais fluxos de materiais no sector do calçado 
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Sector da Cerâmica 

 

 

Neste sector, devido a alguma heterogeneidade das suas actividades produtivas e 

produtos produzidos, faz-se uma abordagem das principais subclasses que o constituem. 

 

 

Subclasses 26212 – Fabricação de artigos de uso doméstico de faiança, porcelana e grés fino 

 26213 - Fabricação de artigos de ornamentação de faiança, porcelana e grés fino 

 

É difícil separar as duas subclasses, uma vez que a maioria das empresas desenvolve 

produtos dos dois tipos. Estas actividades englobam um conjunto de empresas, dispersas 

essencialmente pelos distritos de Leiria (44%), Aveiro (17%) e Coimbra (7%), onde podemos 

encontrar produtos de barro vermelho, no entanto, é predominante a produção de “louça 

branca”, sendo os produtos quase sempre vidrados. As pastas são maioritariamente produzidas 

pela empresa produtora, mas assiste-se a uma tendência de deslocalização desta actividade 

para empresas fornecedoras especializadas, muitas vezes associadas à extracção de 

matérias-primas - argilas, caulino, areia, feldspato, etc. (PNAPRI 2000; INPRI 2003). 

 

 

Subclasse 26220 – Fabricação de artigos cerâmicos para usos sanitários 

 

Em Portugal, esta subclasse está representada por empresas localizadas entre Leiria, 

Porto e Aveiro. O distrito de Aveiro concentra cerca de 38% das empresas desta subclasse. Os 

produtos podem considerar-se artefactos de acabamento para a cerâmica de construção, mas o 

modo de fabrico é muito próximo do processo de fabrico das subclasses 26212 e 26213. Esta é 

a razão pelo qual o tratamento da informação é efectuado em conjunto com estas últimas. A 

produção global de 2001 atingiu 86 000 toneladas (PNAPRI 2000; INPRI 2003). 

 

 

Subclasse 26230 - Fabricação de isoladores e peças isolantes em cerâmica 

 

É uma actividade com reduzida expressão em Portugal, envolvendo apenas três 

unidades. A unidade de Gaia tem maior dimensão e produz maior variedade de produtos e 
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formas (isoladores domésticos e para rede de alta tensão), por técnicas mais diversificadas. A 

forma de fabrico é semelhante à da subclasse 26212, e os resíduos gerados são da mesma 

natureza. 

 

 

Subclasse 26260 – Fabricação de produtos cerâmicos refractários 

 

É também uma actividade com reduzida expressão em Portugal. Por não se dedicarem 

ao fabrico de refractários técnicos e de alto desempenho, têm processos de fabrico muito 

semelhantes aos da cerâmica estrutural, em particular de tijolo e telha. É normal efectuar-se a 

junção com as subclasses 26230 e 26240 (Fabricação de outros produtos cerâmicos para usos 

técnicos). Este agrupamento apresentou uma produção de 19 900 toneladas em 2001 e 

emprega cerca de 600 pessoas (PNAPRI 2000; INPRI 2003). 

 

Atendendo às especificidades das várias subclasses deste sector a elaboração da tabela 

que se segue (tabela 2.5.3) teve que seguir um critério diferente das anteriores. Neste caso, 

para a obtenção dos valores por estimativa, com base nos factores dos INPRI e nos dados da 

produção industrial do INE, foi feita uma avaliação da quantidade de resíduos produzidos em 

cada subclasse e posteriormente adicionadas as várias contribuições de cada subclasse para a 

produção total de um determinado resíduo. Obtivemos, desta forma, as estimativas de 

produção dos principais resíduos para o sector da cerâmica. Uma dificuldade adicional surgiu no 

facto de o INE e o INPRI utilizarem unidades diferentes na quantificação dos materiais, como 

por exemplo, a quantificação da produção de telhas, tijolos ou louça sanitária ser apresentada, 

no caso do INE, por número de unidades fabricadas e, no caso do INPRI, o respectivo factor de 

emissão de resíduos, ser apresentado em kg de resíduo produzido por kg de produto fabricado. 

Nesta situação houve a necessidade de estabelecer um valor médio para a massa das peças 

fabricadas, sendo para o efeito utilizados os catálogos técnicos de indústrias de barro vermelho 

(J. Coelho da Silva, 2005), de uma empresa de louça sanitária (Roca, 2006) e de uma empresa 

de pavimentos cerâmicos (azulima, 2006) para obter assim uma correspondência entre o 

número de unidades produzidas e a sua massa, para apresentar uma estimativa dos resíduos 

gerados. 

Atendendo à dificuldade acrescida no cálculo das estimativas para este sector e ao facto 

de se pretender estabelecer um fluxo geral de materiais no sector com ênfase nos resíduos e 

não propriamente uma análise exaustiva à sua evolução ao longo dos últimos anos, na tabela 

2.5.3, não são apresentadas as estimativas para os anos de 2003 e 2004. De qualquer modo 
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como se pode constatar pelas tabelas 2.5.1 e 2.5.2 e, pelo facto dos valores serem obtidos do 

produto da produção industrial anual pelos factores de emissão de resíduos, um aumento ou 

uma diminuição dos resíduos produzidos está unicamente ligado ao respectivo aumento ou 

diminuição da produção industrial anual para o sector. Verifica-se assim, que a proporção entre 

a quantidade dos resíduos produzidos se mantém constante. Nos casos anteriores pretendeu-se 

utilizar toda, e a mais recente, informação disponibilizada pelo INE, no entanto a identificação, 

classificação e o estabelecimento da quantidade proporcional dos resíduos produzidos não é 

afectada pela não apresentação dos dados relativos aos anos de 2003 e 2004. 
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Tabela 2.5.3 – Valores de produção de resíduos industrias, em toneladas, para o sector da cerâmica estimados por vários 
estudos de inventariação para os anos indicados. 

 

Resíduo LER Descrição de resíduos segundo a LER PNAPRI 
1998 

PESGRI 
1999 20011 2002 1 Factores 

INPRI (t / t) 

 01 01  02 Resíduos da extracção de minérios não metálicos   11 725 11 442 Não aplicável4 

 01 04 09 Areias e Argilas 7 803     

Resíduos da crivagem 08 02 01 Resíduos de revestimentos na forma pulverulenta 364     

 08 02 02 
Lamas aquosas contendem materiais 
cerâmicos 271     

Cinzas 10 01 01 
Cinzas, escórias e poeiras de caldeiras (excluindo as 
poeiras de caldeiras, abrangidas em 10 01 04) 1 029     

Cacos crus 10 12 01 
Resíduos da preparação da mistura (antes do processo 
térmico) 97 9162 25 8792    

Partículas de 
despoeiramento 10 12 03 Partículas e poeiras 14 894 1 443 22 692 26 074 Não aplicável4 

 10 12 06 Moldes fora de uso 20 132 42 653 1 387 302 1 398 838 Não aplicável4 
Caco cozido (chacota e 
vidrado) 10 12 08 

Resíduos do fabrico de peças cerâmicas, tijolos, 
ladrilhos, telhas e produtos de construção (após o 
processo térmico) 

250 482 13 481 252 844 253 799 
Não aplicável4 

 10 12 09* 
10 12 10 Resíduos sólidos do tratamento de gases  1 200    

 10 12 05 Lamas provenientes do tratamento de gases  7    
Lamas de tratamento de 
águas residuais industriais 10 12 13 Lamas do tratamento local de efluentes 12 223  111 732 126 475 Não aplicável4 

Refractários 10 12 99 Outros resíduos não anteriormente especificados 1 192 154 808 1 512 1 507 Não aplicável4 
 10 13 01 

Resíduos da preparação da mistura antes do processo 
térmico 6422 

    

 
10 13 06 
10 13 13  

Partículas e poeiras e resíduos sólidos do tratamento de 
gases, não abrangidos em 10 13 12   

2 469 7663 2 457 5253 
Não aplicável4 

 10 13 07 Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases   79 72 Não aplicável4 

 10 13 99 Outros resíduos não anteriormente especificados   3 2 Não aplicável4 

 
13 01 09* 
13 01 10* 

Óleos hidráulicos minerais clorados 
Óleos hidráulicos minerais não clorados 

29 
 

   

 13 01 10* Óleos hidráulicos minerais não clorados 14     

 13 01 13* Outros óleos hidráulicos 1,8     

 
13 02 04* 
13 02 06 

Óleos minerais clorados de motores, transmissões e 
lubrificação 
Óleos sintéticos de motores, transmissões e lubrificação 

138 
 

   

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

46 
 

   

 
13 02 08* 
13 03 10* 

Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação 
Outros óleos isolantes e de transmissão de calor 

1,4 
 

   

 13 05 02* Lamas provenientes dos separadores óleo/água 2     

Solventes de limpeza 14 06 03* Outros solventes e misturas de solventes 1,2     

 15 01 01 Embalagens de papel e cartão 190     
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Tabela 2.5.3 (cont.) – Valores de produção de resíduos industrias, em toneladas, para o sector da cerâmica estimados por vários estudos de 
inventariação para os anos indicados. 

 
 LER Descrição de resíduos segundo a LER 

PNAPRI 
1998 

PESGRI 
1999 2001† 2002† Factores 

INPRI  (t / t) 

 15 01 02 Embalagens de plástico 69     

 15 01 03 Embalagens de madeira 895     

 15 01 04 Embalagens de metal 20     

 16 01 03 Pneus usados 8     

 16 01 13* Fluidos de travões 9     

Equipamento fora de uso 16 02 Resíduos de equipamento eléctrico e electrónico 116     

 16 11 06 
Revestimentos de fornos e refractários provenientes de 
processos não metalúrgicos, não abrangidos em 
161105 

 
 

6 302 5 049 Não aplicável4 

 17 02 02 Vidro 38     
 20 01 01 Papel e Cartão 2 434     

Acumuladores 20 01 33* 
20 01 34 

Pilhas e acumuladores abrangidos em 16 06 01, 16 
06 02 ou 16 06 03 e pilhas e acumuladores, não 
triados, contendo essas pilhas ou acumuladores.  
Pilhas e acumuladores, não abrangidos em 20 01 33 

1 

 

   

 20 01 39 Plásticos 12     
 20 01 40 Metais 500     
 20 03 04 Lamas de fossas sépticas 433     

 
1 Valores obtidos através do cruzamento de dados do INE (com base no Inquérito Anual à Produção Industrial) e dos factores de produção de resíduos do INPRI 

 
2 Reutilizados in situ 
 
3 Fabricação de cimento 
 
4 Os valores totais apresentados para os anos 2001 e 2002 compreendem a soma das contribuições para o resíduo em questão (para cada código LER) dos vários subsectores (ou 

sub-CAE) do sector da cerâmica. Cada um des tes subsectores apresenta diferen tes factores de emissão para o mesmo resíduo, n ão podendo ou não devendo ser  apresentado 
um factor de emissão único ou médio para caracterizar de forma global a produção de resíduos do sector.  
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Gesso 

Gesso 

Figura 2.5.4- Representação esquemática dos principais fluxos de materiais do sector da cerâmica 

Tiras de madeira laminada 

Sabão líquido (“sabão mole”) e óleo vegetal 

 

Sector 
da 

Cerâmica 

PASTA 

[Água, Argila (barro), Areia (sílica), Caulino, 

Feldspato, silicato de sódio, etc.] 

Vidro (pó), corantes e tintas para cerâmica (pó)

Placas e prumos refractários 

Embalagens de cartão, papel e cartão (embrulho)

Tiras de madeira laminada 
Isoladores e peças isolantes em cerâmica e 
para fabrico de produtos cerâmicos 
refractários e técnicos

Artigos cerâmicos para usos sanitários, 
azulejos, ladrilhos, mosaicos e placas de 
cerâmica

Tijolos, telhas, abobadilhas e outros 
 produtos de barro 

Cimento, gesso, cal hidráulica e não 
hidráulica  

Artigos de uso doméstico e de ornamentação 
de faiança, porcelana e grés fino 

Caco cozido (chacota e vidrado) 
Cacos crus1 1 – Reciclados in situ 

Moldes fora de uso
Partículas de despoeiramento

Lamas de tratamento de águas residuais industriais
Areias e argilas

Papel e cartão

Refractários
Cinzas

Embalagens de madeira

Lamas de fossas sépticas e lamas aquosas c/ mat. cerâmicos
Metais

Vidro
Óleos (motores, lubrificação, transmissões, hidráulicos e outros) 

Embalagens de plástico 
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Sector da Madeira 

 

 

 

A madeira constitui, provavelmente, um dos recursos renováveis mais importantes, 

tornando a sua gestão e transformação actividades de forte impacto sobretudo a nível 

ambiental e económico. 

O sector da madeira (CAE 20) é um sector heterogéneo que engloba toda a indústria 

transformadora de materiais lenhosos. Neste sector (excluindo a fileira da cortiça, CAE 20 522) 

as principais actividades são: 

Serração de madeira; 

Fabricação de embalagens de madeira; 

Impregnação de madeira; 

Fabricação de painéis de aglomerado (partículas e fibras de madeira); 

Fabricação de pavimentos (parqueteria); 

Carpintaria. 

O sector da madeira é também um sector estratégico para a economia nacional com um 

volume de facturação que representa 3,5% do PIB (INPRI 2003). A estrutura industrial mais 

comum neste sector é a PME, com a excepção do subsector dos painéis de aglomerado de 

madeira que se apresenta com grandes unidades de produção. 

Os principais resíduos deste sector são apresentados na tabela 2.5.4, tendo também por 

base os dados dos vários estudos nacionais de inventariação de resíduos. Na figura 2.5.5 é 

apresentada uma representação esquemática dos principais fluxos de materiais do sector. 
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Tabela 2.5.4 – Valores de produção de resíduos industrias, em toneladas, para o sector da indústria da Madeira estimados por vários estudos 
de inventariação para os anos indicados. 

 
Resíduo LER Descrição do resíduo segundo a LER 

PNAPRI 
1998 

PESGRI 2001 
 1999 

INPRI 
2001 

 
2002(1) 

Factores 
INPRI (kg/m3) 

Casca 03 01 01 Resíduos do descasque de madeira e cortiça  589 224 2 778 345 2 918 352 (6,82E+02– 7,04E+02) 

 03 01 05 Serradura, aparas, fitas de aplainamento, madeira, 
aglomerados e folheados 600 274(2) 2 135 065 1 431 269 1 503 393 (3,68E+01– 6,77E+02) 

 03 01 99 
Outros resíduos não anteriormente especificados do 
processamento de madeira e fabrico de painéis e 
mobiliário 

 45 069 873 996 918 039 (1,01E+01 - 4,27E+02) 

 03 02 01* Produtos orgânicos não halogenados de preservação de 
madeira  14    

 03 02 02* Agentes organoclorados de preservação da madeira       
 03 02 03* Agentes organometálicos de preservação da madeira  16 1 303 319 (3,74E-02 – 1,14E-01) 
 03 02 04* Agentes inorgânicos de preservação da madeira   5    

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

 05 01 03* Lamas de fundo dos depósitos (resíduos da refinação de 
petróleo)   76 80 1,90E-02 

 07 02 99 Outros resíduos da utilização de plásticos, borrachas e 
fibras sintéticas   51 53 1,27E-02 

 08 01 17* Resíduos da remoção de tintas e vernizes   44 903 47 165 1,12E+01 
 08 01 19* Suspensões aquosas contendo tintas e vernizes   216 895 227 825 5,41E+01 
 08 02 99 Outros resíduos da utilização de outros revestimentos (3) 8 265     
 08 04 09* Resíduos de colas e vedantes      
 08 04 11* Lamas de colas ou vedantes   537 564 1,34E-01 
 08 04 13* Lamas aquosas contendo colas ou vedantes      
 08 04 15* Resíduos líquidos aquosos contendo colas ou vedantes   15 997 16 803 3,99E+00 
 08 04 17* Óleo de resina   537 564 1,34E-01 

 10 01 01  Cinzas, escórias e poeiras de caldeira   17 881 18 782 (3,27E-02 – 6,50E+00) 
4,46E+00 

 13 01 13* Outros óleos hidráulicos   333 350 (2,07E-03 - 1,64E-01) 
8,30E-02 

 13 02   Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados 1 021     

 13 02 08* Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação   766 804 (1,18E-02 – 2,30E-01) 
1,91E-01 

 14 06 Resíduos de solventes 21 016     
 14 06 03* Outros solventes e misturas de solventes   8 9 2,03E-03 

 15 01 01 Embalagens de papel e cartão   1 824 1 916 (7,50E-02 – 1,03E+00) 
4,55E-01 

 15 01 02 Embalagens de plástico   2 742 2 880 (2,37E-04 – 2,49E+00) 
6,84E-01 

 15 01 04 Embalagens de metal   106 112 (1,21E-02 – 3,79E-02) 
2,65E-02 

 19 08 13* Lamas de outros tratamentos de águas residuais 
industriais   20 968 22 025 (4,08E+00 – 6,38E+00) 

5,23E+00 
 20 01 40 Metais de fracções recolhidas selectivamente (excepto 15 

01)   816 857 2,94E-04 – 4,07E-01 

 
(1) Valores obtidos através do cruzamento de dados do INE (Inquérito Anual à Produção Industrial) e dos factores de produção de resíduos do INPRI. 
(2) Os pesos dos resíduos de madeira estão convertidos em equivalentes de madeira seca ao ar  - 18% - (PNAPRI, 2000). 
(3) No PNAPRI este código refere-se a resíduos de tapa-poros e lamas de cabine de lacagem e aplicação de velaturas. 
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Sector 
da 

Madeira 

Madeira virgem (toros)

Madeira reciclada (madeira usada e resíduos de madeira)

Madeira serrada (para embalagens, mobiliário, 
carpintaria, construção, paletes, caixas, madeira 
tratada, etc.) 

Aglomerados de madeira (folheados, 
contraplacados, painéis de fibras e partículas) 

Resíduos do descasque de madeira

Serradura, aparas e fitas de aplainamento de madeira, aglomerados e folheados
Outros resíduos do processamento de madeira

Cinzas, escórias e poeiras de caldeira
Agentes de preservação da madeira

Resíduos de colas e vedantes

Embalagens de papel e cartão

Lamas de tratamentos de águas residuais industriais

Metais de fracções recolhidas selectivamente

Óleos hidráulicos

Óleos de motores, transmissões e lubrificação

Resíduos de tintas e vernizes

Figura 2.5.5 - Representação esquemática dos principais fluxos de materiais do sector da Madeira 

Materiais para o tratamento e preservação da madeira Madeira impregnada (postes, varas, etc.) 
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Sector dos METAIS 

 

 

 

Este sector engloba as actividades industriais incluídas nas divisões CAE 27 (indústrias 

metalúrgicas de base), CAE 28 (fabricação de produtos metálicos, excepto máquinas e 

equipamentos) e CAE 29 (fabricação de máquinas e equipamentos). Podemos considerar que 

estas actividades industriais constituem um sector abrangente denominado “Metalurgia, 

Metalomecânica e afins”, dado os processos produtivos que lhes estão associados serem 

semelhantes e/ou incluírem combinações dos mesmos (INPRI 2003). 

Neste sector fazemos uma análise um pouco mais exaustiva dos dados disponibilizados 

pelos vários estudos nacionais sobre a produção de resíduos industriais. 

No estudo do PESGRI 2001 podemos identificar os resíduos deste sector através de 

códigos CER 10 00 00 (no que se refere a processos térmicos de diferentes metais), códigos 

CER 11 00 00 (referentes a resíduos líquidos e lamas do tratamento e do revestimento de 

metais) e códigos CER 12 01 01 a 12 01 04 (no que se refere a resíduos da moldagem e do 

tratamento físico e mecânico de superfície de metais). Os restantes resíduos referentes aos 

códigos 12 00 00 do catálogo CER (actual capítulo 12 da lista LER) englobam também o sector 

dos plásticos ou referem-se só a este último sector. Desta forma, não é possível, unicamente 

com base nos códigos dos resíduos, tal como o PESGRI apresenta, fazer a sua atribuição ao 

sector da Metalurgia e Metalomecânica. Por outro lado, à data da elaboração do estudo do 

PESGRI 2001 estava ainda em vigor o Catálogo CER cujo código 11 00 00 se referia 

exclusivamente a metais pelo que os resíduos indicados com aquele código referem-se 

unicamente ao sector dos Metais (Metalurgia e Metalomecânica). Com a introdução da lista LER 

este código, que corresponde agora ao capítulo 11, tem a seguinte redacção: 

 

“Resíduos de tratamentos químicos de superfície e revestimentos de metais e outros 

materiais; resíduos da hidrometalurgia de metais não ferrosos”. 

 

A tabela 2.5.5 apresenta os principais resíduos industriais atribuídos ao sector da 

Metalurgia e Metalomecânica pelo estudo PESGRI 2001. No entanto, são indicados os dados do 

estudo PESGRI 2001 tal como foram apresentados mais tarde pela equipa responsável pelo 

estudo INPRI. Na realidade, este último estudo apresenta os valores do PESGRI 2001 com uma 
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designação mais específica e alguns valores (com diferentes códigos CER) são englobados 

numa designação única. A tabela 2.5.5 apresenta, assim, os dados do PESGRI 2001, mas com a 

designação dos resíduos atribuída pelo estudo do INPRI. 

 

 

 

Tabela 2.5.5 – Resíduos gerados anualmente no sector da Metalurgia quantificados pelo 

PESGRI 2001 e classificados pelo INPRI, ano de referência 1999. 
 

Resíduo LER Quantidade (t/ano)

Escórias de aciaria 10 02 02 115 275 

Areias verdes (ferrosos) 
(machos e moldes de fundição de ferrosos vazados e não vazados) 

10 09 99 
10 09 05/7* 
10 10 06/8 

47 947 

Areias de fundição (não ferrosos) 
(machos e moldes de fundição de não ferrosos vazados e n/ vazados) 

10 10 07* 
1010 05/6/8

2 274 

Total areias de fundição 
(total de machos e moldes de fundição vazados e não vazados) 

 
67 670 

Resíduos do processamento de escória 10 02 01 51 778 

Pó de despoeiramento (aciaria) 10 02 07* 
10 02 08 

18 552 

Escamas de aciaria 10 02 99 14 062 

Escórias do forno (ferrosos) 10 09 03  8 261 

Escórias do forno (não ferrosos) 10 10 03 898 

Total escórias do forno  9 159 

Escórias salinas de Alumínio 10 03 08 360 
 

† Foram, ainda, adicionados os valores de 1 930 t e 15 519 t referentes aos códigos 10 09 01 e 10 09 02 que constam do 

PESGRI 2001 mas não foram apresentados ou referenciados pelo INPRI. 

 

 

 

 

Na tabela 2.5.6 é apresentada a estimativa da produção anual dos principais resíduos 

deste sector pelo INPRI. Contudo, este estudo identifica outros resíduos industriais mas para os 

†
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quais só apresenta os factores de emissão. Estes factores ou índices de emissão referem-se, 

neste sector, a quilograma de resíduo por tonelada de produto fabricado (kg resíduo/t produto). 

 

 

 

Tabela 2.5.6 – Classificação e quantificação dos principais resíduos gerados anualmente 

no se ctor da  Metalurgi a e  Metalome cânica. (I NPRI, valore s esti mados 

para 2001) 
 

Resíduo LER Quantidade (t/ano)

Escórias de aciaria 10 02 02 204 600 

Areias verdes (ferrosos) 
(machos e moldes de fundição de ferrosos vazados e não vazados) 

10 09 99 
10 09 05*/7* 
10 10 06/8 

50 400 

Areias de fundição (não ferrosos) 
(machos e moldes de fundição de não ferrosos vazados e n/ vazados) 

10 10 07* 
1010 05*/6/8

11 150 

Total areias de fundição 
(total de machos e moldes de fundição vazados e não vazados) 

 
64 430 

Pó de despoeiramento (aciaria) 10 02 07* 
10 02 08 

17 380 

Escamas de aciaria 10 02 99 16 280 

Escórias do forno (ferrosos) 10 09 03  5 652 

Escórias do forno (não ferrosos) 10 10 03 1 916 

Total escórias do forno  7 568 

Escórias salinas de Alumínio 10 03 08 1 100 
 

‡ O valor total apresentado é superior à soma das parcelas, não tendo sido possível determinar qual os quais os valores 

que foram adicionados para a obtenção deste valor total. 

 

 

 

A tabela 2.5.7 apresenta as quantidades dos principais resíduos produzidos neste sector 

obtidas pelo estudo do INPRI (ano de referência 2001) e as obtidas pelos estudos do PESGRI 

2001 (ano de referência 1999), PNAPRI (ano de referência 1998) e APF 1999 (Associação 

Portuguesa de Fundição - ano de referência 1998). 

 

 

CAE 27

CAE 27

CAE 27

CAE 27

CAE 27

CAE 27

CAE 27

CAE 27

CAE 27

CAE 27

‡ 
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Tabela 2.5.7  – Re sumo comparativo dos resultados obtidos em tonelada por ano, para os 

principais tipos  de resíduos, pelos  estudos INPRI, PESGRI 2001, PNAPRI 

2000 e APF 1999. (retirado e adaptado do quadro 4.6.22 do INPRI). 
 

Resíduo CER LER INPRI PESGRI 
2001 

APF 
1999 PNAPRI 

   
Ano referência 

2001 
Ano referência 

1999 
Ano referência 

1998 
Ano referência 

1998 

Escória de aciaria 100202 101002 204600 115275 Não 
aplicável 

Não 
aplicável 

Pó de despoeiramento 
(aciaria) 100203 100207*

100208 17380 18552 Não 
aplicável 

Não 
aplicável 

Escamas de aciaria 100299 100299 16280 14062 Não 
aplicável 

Não 
aplicável 

Escórias salinas de 
alumínio  100308* 1100 360 Não 

aplicável 
Não 

aplicável 

Escórias de forno 
(ferrosos) 100903 100903 5652 8261 10000 Não 

decomposto 

Escórias de forno 
(não ferrosos) 101003 101003 1916 898 1000 Não 

decomposto 

Total escórias de forno   7568 9159 11000 93540 

Areias verdes (ferrosos) 100999 100999 50400 47947 68000 Não 
decomposto 

Areias de fundição 
(não ferrosos) 101002 101007* 11150 2274 5000 Não 

decomposto 

Total areias de fundição   64430 67670 101000 187201 

 

 

A análise dos dados que constam deste quadro comparativo (tabela 2.5.7) permite 

observar que os autores do estudo do INPRI fizeram alguma manipulação dos dados referentes 

aos outros estudos, nomeadamente, no que se refere ao PESGRI 2001 e ao PNAPRI. Tal, terá 

sido executado provavelmente para permitir o estabelecimento de linhas de comparação, mas é 

importante registar essa manipulação. 

Verifica-se que o valor de 14 062 t atribuído pelo PESGRI, no estudo original, ao código 

CER 10 02 99 que se refere a Outros resíduos não especificados da categoria de Resíduos da 

indústria do ferro e do aço, é apresentado pelo INPRI como sendo na sua totalidade Escamas 

de aciaria. 

Situação idêntica se verifica com as 47 947 t que o PESGRI classifica com o código CER 

10 09 99 (referente a Outros resíduos não especificados da categoria de Resíduos de fundição 
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de peças ferrosas) e o INPRI considera que corresponde, na sua totalidade, a Areias verdes 

(ferrosos). 

No caso das Areias de fundição (não ferrosos), que o INPRI classifica com o código 

CER 10 10 02 (e LER 10 10 07*), é apresentado um valor, atribuído ao PESGRI, de 2 274 t. Se 

observarmos os resultados do PESGRI 2001, verificamos que para o código CER 10 10 02 este 

apresenta apenas o valor de 934 t. Analisando os dados do PESGRI 2001 verificamos que os 

autores do INPRI chegam ao valor de 2274 t somando os valores atribuídos aos seguintes 

códigos de resíduos do PESGRI 2001: 

 

CER 

10 10 01 Machos e moldes de fundição não vazados contendo aglutinantes orgânicos 231 t 

10 10 02 Machos e moldes de fundição vazados contendo aglutinantes orgânicos  934 t 

10 10 99 Outros resíduos não especificados           + 1 109 t 

Total:         2 274 t 

 

 

Atendendo ainda ao facto de o valor de 2 274 t ser obtido daquele somatório, 

consideramos que os códigos a atribuir a este valor, de acordo com os novos códigos LER, 

deveriam ser: 

 

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

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

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

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

 

e não unicamente o código LER 10 10 07*, como é apresentado pelo estudo do INPRI. 

 

Verifica-se, também, que o valor de 67 670 t atribuído ao Total de areias de fundição 

não corresponde ao somatório de Areias verdes (ferrosos) com Areias de fundição (não 

ferrosos), respectivamente 47 947 t e 2 274 t. Para obter aquele valor (67 670 t) o INPRI 

adicionou a estes últimos as quantidades do PESGRI 2001 referentes a 

 

CER 

100901 Machos e moldes de fundição não vazados contendo aglutinantes orgânicos    1 930 t 

100902 Machos e moldes de fundição vazados contendo aglutinantes orgânicos        15 519 t , 
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da categoria de Resíduos de fundição de peças ferrosas. 

 

No caso dos valores atribuídos ao PNAPRI, verifica-se que o valor de 93 540 t, 

apresentado pelo INPRI para o resíduo Total escórias de forno resulta do somatório dos 

resíduos Escórias de forno (72 213 t) e Poeiras de forno (21 327 t) apresentados, no estudo 

original, pelo PNAPRI. 

De forma análoga o valor de 187 201 t referente a Total areias de fundição, resulta do 

somatório de Machos e Moldes de fundição vazados contendo aglutinantes orgânicos (174 014 t) 

e Machos e Moldes de fundição não vazados contendo aglutinantes orgânicos (13 187 t) do 

estudo original do PNAPRI.  

Na análise dos dados que constam daquele quadro comparativo, os autores do INPRI 

referem que a elevada diferença na geração de escórias de aciaria entre a estimativa do INPRI 

e a do PESGRI 2001 pode ser devida ao crescimento na produção de aço em Portugal, por via 

secundária, que entre 1999 a 2001 estimam em 30%. No entanto, apesar de não se poder 

estabelecer uma proporção directa entre o aumento de produção e a geração de resíduos, é de 

assinalar que a percentagem de aumento do valor do PESGRI para o do INPRI para aquele 

resíduo é superior a 77% (77,49%), facto que não é referido pelos autores. 

Ainda neste contexto, o INPRI assinala o facto do aumento na produção de aço não se 

reflectir de forma idêntica na geração de pó de despoeiramento, argumentando que tal pode 

ser explicado pelas alterações ocorridas numa unidade fabril na Maia, no que se refere ao 

sistema de dessulfuração do aço, que se traduziram numa redução da quantidade de resíduos 

gerada. 

As grandes diferenças entre os valores apresentados pelos dois estudos no que se 

refere aos resíduos de fundição de não ferrosos (escórias e areias) e às escórias salinas de 

alumínio, são justificadas pelos autores por uma eventual deficiência declarativa por parte das 

empresas que produzem estes resíduos. No que se refere aos restantes resíduos consideram 

que existe uma boa concordância entre as duas estimativas.  

No que concerne à comparação com o estudo APF 1999, os autores do INPRI fazem 

referência à diferença registada nos valores dos resíduos de fundição de não ferrosos (escórias 

e areias), colocando a hipótese de tal se dever à reduzida amostragem de empresas de 

fundição de não ferrosos caracterizadas naquele estudo, que faz com que os valores do APF 

1999 estejam subavaliados. Em relação aos resíduos de fundição de ferrosos (escórias e areias 

verdes), consideram existir uma razoável concordância entre os dois estudos e que o 

abaixamento registado, do APF 1999 para o INPRI, se deveu à forte redução da produção, 
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ocorrida em 2001, devido ao efeito da tragédia de 11 de Setembro, que se reflectiu nos níveis 

de encomendas das empresas. 

No que se refere à comparação com os valores do estudo do PNAPRI, os autores do 

INPRI salientam a total contradição entre as estimativas apresentadas no quadro comparativo. 

Consideram, assim, as estimativas para as escórias de forno e areias de fundição totalmente 

desproporcionadas. Concretizam esta afirmação referindo que o valor total de resíduos do 

sector da fundição referido no PNAPRI (300 989 t em 1998) está em total divergência com a 

estimativa efectuada pela associação do sector no mesmo ano (126 000 t, APF 1999) e com os 

valores do INPRI referentes ao ano de 2001 (81 000 t). Referem, em conclusão, que enquanto 

a redução de 126 000 t para 81 000 t de 1998 para 2001 se explica perfeitamente pela redução 

de produção do sector, o valor de cerca de 300 000 t, em 1998, lhes parece totalmente errado. 

Com base nos dados disponíveis apresenta-se na figura 2.5.6 uma representação 

esquemática dos fluxos de matérias, com ênfase nos resíduos, para o sector dos metais. 
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Outros orgânicos– parafina, lubrificantes, Cera, plastificante … 

 

Sector 
dos 

Metais 

Materiais ferrosos (ferro, ferro-ligas, aço, sucata, etc.)

Materiais não ferrosos (Alumínio, bronze, cobre, 
areia (SiO2), argila (SiO2.Al2O3), etc.) 

Produtos ferrosos  

Produtos não ferrosos 

Escórias de aciaria 

Areias verdes (ferrosos) 

Pó de despoeiramento (aciaria)

Escamas de aciaria

Areias de fundição (não ferrosos)
Escórias do forno (ferrosos)

Escórias do forno (não ferrosos)
Escórias salinas de Alumínio

Ácidos de decapagem
Outros resíduos contendo substâncias perigosas

Líquidos de lavagem
Suspensões aquosas contendo tintas ou vernizes

Emulsões e soluções de maquinagem

Figura 2.5.6  - Representação esquemática dos principais fluxos de materiais do sector dos Metais 

Materiais para o tratamento de superfícies 
(decapantes, tintas, vernizes, etc.) 
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Fluxos de materiais e energia em alguns subsectores e subdivisões do sector da 

Metalurgia e da Metalomecânica 

 

 

 

 

O INPRI apresenta, para o sector da Metalurgia e Metalomecânica, uma quantificação 

do consumo de matéria-prima, consumo de energia e de resíduos gerados por cada tonelada de 

determinado produto fabricado, o que permitiu elaborar os balanços normalizados que se 

seguem. 

 

 

27 100 Siderurgia e Fabricação de Ferro-ligas 

 

Foi considerada apenas a mini-aciaria, que representa a produção secundária de aço, 

por ser a única actividade siderúrgica actualmente existente em Portugal. Os dados 

apresentados são representativos de uma das unidades produtivas mas são considerados 

significativos da produção da outra unidade (INPRI 2003). 

Na figura BN1 encontra-se uma representação esquemática do fluxo de materiais e 

energia envolvidos na produção de uma tonelada de qualquer um dos produtos apresentados. 

Neste tipo de produção industrial consome-se como matéria-prima: 

 

- Sucata      1 157  kg/t produto 

 

- Cal e outros compostos de cálcio    47,4  kg/t produto 

 

- Ligas desoxidantes       12,0  kg/t produto 

 

- Outros agentes específicos       9,1  kg/t produto 

 

- Ferro-ligas         2,3  kg/t produto 
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e são gerados os resíduos: 

 

-Escória de aciaria     186 kg/t produto 

 

-Pó de despoeiramento    15,8 kg/t produto 

 

-Escamas      14,8 kg/t produto 

 

-Revestimentos e refractários usados  2,0 kg/t produto 

 

 

27 340 Trefilagem (incluindo CAE 27220) 

 

Na figura 2.5.7 podemos observar o fluxo de materiais e energia envolvido na produção 

de uma tonelada de aço obtido por trefilagem (INPRI 2003). Neste tipo de produção industrial 

consome-se: 

 

- Fio-máquina      967 kg/t produto 

 

- PVC         10 kg/t produto 

 

- Zinco         3,3 kg/t produto 

 

 

e geram-se os resíduos: 

 

- Sucata de arame     13,8 kg/t produto 

 

- Lamas de ETAR       6,7 kg/t produto 

 

- Calaminas        2,0 kg/t produto 

 

- Terras e borras de zinco      1,4 kg/t produto 

 

- Óleos         0,16 kg/t produto 
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A figura 2.5.7 é um exemplo de uma representação esquemática de fluxos 

normalizados, elaborado com base em dados do INPRI para este sector. Dos sectores 

seleccionados neste trabalho, só no caso do sector dos metais, o INPRI faculta dados que 

permitem o estabelecimento de fluxos normalizados para alguns resíduos. 
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Figura 2.5.7  - Re presentação e squemática, pa ra a sid erurgia e fabri cação de ferro-li gas, do s 

fluxos de m ateriais e en ergia envolvidos n a prod ução de um a tonelad a d e 

qualquer um dos produtos indicados. 

 

Matéria-prima kg/t de produto 

Sucata  1 157 

Cal e outros compostos de cálcio  47,4 

Ligas desoxidantes  12,0 

Outros agentes específicos 9,1 

Ferro-ligas 2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resíduo LER kg/t de 
 produto 

Destino 
final 

Escória de 
aciaria 100202 186 Reciclagem 

Pó do 
despoeiramento 100203 15,8 Aterro para 

RIP 

Escamas 100299 14,8 Reciclagem 
interna 

Revestimento 
e refractários 
usados 

161114 2,0 Reciclagem 

 

 

 

 

 

Produto  (1 t) PRODCOM 

Semiprodutos redondos em bruto (aço não ligado) 27.10.20.43 

Fio-máquina liso em aço 27.10.50.30 

Varão para betão 27.10.60.10 

ENERGIA 

567 kWh energia eléctrica 

6,5 kg de gás propano 

20,6 kg de fuel 

Consumo equivalente: 0,076 tep/t produto 

Outras entradas 

33,3 m3 oxigénio 
 

0,86 m3 água 
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2.6 Análise dos fluxos de resíduos dos sectores 

seleccionados 

 

 
 

 

Pela observação dos diagramas de fluxos apresentados (figuras 2.5.2 a 2.5.6) 

podemos considerar que existe uma rede primária ou um fluxo principal de resíduos 

que está directamente relacionado com a matéria-prima. Tal facto resulta obviamente 

de não existirem processos de produção com rendimentos de 100% e como tal surgem 

“perdas” associadas a esse facto. Desta forma observamos que o fluxo principal de 

resíduos no sector da cortiça é constituído por pó de cortiça, desperdícios de cortiça e 

resíduos do descasque de cortiça. No sector da madeira o fluxo principal de resíduos é 

constituído por desperdícios do descasque da madeira e serradura. No caso dos 

sectores do calçado, cerâmica e metais temos, respectivamente, restos de peles e pó 

de solados, caco cozido e escórias de aciaria. 

Na rede ou fluxo secundário de resíduos surgem várias tipologias de resíduos 

que incluem ainda assim resíduos que derivam da matéria-prima (mas que são 

produzidos em muito menor quantidade) e, por exemplo, resíduos dos processos de 

embalagem/acabamento, dos processos de manutenção de máquinas e dos processos 

de tratamento de efluentes. Como estes processos são comuns a vários sectores, 

encontramos neste fluxo, a que chamámos secundário, uma mescla de resíduos que 

são também comuns a vários sectores.  

As figuras 2.6.1 a 2.6.3 são representações esquemáticas dos principais 

resíduos produzidos pelos sectores seleccionados e pretendem evidenciar os resíduos 

comuns a mais que um sector.  

A figura 2.6.1 (para os RIB) e a figura 2.6.3 (para os RIP) permitem uma visão 

global dos principais resíduos produzidos por cada um dos sectores, indicando a 

contribuição de cada sector em termos de número e tipologia de resíduos. Indica ainda 

os conjuntos de resíduos cuja produção é comum a vários sectores. Nestas figuras 

podemos observar que, individualmente, o sector dos metais se destaca pelo maior 

número de resíduos produzidos, sendo este facto ainda mais evidente para os RIP. No 

caso dos RIP verificamos que globalmente os sectores dos metais, cortiça e madeira 

têm uma produção diferenciada de resíduos muito mais elevada que os sectores do 

calçado e cerâmica (figura 2.6.3). 
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As figuras 2.6.2 (para os RIB) e 2.6.4 (para os RIP) apresentam os sectores 

envolvidos em cada conjunto de resíduos de produção comum. Verificamos assim que, 

no caso dos RIB, o conjunto de resíduos comuns ao maior número de sectores é o 

conjunto com códigos 15 01  referentes aos resíduos de embalagens. Este é um 

resultado esperado uma vez que está directamente relacionado com a forma de 

apresentação ou acondicionamento de grande parte dos materiais, produtos e mesmo 

matéria-prima que entra nas unidades de produção. Muitos produtos e materiais 

necessários às linhas de produção chegam às empresas acondicionados num 

determinado tipo de embalagem que, após a utilização do seu conteúdo, vem a 

constituir-se em resíduo. A seguir às embalagens surgem os resíduos com 

códigos 20 01 referentes às fracções recolhidas selectivamente (papel, cartão, vidro, 

plástico e metal) que têm as mais diversas proveniências e cuja recolha e separação 

tem vindo a ser cada vez mais implementada pelas empresas. 

Comparativamente com os RIB, verificamos que os RIP apresentam mais 

conjuntos de resíduos comuns e, esses conjuntos, envolvem mais sectores (na maior 

parte dos casos envolvem 3 ou mais dos sectores seleccionados). Os resíduos 

provenientes da utilização de óleos hidráulicos e minerais (códigos 13 01 e 13 02), 

surgem como um grupo de resíduos comum a todos os sectores, facto relacionado com 

a existência, mais ou menos generalizada, de equipamentos fabris, maquinaria e 

veículos de transporte em todos os actividades industriais. No entanto, os resíduos 

com os códigos 14 06 02 a 14 06 05 relacionados com a utilização de solventes, 

evidenciam-se neste âmbito, uma vez que constituem um grupo de resíduos 

relativamente restrito comum a todos os sectores seleccionados (figura 2.6.4). 
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CORTIÇA CALÇADO  

CERÂMICA MADEIRA 

METAIS 

03 01 01 Resíduos do descasque de cortiça 
03 01 05 Serradura 
03 01 99 Pó de cortiça 
08 01 12 Resíduos de tintas e vernizes 
08 01 20 Suspensões aquosas com tintas ou vernizes 
10 01 01 Cinzas, escórias e poeiras de caldeiras 
10 01 99 Outros resíduos 
15 01 02 Embalagens de plástico 
15 01 03 Embalagens de madeira 
15 01 04 Embalagens de metal 
16 02 16 Equipamento fora de uso 
16 05 09 Produtos químicos 
19 08 12 Lamas de ETARI 
20 01 01 Papel e cartão 
20 01 39 Plásticos (pequena dimensão) 
20 01 40 Metais 

01 01 02 Resíduos da extracção minérios n/ metálicos 
10 12 03 Partículas e poeiras 
10 12 08 Resíduos do fabrico (após processo térmico) 
10 12 06 Moldes fora de uso 
10 12 13 Lamas do tratamento local de efluentes 
10 12 99 Outros resíduos 
10 13 06 Partículas e poeiras 
10 13 07 Lamas bolos filtração (tratamento de gases) 
10 13 13 Resíduos sólidos do tratamento de gases 
10 13 99 Outros resíduos 
16 11 06 Revestimentos de fornos e refractários 

04 01 08 Restos de peles, pó de solados e de couro 
04 01 09 Restos de sintéticos e de linhas 
15 01 01 Embalagens de papel e cartão 
15 01 02 Embalagens Plástico 
15 01 04 Embalagens de metal 
15 01 07 Embalagens Vidro 

03 01 01 Resíduos do descasque da madeira 
03 01 05 Serradura, aparas, fitas, aglomerados, etc. 
03 01 99 Outros resíduos de madeira e de painéis 
07 02 99 Resíduos de plásticos, sintéticos e borracha 
10 01 01 Cinzas, escórias e poeiras de caldeira 
15 01 01 Embalagens de papel e cartão 
15 01 02 Embalagens Plástico 
15 01 04 Embalagens de metal 
20 01 40 Metais 

08 01 12 Resíduos tintas vernizes 
10 02 01 Resíduos do processamento de escórias 
10 02 02 Escórias não processadas 
10 02 08 Pó de despoeiramento (aciaria) 
10 02 99 Escamas de aciaria 
10 03 08 Escórias salinas de Alumínio 
10 09 03 Escórias do forno (ferrosos) 
10 09 06 Machos e moldes de fundição não vazados 
10 09 08 Machos e moldes de fundição vazados 
10 10 03 Escórias do forno (não ferrosos) 
10 10 06 Machos e moldes de fundição não vazados 
10 10 08 Machos e moldes de fundição vazados 
12 01 01 Aparas e limalhas de metais ferrosos 
12 01 02 Poeiras e partículas de metais ferrosos 
12 01 03 Aparas e limalhas de metais não ferrosos 
12 01 04 Poeiras e partículas de metais não ferrosos 
12 01 05 Aparas de matérias plásticas 
12 01 17 Resíduos de materiais de granalhagem 
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 02 03 Absorventes, materiais filtrantes, panos, etc. 
20 01 01 Papel e cartão 
20 01 02 Vidro 
20 01 39 Plásticos (pequena dimensão) 
20 01 40 Metais 

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 07 Embalagens Vidro 

08 01 12 Resíduos tintas vernizes 
08 01 20 Suspensões aquosas com tintas ou vernizes 

20 01 01 Papel e cartão 
20 01 02 Vidro 
20 01 39 Plásticos (pequena dimensão) 
20 01 40 Metais 

Figura 2.6.1 - Diagrama global dos RIB para os sectores seleccionados onde se evidenciam os resíduos comuns a mais que um sector ou pertencentes ao 
mesmo subcapítulo da LER. 

10 01 01 Cinzas, escórias e poeiras de caldeira 
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Figura 2.6.2 - RIB comuns aos sectores indicados com base no último estudo nacional de inventariação de resíduos industriais (INPRI). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 07 Embalagens de vidro 

20 01 01 Papel e cartão 

20 01 02 Vidro 

20 01 39 Plásticos 

20 01 40 Metais 

08 01 12 Resíduos de tintas e vernizes 

08 01 20 Suspensões aquosas com tintas ou 

 vernizes 

10 01 01 Cinzas, escórias e poeiras de 
 caldeira 

CALÇADO  CORTIÇA METAIS MADEIRA 

CORTIÇA METAIS MADEIRA 

CORTIÇA METAIS 

CORTIÇA MADEIRA 
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CORTIÇA 

CALÇADO  

CERÂMICA 

MADEIRA 

METAIS 

03 01 04* Serradura, aparas, fitas, aglomerados, etc. 
06 02 05* Outras bases e resíduos da sua utilização 
08 01 11* Resíduos de tintas e vernizes de base aquosa 
08 01 13* Lamas de tintas e vernizes 
08 01 17* Resíduos da remoção de tintas e vernizes 
08 01 19* Suspensões aquosas c/ tintas ou vernizes 
13 02 08* Outros óleos motores, transmissões e lubrificação 
13 05 01* Resíduos sólidos desarenadores e sep. óleo/água 
14 06 03* Outros solventes e misturas de solventes 
14 06 05* Lamas ou resíduos sólidos com outros solventes 
15 02 02* Absorventes, mat. filtrantes, panos limpeza, etc. 
16 05 06* Produtos químicos de laboratório 
16 05 08* Produtos químicos orgânicos 
16 06 01* Pilhas de chumbo 
19 08 11* Lamas trat. biológico de águas residuais industriais 
19 08 13* Lamas outros trat. de águas residuais industriais 
20 01 27* Tintas, produtos adesivos, colas e resinas 
20 01 21* Lâmpadas fluorescentes e resíduos com mercúrio 

03 02 01* Produtos orgânicos não halogenados 
03 02 02* Agentes organoclorados 
03 02 03* Agentes organometálicos 
03 02 04* Agentes inorgânicos 
03 02 05* Outros agentes de preservação da madeira 
05 01 03* Lamas de fundo dos depósitos 
08 01 11* Resíduos tintas e vernizes de base aquosa 
08 01 17* Resíduos da remoção de tintas e vernizes 
08 01 19* Suspensões aquosas c/ tintas ou vernizes 
08 04 09* Resíduos de colas ou vedantes 
08 04 11* Lamas de colas ou vedantes 
08 04 13* Lamas aquosas contendo colas ou vedantes 
08 04 15* Resíduos líquidos contendo colas ou vedantes 
08 04 17* Óleo de resina 
13 01 13* Outros óleos hidráulicos 
13 02 08* Outros óleos motores, transmissões e Lubrificação 
14 06 03* Outros solventes e misturas de solventes 
19 08 13* Lamas outros tratamentos de águas res. industriais 

13 01 10* Óleos hidráulicos não clorados
13 01 13* Outros óleos hidráulicos 
14 06 03* Outros solventes e misturas de solventes 

13 01 10* Óleos hidráulicos minerais não clorados 
13 01 13* Outros óleos hidráulicos 
13 02 05* Óleos minerais não clorados de motores, tra. e lub. 
13 02 08* Outros óleos de motores, transm. e Lubrificação 
13 05 02* Lamas provenientes de separadores óleo/água 
14 06 03* Outros solventes e misturas de solventes 

06 01 01* Ácido sulfúrico e ácido sulfuroso
07 06 11* Lamas de tratamento local de efluentes 
07 07 03* Solventes, liq. lavagem e licores-mãe org. halogen. 
08 01 17* Resíduos da remoção de tintas e vernizes 
08 03 16* Resíduos de toner de impressão 
10 02 07* Resíduos sólidos tratamento de gases (ferro e aço) 
10 03 08* Escória salinas da produção secundária (alumínio) 
10 03 09* Impurezas negras produção secundária (alumínio) 
10 09 05* Machos, moldes fundição não vazados (ferrosos) 
10 09 07* Machos, moldes fundição vazados (ferrosos) 
10 10 05* Machos, moldes fundição n/ vazados (n/ ferrosos) 
10 10 07* Machos e moldes fundição vazados (não ferrosos) 
11 01 05* Ácidos de decapagem 
11 01 06* Outros ácidos 
11 01 07* Bases de decapagem 
11 01 08* Lamas de fosfatação 
11 01 11* Líquidos de lavagem aquosos 
11 01 13* Resíduos de desengorduramento 
11 01 98* Outros resíduos tratamento de superfícies 
11 02 02* Lamas da hidrometalurgia do zinco 
12 01 07* Óleos minerais de maquinagem sem halogéneos 
12 01 09* Emuls. e sol. de maquinagem sem halogéneos 
12 01 10* Óleos sintéticos de maquinagem 
12 01 16* Resíduos de materiais de granalhagem 
12 01 18* Lamas metálicas contendo óleo 
12 03 01* Líquidos lavagem aquosos (desengorduramento) 
13 01 05* Emulsões não cloradas 
13 01 09* Óleos hidráulicos clorados 
13 01 10* Óleos hidráulicos minerais não clorados 
13 01 13* Outros óleos hidráulicos 
13 02 05* Óleos minerais não clorados de motores, tra. e lub. 
13 02 08* Outros óleos de motores, transm. e Lubrificação 
13 08 99* Resíduos de outros óleos usados 
14 06 02* Outros solventes e misturas de solv. halogenados 
14 06 03* Outros solventes e misturas de solventes 
14 06 04* Lamas ou resíduos com solventes halogenados 
15 01 10* Embalagens contaminadas 
15 02 02* Absorventes, mat. filtrantes, panos limpeza, etc. 
19 02 05* Lamas de tratamento físico-químico 
19 08 08* Resíduos de membranas com metais pesados 
19 08 13* Lamas outros tratamentos de águas res. industriais 

08 01 11* Resíduos de tintas e vernizes de base aquosa
08 01 13* Lamas de tintas e vernizes 
08 01 17* Resíduos da remoção de tintas e vernizes 
08 01 19* Suspensões aquosas c/ tintas ou vernizes 

13 01 05* Emulsões não cloradas
13 01 09* Óleos hidráulicos clorados 
13 01 10* Óleos hidráulicos minerais não clorados 
13 01 13* Outros óleos hidráulicos

13 02 05* Óleos minerais não clorados de motores, tra. e lub.
13 02 08* Outros óleos motores, transmissões e lubrificação 

Figura 2.6.3 -  Diagrama global dos RIP para os sectores seleccionados onde se evidenciam os resíduos comuns a mais que um sector ou pertencentes ao 
mesmo subcapítulo da LER 

14 06 02* Outros solventes e misturas de solv. halogenados
14 06 03* Outros solventes e misturas de solventes 
14 06 04* Lamas ou resíduos com solventes halogenados 
14 06 05* Lamas ou resíduos sólidos com outros solventes 

15 02 02* Absorventes, mat. filtrantes, panos limpeza, etc.

19 08 08* Resíduos de membranas com metais pesados
19 08 11* Lamas trat. biológico de águas residuais industriais 
19 08 13* Lamas outros tratamentos de águas res. industriais 
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Figura 2.6.4 - RIP comuns aos sectores indicados com base no último estudo nacional de inventariação de resíduos industriais (INPRI). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 06 02* Outros solventes  misturas de solv. halogenados 
14 06 03* Outros solventes e misturas de solventes 
14 06 04* Lamas ou resíduos com solventes halogenados 
14 06 05* Lamas ou resíduos sólidos com outros solventes

13 01 05* Emulsões não cloradas 
13 01 09* Óleos hidráulicos clorados 
13 01 10* Óleos hidráulicos minerais não clorados 
13 01 13* Outros óleos hidráulicos

13 02 05* Óleos minerais não clorados de motores 
13 02 08* Outros óleos de motores, transmissões e 

lubrificação 

08 01 11* Resíduos tintas e vernizes de base aquosa 
08 01 13* Lamas de tintas e vernizes 
08 01 17* Resíduos da remoção de tintas e vernizes 
08 01 19* Suspensões aquosas c/ tintas ou vernizes 

19 08 08* Resíduos de membranas com metais pesados 
19 08 11* Lamas trat. biológico de águas residuais 

industriais 
19 08 13* Lamas outros tratamentos de águas residuais 

industriais 

15 02 02* Absorventes, mat. filtrantes, panos limpeza, etc. 

CALÇADO  CORTIÇA METAIS MADEIRA CERÂMICA 

CALÇADO  METAIS MADEIRA CERÂMICA 

CORTIÇA METAIS MADEIRA CERÂMICA 

CORTIÇA METAIS MADEIRA 

CORTIÇA METAIS MADEIRA 

CORTIÇA METAIS 
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3. Classificação de Resíduos Industriais 

 

 

 

 

3.1 Introdução 

 

 

Neste capítulo faz-se uma análise dos resíduos industriais produzidos no distrito 

de Aveiro pelos cinco sectores seleccionados. Desta forma, pretende obter-se 

informação que permita, por um lado, auferir quais os grupos de resíduos e os 

sectores que mais contribuem para esta problemática e, por outro, com base nesta 

análise, classificar os resíduos segundo uma escala de perigosidade ou potencial de 

risco. 

Neste âmbito, com base nos dados dos mapas de resíduos, foram utilizadas 

três abordagens diferentes: 

 

- Levantamento dos resíduos industriais (RIP e RIB) produzidos em maior 

quantidade no distrito de Aveiro independentemente dos sectores de actividade que os 

produzem; 

 

- Levantamento dos resíduos industriais (RIP e RIB) sujeitos a operações de 

eliminação produzidos em maior quantidade no distrito de Aveiro, independentemente 

dos sectores de actividade que os produzem; 

 

- Levantamento dos resíduos industriais (RIP e RIB) produzidos em maior 

quantidade no distrito de Aveiro pelos cinco sectores seleccionados. 

 

O cruzamento dos resultados obtidos pelas diferentes abordagens permitiu 

concluir, como podemos constatar pelas tabelas 3.2.1 a 3.2.4 na secção 3.2, que os 

cinco sectores seleccionados neste trabalho são os principais produtores de resíduos 

industriais no distrito de Aveiro e que as três abordagens utilizadas conduzem 

aproximadamente aos mesmos grupos de resíduos banais e perigosos. 
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3.2 Produção e destino final de resíduos industriais dos sectores 

seleccionados no distrito de Aveiro 

 

 

Resíduos industriais produzidos em maior quantidade  
 

 

RIB 

 

Com base nos dados do Instituto dos Resíduos são apresentados na 

tabela 3.2.1 os resíduos banais produzidos em maior quantidade no distrito de Aveiro. 

São também indicados os sectores onde estes têm origem bem como as operações de 

eliminação e valorização a que são sujeitos. 

 

Tabela 3.2.1  -  RIB produzidos em maior quantidade no distrito de Aveiro de acordo 

com os mapas de resíduos de 2002 (InResíduos 2005). 

Código 
LER Resíduo 

Operação de 
eliminação e 
valorização 

Quantidade 
(t) 

Sector 

12 01 01 

Aparas e limalhas de metais 
ferrosos da moldagem e do 
tratamento físico e mecânico de 
superfície de metais 

D1  D15 
R1  R13  R3  R4 
R5  R9 

65 335 Metais 

01 04 13 
Resíduos do corte e serragem de 
pedra, da transformação física e 
química de minérios não metálicos 

D1  D15 
R10  R13  R3  R5 62 522 Vários 

11 01 14 

Resíduos de desengorduramento de 
tratamentos químicos de superfície 
e revestimentos de metais e outros 
materiais 

D15  D9 58 008 Metais 

10 12 08 

Resíduos do fabrico de peças 
cerâmicas, tijolos, ladrilhos, telhas 
e produtos de construção (após o 
processo térmico) 

D1  D15 
R3  R5  R13 51 030 Cerâmica 

10 09 08 
Machos e moldes de fundição 
vazados da fundição de peças 
ferrosas 

D1 
R4  R5  R13 32 962 Metais 

10 12 99 
Outros resíduos do fabrico de peças 
cerâmicas, tijolos, ladrilhos, telhas 
e produtos de construção  

D1 
R5  R13 27 962 Cerâmica 

04 01 09 
Resíduos da confecção e 
acabamentos da indústria do couro 
e produtos de couro 

D1 
R13  R5 18 450 Calçado 
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Tabela 3.2.1  (cont.) -  RIB produzidos em maior quantidade no distrito de Aveiro de 

acordo com os mapas de resíduos de 2002 (InResíduos 2005). 
 

10 12 13 

Lamas do tratamento local de 
efluentes do fabrico de peças 
cerâmicas, tijolos, ladrilhos, telhas 
e produtos de construção 

D1  D9  D15 
R5 15 557 Cerâmica 

07 02 99 
Outros resíduos do FFDU de 
plásticos, borracha e fibras 
sintéticas 

D1  D9 
R3 15 285 Vários 

10 12 03 
Partículas e poeiras do fabrico de 
peças cerâmicas, tijolos, ladrilhos, 
telhas e produtos de construção 

D1 
R5 13 519 Cerâmica 

03 01 01 Resíduos do descasque de cortiça 
D1  D5  D9 
R1  R2  R3  R5 
R9 

9 923 Cortiça 

03 01 99 
Pó de cortiça e outros desperdícios 
de cortiça 

D1  D10  D15  D6 
R1  R10  R3  R5 9 601 Cortiça 

10 06 04 
Outras partículas e poeiras da 
pirometalurgia do cobre D1 7 260 Metais 

20 03 01 

Misturas de resíduos urbanos e 
equiparados (resíduos domésticos, 
do comércio, indústria e serviços), 
incluindo as fracções recolhidas 
selectivamente 

D1  D15  D5 
R4  R13   7 236 Vários 

10 12 06 
Moldes fora de uso do fabrico de 
peças cerâmicas, tijolos, ladrilhos, 
telhas e produtos de construção 

D1  D15  D9 
R13  R5 7 047 Cerâmica 

15 01 02 
Embalagens de plástico 
 

D1  D15 
R1  R13  R2  R3  
R5 

6 796 Vários 

17 04 05 
ferro e aço de construção e 
demolição (incluindo solos 
escavados de locais contaminados) 

D1 
R1  R13  R4 6 337 Vários  

10 13 99 
Outros resíduos do fabrico de 
cimento, cal e gesso e de artigos e 
produtos fabricados a partir deles 

D1  D15   
R13  R5 5 595 Cerâmica 

12 01 03 

Aparas e limalhas de metais não 
ferrosos da moldagem e do 
tratamento físico e mecânico de 
superfície de metais 

D1  D15   
R13  R3  R4  R5 

 
5 554 Metais 

19 08 12 

Lamas do tratamento biológico de 
águas residuais industriais de 
estações de tratamento de águas 
residuais 

D1   
R2  R5 4 912 Vários 

16 01 17 

Metais ferrosos de 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 

R3  R4 3 790 Vários 
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Tabela 3.2.1  (cont.) -  RIB produzidos em maior quantidade no distrito de Aveiro de 

acordo com os mapas de resíduos de 2002 (InResíduos 2005). 
 

20 01 39 
Plásticos de fracções recolhidas 
selectivamente 

D1 
R1  R13  R3  R4  
R5 

3 590 Vários 

04 01 08 

Resíduos de pele curtida (aparas 
azuis, surragem, poeiras), contendo 
crómio da indústria do couro e 
produtos de couro 

D1 
R1  R4 3 341 Calçado 

10 13 11 

Resíduos de materiais compósitos à 
base de cimento do fabrico de 
cimento, cal e gesso e de artigos e 
produtos fabricados a partir deles 

D1 
R13  R2  R5 3 158 Cerâmica 

19 08 14 

Lamas de outros tratamentos de 
águas residuais industriais de 
estações de tratamento de águas 
residuais 

D1  D10  D15  D9 
R5 3 019 Vários 

 

 

 

 

RIP 

 

Com base nos dados do Instituto dos Resíduos são apresentados na 

tabela 3.2.2 os resíduos perigosos produzidos em maior quantidade no distrito de 

Aveiro. 

 

 

Tabela 3.2.2 - RIP produzidos em maior quantidade no distrito de Aveiro de acordo com 

os mapas de resíduos de 2002 (InResíduos 2005). 
 

Código 
LER Resíduo 

Operação de 
eliminação e 
valorização 

Quantidade 
(t) 

Sector 

11 01 05* 

Ácidos de decapagem de 
tratamentos químicos de superfície 
e revestimentos de metais (por 
exemplo, galvanização, zincagem, 
decapagem, contrastação, 
fosfatação, desengorduramento 
alcalino, anodização) 

D6  D9 
 648 Metais 

11 01 98* 

Outros resíduos contendo 
substâncias perigosas de 
tratamentos químicos de superfície 
e revestimentos de metais 

D15  D6  D9 
 578 Metais 
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Tabela 3.2.2  (cont.)- RIP produzidos em maior quantidade no distrito de Aveiro de 

acordo com os mapas de resíduos de 2002 (InResíduos 2005). 

11 01 11* 

Líquidos de lavagem aquosos de 
tratamentos químicos de superfície 
e revestimentos de metais, 
contendo substâncias perigosas 

D15  D9 574 Metais 

08 01 19* 

Suspensões aquosas contendo 
tintas ou vernizes, com solventes 
orgânicos ou outras substâncias 
perigosas 

D5  D9  D15 
R1  R2  R13 509 

Madeira, 
Cortiça, 
outros1 

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

D1  D10  D15  
D9 425 Vários 

12 01 09* 

Emulsões e soluções de 
maquinagem, sem halogéneos, da 
moldagem e do tratamento físico e 
mecânico de metais 

D15  D9 
R13  R9 357 Metais 

13 01 05* 
Emulsões não cloradas de óleos 
usados e resíduos de combustíveis 
líquidos 

D9 
R1  R13  R9 231 Vários 

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

D15  D9  
R1  R13  R5  R9 221 Vários 

15 02 02* 
Absorventes, materiais filtrantes, 
panos de limpeza e vestuário de 
protecção 

D1  D10  D15  D5  
D9 
R13  R2 

211 Vários 

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

D15  D9 203 Vários 

19 08 10* 
Misturas de gorduras e óleos, da 
separação óleo/água de estações 
de tratamento de águas residuais 

D9 
R9 186 Vários 

14 06 03* 

Outros solventes e misturas de 
solventes de resíduos de solventes, 
fluidos de refrigeração e gases 
propulsores de espumas/aerossóis, 
orgânicos 

D10  D15 
R1  R13  R2  R3 178 Vários 

13 05 02* 
Lamas provenientes de separadores 
óleo/água 

D5  D9 
R13 142 Vários 

11 01 13* 
Resíduos de desengorduramento do 
tratamento químico de superfícies e 
revestimentos de metais 

D10  D9  D15 126 Metais 

17 05 03* 
Solos e rochas de locais 
contaminados e de lamas de 
dragagem 

D9 122 Vários 

13 05 06* 
Óleos provenientes dos 
separadores óleo/água R9 112 Vários 

08 01 13* Lamas de tintas e vernizes D1  D10  D15  D9 
R3 109 Cortiça, 

outros 

                                                 
1 A produção deste resíduo (LER 08 01 19*) pode ter origem em vários sectores, no entanto, de acordo com o último 
inventário de resíduos (INPRI) e considerando os cinco sectores em estudo, este só é referenciado nos sectores da 
Madeira e Cortiça (ver figura 2.5.10). 
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Tabela 3.2.2  (cont.)- RIP produzidos em maior quantidade no distrito de Aveiro de 

acordo com os mapas de resíduos de 2002 (InResíduos 2005). 

11 01 07* 
Bases de decapagem do tratamento 
químico de superfícies e 
revestimentos de metais 

D1  D9 
R13 106 Metais 

10 09 07* 
Machos e moldes de fundição 
vazados D1   98 Metais 

10 09 11* 
Outras partículas contendo 
substâncias perigosas de resíduos 
da fundição de peças ferrosas 

 
D1  
 

  93 Metais 

19 02 04* 

Misturas de resíduos, contendo, 
pelo menos, um resíduo perigoso 
de tratamentos físico-químicos de 
resíduos (incluindo descromagem, 
descianetização, neutralização) 

D5  D9   91 Metais, 
outros 

11 05 03* 
Resíduos sólidos do tratamento de 
gases de processos de galvanização 
a quente 

R4   91 Metais 

12 03 01* 
Líquidos de lavagem aquosos de 
processos de desengorduramento a 
água e a vapor 

D1  D9   89 Metais 

11 03 02* 
Outros resíduos de lamas e sólidos 
de processos de têmpera D6  D9   89 Metais 

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

D1  D14  D15  D9 
R1  R13   87 Vários 

13 02 08* 
Outros óleos usados de motores, 
transmissões e lubrificação R1  R13  R9   81 Vários 

13 01 10* 
Óleos hidráulicos minerais usados 
não clorados R1  R13  R9   80 Vários 

 

 

 

 

Destino final dos resíduos produzidos em maior quantidade 
 

 

RIB 

 

Segundo os dados do Instituto dos Resíduos, baseados nos mapas de resíduos 

preenchidos pelas empresas, os resíduos banais sujeitos a operações de eliminação 

produzidos em maior quantidade foram em 2002 os que constam da tabela 3.2.3. 
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Tabela 3.2.3– RIB produzidos em maior quantidade no distrito de Aveiro de acordo 
com os mapas de resíduos de 2002 e sujeitos a operações de eliminação 
(InResíduos 2005). 
 
Código 

LER Resíduo Operação de 
eliminação 

Quantidade 
(t) 

Sector 

01 04 13 
Resíduos do corte e serragem de 
pedra da transformação física e 
química de minérios não metálicos 

D1, D15 59 149 Vários 

11 01 14 

Resíduos de desengorduramento de 
tratamentos químicos de superfícies 
e revestimentos de metais e outros 
materiais 

D9, D15 58 008 Metais 

10 09 08 
Machos e moldes de fundição 
vazados de peças ferrosas D1, D15 32 824 Metais 

04 01 09 
Resíduos da confecção e 
acabamentos D1 18 424 Calçado 

10 12 99 

Outros resíduos do fabrico de peças 
cerâmicas, tijolos, ladrilhos, telhas 
e produtos de construção 
(refractários?) 

D1 22 119 Cerâmica 

10 12 08 

Resíduos do fabrico de peças 
cerâmicas, tijolos, ladrilhos, telhas 
e produtos de construção (após o 
processo térmico) 

D1, D15 17 634 Cerâmica 

07 02 99 
Outros resíduos do FFDU de 
plásticos, borrachas e fibras 
sintéticas 

D1, D9 15 284 Vários 

20 03 01 
Mistura de resíduos urbanos e 
equiparados D1, D5, D15 7 202 Vários 

06 07 99 
Outros resíduos de processos 
químicos orgânicos D15 5 300 Vários 

20 01 39 Plásticos D1 3 336 Vários 

03 01 99 
Pó de cortiça e outros desperdícios 
de cortiça 

D1, D6, D10, 
D15 2 148 Cortiça 

19 08 99 
Resíduos de estações de 
tratamento de águas residuais D9 1 915 Vários 

17 01 07 
Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, 
telhas e materiais cerâmicos da 
construção e demolição 

D1 1 876 Cerâmica e 
barro 

12 01 99 

Outros resíduos da moldagem e do 
tratamento físico-químico e 
mecânico de superfícies de metais 
e plásticos 

D1, D5, D9, 
D15 1 405 Vários2 

(Metais, …) 

2 Este código LER envolve resíduos de mais do que um sector, no entanto, o sector dos Metais será o que 

apresenta a maior contribuição. 

 

Pela tabela 3.2.3 podemos observar que os sectores dos Metais, Calçado, 

Cerâmica e Cortiça surgem como os principais produtores de RIB no distrito de Aveiro. 

No entanto, é de referir que os dados são baseados nos mapas de resíduos e, como 

tal, reflectem os valores declarados pelas empresas, podendo estes estar aquém da 

realidade. No caso do sector da Cortiça, por exemplo, e utilizando os dados dos vários 
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estudos nacionais (PNAPRI, PESGRI 2001 e INPRI) podemos fazer uma estimativa de 

produção de resíduos de cortiça (Código LER 03 01 99) entre 45.000 e 76.000 

toneladas por ano. A avaliar pelos dados disponíveis, a grande maioria deste resíduo é 

depositada no solo (AIDA, 2000) sendo uma percentagem bastante menor alvo de 

valorização energética (Inresíduos 2005; Gil 1998). No entanto, os dados do Instituto 

dos Resíduos com base nos mapas de resíduos de 2002 indicam um total de 9 601 t 

das quais somente 2 148 t são alvo de operações de eliminação. O Valor declarado de 

7 131 t sujeito a valorização energética deverá estar bastante próximo da realidade. 

 

 

RIP 

 

Segundo os dados do Instituto dos Resíduos, baseados nos mapas de resíduos 

preenchidos pelas empresas, os resíduos perigosos sujeitos a operações de eliminação 

e produzidos em maior quantidade no distrito de Aveiro em 2002 são os que constam 

da tabela 3.2.4. 

 

 

Tabela 3.2.4  – RIP produzidos em maior quantidade no distrito de Aveiro de acordo 
com os mapas de resíduos de 2002 e sujeitos a operações de eliminação 
(InResíduos 2005). 
 
Código 

LER Resíduo Operação de 
eliminação 

Quantidade 
(t) 

Sector 

11 01 05* 
Ácidos de decapagem do 
tratamento químico de superfícies  D6, D9 648 Metais 

11 01 98* 
Outros resíduos do tratamento 
químico de superfícies D15,D6,D9 578 Metais 

11 01 11* 
Líquidos de lavagem aquosos do 
tratamento químico de superfícies D15,D9 574 Metais 

08 01 19* 
Suspensões aquosas contendo 
tintas ou vernizes D1, D15,D5,D9 493 

Madeira, 
Cortiça, 
outros3 

19 08 13* 
Lamas de outros tratamentos de 
águas residuais industriais D1,D15,D5,D9 425 Vários 

07 01 10* 
Outros absorventes usados e bolos 
de filtração de processos químicos 
orgânicos 

D1 372 Vários 

12 01 09* 

Emulsões e soluções de 
maquinagem, sem halogéneos, da 
moldagem e do tratamento físico e 
mecânico de metais 

D15,D9 321 Metais 

07 01 07* 
Resíduos de destilação e resíduos 
de reacção halogenados de 
processos químicos orgânicos 

D10, D9 280 Vários 
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Tabela 3.2.4  (cont. ) – RIP produzidos em maior quantidade no distrito de Aveiro de 
acordo com os mapas de resíduos de 2002 e sujeitos a operações de eliminação 
(InResíduos 2005). 
 

13 01 05* 
Emulsões não cloradas de óleos 
usados e resíduos de combustíveis 
líquidos 

D9 227 Vários 

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

D15,D9 203 Vários 

15 02 02* 
Absorventes, materiais filtrantes, 
panos de limpeza e vestuário de 
protecção 

D1,D10,D15,D5 200 Vários 

19 08 10* 
Misturas de gorduras e óleos, da 
separação óleo/água de estações 
de tratamento de águas residuais 

D9 154 Vários 

13 05 02* 
Lamas provenientes de separadores 
óleo/água D5,D9 137 Vários 

11 01 13* 
Resíduos de desengorduramento do 
tratamento químico de superfícies D10, D9, D15 126 Metais 

17 05 03* 
Solos e rochas de locais 
contaminados e de lamas de 
dragagem 

D9 122 Vários 

11 01 07* 
Bases de decapagem do tratamento 
químico de superfícies  D1,D9 105 Metais 

08 01 13* Lamas de tintas e vernizes D1,D10,D15,D9   99 Cortiça, 
outros 

10 09 07* 
Machos e moldes de fundição 
vazados D1   98 Metais 

3 A produção deste resíduo (LER 08 01 19*) pode ter origem em vários sectores, no entanto, de acordo com o último 
inventário de resíduos (INPRI) e considerando os cinco sectores em estudo, este só é referenciado nos sectores da 
Madeira e Cortiça (ver figura 2.5.10). 
 

 

 

 

Na Tabela 3.2.5, são apresentadas as quantidades e a percentagem de 

resíduos sujeitas a operações de eliminação (operações D) e a operações de 

valorização (operações R) para o grupo de resíduos banais (RIB) seleccionado na 

tabela 3.2.1. e na Tabela 3.2.6 são apresentadas as quantidades de resíduos sujeitas a 

operações de eliminação (operações D) e a operações de valorização (operações R) 

para o grupo de resíduos perigosos (RIP) seleccionado na tabela 3.2.2. 
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Tabela 3.2.5 – Quantidade e percentagem de RIB sujeitos a operações de eliminação e 
valorização para o grupo de resíduos seleccionado (InResíduos 2005) 
 

Código  
LER Resíduo Eliminação 

(t) 
Valorização 

(t) 
Eliminação 

(%) 
Valorização 

(%) 

12 01 01 

Aparas e limalhas de metais 
ferrosos da moldagem e do 
tratamento físico e mecânico de 
superfície de metais 

45 65 291 0,1 99,9 

01 04 13 
Resíduos do corte e serragem de 
pedra, da transformação física e 
química de minérios não metálicos 

59 150 3 372 94,6 5,4 

11 01 14 

Resíduos de desengorduramento de 
tratamentos químicos de superfície 
e revestimentos de metais e outros 
materiais 

58 008 0 100,0 0,0 

10 12 08 

Resíduos do fabrico de peças 
cerâmicas, tijolos, ladrilhos, telhas 
e produtos de construção (após o 
processo térmico) 

17 635 33 395 34,6 65,4 

10 09 08 
Machos e moldes de fundição 
vazados da fundição de peças 
ferrosas 

32 824 138 99,6 0,4 

10 12 99 
Outros resíduos do fabrico de peças 
cerâmicas, tijolos, ladrilhos, telhas 
e produtos de construção  

22 119 5 843 79,1 20,9 

04 01 09 
Resíduos da confecção e 
acabamentos da indústria do couro 
e produtos de couro 

18 424 26 99,9 0,1 

10 12 13 

Lamas do tratamento local de 
efluentes do fabrico de peças 
cerâmicas, tijolos, ladrilhos, telhas 
e produtos de construção 

5 275 10 281 33,9 66,1 

07 02 99 
Outros resíduos do FFDU de 
plásticos, borracha e fibras 
sintéticas 

15 284 2 100,0 0,0 

10 12 03 
Partículas e poeiras do fabrico de 
peças cerâmicas, tijolos, ladrilhos, 
telhas e produtos de construção 

16 13 503 0,1 99,9 

03 01 01 Resíduos do descasque de cortiça 2 333 7 590 23,5 76,5 

03 01 99 
Pó de cortiça e outros desperdícios 
de cortiça 

2 148 7 453 22,4 77,6 

10 06 04 
Outras partículas e poeiras da 
pirometalurgia do cobre 

7 260 0 100,0 0,0 

20 03 01 

Misturas de resíduos urbanos e 
equiparados (resíduos domésticos, 
do comércio, indústria e serviços), 
incluindo as fracções recolhidas 
selectivamente 

7 201 35 99,5 0,5 

10 12 06 
Moldes fora de uso do fabrico de 
peças cerâmicas, tijolos, ladrilhos, 
telhas e produtos de construção 

349 6 697 5,0 95,0 

15 01 02 
Embalagens de plástico 
 

109 6 688 1,6 98,4 
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Tabela 3.2.5  (con t.) – Quantidade e percentagem de RIB sujeitos a operações de 
eliminação e valorização para o grupo de resíduos seleccionado (InResíduos 2005) 
  

17 04 05 
ferro e aço de construção e 
demolição (incluindo solos 
escavados de locais contaminados) 

74 6 263 1,2 98,8 

10 13 99 
Outros resíduos do fabrico de 
cimento, cal e gesso e de artigos e 
produtos fabricados a partir deles 

80 5 515 1,4 98,6 

12 01 03 

Aparas e limalhas de metais não 
ferrosos da moldagem e do 
tratamento físico e mecânico de 
superfície de metais 

5 5 549 0,1 99,9 

19 08 12 

Lamas do tratamento biológico de 
águas residuais industriais de 
estações de tratamento de águas 
residuais 

42 4 870 0,9 99,1 

16 01 17 

Metais ferrosos de 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 

0 3 790 0,0 100,0 

20 01 39 
Plásticos de fracções recolhidas 
selectivamente 

3 336 253 92,9 7,1 

04 01 08 

Resíduos de pele curtida (aparas 
azuis, surragem, poeiras), contendo 
crómio da indústria do couro e 
produtos de couro 

3 325 16 99,5 0,5 

10 13 11 

Resíduos de materiais compósitos à 
base de cimento do fabrico de 
cimento, cal e gesso e de artigos e 
produtos fabricados a partir deles 

12 3 146 0,4 99,6 

19 08 14 

Lamas de outros tratamentos de 
águas residuais industriais de 
estações de tratamento de águas 
residuais 

1 278 1 741 42,3 57,7 
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Tabela 3.2.6 – Percentagem e quantidade em toneladas de RIP sujeitos a operações de 
eliminação e valorização para o grupo de resíduos banais seleccionado 
(InResíduos 2005) 
 

Código LER Resíduo Eliminação 
(t) 

Valorização 
(t) 

Eliminação 
(%) 

Valorização 
(%) 

11 01 05* 

Ácidos de decapagem de 
tratamentos químicos de superfície 
e revestimentos de metais (por 
exemplo, galvanização, zincagem, 
decapagem, contrastação, 
fosfatação, desengorduramento 
alcalino, anodização) 

648 0 100,0 0,0 

11 01 98* 

Outros resíduos contendo 
substâncias perigosas de 
tratamentos químicos de superfície 
e revestimentos de metais 

578 0 100,0 0,0 

11 01 11* 

Líquidos de lavagem aquosos de 
tratamentos químicos de superfície 
e revestimentos de metais, 
contendo substâncias perigosas 

574 0 100,0 0,0 

08 01 19* 

Suspensões aquosas contendo 
tintas ou vernizes, com solventes 
orgânicos ou outras substâncias 
perigosas 

493 16 96,9 3,1 

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

425 0 100,0 0,0 

12 01 09* 

Emulsões e soluções de 
maquinagem, sem halogéneos, da 
moldagem e do tratamento físico e 
mecânico de metais 

321 36 89,9 10,1 

13 01 05* 
Emulsões não cloradas de óleos 
usados e resíduos de combustíveis 
líquidos 

227 5 97,8 2,2 

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

6 215 2,7 97,3 

15 02 02* 
Absorventes, materiais filtrantes, 
panos de limpeza e vestuário de 
protecção 

200 11 94,8 5,2 

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

203 0 100,0 0,0 

19 08 10* 
Misturas de gorduras e óleos, da 
separação óleo/água de estações 
de tratamento de águas residuais 

154 32 82,8 17,2 

14 06 03* 

Outros solventes e misturas de 
solventes de resíduos de solventes, 
fluidos de refrigeração e gases 
propulsores de espumas/aerossóis, 
orgânicos 

3 174 1,7 98,3 

13 05 02* 
Lamas provenientes de separadores 
óleo/água 

137 5 96,5 3,5 
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Tabela 3.2.6  (cont.)  – Percentagem e quantidade em toneladas de RIP sujeitos a 
operações de eliminação e valorização para o grupo de resíduos banais seleccionado 
(InResíduos 2005) 
 

11 01 13* 
Resíduos de desengorduramento do 
tratamento químico de superfícies e 
revestimentos de metais 

126 0 100,0 0,0 

17 05 03* 
Solos e rochas de locais 
contaminados e de lamas de 
dragagem 

122 0 100,0 0,0 

13 05 06* 
Óleos provenientes dos 
separadores óleo/água 

0 112 0,0 100,0 

08 01 13* Lamas de tintas e vernizes 99 10 90,8 9,2 

11 01 07* 
Bases de decapagem do tratamento 
químico de superfícies e 
revestimentos de metais 

105 1 99,1 0,9 

10 09 07* 
Machos e moldes de fundição 
vazados 

98 0 100,0 0,0 

10 09 11* 
Outras partículas contendo 
substâncias perigosas de resíduos 
da fundição de peças ferrosas 

93 0 100,0 0,0 

19 02 04* 

Misturas de resíduos, contendo, 
pelo menos, um resíduo perigoso 
de tratamentos físico-químicos de 
resíduos (incluindo descromagem, 
descianetização, neutralização) 

92 0 100,0 0,0 

11 05 03* 
Resíduos sólidos do tratamento de 
gases de processos de galvanização 
a quente 

0 91 0,0 100,0 

12 03 01* 
Líquidos de lavagem aquosos de 
processos de desengorduramento a 
água e a vapor 

89 0 100,0 0,0 

11 03 02* 
Outros resíduos de lamas e sólidos 
de processos de têmpera 

89 0 100,0 0,0 

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

79 8 90,8 9,2 

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

0 81 0 100,0 

13 01 10* 
Óleos hidráulicos minerais usados 
não clorados 

0 80 0 100,0 
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3.3 Método Claro-Valente-Pires (CVP) 

 

 

Perante os grupos de resíduos seleccionados quer de RIB quer de RIP seria 

importante fazer a sua classificação ou seriação segundo uma ordem que se 

relacionasse de alguma forma com o seu grau de perigosidade e/ou impacto potencial 

no ambiente e na economia. A nível nacional (Instituto dos Resíduos e CCDRs) e 

também a nível europeu a classificação dos resíduos é executada com base na Lista 

Europeia de Resíduos (LER) onde estes são classificados como Resíduos Industriais 

Não Perigosos ou Resíduos Industriais Banais (RIB) e como Resíduos Industriais 

Perigosos (RIP). Esta classificação faz uma separação dos resíduos em dois grandes 

grupos mas, dentro de cada grupo de RIB e RIP, não é aplicado nenhum critério de 

classificação. 

Analisando os dados disponíveis para o grupo de resíduos seleccionados, como 

por exemplo, a quantidade total produzida e as correspondentes quantidades sujeitas a 

eliminação e valorização, podemos fazer um escalonamento ou uma classificação em 

que os resíduos são ordenados pelo seu maior ou menor risco tendo por base um 

critério que utiliza estes dados. Nesta abordagem considera-se que um resíduo, dentro 

de cada grupo de RIP ou RIB, tem um risco associado à quantidade total produzida e à 

relação entre as quantidades sujeitas a eliminação e valorização. Quanto mais elevados 

forem aqueles valores maior será o risco associado ao resíduo. Atendendo a que esta 

abordagem se baseia na classificação da LER, o termo risco, neste contexto, refere-se 

a um risco ambiental e para a saúde humana tal como vem definido na LER e na 

Directiva 91/689/CEE de 12 de Dezembro de 1991. Os dados referentes à quantidade 

total produzida e às correspondentes quantidades sujeitas a eliminação e valorização 

são obtidos dos mapas de resíduos e correspondem por isso aos valores que as 

empresas declaram, podendo por isso estar desfasados da realidade. De facto, tem-se 

a noção que muitas empresas não declaram a totalidade dos resíduos que produzem, 

resultando daí a possibilidade daqueles valores estarem subavaliados. Contudo, os 

dados dos mapas de resíduos, reflectem valores (que podemos considerar mínimos) 

daquilo que realmente podemos encontrar no que se refere à quantidade de resíduo 

produzida e destino final adoptado. Desta forma quando, por exemplo, uma 

determinada quantidade de resíduo é apresentada como sendo alvo de uma operação 

de valorização, sabemos à partida que reflecte uma realidade e que se trata de um 
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processo implementado que está a ser alvo de uma aplicação efectiva não se tratando 

de uma estimativa.  

Tomando como exemplo o conjunto de RIP que seleccionámos (tabela 3.2.2) 

podemos à partida dividi-lo no grupo dos RIP que são sujeito unicamente a operações 

de eliminação (operações D, tabela 3.2.4) e os que têm alguma percentagem sujeita a 

operações de valorização (operações R). Considera-se assim, que um RIP que só 

apresenta como destino final a eliminação poderá ter um risco potencial mais elevado 

do que aquele que apresenta alguma percentagem de valorização. No entanto, não 

consideramos que este princípio deva prevalecer sempre, ou seja, se a percentagem 

de valorização de um RIP é incipiente (por exemplo inferior a 1%) ou muito baixa (por 

exemplo inferior a 5%) e se a quantidade produzida é respectivamente superior ou 

muito superior à de um RIP que só apresenta operações de eliminação, o primeiro, 

ainda assim, deve ser considerado de maior risco. Esta perspectiva implica que se 

proceda a um balanço entre a percentagem de valorização e a quantidade total 

produzida (e consequentemente da quantidade eliminada) de modo a definir em que 

situações uma prevalece sobre a outra. Vejamos a título elucidativo alguns casos 

concretos, tomando como exemplo os resíduos perigosos com código LER 08 01 19*, 

11 01 07*, 10 09 07* e 12 01 09* cujas quantidades totais produzidas (QT) e as 

quantidades valorizadas (QR) e eliminadas (QD) com as respectivas percentagens se 

indicam a seguir na tabela 3.3.1. 

 

 

Tabela 3.3.1 – Classificação de resíduos segundo os critérios definidos  

Código LER QD QR QT %Q D %Q R 
08 01 19* 493 16 509 96,9 3,1 
11 01 07* 105 1 106 99,1 0,9 
10 09 07* 98 0 98 100 0 
12 01 09* 321 36 357 89,9 10,1 

 

 

Tendo como base o critério anterior, os resíduos na tabela acima encontram-se 

escalonados segundo uma ordem decrescente de risco. O resíduo com código 

08 01 19*, apesar de apresentar alguma percentagem de valorização, esta é inferior a 

5% e como a quantidade produzida é superior ou muito superior à dos restantes, este 

surge no topo desta lista de risco. Neste caso prevalece a quantidade produzida. Entre 
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os dois resíduos que surgem a meio da lista (11 01 07* e 10 09 07*) também 

prevalece a quantidade produzida, uma vez que, apesar do resíduo produzido em 

maior quantidade apresentar alguma valorização esta é inferior a 1%. Já o resíduo 

12 01 09*, apesar de ser produzido em maior quantidade do que os dois que o 

antecedem na escala de risco, tem uma percentagem de valorização superior a 5%. De 

acordo com o critério, aquela percentagem (10,1%) indica um potencial de valorização 

razoável criando a expectativa de poder ser implementado em maior escala e conduzir 

a uma redução do potencial de risco do resíduo. Neste caso prevalece a percentagem 

de valorização. 

A aplicação desta abordagem como um método novo de classificação parece 

interessante mas requer uma análise cuidada dos dados não permitindo uma seriação 

rápida dos resíduos. Assim, tentámos encontrar um modelo matemático que, fazendo 

uso daqueles dados, pudesse de uma forma simples reproduzir uma classificação dos 

resíduos que obedecesse aos critérios definidos. Desta forma, chegámos ao modelo 

que a seguir se reproduz. 

Foi criado um Factor de Risco (FR ) inerente a cada resíduo que se determina 

das seguintes formas: 

 

 

)(
)()(

códigoLERQ
códigoLERQcódigoLERFR

R

D=  se   RQ ≥ 1  (3.3.1) 

 

 

 

DQcódigoLERFR =)(    se   RQ < 1  (3.3.2) 

 

 

 

ou de uma forma mais simplificada 

 

 

R

D

Q
QFR =   se   RQ ≥ 1   (3.3.3) 
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DQFR =   se   RQ < 1   (3.3.4) 

 

 

Onde DQ  é definido como a quantidade de resíduo sujeita a operações de 

eliminação (operações D) e RQ  é definido como a quantidade de resíduo sujeito a 

operações de valorização (operações R), sendo DQ + RQ  a quantidade total de resíduo 

produzida ( TQ ). 

 

 

Este Factor de Risco é característico de cada resíduo e depende unicamente 

dos valores de DQ  e de RQ . Com base neste factor de risco calcula-se o Potencial de 

Risco ( PR ) inerente a cada resíduo de acordo com a equação 3.3.5 ou 3.3.6. 

 

 

)()()( códigoLERFRcódigoLERQcódigoLERPR T ×=   (3.3.5) 

 

 

ou numa forma mais simples 

 

 

FRQPR T ×=      (3.3.6) 

 

onde TQ é, como já definido, a quantidade total de resíduo produzido. 

 

 

Quando RQ  é superior a 1 o valor de PR  pode ainda ser determinado 

directamente a partir de RQ  e DQ  pela expressão 3.3.7, mas veremos mais à frente a 

utilidade do valor de FR  e a sua complementaridade em relação ao PR  .  
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R

RDD

Q
QQQPR +

=
2

     (3.3.7) 

 

 

 

Pela a análise da expressão 3.3.3 verificamos que quando o valor de RQ  tende 

para zero o valor de FR  tende para mais infinito (+∞). De acordo com os 

fundamentos teóricos, que estão na génese deste modelo de classificação, pretende-se 

que FR  seja igual ao valor de DQ  sempre que RQ =0. Desta forma, existe a 

necessidade de definir dois domínios para a função FR , sendo esta definida de forma 

diferente em cada uma deles tal como é indicado nas expressões 3.3.3 e 3.3.4. Os 

domínios poderiam ser definidos para valores reais superiores a zero e para o valor 

zero. Neste caso o modelo seria dado por: 

 

 

R

D

Q
QFR =     se   0>RQ  

 

e 

 

1+
=

R

D

Q
QFR  (ou DQFR = )  se   0=RQ . 

 

 

No entanto, nesta situação, estaríamos a introduzir uma descontinuidade na 

função FR  que, no limite quando RQ  tende para zero, é dada por +∞ e quando FR  é 

igual a zero é dada por DQ . Estaríamos também a obter valores não concordantes 

com os nossos pressupostos uma vez que quando RQ  tende para zero pretende-se 

que FR  tenda para DQ . Este comportamento da função FR  pode ser evidenciado se 

tomarmos o exemplo de dois resíduos, A e B, para o quais atribuímos valores 

hipotéticos de DQ  e RQ  e fazemos os cálculos de FR  e de PR  de acordo com as 

últimas expressões, como a seguir se indica. 
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DQ (A) = 2   DQ (B) = 5 

RQ (A) = 0,2   RQ (B) = 0 
 

FR (A) = 10   FR (B) = 5 

PR (A) = 22   PR (B)= 25 

 

 

Nesta situação verificamos que o resíduo A, que apresenta uma quantidade 

eliminada menor que o resíduo B e que, adicionalmente, ainda apresenta alguma 

valorização, surge com um factor de risco ( FR ) superior ao resíduo B. A situação é 

invertida, tal como se pretende, com o cálculo do potencial de risco ( PR ), no entanto 

também pretendemos obter informações através dos valores de FR  e, neste caso, 

devido à descontinuidade da função, obteríamos uma indicação contrária da 

pretendida. 

Desta forma, de modo a anular a descontinuidade da função FR  e os seus 

valores (em desacordo com a fundamentação que suporta o modelo) no domínio de 

valores de RQ  entre zero (0) e um (1), esta é defina tal como se indica nas expressões 

3.3.1 a 3.3.4. Este modelo apresenta, ainda assim, numa análise matemática, alguns 

casos que importa referir e que serão apresentados mais à frente em Limitações do 

método.  

De forma a fazer uma avaliação do modelo de classificação este foi aplicado a 

um conjunto de resíduos de modo a obter uma escala ordenada segundo o seu 

Potencial de Risco (tabela 3.3.2). Indica-se também para cada resíduo a quantidade 

total produzida, as quantidades e respectivas percentagens sujeitas a valorização e 

eliminação e o Factor de Risco. Podemos constatar pela observação da tabela 3.3.2 

que os resíduos que apresentámos na tabela 3.3.1 (como exemplo elucidativo da 

hierarquização de risco que pretendíamos com os critérios definidos) encontram-se, 

pelo novo método, a respeitar a mesma ordem relativa. Verifica-se ainda que estes 

critérios são respeitados na generalidade dos casos. Estes resultados parecem atestar 

da capacidade do método em classificar os resíduos de acordo com os critérios 

estabelecidos. Verificamos que, como esperado, os resíduos que são produzidos em 

maior quantidade e sem qualquer percentagem de valorização ocupam os primeiros 

lugar na escala de potencial de risco.  
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Tabela 3.3.2 – Classificação dos RIP seleccionados anteriormente (tabela 3.2.2) em termos do 

seu Potencial de Risco ( PR ) e respectivos valores de Factores de Risco (FR) e das quantidades, 

em toneladas, sujeitas a operações de eliminação (QD) e operações de valorização (QR) e 

quantidade total produzida (QT). 
 

Código LER QD QR QT %Q D %Q R FR PR 
11 01 05* 648 0 648 100 0 648,00 419904 
11 01 98* 578 0 578 100 0 578,00 334084 
11 01 11* 574 0 574 100 0 574,00 329476 
19 08 13* 425 0 425 100 0 425,00 180625 
13 05 08* 203 0 203 100 0 203,00 41209 
11 01 13* 126 0 126 100 0 126,00 15876 
08 01 19* 493 16 509 96,9 3,1 30,81 15684 
17 05 03* 122 0 122 100 0 122,00 14884 
11 01 07* 105 1 106 99,1 0,9 105,00 11130 
13 01 05* 227 5 232 97,8 2,2 45,40 10533 
10 09 07* 98 0 98 100 0 98,00 9604 
10 09 11* 93 0 93 100 0 93,00 8649 
19 02 04* 92 0 92 100 0 92,00 8464 
12 03 01* 89 0 89 100 0 89,00 7921 
11 03 02* 89 0 89 100 0 89,00 7921 
13 05 02* 137 5 142 96,5 3,5 27,40 3891 
15 02 02* 200 11 211 94,8 5,2 18,18 3836 
12 01 09* 321 36 357 89,9 10,1 8,92 3183 
08 01 13* 99 10 109 90,8 9,2 9,90 1079 
19 08 10* 154 32 186 82,8 17,2 4,81 895 
08 01 11* 79 8 87 90,8 9,2 9,88 859 
13 02 05* 6 215 221 2,7 97,3 0,02791 6 
14 06 03* 3 174 177 1,7 98,3 0,01724 3 
13 05 06* 0 112 112 0 100 0 0 
11 05 03* 0 91 91 0 100 0 0 
13 02 08* 0 81 81 0 100 0 0 
13 01 10* 0 80 80 0 100 0 0 
 



 121

Contudo, verificam-se também inversões nesta ordem sempre que ocorre a prevalência 

da percentagem de valorização. Podemos também observar que a utilização isolada de 

qualquer um dos valores da tabela, que não o PR, não conduziria aos mesmos 

resultados. 

A esta nova abordagem metodológica vamos chamar 

Método Claro-Valente-Pires ou de uma forma abreviada Método CVP ou Método de 

Classificação CVP. O método CVP é um método de classificação de resíduos industriais 

que atribui a cada resíduo um factor de risco e um potencial de risco. O método 

permite, assim, classificar um conjunto de resíduos segundo uma escala relativa de 

risco. O método pode ser aplicado à totalidade ou a conjuntos parciais de resíduos 

declarados nos mapas de resíduos, podendo ainda, ter um âmbito nacional, regional, 

sectorial ou mesmo ser utilizado ao nível de uma empresa ou conjunto de empresas 

como por exemplo um parque industrial. 

O potencial de risco, com que cada resíduo é classificado segundo o método 

CVP, depende directamente da quantidade de resíduo produzido ( TQ ) pelo que a 

comparação directa dos valores de PR  só é possível dentro do conjunto de resíduos 

de um mesmo domínio (nacional, regional, sectorial,...). Na realidade, um resíduo pode 

ter atribuído o mesmo factor de risco ( FR ) ao nível nacional e regional mas, como 

naturalmente, a quantidade produzida ao nível nacional é superior terá neste domínio 

um valor de potencial de risco (PR ) proporcionalmente superior ao que terá no 

domínio regional. Contudo, é possível estabelecer comparações entre domínios 

diferentes no que se refere à posição relativa de cada resíduo na escala de potencial 

risco. No caso de ocorrer um escalonamento diferente, para um mesmo conjunto de 

resíduos, quando se aplica o método a um domínio nacional e regional, tal significa 

que um ou mais resíduos tem/têm uma produção muito concentrada na região e/ou 

estão a ser alvo de destinos finais diferentes ou proporcionalmente diferentes em 

relação à média nacional. 

Estas informações podem depois ser verificadas através dos valores de FR  (daí 

a importância e complementaridade dos valores de PR  e FR ), uma vez que, 

contrariamente ao PR , o FR  pode ser utilizado em comparação directa mesmo entre 

domínios diferentes. O FR  é um valor obtido de um cociente (podendo ser traduzido 

numa percentagem) e desta forma podemos comparar os seus valores para um 

resíduo produzido, por exemplo, ao nível nacional e regional. Esta comparação permite 

auferir, por exemplo, se um determinado resíduo está a ser alvo de uma maior ou 

menor percentagem de valorização na região relativamente à média nacional. 
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Os casos anteriores são exemplos da informação que pode resultar de uma 

análise segundo o método CVP. Outra informação interessante será a possibilidade de 

verificar se um conjunto de resíduos, comum a mais que um sector de actividade, 

apresenta ordens diferentes na escala de PR  de um sector para outro.  

Na tabela 3.3.3 é apresentado um exemplo da aplicação do método proposto, 

onde podemos observar o escalonamento dos resíduos segundo uma classificação de 

potencial de risco determinado pelo método CVP. 

Podemos constatar pela tabela 3.3.3 que o potencial de risco (PR ) permite, 

dentro de um determinado domínio, ordenar um conjunto de resíduos segundo uma 

escala de maior ou menor risco, dando a uma região, sector, parque industrial ou ao 

país uma ordem de prioridade de intervenção ou de maior ou menor premência em 

encontrar soluções. Adicionalmente, a ordem relativa por PR  de um determinado 

conjunto de resíduos pode ser alvo de comparação entre diferentes domínios, dando a 

indicação que existem (eventualmente) soluções diferentes para os mesmos resíduos 

ou que a produção está centralizada em determinada região. Estas indicações podem 

ser esclarecidas e concretizadas pela avaliação dos FR  dos resíduos em causa. 

A utilização de uma escala de Potencial de Risco Relativo (PRr), tal como é 

apresentada na tabela 3.3.3 e que corresponde neste caso a uma permilagem, 

permite, para além da hierarquização dos resíduos, ter uma informação mais concreta, 

dentro do conjunto em análise, da posição relativa de um determinado resíduo na 

escala de risco. No entanto, o método pretende fazer uma hierarquização e não tem a 

pretensão de quantificar, dentro da escala hierárquica, o quanto um resíduo apresenta 

de risco a mais que outros. Na realidade, se tomarmos como exemplo os resíduos que 

surgem na primeira e sexta posição da tabela 3.3.2, verificamos que as suas posições 

relativas são, neste caso, definidas pelo facto de um se produzir numa quantidade 

cerca de cinco vezes superior ao outro. Nesta situação, a atribuição a estes resíduos de 

valores de PRr de 1000 e 38 respectivamente (tabela 3.3.3) poderia indiciar uma 

diferença de risco entre aqueles resíduos que é discutível. 

A utilização de uma escala de Potencial de Risco Relativo (PRr), tal como é 

apresentada na tabela 3.3.3 e que corresponde neste caso a uma permilagem, 

permite, para além da hierarquização dos resíduos, ter uma informação mais concreta, 

dentro do conjunto em análise, da posição relativa de um determinado resíduo na 

escala de risco. 
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Tabela 3.3.3 – Classificação de resíduos por Potencial de Risco (PR) e por potencial de 

Risco Relativo (PRr) segundo o método CVP para o grupo de RIP seleccionado 

na tabela 3.2.2. 
 

Código 
LER Resíduo PR PRr 

11 01 05* 

Ácidos de decapagem de tratamentos químicos de superfície e 
revestimentos de metais (por exemplo, galvanização, zincagem, 
decapagem, contrastação, fosfatação, desengorduramento alcalino, 
anodização) 

419904  1000 

11 01 98* 
Outros resíduos contendo substâncias perigosas de tratamentos 
químicos de superfície e revestimentos de metais 

334084    796 

11 01 11* 
Líquidos de lavagem aquosos de tratamentos químicos de superfície e 
revestimentos de metais, contendo substâncias perigosas 

329476    785 

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

180625    430 

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

41209     98 

11 01 13* 
Resíduos de desengorduramento do tratamento químico de superfícies 
e revestimentos de metais 

15876     38 

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

15684     37 

17 05 03* Solos e rochas de locais contaminados e de lamas de dragagem 14884     35 

11 01 07* 
Bases de decapagem do tratamento químico de superfícies e 
revestimentos de metais 

11130     27 

13 01 05* 
Emulsões não cloradas de óleos usados e resíduos de combustíveis 
líquidos 

10533     25 

10 09 07* Machos e moldes de fundição vazados 9604     23 

10 09 11* 
Outras partículas contendo substâncias perigosas de resíduos da 
fundição de peças ferrosas 

8649     21 

19 02 04* 
Misturas de resíduos de tratamentos físico-químicos (incluindo 
descromagem, descianetização, neutralização) 

8464     20 

12 03 01* 
Líquidos de lavagem aquosos de processos de desengorduramento a 
água e a vapor 

7921     19 

11 03 02* Outros resíduos de lamas e sólidos de processos de têmpera 7921     19 
13 05 02* Lamas provenientes de separadores óleo/água 3891       9 

15 02 02* 
Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de 
protecção 

3836       9 

12 01 09* 
Emulsões e soluções de maquinagem, sem halogéneos, da moldagem 
e do tratamento físico e mecânico de metais 

3183       8 

08 01 13* Lamas de tintas e vernizes 1079       3 

19 08 10* 
Misturas de gorduras e óleos, da separação óleo/água de estações de 
tratamento de águas residuais 

895       2 

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

859       2 

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

6       0 

14 06 03* 
Outros solventes e misturas de solventes de resíduos de solventes, 
fluidos de refrigeração e gases propulsores de espumas/aerossóis, 
orgânicos 

3       0 

11 05 03* 
Resíduos sólidos do tratamento de gases de processos de 
galvanização a quente 

0       0 

13 05 06* Óleos provenientes dos separadores óleo/água 0       0 
13 02 08* Outros óleos usados de motores, transmissões e lubrificação 0       0 
13 01 10* Óleos hidráulicos minerais usados não clorados 0       0 
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No entanto, o método pretende fazer uma hierarquização e não tem a 

pretensão de quantificar, dentro da escala hierárquica, o quanto um resíduo apresenta 

de risco a mais que outros. Na realidade, se tomarmos como exemplo os resíduos que 

surgem na primeira e sexta posição da tabela 3.3.2, verificamos que as suas posições 

relativas são, neste caso, definidas pelo facto de um se produzir numa quantidade 

cerca de cinco vezes superior ao outro. Nesta situação, a atribuição a estes resíduos de 

valores de PRr de 1000 e 38 respectivamente (tabela 3.3.3) poderia indiciar uma 

diferença de risco entre aqueles resíduos que é discutível. 

Na tabela 3.3.4 é apresentado a aplicação do método CVP na classificação do 

conjunto de RIB da tabela 3.2.1. 

De acordo com a tabela 3.3.4 observamos que o topo da classificação dos 

resíduos industriais banais é ocupado por resíduos do sector dos metais, calçado e 

cerâmica. Ressalva-se o facto do valor dos resíduos do sector da cortiça, 

nomeadamente o pó de cortiça, se encontrarem subavaliados. Estimando-se a 

quantidade de pó de cortiça produzido anualmente entre 60 000 a 80 000 ton  e com 

uma quantidade de cerca 7 500 ton alvo de valorização, este resíduo surgiria também 

nos primeiros lugar da lista, numa avaliação pelo método CVP.  

A aplicação do método CVP aos resíduos produzidos, por exemplo num parque 

industrial, permite aos seus responsáveis terem acesso a uma classificação dos 

resíduos produzidos segundo uma escala de risco. Esta classificação pode ser o suporte 

para a definição de estratégias ou políticas de produção de menor impacto ambiental. 

O método CVP pode, assim, constituir-se num instrumento importante no âmbito das 

políticas e estratégias ambientais do sector industrial, encontrando relevância em áreas 

como a Ecologia Industrial, Gestão Ambiental, Produções mais Limpas, Prevenção da 

Poluição, Análise de Fluxos de Materiais, etc. 

O cruzamento de dados, baseados nos mapas de resíduos, com os dados dos 

Estudos de inventariação e classificação de resíduos industriais como por exemplo o 

INPRI, PESGRI 2001 e INPRI seria interessante, no entanto, estes estudos apresentam 

estimativas de produção de resíduos a nível nacional não permitindo a sua aplicação ao 

nível regional. 
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Tabela 3.3.4 – Classificação de resíduos por Potencial de Risco ( PR ) e por potencial de 

Risco Relativo (PRr) segundo o método CVP para o grupo de RIB seleccionado 

na tabela 3.2.1. 
 

Código 
LER Resíduo PR 

11 01 14 
Resíduos de desengorduramento de tratamentos químicos de 
superfície e revestimentos de metais e outros materiais 

3364928064 

07 02 99 Outros resíduos do FFDU de plásticos, borracha e fibras sintéticas 116807970 
10 06 04 Outras partículas e poeiras da pirometalurgia do cobre 52707600 

04 01 09 
Resíduos da confecção e acabamentos da indústria do couro e 
produtos de couro 

13073954 

10 09 08 
Machos e moldes de fundição vazados da fundição de peças 
ferrosas 

7840179 

20 03 01 
Misturas de resíduos urbanos e equiparados (resíduos domésticos, 
do comércio, indústria e serviços), incluindo as fracções recolhidas 
selectivamente 

1488755 

01 04 13 
Resíduos do corte e serragem de pedra, da transformação física e 
química de minérios não metálicos 

1096731 

04 01 08 
Resíduos de pele curtida (aparas azuis, surragem, poeiras), 
contendo crómio da indústria do couro e produtos de couro 

694302 

10 12 99 
Outros resíduos do fabrico de peças cerâmicas, tijolos, ladrilhos, 
telhas e produtos de construção 

105852 

20 01 39 Plásticos de fracções recolhidas selectivamente 47337 

10 12 08 
Resíduos do fabrico de peças cerâmicas, tijolos, ladrilhos, telhas e 
produtos de construção (após o processo térmico) 

26948 

10 12 13 
Lamas do tratamento local de efluentes do fabrico de peças 
cerâmicas, tijolos, ladrilhos, telhas e produtos de construção 

7982 

03 01 01 Resíduos do descasque de cortiça 3050 
03 01 99 Pó de cortiça e outros desperdícios de cortiça 2767 

19 08 14 
Lamas de outros tratamentos de águas residuais industriais de 
estações de tratamento de águas residuais 

2216 

10 12 06 
Moldes fora de uso do fabrico de peças cerâmicas, tijolos, 
ladrilhos, telhas e produtos de construção 

367 

15 01 02 
Embalagens de plástico 
 

111 

10 13 99 
Outros resíduos do fabrico de cimento, cal e gesso e de artigos e 
produtos fabricados a partir deles 

81 

17 04 05 
ferro e aço de construção e demolição (incluindo solos escavados 
de locais contaminados) 

75 

12 01 01 
Aparas e limalhas de metais ferrosos da moldagem e do 
tratamento físico e mecânico de superfície de metais 

45 

19 08 12 
Lamas do tratamento biológico de águas residuais industriais de 
estações de tratamento de águas residuais 

42 

10 12 03 
Partículas e poeiras do fabrico de peças cerâmicas, tijolos, 
ladrilhos, telhas e produtos de construção 

16 

10 13 11 
Resíduos de materiais compósitos à base de cimento do fabrico de 
cimento, cal e gesso e de artigos e produtos fabricados a partir 
deles 

12 

12 01 03 
Aparas e limalhas de metais não ferrosos da moldagem e do 
tratamento físico e mecânico de superfície de metais 

5 

16 01 17 

Metais ferrosos de 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 

0 
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O INPRI apresenta factores de emissão de resíduos por unidade de produto 

produzido mas o INE só faculta dados de produção industrial a nível nacional o que 

impede uma estimativa regional por esta via. Uma possibilidade de fazer este 

cruzamento de dados surge, embora de forma indirecta, da determinação de factores 

ou percentagens regionais de emissão por resíduo, obtido pelos dados dos mapas de 

resíduos, a nível nacional (Instituto dos Resíduos) e a nível regional (Instituto dos 

resíduos e/ou CCDR). Estes factores de emissão regionais eram depois aplicados às 

estimativas nacionais (INPRI e INE) para obter uma (nova) estimativa da produção de 

resíduos ao nível regional. No entanto, os estudos de estimativa ao nível nacional 

também não apresentam valores da distribuição dos resíduos pelos diferentes destinos 

finais. 

 

 

 

 

Limitações do método 
 

 

O método CVP só pode ser aplicado a conjuntos de resíduos industriais 

classificados como perigosos (RIP) ou como banais (RIB) e não a conjuntos de 

resíduos que incluam as duas classificações. Desta forma, é um método que se 

posiciona “a jusante” da classificação definida pela Lista Europeia de Resíduos (LER), 

permitindo fazer um escalonamento dos resíduos dentro de cada um daqueles grupos 

(de RIB ou RIP) separadamente. 

Tratando-se de um método que se aplica após a classificação definida pela LER 

e, tendo em conta os critérios que utiliza para a posterior seriação ou hierarquização 

dos resíduos, este considera que do ponto de vista do impacto ambiental os resíduos 

classificados como RIB são, dentro do seu grupo, equivalentes entre si e o mesmo se 

verifica para os resíduos classificados como RIP. Se no caso dos RIB, não existem 

muitas dúvidas quanto à validade da premissa que estabelece que o impacto ambiental 

provocado pelos diferentes resíduos é semelhante, no caso dos RIP podem surgir 

algumas situações em que tal não se verifique. Neste último caso, os resíduos 

industriais são classificados segundo a LER como perigosos com base em critérios 

relacionados com as suas propriedades, características e composição 

(Directiva 91/689/CEE e anexos I, II e III). Segundo aqueles critérios são classificados 
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como RIP os resíduos que apresentem qualquer das características (H1 a H14) que 

incluem, por exemplo, “explosivo”, “combustível”, “cancerígeno” e “mutagénico”. Deste 

ponto de vista pode afirmar-se que considerar os resíduos classificados como perigosos 

pela LER, que incluem características tão distintas como as apresentadas atrás, como 

tendo um impacto ou um “custo” ambiental semelhante pode não ser o mais correcto. 

No caso presente, atendendo aos cinco sectores seleccionados e aos resíduos 

produzidos, podemos considerar que não ocorrem situações de flagrante incorrecção. 

No entanto, havendo o interesse em tornar este método o mais abrangente possível 

será de importância relevante proceder ao seu aperfeiçoamento no futuro e, para tal, 

será estratégica uma parceria com especialistas na área da Economia Ambiental. 

Do ponto de vista da análise dimensional das expressões matemáticas que 

suportam o modelo, podemos ainda referir que no domínio de valores de RQ  entre 

zero e um (0≤ RQ ≥1) verificamos que a função FR  tem um valor constante, que é 

dado por DQ . Tal conduz a uma limitação do método uma vez que, qualquer que seja 

o valor de RQ  naquele domínio, o valor de FR  será sempre o mesmo. Em certas 

situações limite pode também dar origem a valores de PR  que não são os esperados. 

Indica-se a seguir um exemplo que evidencia estes factos, utilizando novamente 

valores hipotéticos de produção industrial de dois resíduos A e B. 

 

 

DQ (A) = 1   DQ (B) = 1 

RQ (A) = 0,5   RQ (B) = 0 

TQ (A) = 1,5   TQ (B) = 1 
 

FR (A) = 1   FR (B) = 1 

PR (A) = 1,5   PR (B)= 1 

 

 

Neste exemplo, que corresponde a produções anuais semelhantes e muito baixas de 

resíduos, verificamos que o resíduo A apesar de apresentar uma valorização que, neste 

caso atinge os 50%, é-lhe atribuído um factor de risco igual ao resíduo B que, embora 

produzido em menor quantidade, não apresenta nenhuma valorização.  

No entanto, consideramos que na aplicação deste modelo em situação reais 

raramente se verificam situações semelhantes à do exemplo acima. Na realidade, é 
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expectável que quando um resíduo é produzido em quantidades anuais inferiores ou 

iguais a 1 tonelada, este não apresente nenhuma operação de valorização ou, 

apresentando, esta incida sobre a totalidade do resíduo. Mesmo que em alguma 

circunstância se verifique uma situação semelhante à do exemplo apresentado, é 

aceitável considerar que se possa alargar a valorização a todo o resíduo produzido, 

uma vez que estamos em presença de quantidades relativamente pequenas. 
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4. Soluções Tecnológicas 
 

 

 

 

4.1 Introdução  

 

 

Neste capítulo pretende fazer-se uma abordagem às possíveis soluções 

tecnológicas para os sectores em estudo neste trabalho e apresentar algumas soluções 

inovadoras que possam contribuir para o tratamento e valorização de resíduos 

industriais. 

A investigação, o investimento e a adopção de políticas e de regulamentação 

no que se refere à prevenção, valorização, tratamento e destino final dos resíduos 

industriais têm vindo a ter um aumento crescente nas últimas décadas, inseridos no 

âmbito de um desenvolvimento sustentável, da prevenção da poluição e do respeito 

pelo ambiente (CORDIS 2007, EU 2007, Woodard 2006, Nemerow 2007, EPA 2007).  

Em Portugal, a publicação do Decreto-Lei nº194/2000 integra-se no novo 

regime jurídico da prevenção e controlo integrados da poluição (Directiva nº96/61/CE) 

e dá início a uma nova fase de definição e promoção dos instrumentos de acção em 

matéria de ambiente. Este Decreto-Lei insere-se no quadro da política comunitária do 

ambiente e na linha do Quinto Programa Comunitário de Acção em Matéria de 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e reflecte uma nova estratégia no combate à 

poluição. Esta estratégia contempla uma abordagem integrada do controlo da poluição 

visando uma adequada gestão dos resíduos e minimização das emissões (para o ar, a 

água e o solo) mas assentando prioritariamente na prevenção dessas emissões. 

O Decreto-Lei nº194/2000 criou a Comissão Consultiva para a Prevenção e 

Controlo Integrados da Poluição para a qual a Portaria nº1252/2001 dos Ministérios da 

Economia, da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas e do Ambiente e do 

Ordenamento do Território veio definir a sua composição, competências e 

funcionamento. Nas competências desta comissão surge como principal função o 

estudo e a análise das Melhores Técnicas Disponíveis (MTDs) a aplicar a diferentes 

sectores de actividade. Aquele estudo era apontado como essencial para assegurar o 
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acompanhamento da aplicação do novo regime jurídico da prevenção e controlo 

integrados da poluição. 

Actualmente, é evidente ao nível europeu, esta nova tendência na abordagem 

da prevenção e gestão dos resíduos industriais com a publicação de “Documentos de 

Referência” que indicam quais as soluções tecnológicas mais adequadas para 

determinadas situações e para determinados sectores industriais (documentos de 

referência sobre as melhores técnicas disponíveis). Estes documentos, conhecidos 

pelas suas iniciais BREF (“Best Available Techniques Reference Documents”), são o 

resultado de trocas de informação exaustiva levada a cabo por Grupos Técnicos de 

Trabalho, referidos também como TWGs (“Technical Working Groups”), constituídos 

especificamente para este efeito (EIPPCB 2007). Devemos encontrar nos BREFs, para 

além de outras informações, conclusões que nos permitam identificar quais são 

consideradas as Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) ou BAT (“Best Available 

Techniques”) para um dado sector.  

A definição de MTD implica que a técnica está desenvolvida a uma escala que 

permite a sua implementação num determinado sector (DL nº194/2000). A revisão e 

actualização dos BREF constituem um processo contínuo que resulta do conceito 

dinâmico de MTD (EIPPCB 2007). O surgimento do conceito de BREF ocorre com a 

criação do European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau pela directiva 

IPPC 96/61/EC, sendo formalmente adoptados pela comissão Europeia os primeiros 

oito documentos de referência em 2001 (EIPPCB 2007). De acordo com o conceito 

dinâmico anteriormente referido, quatro destes oito documentos encontram-se em fase 

de revisão e actualização em processos iniciados entre 2005 e 2007. Actualmente 

estão disponíveis um total de 33 documentos de referência, dos quais 25 estão 

formalmente adoptados pela Comissão Europeia, 7 estão na sua versão final e 1 está 

disponível na sua 1ª versão - “1st working Draft reference document”  (EIPPCB 2007). 

Ao nível nacional, em Abril de 2002, é publicado em anexo ao 

Decreto-Lei nº 89/2002 o PESGRI 2001 (Plano Estratégico de Gestão de Resíduos 

Industriais) onde, no que se refere a soluções tecnológicas, ainda não surge nenhuma 

referência a MTDs ou BREFs e não é apresentado um estudo por sectores. Aquela 

publicação inclui um subcapítulo intitulado “Destino dos resíduos produzidos” onde se 

faz uma avaliação geral, com base nos mapas de registos, da percentagem de resíduos 

banais e perigosos sujeitos a operações de valorização e eliminação ou com destino 

desconhecido. Dentro das operações de eliminação e valorização é feita ainda uma 

análise das operações predominantes, surgindo à cabeça, no caso das de valorização, 



 133

as operações R5 (reciclagem/recuperação de outras matérias inorgânicas) e R3 

(reciclagem/recuperação de compostos orgânicos não utilizados como solventes) e, no 

caso das de eliminação, a operação D1 (deposição sobre o solo ou no seu interior) 

surge com clara predominância, destacando-se depois a operação D4 referente a 

processos de lagunagem. Considerando apenas o universo dos resíduos perigosos, é 

referido que as operações de valorização predominantes são a R1 (utilização principal 

como combustível ou outros meios de produção de energia) e R9 (refinação de óleos e 

outras reutilizações de óleos) e, no caso das de eliminação, as D9 (tratamento físico-

químico) e D1 (deposição sobre o solo ou no seu interior), apresentando ainda algum 

destaque as operações D6 (descargas em massas de água, com excepção de mares e 

oceanos) e D15 referente a processos de armazenagem temporária (PESGRI 2001). 

A mesma publicação dá algum destaque aos processos de tratamento e 

reabilitação de solos contaminados (onde se inclui a contaminação devida a actividades 

industriais) e à gestão de fluxos de resíduos. No capítulo da gestão de fluxos de 

resíduos, são só abordadas as problemáticas referentes às embalagens e aos óleos 

usados nomeadamente no que se refere ao seu enquadramento legislativo e 

perspectivas de evolução legislativa e normativa. 

Fazendo parte integrante da estratégia de gestão prioritária dos resíduos 

industriais a médio/longo prazo, surgiu em Novembro de 2001, no contexto do 

PESGRI, o “Plano Nacional de Prevenção de Resíduos Industriais” (PNAPRI), tendo sido 

elaborado para o período 2000-2015. Como já vimos no capítulo 2, o Plano Nacional de 

Prevenção de Resíduos Industriais apresenta no seu volume II uma caracterização 

individual de 19 sectores industriais que inclui um capítulo referente ao potencial de 

prevenção da poluição para cada um dos sectores analisados. No subcapítulo 3.2, que 

se segue, apresenta-se informação relevante, para os sectores anteriormente 

seleccionados (capítulo 2), incluída nestes guias técnicos. 

  
A nível regional, a Associação Industrial do Distrito de Aveiro (AIDA) publicou 

em 2000 um estudo que incluía o capítulo “Medidas aplicáveis à indústria para o 

controlo da poluição” e um anexo referente a “Acções típicas de prevenção e 

reciclagem” (AIDA, 2000). No âmbito da gestão de resíduos e da adopção de medidas 

globais de gestão ambiental a AIDA apresenta, naquela publicação, algumas opções de 

gestão e tratamento de resíduos e efluentes, com o objectivo de contribuir para a 

redução das cargas poluentes da indústria do distrito. Estas opções, apresentadas no 

seguimento de um estudo na área do ambiente que incluiu uma inventariação da 
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produção de resíduos em seis sectores industriais, poderiam ser adoptadas pelas 

indústrias ou pelos sectores mas, era já reconhecida, para algumas, a necessidade de 

“… uma abordagem integrada dos vários sectores industriais, pelo menos dentro de 

um determinado perímetro geográfico, para poderem ser tecnicamente compensadoras 

ou economicamente viáveis.” 

O mesmo estudo refere que muitas empresas do distrito fazem uma gestão dos 

resíduos, embora incipiente. Surgiu também de forma evidente o facto de um número 

significativo de empresas (sobretudo as grandes empresas) adoptarem uma gestão 

ambiental por imposição legal. Noutros casos, com maior incidência nas PMEs, esta 

gestão só era aplicada quando se traduzia numa mais valia económica, como nos casos 

da reciclagem e recuperação de materiais e energia. 

Regra geral a abordagem da gestão dos resíduos industriais assenta num 

esquema geral de prevenção, reutilização, reciclagem, tratamento e deposição no solo, 

segundo uma ordem decrescente de prioridade. A prevenção contempla uma atitude 

activa de redução ou eliminação da emissão de resíduos antes do processo produtivo 

propriamente dito (muitas vezes referido como “à cabeça do processo” ou “head-

end”). Esta atitude traduz-se na concepção e implementação de tecnologias e 

processos produtivos que evitam ou reduzem a produção de resíduos (“tecnologias 

mais limpas”), tendo normalmente por base a utilização de materiais e processos não 

poluentes. A reutilização, reciclagem, tratamento e deposição no solo são processos 

que se aplicam no final do processo produtivo (referidos por isso como processos de 

“fim de linha” ou “end-of-pipe”). Estes processos têm como função valorizar e/ou dar o 

destino final mais adequado aos resíduos gerados e para os quais não foi possível ou 

viável aplicar processos de prevenção (AIDA 2000, Woodard 2006, Nemerow 2007). 

Regra geral a prevenção e a reciclagem exigem um investimento técnico e 

financeiro elevado, pelo menos numa fase inicial, o que leva muitas pequenas e 

médias empresas a excluírem, à partida, esta abordagem. Desta forma, as soluções de 

deposição e tratamento são as mais utilizadas embora, em muitos casos, não sejam 

executadas com o devido rigor técnico, uma vez que, estes também implicam custos 

(AIDA 2000). 

Os responsáveis das empresas apresentam como maior dificuldade, para 

implementarem estratégias para a redução do impacto ambiental das suas actividades, 

o desconhecimento de unidades de reciclagem de produtos específicos. Nestes 

produtos incluem-se, por exemplo, os plásticos, as tintas, os diluentes e as colas. 
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Outro factor é a inexistência de locais de deposição adequada para resíduos 

(AIDA 2000). 

A maior parte das empresas optam por estratégias individuais que, regra geral, 

implicam custos elevados, sendo pouco usual observar-se a associação de empresas na 

tentativa de estabelecer estratégias comuns e soluções integradas. Do ponto de vista 

da distribuição geográfica das empresas, temos no distrito de Aveiro três sectores que, 

pela sua concentração, se encontram em boas condições para adoptar soluções 

conjuntas. Na realidade, os custos associados ao transporte de materiais, inerentes à 

criação de unidades centralizadas de processamento de resíduos, são um factor 

determinante. Os sectores em questão são a Cortiça e o Calçado, com as unidades de 

produção localizadas sobretudo a norte do distrito, e o sector da Cerâmica, com as 

unidades de produção localizadas essencialmente a sul (AIDA 2000). 

No subcapítulo seguinte é apresentado um resumo das medidas e tecnologias 

aplicáveis aos sectores seleccionados, tendo por base, entre outros, os guias técnicos 

do PNAPRI, o estudo na área do ambiente da AIDA e os documentos de referência 

(BREFs) disponíveis (CORDIS 2007). 

 

 

 

 

4.2 Análise Sectorial 
 

 

Sector do Calçado 

 

No estudo da AIDA é referido que os resíduos sólidos deste sector são 

essencialmente orgânicos, sendo constituídos, na sua maioria, por restos da matéria-

prima, o couro. Até à data a solução dada a este resíduos tem sido a deposição em 

aterro, como por exemplo, o aterro de Felgueiras, específico para o sector 

(AIDA 2000, INPRI 2002). É referido ainda que têm vindo a ser estudadas soluções, 

ainda sob investigação, para a incorporação destes resíduos com lamas de ETAR para 

a produção de um produto para a construção civil (AIDA 2000). 

Neste sector o PNAPRI começa por afirmar que o potencial de prevenção é 

muito baixo, devido ao facto de existirem poucas tecnologias/medidas disponíveis.  
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No que se refere às medidas de prevenção são apresentadas três propostas 

que apontam no sentido da alteração dos produtos químicos utilizados no processo de 

fabrico.   

1. Substituição de colas de base solvente por colas de base aquosa. 

2. Substituição de tintas de base solvente por tintas de base aquosa. 

3. Substituição de produtos de acabamento de base solvente por produtos de 

acabamento de base aquosa. 

Estas medidas visam a diminuição de emissão de composto orgânicos voláteis (COV’s) 

e a redução da perigosidade dos resíduos. 

No campo das tecnologias disponíveis o PNAPRI afirma existirem apenas 

tecnologias para aplicação nas operações de corte, onde é produzida a maior parte dos 

resíduos. Estas tecnologias apoiam-se em sistemas de corte por jacto de água e em 

software que permite a optimização deste processo. Desta forma, estimam-se 

reduções de produção de resíduos entre 6 a 20%. 

Neste sector a investigação tem-se debruçado fundamentalmente sobre o 

tratamento e valorização dos resíduos sólidos, sendo de referir, por exemplo, o 

trabalho “Incorporação de Resíduos da Indústria do Calçado em Produtos Cerâmicos 

de Construção” (Valente et al., 1999). Neste trabalho é desenvolvido um estudo de 

incorporação de resíduos de couro curtido ao crómio que, após trituração, são 

incorporados até 5% em peso na argila de produção de tijolo. No âmbito do 

aperfeiçoamento/melhoramento dos processos de queima dos resíduos de couro é de 

referir o projecto do “Instituto Espanol del Calzado y Conexas” que tem como objectivo 

principal a redução dos poluentes atmosféricos inerentes aos processos de valorização 

energética daqueles resíduos (CORDIS 2006a).  

 

 

 

Sector da Cerâmica 

 

Neste sector produzem-se essencialmente resíduos inorgânicos, existindo numa 

primeira via de recuperação ou reciclagem a reconversão dos resíduos em outras 

matérias-primas para o próprio sector. Existem ainda, exemplos de reciclagem para 

outros sectores como seja a construção civil (incorporação em pavimentos e estradas) 

a indústria do cimento (incorporado nas formulações). Estes resíduos podem ainda 

constituir-se em matérias-primas na extracção de metais alcalinos (sódio, potássio e 
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lítio) e alcalino-terrosos (cálcio e magnésio). Alguns metais podem mesmo ser obtidos 

no estado puro como por exemplo cobre, zinco, chumbo, níquel, crómio e 

mercúrio (AIDA 2000). 

Neste sector o PNAPRI aponta a valorização e/ou reciclagem do caco cozido 

(“chacota” e cerâmica vidrada) como a situação a merecer mais atenção. É referido 

naquele estudo que a reutilização daqueles resíduos só é possível em pequena 

percentagem (cerca de 3%). As medidas de prevenção apresentadas incluem várias 

propostas, que podemos considerar como abrangentes e aplicáveis a vários sectores 

de produção, das quais se destacam duas que apresentam maior especificidade 

relativamente a este sector: 

1. Aquisição de matérias-primas com menor teor de impurezas, pois estas 

constituem uma fonte importante de peças defeituosas. 

2. Aquisição de feldspatos com percentagens de flúor mais baixas de modo a 

reduzir a perigosidade das emissões gasosas.  

 

Apesar da baixa percentagem de reutilização, é referido, no âmbito da 

reciclagem de resíduos (nomeadamente moldes de gesso usados e cacos cozidos), que 

existem empresas que procedem ao seu reaproveitamento. Os moldes de gesso 

usados são recuperados pelos fornecedores de gesso e os cacos cozidos pelas 

empresas fornecedores de pasta. Neste âmbito é feita referência a um projecto 

desenvolvido em Itália para fazer a reciclagem de resíduos cerâmicos e produzir louça 

a partir desses resíduos. O processo inclui uma fase de classificação dos resíduos, 

moagem e imersão em água por um determinado período de tempo. Após este 

tratamento o material é pulverizado obtendo-se uma nova matéria-prima, referida 

como de melhor qualidade que a argila natural. O processo foi implementado na 

produção de pratos e foi pedido o rótulo de “Eco-cerâmica” para os produtos obtidos 

com esta matéria-prima. 

Ainda no campo da valorização de resíduos deste sector, foi desenvolvida por 

uma Universidade espanhola uma formulação de cimento ou argamassa que utiliza, 

entre outros, resíduos da indústria da cerâmica  (CORDIS 2006b). Os autores referem 

que a tecnologia permite a reutilização dos resíduos cerâmicos, que são previamente 

triturados e aglomerados durante a actividade industrial e que não podem voltar a 

entrar no processo produtivo normal. O novo produto é apresentado como tendo 

melhores propriedades e menores custos de produção do que o cimento comum. De 

referir ainda neste âmbito, o projecto da empresa portuguesa “Domingos da Silva 
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Teixeira S. A.” em parceria, entre outras entidades, com a empresa “Cerâmicas Estaco 

S.A.” e o Instituto de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica do Minho (IDITE-

Minho) para a utilização dos resíduos deste sector na produção de um 

cimento/argamassa de baixo custo e de elevada performance (CORDIS 2003).  

Para este sector existe um documento de referência (BREF - ceramics), 

disponível desde de Dezembro de 2006 na sua versão final (EIPPCB 2007). Este 

documento elege, para o estabelecimento das MTDs, as seguintes técnicas: 

Redução das emissões para o ar e para a água; 

Utilização eficiente da energia; 

Redução do consumo de água e matérias-primas; 

Minimização, valorização e reciclagem de resíduos e águas residuais; 

Implementação de sistemas de gestão eficientes. 

O documento apresenta conclusões quanto a MTDs genéricas para todo o 

sector e aplicáveis, no geral, a qualquer indústria cerâmica. Propõe ainda, MTDs mais 

específicas que se destinam a nove subsectores considerados como os maiores e mais 

representativos dentro do sector. Uma determinada empresa do sector pode, assim, 

utilizar individualmente uma MTD específica ou uma combinação das técnicas 

apresentadas. 

 

 

Sector da Madeira 

 

O sector da madeira é o terceiro maior produtor de resíduos sólidos do distrito 

de Aveiro e os seus resíduos são essencialmente de natureza orgânica. Algumas 

unidades fazem internamente a valorização energética destes resíduos ou fornecem-

nos a outras que os utilizam também para a produção de energia. São também, em 

parte, utilizados pela construção civil em soluções de isolamento térmico e acústico e 

em acabamentos (AIDA 2000). 

Neste sector os resíduos sólidos merecem alguma atenção mas, assumem 

particular relevância, os resíduos provenientes dos processos de acabamento, 

preservação e limpeza da madeira, tais como resíduos de tintas, vernizes, colas e 

vedantes e agentes organometálicos e organoclorados. 

Na sua generalidade os resíduos sólidos do sector da madeira têm destinos 

finais bem determinados, sendo a valorização energética e a reutilização por outros 

subsectores, como por exemplo a produção de painéis de aglomerado e as aviculturas, 
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os mais comuns (PNAPRI 2001). No entanto, se tomarmos como exemplo, o caso do 

subsector da produção de painéis de aglomerados de madeira, temos também a 

produção de resíduos sólidos de madeira constituídos essencialmente pelos finos de 

estilha de madeira e pó de acabamento/polimento e efluentes como as águas de 

cozedura e “lavação” da madeira. 

Neste sector o PNAPRI aponta para medidas de prevenção de produção de 

resíduos em cinco processos industriais: 

1. Preparação da matéria-prima 

2. Tratamento/Impregnação 

3. Operações de maquinagem 

4. Operações de acabamento 

5. Operações de montagem. 

 

Estes processos referem-se ao sector no geral com maior ou menor prevalência de 

determinados processos em alguns subsectores. 

As tecnologias indicadas para a prevenção, redução e valorização dos resíduos 

incluem, no caso dos processos 1 e 3, a valorização energética, sendo mesmo sugerida 

a integração de prensas de briquetes nas linhas de valorização. Nas operações 2 e 4 

que implicam a geração de resíduos e efluentes de produtos químicos (tais como 

velaturas, tintas, vernizes e lacas) são sugeridas medidas que conduzem a um maior 

rendimento na aplicação daqueles produtos com a consequente redução na produção 

de resíduos. Neste âmbito, é sugerida especificamente a utilização de determinados 

modelos de pistolas de pulverização (pistola de alto volume e baixa pressão, pistolas 

de alta pressão “AirLess” e “Air-Assisted AirLess”) e a utilização de sistemas de 

pulverização electrostáticos que permitem uma redução daqueles resíduos entre 10 e 

35%. No caso do processo 5 é indicado que não foram encontradas medidas ou 

tecnologias de prevenção para os resíduos gerados por estas 

operações  (PNAPRI 2001). 

De referir ainda para determinados processos a sugestão como medidas e 

tecnologias para a redução da produção de resíduos de: 

Sistemas de corte optimizado com sensores laser, 

Secadores com controlo computorizado, 

Redução da malha do peneiro de rejeição de finos de estilha, 

Serragem com sistema Finger Jointing, 

Utilização de colas de lenhina, 



 140

Unidades de destilação para a recuperação de solventes de limpeza. 

 

O destino final dos resíduos sólidos deste sector, tal como foi afirmado, é 

maioritariamente a valorização energética e a investigação neste campo traduz essa 

realidade. Neste âmbito podemos encontrar projectos que visam a optimização dos 

processos de valorização energética através de tecnologias de co-geração e produção 

integrada de energia e produtos químicos (CORDIS 2005, CORDIS 2003b). 

Numa outra vertente de valorização uma agência Belga está envolvida num 

projecto para a produção de uma argamassa ou cimento mais leve e ecológico que 

inclui na sua formulação unicamente produtos naturais entre os quais resíduos de 

fibras de madeira (CORDIS 2006c) 

 

 

Sector da Cortiça 

 

Este sector é o maior produtor de resíduos sólidos no distrito de Aveiro. Tal 

como para o sector da madeira, este sector encontra colocação para alguns dos seus 

resíduos na construção civil. Na realidade, as aparas de cortiça têm sido utilizadas 

como elementos de acabamento sobretudo de isolamento térmico e acústico ao nível 

de soalhos, paredes e divisórias. Outro destino tem sido a valorização energética (AIDA 

2000). 

Para o sector em causa o PNAPRI aponta a “redução na fonte” como a melhor 

forma de prevenção da poluição. É assinalada a implementação, por parte de algumas 

empresas, de programas de Prevenção da Poluição, que conduziram a um aumento da 

eficiência do processo de fabrico, a benefícios económicos e, simultaneamente, a um 

menor impacto ambiental decorrente da actividade produtiva. 

Neste âmbito são apresentadas algumas medidas em determinadas áreas, das 

quais se destacam: 

1. Redução do consumo de água – evitar perdas das soluções de lavagem e 

proceder à sua reutilização, utilização de tambores rotativos de lavação com 

controlo de doseamento de químicos, utilização de processos de lavação 

“a seco” com peróxido de hidrogénio, uniformizar processo de lavação. 

2. Redução dos desperdícios de cortiça – confinação das máquinas e dos 

transportadores de granulado, instalação de extractores com filtros de 

mangas, utilização de moldes com revestimento interno em tela de teflon. 
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3. Valorização do pó de cortiça – segregação do pó de cortiça na sua origem 

com posterior compactação para a produção e briquetes. 

4. Recuperação de solventes utilizados – aquisição de sistemas de destilação 

não fraccionada. 

 

De destacar, ainda, a referência a cinco patentes portuguesas registadas pelo 

INETI que apresentam soluções tecnológicas para o tratamento e valorização de 

resíduos deste sector e cujos títulos se apresentam a seguir. 

“Processo de aproveitamento de rolhas de cortiça natural ou aglomeradas 

usadas, produtos obtidos e a sua utilização no fabrico de artigos e acessórios 

utilitários”. Patente portuguesa nº 102013. 

“Processo para a produção de aglomerados de pó de cortiça, sem adição de 

colas, mediante pré-despolimerização e posterior polimerização por prensagem e 

aquecimento”. Patente portuguesa nº 882349. 

“Aproveitamento de resíduos de trituração para a limpeza/decapagem de 

materiais expostos à poluição atmosférica/ambiental”. Patente portuguesa nº 1011915. 

“Sistema de preparação/tratamento de cortiça por cozedura e purificação da 

água em contínuo”. Patente portuguesa nº 102138. 

“Processo para a preparação de produtos para melhorar a estabilidade 

dimensional da madeira e aumentar a sua resistência ao ataque e desenvolvimento 

fúngico, com base num resíduo da indústria corticeira em produtos obtidos por esse 

processo”. Patente portuguesa nº101927.  

O Centro Tecnológico do Calçado iniciou em 2001 um projecto de investigação 

para o desenvolvimento de um novo material, para aplicação em calçado, que incluía a 

utilização de resíduos de cortiça e de borracha (CORDIS 2001). 

 

 

 

 

Sector dos Metais 

 

Os resíduos sólidos deste sector são de natureza essencialmente inorgânica. 

Desta forma a utilização de técnicas físico-químicas que permitam a recuperação dos 

metais no estado puro constituem a abordagem mais adequada. São utilizadas técnicas 

como a electrólise, piro-metalurgia e precipitação de soluções. A recuperação de 
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metais tais como cobre, zinco, chumbo, cádmio, níquel crómio e mercúrio pode ser 

obtida por via electroquímica, pirometarlurgica, forno eléctrico ou de plasma e físico-

químico através da precipitação de metais (AIDA 2000). 

Para este sector o PNAPRI faz uma descrição bastante exaustiva das medidas e 

tecnologias com potencial de aplicação na prevenção e redução da produção de 

resíduos e uma análise de viabilidade de algumas delas (descrição técnica, avaliação 

económica e benefícios). Apresenta-se de seguida, de forma sumária, as soluções 

avaliadas por aquele estudo para as operações indicadas. 

 

Metalurgia e Metalomecânica 

 

Fundição de metais ferrosos e não ferrosos: 

 

• Recuperação das areias de fundição por via térmica 

Com este processo consegue-se reduzir a quantidade de resíduo gerado 

na operação de desmoldação, uma vez que a calcinação oxidante das 

areias utilizadas na fabricação de machos e moldes provoca a destruição 

das resinas e dos aglomerantes orgânicos, possibilitando a sua posterior 

reutilização.  

 

• Introdução de novos moldes na fundição injectada. 

Aplicada na fundição injectada do alumínio, consiste na utilização de 

moldes com canais de alimentação e de ventilação com dimensões 

inferiores às dos moldes convencionais. 

 

 

Recuperação de fluidos de corte (emulsões) por aplicação de: 

 

• Decantação com dispositivo de coalescência 

Esta tecnologia permite a separação dos componentes das emulsões 

contaminadas e degradadas em três fases: (1) limalhas, partículas 

metálicas e óxidos (fase inferior); (2) óleos livres (fase sobrenadante); e, 

(3) emulsão (fase intermédia). Após ajuste da composição, a emulsão é 

recuperada e reutilizada. 

 

• Centrifugação 
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Este processo separa os óleos livres e as partículas metálicas das 

emulsões de corte, tornando possível a sua reutilização. 

 

• Ultrafiltração 

Esta tecnologia permite, através do uso de membranas, a separação de 

moléculas de acordo com a sua dimensão. Desta forma, é possível reter 

mecanicamente praticamente todos os óleos livres e emulsionados. 

 

Prolongamento do tempo de vida e recuperação de óleos semi-sintéticos por 

aplicação de evaporação por vácuo de óleos semi-sintéticos. 

 

A evaporação em vácuo é uma técnica aplicada aos óleos semi-sintéticos 

degradados. A remoção da água deste resíduo permite a sua reutilização 

e simultaneamente reduzir a quantidade de resíduo oleoso. 

 

 

Rentabilização de chapa através de corte: 

 

• Por oxicorte com controlo numérico 

• Por plasma 

• Por plasma de alta definição 

• Por laser 

• Por jacto de água com abrasivos 

 

Estes processos são tecnologias avançadas de maquinagem de chapa que 

permitem efectuar a operação de corte com o máximo aproveitamento 

através da utilização de equipamentos de controlo numérico, 

normalmente de alta precisão. 

 

Para este sector temos documentos de referência para a produção de ferro e 

aço (BREF – Iron and steal prodution), a fabricação de metais ferrosos (BREF - Ferrous 

Metal processing) e não ferrosos (BREF – Non-Ferrous Metal Processes).  

Para a produção de ferro e aço o documento de referência está dividido em três 

partes principais que incluem informações gerais sobre o sector, informações relativas 

às siderurgias integradas e informações relativas à produção de aço em forno de arco 

eléctrico. São apresentadas MTDs para as principais fases de produção: 



 144

Unidades de sinterização 

Unidades de peletização 

Coquerias 

Altos-fornos 

Utilização de convertidores a oxigénio na produção de aço, incluindo o 

vazamento 

Produção de aço em forno de arco eléctrico e vazamento. 

 

 

Tratamentos de Superfície 

 

Neste subsector o PNAPRI avalia as medidas e as tecnologias disponíveis com ênfase 

nos aspectos abaixo indicados. É também realizada, naquele estudo, uma avaliação 

dos benefícios ambientais e viabilidade económica aplicada a alguns exemplos 

concretos de medidas e tecnologias apresentadas. 

 

1. Substituição de matérias-primas perigosas por outros de menor impacte 

ambiental. 

• Substituição de uma decapagem em meio aquoso por uma decapagem a seco 

com granalha 

• Substituição de desengorduramentos com solventes por desengorduramentos 

químicos em fase aquosa 

• Substituição do Cr(IV) por Cr(III) em cromagem decorativa 

• Substituição dos banhos cianetados por banhos sem cianetos 

 

2. Minimização do consumo e água; 

• Lavagem estática 

• Lavagem em cascata 

• Combinação de lavagem estática com lavagem em cascata 

• Devolução do electrólito arrastado ao banho 

 

3. Minimização do consumo de matérias-primas; 

• Prolongamento da vida dos banhos 

• Minimização dos arrastos 

• Devolução do electrólito arrastado ao banho 
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4. Optimização da utilização dos banhos de tratamento e respectivas águas de 

lavagem, através de processos de concentração e recirculação 

• Flutuação 

• Decantação de coalescência 

• Centrifugação 

• Ultrafiltração 

 

5. Melhoria da manutenção dos equipamentos, com o objectivo de reduzir o risco de 

avarias, fugas ou acidentes. 

 

Existe para este subsector um documento de referência (BREF – Surface 

treatment of metals) adoptado formalmente pela comissão em Agosto de 2006. Este 

documento indica um conjunto de MTDs de carácter geral e MTDs de maior 

especificidade que se enquadram nas metodologias acima indicadas pelo PNAPRI 

(EIPPCB 2007). A investigação nesta área, no que se refere à redução dos impactos 

ambientais provocados pelos efluentes e resíduos provenientes dos processos de 

tratamentos de superfície de metais, continua muito activa tendo, no entanto, grande 

relevância nas décadas de oitenta e noventa (CORDIS 1980 - 2007). 

 

 

 

 

4.3  Soluções Tecnológicas Propostas  

 

 

A investigação realizada no âmbito deste trabalho originou a proposta de novas 

soluções tecnológicas para alguns dos sectores em estudo. Estas soluções inovadoras 

foram alvo de registo de patente no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) 

e foram já estabelecidos contratos de licenciamento ou contratos de colaboração com 

entidades industriais para a implementação e/ou ensaios de viabilidade no âmbito das 

patentes EP 07398008.8, PCT/IB2007/053125 e PCT/IB2007/053124. De referir ainda, 

que os parceiros envolvidos nestes processos de colaboração e/ou licenciamento são 

empresas de referência nos sectores industriais em causa. 
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As soluções apresentadas debruçaram-se sobre resíduos banais produzidos em 

grande quantidade e que, consequentemente, surgem na análise de fluxos de resíduos 

(capítulo 2) como os principais resíduos, dos sectores seleccionados, nesta categoria. 

No caso do pó de cortiça e do pó de fibras e de polimento dos aglomerados de 

madeira, além da elevada quantidade produzida que representa uma fracção 

importante da matéria-prima, esta é proveniente de recursos endógenos do nosso país 

(madeira e cortiça) e os sectores industriais em causa são uma referência a nível 

mundial e estratégicos para a economia nacional. O estudo dos fluxos de resíduos 

destes sectores, e sobretudo a informação recolhida directamente em unidades de 

produção, veio também a revelar um volume elevado de efluentes líquidos 

provenientes das operações de lavagem e cozimento da madeira e da cortiça. Estes 

resíduos, além de implicarem um elevado consumo de água, geram um efluente com 

elevada concentração de compostos orgânicos. Estes compostos são extraídos à 

matéria-prima, sobretudo nas operações de cozedura. 

Uma das soluções proposta inclui os resíduos do sector da cortiça e também os 

resíduos de um sector nuclear da nossa economia e com grande implantação na região 

de Trás-os-Montes, o sector oleícola. A solução proposta poderá constituir-se numa 

contribuição importante para a resolução dos problemas ambientais associados aos 

resíduos da produção de azeite. A dificuldade no cumprimento das normas que 

regulamentam os resíduos deste sector (DL 236/98 e Despacho Conjunto 126/2000) 

tem conduzido ao encerramento de muitos lagares no nosso país.  

Estas inovações poderão assim contribuir para reforçar a liderança desses 

sectores e contribuir para a sua sustentabilidade dotando-as de tecnologias amigas do 

ambiente e que conduzem a uma maior produtividade com a valorização dos seus 

resíduos e efluentes. 
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4.3.1 PROCESSO DE TRATAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS E 

EFLUENTES DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE AZEITE ATRAVÉS 

DA UTILIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS DA INDÚSTRIA 

CORTICEIRA 

 

 

Patente Europeia EP 07398008.8 (patent pending); 27/04/2007, UTAD.  

Patente Portuguesa PT 103 470; April 28, 2006;UTAD  

 

 

 

Este processo visa o tratamento e valorização dos resíduos e efluentes das 

unidades de produção de azeite, usualmente conhecidos por águas russas e/ou 

bagaço, através da utilização de um resíduo do sector da cortiça (como por exemplo, 

pó de cortiça), contribuindo para a resolução dos problemas ambientais resultantes da 

descarga daqueles efluentes e criando uma alternativa viável e rentável ao 

armazenamento e/ou a deposição em aterro, quer para os resíduos e efluentes das 

unidades de produção de azeite, quer para os resíduos da indústria corticeira. 

O processo consiste na mistura mecânica dos resíduos do sector da cortiça, 

nomeadamente pó de cortiça, com os resíduos e efluentes das unidades de produção 

de azeite, dando origem a uma lama ou pasta que pode ser utilizada como fertilizante 

ou de um modo alternativo, após secagem, ser alvo de valorização energética. 

 

CAMPO DA INVENÇÃO 

A presente invenção refere-se a um processo de tratamento e valorização dos resíduos 

e efluentes das unidades de produção de azeite através da utilização e valorização de 

resíduos da indústria corticeira aplicando-se por isso, ao tratamento de efluentes. 

 

SUMÁRIO DA INVENÇÃO 

A invenção consiste num processo que utiliza os resíduos do sector da cortiça, 

nomeadamente pó de cortiça (partículas de cortiça com dimensões inferiores a 

0,2 mm) e partículas de dimensão inferior a 2 mm provenientes da superfície exterior 

das pranchas de cortiça (designadas no sector por “P3”, “0,5-1,0 fraco” e “terras”), 

misturados de forma mecânica ou manual com os efluentes e/ou resíduos das 
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unidades de produção de azeite dando origem a uma lama ou pasta que pode ser 

utilizada como fertilizante e que, alternativamente, após secagem, pode ser alvo de 

valorização energética. 

 

ANTECEDENTES DA INVENÇÃO 

O azeite pode ser obtido por três processos, tendo todos eles em comum as fases de 

pesagem, lavagem da azeitona, armazenamento e moenda (ou moagem). 

A produção pode utilizar o método tradicional, o qual é constituído por uma 

fase de prensagem das azeitonas seguida de uma decantação/centrifugação, sendo o 

resultado deste processo produtivo, além do azeite, o bagaço e as águas russas. Os 

métodos mais modernos, por sua vez, incluem em vez da prensagem um processo de 

“batedura” seguido de uma “extracção” em centrifugadoras horizontais. Nestas duas 

últimas etapas existe a adição de água para facilitar a separação do azeite. 

 

Estes métodos mais modernos podem ser constituídos por: 

- 3 fases : neste caso os efluentes são iguais aos do método clássico (bagaço e 

águas russas, em separado) ou; 

- 2 fases : resultando deste processo um efluente único, correspondendo ao que 

no sector se chama o “bagaço húmido” ou ”papa” (que é o resultado do bagaço 

misturado com as águas russas). 

 

A maioria do azeite produzido actualmente utiliza estes dois últimos processos 

produtivos. 

Existem ainda unidades de produção, conhecidas como “unidades de extracção 

de óleo de bagaço”, que fazem a extracção de algum azeite remanescente no “bagaço” 

ou “bagaço húmido”. De qualquer forma e independentemente do método utilizado, 

todas as unidades dão origem a resíduos e efluentes nocivos ao ambiente. 

 

Existem actualmente alguns sistemas de tratamento e/ou valorização dos efluentes das 

unidades de produção de azeite, os quais se descrevem seguidamente: 

Irrigação de Solos Agrícolas  – é o método mais antigo de eliminação controlada 

das águas russas e consiste em dispersá-las sobre terrenos. Este sistema baseia-se na 

interacção física, química e microbiológica entre os componentes e os microrganismos 

do solo e do efluente. Este é o processo referido no documento ES2051242. 
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Lagunagem – consiste na recolha em lagoas de evaporação das águas russas que 

sofrem um processo de evaporação natural. Trata-se de um processo utilizado 

actualmente, pois é tecnicamente acessível e económico. 

Concentração por Evaporação – consiste num sistema de evaporação forçada para 

dar resposta aos elevados volumes de águas residuais. Este método apresenta uma 

vantagem relativamente à lagunagem, pois necessita de menores áreas disponíveis, de 

um menor tempo de evaporação e permite recuperar a água evaporada, desde que 

sejam instalados adicionalmente condensadores. São, no entanto, sistemas 

dispendiosos, pelo equipamento que necessitam e pela energia consumida no 

processo. 

Processos Físico-Químicos – são muito importantes no tratamento destes resíduos 

e consistem, entre outros, na utilização de floculantes e coagulantes no efluente, 

embora produzam lamas que se torna necessário eliminar. O tratamento com cal 

(óxido de cálcio – CaO(s)) é o processo mais comum. 

Processos Térmicos - secagem parcial ou evaporação sob efeito de calor, utilizando 

como princípio básico alguns processos de complexidade variável que utilizam técnicas 

experimentadas na indústria química. Consistem na eliminação de parte da água 

utilizando evaporadores ou concentradores de efeito múltiplo, secadores horizontais ou 

secadores verticais. 

Processos Biológicos  – têm como base a utilização de microrganismos, 

nomeadamente, leveduras e fungos filamentosos, que se desenvolvem no seio da água 

russa degradando os seus constituintes. 

Ainda no âmbito do tratamento dos efluentes das unidades de produção de 

azeite, nomeadamente dos lagares de azeite, salienta-se o Projecto de Valorização 

Ambiental e Energética, uma parceria entre o Instituto Nacional de Engenharia e 

Tecnologia Industrial (INETI) e a Câmara Municipal de Abrantes, que consiste no 

tratamento dos efluentes dos lagares de azeite na ETAR Municipal. Trata-se de um 

processo de tratamento de resíduos por digestão anaeróbia com baixo consumo de 

energia, transformando a matéria orgânica em biogás e originando um resíduo 

estabilizado que pode ser convenientemente aproveitado na agricultura como 

fertilizante. O biogás pode ser usado para produzir electricidade e/ou energia térmica, 

tendo algum valor económico. Outros projectos e estudos abordam os processos de 

tratamento das águas russas, dos quais destacamos:  

• “Obtenção de águas russas limpas, por via microbiana” (CETAV, 2004); 
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• “Estudo das enzimas envolvidas na descoloração de águas russas” (Dissertação 

de doutoramento “Estudo das enzimas envolvidas na descoloração de águas 

russas”. José Albino. 2004.); 

• “Degradação de ácidos fenólicos por processos de oxidação avançados e pré-

tratamento de águas ruças pelo reagente de Fenton” (Dissertação de 

doutoramento “Degradação de ácidos fenólicos por processos de oxidação 

avançados e pré-tratamento de águas ruças pelo reagente de Fenton”. José 

Alcides Peres. 2001.) 

•  “Efeito da rega com águas russas tratadas em algumas características químicas 

de um solo e em folhas de oliveira” (Hermínia Domingues*, Cidália Peres*, 

Odete Romero Monteiro*, Filipe Pedra**, Luís Catulo*, Maria Teresa Vilar*, 

José Casimiro Martins*, Fausto Leitão*. 

*Estação Agronómica Nacional;  

**Laboratório Químico Agrícola Rebelo da Silva. 

 

Uma outra solução já existente para o tratamento do bagaço da azeitona é 

aquela que vem descrita no documento ES2020640. Este documento descreve um 

processo para tratar o bagaço da azeitona que consiste em efectuar uma mistura do 

bagaço com aparas de madeira, ou tiras de madeira, obtendo-se um produto 

aglomerado o qual após secagem e prensagem origina um material sólido vulgarmente 

designado por briquete. No entanto, este processo apresenta algumas limitações, 

principalmente o facto de apenas tratar os resíduos, nomeadamente o bagaço, não 

podendo ser aplicado ao tratamento dos efluentes, nomeadamente as “águas russas”. 

Por outro lado, no que diz respeito aos resíduos do sector da cortiça (pó de 

cortiça, “P3”; “terras” e “0,5-1,0 fraco”), considerados resíduos industriais (código LER 

03 01 99), verificam-se essencialmente problemas relacionados com o seu escoamento 

e armazenamento, bem como com os efeitos nocivos no meio ambiente por si 

provocados (AIDA 2000.). Porém, segundo se refere no estudo do Prof. Luís Cabral e 

Gil: “ Cortiça Tecnologia de Processamento e Constituição Química”, INETI, “ O pó de 

cortiça tem tido uma utilização principal como combustível para a produção de energia 

(queima em caldeiras), sendo uma pequena fracção do restante utilizado para 

colmatação de rolhas de pior qualidade, no fabrico de linóleos, no controlo de solos, 

etc.” 

Verifica-se pois que nenhum dos processos já conhecidos representa uma 

solução única e universal para o tratamento e valorização eficaz dos resíduos e 
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efluentes das unidades de produção de azeite e, ao mesmo tempo, uma solução para o 

escoamento e valorização eficaz de resíduos do sector corticeiro. Com efeito, as 

tecnologias conhecidas apenas contribuem para a resolução parcial do problema e 

algumas implicam custos elevados de implementação. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO 

 

Actualmente a estratégia das empresas passa, cada vez mais, pela introdução 

de factores de melhoria de produtividade que se revelem “amigos do ambiente”. A 

valorização dos resíduos e subprodutos encontra-se assim no topo das preocupações 

empresariais uma vez que têm elevado impacto ao nível da realização daquele 

objectivo. 

As unidades de produção de azeite e de transformação da cortiça, até pela importância 

estratégica que os sectores representam para Portugal e para os restantes países 

produtores, não devem negligenciar esta nova atitude. 

Neste sentido, a presente invenção constitui uma plataforma tecnológica 

interna de grande importância para aquelas indústrias, lançando-as num 

enquadramento estratégico caracterizado por um aumento da produtividade, por uma 

produção mais limpa e amiga do ambiente e por contribuir para a sustentabilidade dos 

sectores oleícola e da cortiça. 

O processo objecto da presente invenção pode ser aplicado ao tratamento dos 

efluentes e resíduos das unidades de produção de azeite nas seguintes situações: 

 Através do tratamento, em separado, do resíduo e efluente (bagaço e 

águas russas, respectivamente); 

 Através do tratamento conjunto do resíduo e efluente (bagaço húmido). 

 

Neste sentido, o processo pode ser aplicado em qualquer tipo de instalação de 

produção de azeite, quer a mesma funcione no sistema tradicional de produção, quer 

nos sistemas modernos de produção de duas ou três fases. Assim, o processo objecto 

da presente invenção constitui uma solução completa e universal para o tratamento 

eficiente daqueles resíduos e efluentes. 

No âmbito desta proposta são assim utilizados os resíduos industriais do sector 

da cortiça, nomeadamente o pó de cortiça (partículas de cortiça com dimensões 

inferiores a 0,2 mm) e partículas de dimensão inferior a 2 mm provenientes da 

superfície exterior das pranchas de cortiça (normalmente designadas no sector por 
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“P3”, “0,5-1,0 fraco” e “terras”), sendo os efluentes e resíduos a tratar/recolher os 

efluentes e resíduos das unidades de produção de azeite, normalmente designados por 

águas russas, bagaço e bagaço húmido. 

A presente invenção consiste pois em promover a mistura dos efluentes e 

resíduos das unidades de produção de azeite com resíduos da indústria corticeira, 

como por exemplo os normalmente conhecidos por pó de cortiça, “P3”, “0,5-1,0 fraco” 

e “terras”, estando a quantidade de pó de cortiça utilizada neste processo dependente 

da percentagem de humidade ou água no efluente e/ou resíduos. Porém, em média, 

utiliza-se um volume de pó de cortiça igual ao volume de efluente e/ou resíduos a 

tratar. 

O produto obtido com este processo pode ser: 

 Valorizado energeticamente devido à sua capacidade de gerar energia 

calorífica através da queima em caldeira ou outras estruturas de 

aquecimento; 

 Utilizado como fertilizante e ainda na correcção das características dos 

solos (por exemplo, solos alcalinos, devido ao seu pH ácido). 

 

No caso de se pretender utilizar o produto obtido para valorização energética, podem 

obter-se porções do produto através da sua secagem ao ar, sendo feita a recolha 

sucessiva das camadas superiores mais secas, as quais demonstraram possuir uma 

humidade inferior a 40%. As porções retiradas (idênticas a pedaços de carvão) podem 

ser embaladas ou vendidas a granel. Se a secagem for executada em moldes obtêm-se 

tacos ou cilindros idênticos a briquetes. 

Numa outra forma de valorização do produto, este pode ser utilizado em pó ou 

semi-desidratado para a produção de turfa, ou ainda como fertilizante ou componente 

de fertilizantes e como rectificador de características do solo. 

Saliente-se, por outro lado, que numa forma alternativa de realização da 

presente invenção pode, ao novo produto apresentado, ser adicionando um efluente 

ou resíduo com elevada carga orgânica, isto é com um CQO superior a 500 mg/L O2 e 

um CBO5 superior a 250 mg/L O2 como por exemplo os efluentes e/ou resíduos 

provenientes de suiniculturas e aviculturas, viabilizando a utilização desta nova mistura 

como fertilizante composto fresco ou, após compostagem, como fertilizante 

estabilizado. 

O produto obtido pelo processo, pode assim apresentar-se nas seguintes 

formas: 
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 a granel; 

 em cilindros compactos, no caso de produção em contínuo, como por 

exemplo numa mistura com recurso a um parafuso sem-fim; 

 colocado em moldes, obtendo-se por exemplo briquetes ou tacos. 

 

O produto obtido pode pois ser valorizado energeticamente ou como fertilizante. 

Do ponto de vista da implementação da presente invenção à escala real, cada 

unidade de produção de azeite terá que construir um tanque com uma capacidade 

adequada ao volume de efluentes e resíduos produzidos por campanha (é de notar, no 

entanto, que muitas destas unidades já utilizam um tanque para a recolha total dos 

seus efluentes e resíduos). Assim, o pó de cortiça pode ser depositado directamente no 

tanque de recolha dos efluentes residuais ou armazenado em silo junto ao mesmo. 

Neste caso, durante a campanha de produção de azeite, conforme se vão 

produzindo efluentes e/ou resíduos, estes são encaminhados para o tanque de recolha 

e é promovida a sua mistura com o pó de cortiça. Esta mistura pode ser executada de 

forma manual, com recurso a varas de dimensão e formas apropriadas, ou de forma 

mecânica, com a utilização de pás ou grelhas rotativas ou de sistemas de 

“vaivém” (figura 4.3.1.1). 

Se a exploração optar pelo armazenamento do pó em silo, pode utilizar um 

sistema de mistura que consiste basicamente numa admissão simultânea de efluentes 

e/ou resíduos com pó de cortiça promovendo em contínuo a sua mistura, como por 

exemplo com recurso a uma tubagem com veio de parafusos sem-fim. O produto desta 

mistura pode ser encaminhado para um sector de secagem em estufa ou ao ar 

segundo um processo contínuo, ou faseado, em linha de produção ou em tanque, 

seguido de armazenamento e/ou embalagem. 

No caso em que a mistura é executada em tanque, a recolha do sólido (produto 

já seco), pode ser efectuada de forma manual (com recurso a pá e enxada), através 

de báscula mecânica ou braço de escavadora, dando origem a porções do sólido com 

forma idêntica a pedaços de carvão que podem ser embalados ou ensacados para 

venda ou, no caso da sua utilização em caldeiras, pode optar-se pela venda a granel 

tal como se procede com a lenha. 
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Desta forma, o processo objecto da presente invenção revela-se numa solução 

única e universal para o tratamento eficaz e valorização dos efluentes e resíduos das 

unidades de produção de azeite permitindo, simultaneamente, a valorização dos 

resíduos do sector da cortiça. A presente invenção oferece ainda uma solução 

completa, uma vez que todos os resíduos e/ou efluentes das unidades de produção de 

azeite são tratados e o destino do produto obtido não se transforma num novo 

problema ambiental. O produto obtido após o processo, apresenta entre outras, as 

seguintes características: 

 Inicialmente apresenta-se com aspecto de lama ou pasta e um teor de 

humidade entre [500,00 ;850,00]g kg-1, uma relação C/N entre [62,1 ;109,1], e 

um valor de pH entre aproximadamente [4,5; 5,0]; 

 Após secagem, o produto obtido apresenta-se sobre a forma de aglomerado e 

com um poder calorífico entre [18,0; 22,2] Mj/kg (pelo método ASTM D 1989); 

 

Assim, o escoamento do produto seco, por exemplo, para queima em caldeira terá 

grande viabilidade uma vez que origina um produto (biomassa) com um poder 

calorífico entre [18,0; 22,2] Mj/kg pelo método ASTM D 1989). 

Por sua vez, a sua utilização como fertilizante ou como componente de 

fertilizantes também revelou, pelas análises executadas, grande potencial. 

É também importante salientar que os custos associados à implementação do 

processo são muito baixos porque o processo de mistura pode ser feito de forma 

manual (viável para as pequenas e médias unidades) ou através de sistemas 

mecânicos simples (viável para as médias e grandes unidades). 

 

LAGAR

Figura 3.3 .4.1 – Representação esquemática da aplicação do processo da 
presente invenção por uma pequena unidade de produção de azeite. 

4.3.1.1 
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A invenção traduz-se também na resolução de um problema ambiental que, por 

sua vez, está devidamente identificado e regulamentado por normas europeias e leis 

nacionais, que estabelecem as normas de utilização das águas russas para rega de 

solos agrícolas. Considera-se ainda que uma outra vantagem da invenção descrita 

reside não apenas na sua extrema simplicidade, mas também na facilidade de 

implementação (mesmo nas pequenas unidades) e no facto de utilizar um produto 

natural (pó de cortiça) que é um resíduo industrial, causador de problemas ambientais, 

para a resolução de um outro problema ambiental (poluição por águas russas). 

Desta forma ultrapassam-se as dificuldades e desvantagens das técnicas já 

existentes, nomeadamente no que se refere aos elevados custos de 

implementação/execução e ao facto de não se traduzirem numa solução global, 

contribuindo apenas para soluções parciais e/ou pontuais do problema. Adicionalmente 

a todos os benefícios ambientais, o processo permite obter um produto com valor 

comercial que pode constituir uma contrapartida financeira interessante para as 

unidades de produção de azeite e para as unidades de transformação de cortiça. 

Resumindo, a valorização industrial dos resíduos e efluentes das unidades de 

produção de azeite traduz-se na: 

• Resolução de um problema ambiental, pois resolve o escoamento das águas 

russas e do bagaço; 

• Valorização dos efluentes e resíduos das unidades de produção de azeite; 

• Redução do impacto ambiental negativo resultante da produção de azeite. 

Por seu lado, a valorização industrial dos resíduos da cortiça permite uma alternativa 

válida à simples utilização como combustível para queima, permitindo a sua venda à 

indústria de azeite e diminuindo a possibilidade de ser despejado em aterros. 

 

EXEMPLOS 

Apresentam-se, seguidamente, alguns exemplos não restritivos do processo de 

tratamento e valorização dos resíduos e efluentes das unidades de produção de azeite 

através da utilização e valorização de resíduos da indústria corticeira. 

 

Exemplo 1: 

Processo de tratamento e valorização de efluentes das unidades de produção de azeite 

(águas russas) e valorização dos resíduos da industria corticeira, através da utilização 

de pó de cortiça (partículas com dimensões inferiores a 0,2 mm) que compreende os 

seguintes passos: 
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 Misturar grosseiramente, se necessário com ajuda de um agitador mecânico, 

volumes iguais de águas russas e pó de cortiça (partículas com dimensões 

inferiores a 0,2 mm) até se obter uma lama que apresenta um teor de 

humidade de 845,4 g kg-1, uma relação C/N de 109,1, um valor de pH de 4,84 

e um teor de matéria orgânica (referido à matéria seca) de 609,3 g kg-1. Esta 

mistura origina um volume de lama um pouco superior ao volume inicial de 

águas russas, por exemplo, a mistura de 250 mL de águas russas com um 

volume de 250 mL de pó de cortiça, originam um volume de 300 mL de lama; 

 Secar o produto resultante, a lama, em estufa, a uma temperatura de 

aproximadamente 45ºC, ou ao ar em tabuleiro ou moldes adequados até obter 

um produto sólido (percentagem de humidade inferior a 40% m/m). Ao fim de 3 

dias, em estufa a 45 ºC, o produto obtido apresenta-se sobre a forma de 

aglomerado sólido  com um poder calorífico entre [14,00; 18,00] Mj/kg; 

 Recolher o produto do tabuleiro ou desenformar os moldes para obter porções a 

granel, cilindros ou tiras finas (briquetes ou “pellets”) para valorização 

energética (figura 4.3.1.2). 

 

Exemplo 2: 

Processo de tratamento e valorização energética de efluentes e resíduos das unidades 

de produção de azeite (bagaço húmido) com resíduos da industria corticeira, através 

da utilização de pó de cortiça (partículas com dimensões inferiores a 0,2 mm) que 

compreende os seguintes passos: 

 Misturar grosseiramente, se necessário com ajuda de um agitador mecânico, 

16% (m/m) de pó de cortiça com bagaço húmido; 

 Secar o produto resultante em estufa, a uma temperatura de aproximadamente 

45ºC, ou ao ar em tabuleiros ou moldes adequados até obter um produto sólido 

(percentagem de humidade inferior a 40% m/m). Ao fim de 2 dias, em estufa a 

45 ºC, o produto obtido apresenta-se sobre a forma de aglomerado sólido 

(figura 4.3.1.3) e com um poder calorífico Superior (PCSbs) de 22,2 Mj/kg (pelo 

método ASTM D 1989). 
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Figura 4.3.1.2 – Fotografia de porções a granel da biomassa obtida pelo 

processo descrito no exemplo 1. 
 

 

 

 

 

Exemplo 3: 

Processo de tratamento e valorização como fertilizante de efluentes e resíduos das 

unidades de produção de azeite (bagaço húmido) com resíduos da industria corticeira, 

através da utilização de pó de cortiça (partículas com dimensões inferiores a 0,2 mm) 

que compreende os seguintes passos: 

 Misturar grosseiramente, se necessário com ajuda de um agitador mecânico, 

16% (m/m) de pó de cortiça com bagaço húmido até se obter uma pasta ou 

turfa que apresenta um teor de humidade de 593,9 g Kg-1, uma relação C/N de 

62,1, um valor de pH de 4,76 e um teor de matéria orgânica (referido à matéria 

seca) de 870,4 g kg-1; 

Recolher o produto em embalagem adequada para a utilização “em fresco” ou para 

colocar em compostagem (figura 4.3.1.4). 
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Figura 4.3. 1.3 – Fotografia de amostras de biomassa (em placas, 

cilindros e granulado ou “pellets”) obtidas com base no processo descrito 

no exemplo 2. 
 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.1.4  – Fotografia de amostra de fertilizante e/ou turfa obtida 

pelo processo descrito no exemplo 3. 
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4.3.2 PROCESSO DE AGLOMERAÇÃO DE PARTÍCULAS DOS SECTORES 

DA MADEIRA E DA CORTIÇA 

 

 

Patente Internacional PCT/IB2007/053125 (pat. pend.), 07/08/07, UTAD 

Patente Portuguesa PT 103 693;19/03/07, UTAD 

 

 

 

A presente invenção refere-se a um processo de aglomeração de partículas de 

madeira e de cortiça, que utiliza um sistema aglomerante constituído por um pré-

polímero de polibutadieno, um reticulante ou agente de reticulação e, eventualmente, 

um catalizador, para a obtenção de aglomerados de cortiça e/ou madeira com novas 

características e com novas composições de partículas.  

Estes produtos encontram aplicação na indústria dos aglomerados de partículas 

do sector da madeira, subsector dos painéis e folheados, e no subsector da indústria 

dos aglomerados de cortiça. 

Este processo permite a valorização industrial de resíduos e subprodutos dos 

sectores da madeira e cortiça e, simultaneamente, contribui para a resolução de 

problemas ambientais ao criar uma alternativa viável e rentável ao armazenamento 

e/ou queima e/ou deposição em aterro, sobretudo no que se refere ao pó de cortiça e 

“terras” e a alguns resíduos de madeira, nomeadamente pó de fibras e pó de 

polimento. 

 

 

Domínio técnico da invenção 

 

A presente invenção diz respeito a um processo de aglomeração de partículas 

dos sectores da madeira e da cortiça, nomeadamente, estilha de madeira, pó de fibras, 

pó de polimento e serradura ou serrim e aglomeração de partículas de cortiça, 

usualmente conhecidas como granulados de cortiça, pó de cortiça e “terras” (partículas 

da camada exterior das placas de cortiça) com aplicação na indústria dos aglomerados 

de partículas, folheados, contraplacados, lamelados e outros painéis do sector da 

madeira, muito vezes designado como subsector dos painéis e folheados, e no 

subsector da indústria dos aglomerados de cortiça. 
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Sumário da invenção 

 

O presente processo aglomera partículas, incluindo partículas classificadas 

como subprodutos ou resíduos, dos sectores da madeira e da cortiça, com recurso a 

um sistema aglomerante o qual pode estar constituído por um pré-polímero de 

polibutadieno, um agente de reticulação e, eventualmente, um catalizador.  

Desta forma, a presente invenção permite a valorização industrial de resíduos e 

subprodutos dos sectores da madeira e cortiça e, simultaneamente, contribui para a 

resolução de problemas ambientais ao criar uma alternativa viável e rentável ao 

armazenamento e/ou queima e/ou deposição em aterro, sobretudo no que se refere ao 

pó de cortiça e “terras” classificados como resíduos industriais e a alguns resíduos de 

madeira, nomeadamente pó de fibras e pó de polimento. Deste processo de 

aglomeração resultam produtos novos como por exemplo aglomerados de partículas 

até 95% de pó de cortiça e/ou “terras”, aglomerados de partículas até 95% de 

serradura ou serrim e/ou pó de fibras e/ou pó de polimento. Estes novos aglomerados 

apresentam boas características macroscópicas (relacionadas com a qualidade de 

acabamento que apresentam por se utilizar partículas de baixa granulometria) e 

propriedades físicas e mecânicas com elevado potencial para aplicação industrial. 

 

 

Antecedentes da Invenção 

 

A valorização dos resíduos e subprodutos constitui, actualmente, uma vertente 

com uma importância crescente nas estratégias de melhoria de produtividade das 

empresas. Verifica-se, cada vez mais, a introdução de factores e a implementação de 

políticas empresariais que revelem harmonia com o ambiente ou que se traduzam em 

impactes mínimos sobre o ambiente. A adopção de práticas “amigas do ambiente” 

começou por ser essencialmente imposta por via legislativa mas as empresas 

rapidamente verificaram que estas também poderiam ter um papel muito importante 

na produtividade, imagem da empresa e no relacionamento com os clientes, as 

entidades reguladoras e fiscalizadoras e a sociedade. O adequado tratamento dos 

resíduos e subprodutos e sobretudo a sua valorização encontra-se assim no topo das 

preocupações empresariais uma vez que pode traduzir-se em mais-valias. As empresas 



 161

dos sectores da madeira e da cortiça, até pela importância estratégica que 

representam para Portugal e para os restantes países produtores, não devem, assim, 

negligenciar a adopção de uma atitude “pro-activa” de melhoramento constante e de 

procura de melhores soluções. Neste sentido, a presente invenção constitui uma 

plataforma tecnológica de grande importância para as indústrias daqueles sectores, 

lançando-as num enquadramento estratégico caracterizado por um aumento da 

produtividade e da qualidade dos produtos, por uma produção mais limpa e amiga do 

ambiente e por contribuir para a sua sustentabilidade. Mais especificamente, a 

presente invenção permite a optimização de produtos já existentes e, no caso dos 

aglomerados de madeira, ultrapassar dificuldade relacionadas com a natureza da 

matéria-prima que estão, neste momento, a condicionar a produtividade e a qualidade 

do produto final. 

Actualmente os aglomerantes utilizados pela indústria dos aglomerados de 

madeira (aglomerados de partículas e aglomerados de fibras) são produtos à base de 

melamina-formaldeído ou ureia-formaldeído sendo, muitas vezes, designados 

genericamente no sector por “resina”. Estes aglomerantes, por terem formaldeído na 

sua constituição, estão sujeitos a normas europeias (EN 120, EN 312-1, EN 662-1) que 

visam regulamentar e controlar a concentração máxima de formaldeído. De referir, 

neste contexto, a “Decisão da Comissão n.º 2002/740/CE de 03-09-2002” que no 

capítulo referente aos materiais de madeira refere no ponto 7:“ Em termos de 

formaldeído, os aglomerados (painéis de partículas) utilizados devem ser da classe 1 

de qualidade, conforme a norma EN 312-1”.  

O formaldeído é um composto orgânico pertencente à família dos aldeídos e, de 

um modo mais genérico, à família dos compostos orgânicos voláteis (COV). O 

formaldeído é um dos compostos químicos incluídos na lista de principais “Poluentes do 

Ar Interior” e directamente relacionado com o chamado “Síndrome do edifício doente” 

que se refere à degradação da qualidade do ar no interior das habitações. A principal 

fonte de formaldeído no interior das habitações está nos aglomerados de madeira, 

amplamente usados como materiais de construção e no mobiliário. Segundo um estudo 

que se encontra em curso na União Europeia, entre as substâncias que poderão vir a 

ser consideradas prioritárias na caracterização da qualidade do ar interior, encontra-se 

o formaldeído, sendo os aglomerados de madeira uma das fontes indicadas deste 

poluente. 
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Refira-se, ainda, que uma empresa produtora de aglomerados de madeira refere nas 

“Condições de Armazenamento” para as placas ou painéis de aglomerados de 

partículas que “o armazenamento deve ser feito em local seco e arejado”. 

Este tipo de poluentes, pode ocasionar graves problemas na saúde pública, 

sobretudo pelos riscos de contribuir para diversas doenças: alergias, dificuldades 

respiratórias, dores de cabeças, tonturas, náuseas, irritação dos olhos, da pele e das 

vias respiratórias, perda de capacidades intelectuais e cancro, sendo as crianças mais 

sensíveis a estes efeitos. 

Outro problema, estritamente relacionado com os processos produtivos, reside 

no facto da capacidade aglomerante das actuais resinas de melamina-formaldeído e 

ureia-formaldeído estar dependente da natureza das partículas e da sua granulometria. 

No caso das partículas de madeira, os actuais aglomerantes apresentam uma redução 

significativa na sua eficácia quando as partículas utilizadas têm origem em madeira de 

folhosas (como por exemplo o eucalipto) comparativamente com as partículas de 

madeira das resinosas (como por exemplo o pinheiro) e se incluem partículas da casca 

da madeira. Este facto tem uma importância estratégica e de sustentabilidade do 

sector muito importante, atendendo à maior proliferação do eucalipto e ao seu mais 

baixo valor comercial em relação ao pinheiro e atendendo também ao mais baixo valor 

comercial da estilha de madeira com casca.  

Com os actuais aglomerantes verifica-se ainda uma limitação na percentagem 

de partículas de menor dimensão (por exemplo serradura) a incluir na formulação dos 

aglomerados e a não utilização na formulação dos aglomerados de pó de fibras e pó de 

polimento.  

No sector da cortiça, os actuais aglomerantes também apresentam limitações 

no que se refere à aglomeração das partículas de baixa granulometria. Neste caso, o 

pó cortiça, por exemplo, devido à sua baixa granulometria (partículas com dimensões 

inferiores a 0.2 mm) não é incluído na grande maioria dos aglomerados e, quando 

utilizado, só em muito baixa percentagem. Os aglomerados de pó de cortiça obtidos 

até hoje não revelaram propriedades que permitissem a sua plena implementação a 

nível industrial. Desta forma, o processo objecto da presente invenção pode constituir 

uma alternativa aos actuais processos de produção de aglomerados de cortiça e 

permite ainda a aglomeração de partículas de cortiça de baixa granulometria 

(partículas inferiores a 0,2 mm, vulgarmente conhecido como pó de cortiça) e outros 

resíduos como as partículas provenientes da camada exterior das pranchas de cortiça, 

vulgarmente referidos como “terras”. Com este processo produzem-se aglomerados de 
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partículas de cortiça que incluem, por exemplo, pó e cortiça, “terras”, em que a 

proporção percentual entre as várias partículas pode variar de 0 (zero) a 100%, ou 

seja, obtêm-se por exemplo aglomerados em que a composição em partículas é 

unicamente de partículas de pó de cortiça ou de “terras.  

Desta forma, o processo permite a produção de painéis de aglomerado com 

mistura de diferentes tipos de partículas de cortiça numa gama de proporções de 0-

100% dando origem a aglomerados de cortiça com densidades compreendidas entre 

200 a 1100 kg/m3, uma resistência à rotura de 0,100 a 5,200 Mpa, um módulo entre 

50,40 e 98,90 Mpa e uma percentagem de deformação entre 5,005 e 50,06%. 

 

 

Descrição da invenção 

 

O processo de aglomeração, objecto da presente invenção, utiliza um polímero 

obtido da reacção química de um pré-polímero de polibutadieno com um agente de 

reticulação. A reacção entre aqueles dois reagentes origina um polímero final sólido 

com grande capacidade de aglomeração de partículas, incluindo as de granulometria 

inferior a 0,2 mm. Nesta reacção pode ser utilizado um catalizador de forma a 

aumentar a velocidade de polimerização. Devido à baixa granulometria de algumas 

partículas, o sistema aglomerante tem que, à partida, ter a capacidade de envolver de 

forma eficiente todas as partículas e, assim, de se distribuir por uma grande superfície.  

O pré-polímero de polibutadieno foi seleccionado devido a sua capacidade de 

envolver pequenas partículas, distribuindo-se assim, por uma extensa superfície. Após 

a mistura do pré-polímero com as partículas é necessário promover uma reacção 

química (reacção de polimerização) que permita fazer a ligação química das várias 

cadeias de pré-polímero de modo a obter-se um polímero final sólido, que promova a 

eficiente aglomeração das partículas.  

 

Para esta etapa foram seleccionados agentes de reticulação uma vez que, para além, 

de originarem a reacção química pretendida, a sua diferente estrutura química permite 

obter diferentes velocidades de reacção e polímeros finais com diferentes 

características.  

Os agentes de reticulação, além de promoverem a ligação química das várias 

cadeias de polibutadieno, permitem o estabelecimento de ligações entre as cadeias do 
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polímero final (ligações inter-cadeia ou ligações cruzadas), criando uma estrutura 

reticular que confere grande resistência mecânica e alguma flexibilidade ao polímero 

final. Dependendo do tipo de agente de reticulação utilizado obtêm-se diferentes 

velocidades de polimerização. No entanto, a velocidade desta reacção pode também 

ser alterada pela utilização de catalisadores. Este factor tem uma importância 

determinante do ponto de vista industrial, pelo que, neste caso, encontra maior 

viabilidade a utilização de agentes de reticulação que conduzam a maiores velocidades 

de polimerização e, fazer simultaneamente, a utilização de catalisadores.  

Desta forma, do ponto de vista industrial e sobretudo nas reacções catalisadas, 

muitas vezes o tempo de polimerização é menor que o tempo necessário à mistura 

eficiente dos reagentes com as partículas, pelo que não se faz a admissão simultânea 

dos reagentes na mistura mas por fases. Neste tipo de aglomeração industrial o 

processo de polimerização é realizado a uma temperatura superior à temperatura 

ambiente de modo a obter uma reacção mais rápida e eficiente. 

 

O processo consiste numa mistura, em misturadora industrial vertical ou 

horizontal, das partículas com o pré-polímero de polibutadieno de modo a obter-se 

uma distribuição homogénea do aglomerante nas partículas. Após a etapa de mistura é 

adicionado o agente de reticulação e, eventualmente, um catalizador seguindo-se nova 

fase de mistura para homogeneização. Após a mistura final o material é prensado a 

uma temperatura entre 30 a 90ºC, por um período que pode variar de 1 minuto a 3 

dias (dependendo do tipo de agente de reticulação, da temperatura e da utilização ou 

não de catalisador) para a obtenção de placas de aglomerado. 

A utilização destes reagentes no processo de aglomeração das partículas de 

cortiça, nomeadamente com pó de cortiça e “terras” e com as partículas de madeira 

nomeadamente estilha de madeira, pó de fibras, pó de polimento e serradura ou 

serrim origina produtos sólidos bem aglomerados com boa resistência mecânica e 

flexibilidade. Este novo processo de aglomeração pretende ser uma alternativa aos 

actuais aglomerantes utilizados nos sectores da cortiça e aglomerados de madeira 

mas, sobretudo, ter a capacidade de aglomerar também partículas de baixa 

granulometria, permitindo, dessa forma, valorizar subprodutos e resíduos daqueles 

sectores como por exemplo, pó de cortiça, “terras”, serradura e pó de fibras e pó de 

polimento de aglomerados de madeira. 
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O produto do processo objecto da presente invenção pode ser obtido das seguintes 

formas: 

• Em linha de produção contínua num sistema integrado de mistura, prensagem 

e corte com injecção dos reagentes e controlo de temperatura; 

• Em linha de produção descontínua que inclui as fases de mistura e prensagem 

com controlo de temperatura; 

• Em linha de produção descontínua num sistema individual de mistura, 

deposição em molde, prensagem em molde, colocação em estufa, e 

desmoldagem. 

 

A aplicação deste processo de aglomeração aos aglomerados já existentes, em 

substituição dos actuais aglomerantes, traduz-se na melhoria das propriedades e 

características daqueles produtos, nomeadamente no que se refere às suas 

propriedades mecânicas e de impermeabilidade. De referir ainda que no caso dos 

aglomerados de partículas de madeira o processo de aglomeração da presente 

invenção permite obter produtos livres de formaldeído e revela uma eficiência de 

aglomeração mais ou menos independente da natureza da estilha de madeira (estilha 

de resinosas, p.e. estilha de pinho, ou de folhosas, p.e. estilha de eucalipto, ou estilha 

com casca), enquanto os actuais aglomerantes reduzem de forma significativa a sua 

eficácia de aglomeração com estilha de folhosas e com estilha com casca. 

 

O processo objecto da presente invenção pode ser aplicado na produção de 

aglomerados de partículas nas seguintes situações: 

• Através da aglomeração, em separado, das partículas de madeira e de cortiça; 

1. Aglomeração de granulados de cortiça e/ou pó de cortiça e/ou “terras” 

2. Aglomeração de estilha de madeira e/ou serradura e/ou pó de fibras 

e/ou pó de polimento 

• Através da aglomeração conjunta de partículas de madeira e cortiça. 

1. Aglomerados mistos (partículas madeira e cortiça) homogéneos 

2. Aglomerados mistos (partículas madeira e cortiça) heterogéneos 

(nomeadamente constituídos por placas independentes de aglomerado 
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de cortiça e de madeira, agregadas ou justapostas, por exemplo numa 

disposição do tipo “sandwich”)  

 

Neste sentido, o processo pode ser aplicado em qualquer tipo de instalação de 

produção dos sectores da madeira, nomeadamente a dos aglomerados de madeira que 

procede à fabricação de painéis de partículas e fibras e à fabricação de folheados, 

contraplacados, lamelados e outros painéis (subsector dos painéis e folheados) e do 

subsector dos aglomerados de cortiça (nomeadamente na produção de placas, 

pavimentos, suportes, isolantes térmicos e acústicos, anti-vibráticos, quadros e rolhas 

aglomeradas). 

 

 

Descrição detalhada da invenção: 

 

1. Mistura das partículas da cortiça e/ou madeira com o aglomerante 

1.1. Admissão ou injecção de pré-polímero polibutadieno a uma temperatura entre 30 

e 200 ºC, normalmente entre 40 e 100 ºC, em misturadora industrial carregada com 

uma determinada massa (carga) de partículas, numa percentagem entre 5 e 60% 

(m/m), normalmente entre 10 e 25% (m/m), relativamente à massa de partículas e 

um catalisador entre 0 (zero) e 1600 ppm, normalmente entre 0 (zero) e 500 ppm, 

relativamente à massa de polibutadieno. 

 

1.2. Mistura dos componentes da alínea a) para homogeneização por um período de 

tempo entre 10 e 60 minutos, normalmente entre 15 e 30 minutos.   

 

1.3. Admissão ou injecção na misturadora de um agente de reticulação a uma 

temperatura entre 10 e 40 ºC, normalmente entre 15 e 25 ºC, numa percentagem 

entre 5 e 25% (m/m), normalmente entre 8 e 20% (m/m), relativamente à massa de 

polibutadieno. 
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1.4. Mistura dos componentes das alíneas anteriores para homogeneização por um 

período de tempo entre 5 e 30 minutos, normalmente entre 5 e 15 minutos. 

 

2. Prensagem da mistura de partículas de cortiça e/ou madeira com o aglomerante 

Efectua-se a deposição da mistura de partículas com o sistema aglomerante, referido 

no ponto anterior, para a formação de um “colchão” que permita a sua prensagem da 

seguinte forma: 

 

2.1. Em sistema contínuo 

Numa linha de produção em contínuo, a mistura é de seguida depositada num tapete 

rolante, formando aquilo a que se chama no sector o “colchão”, e prensada em 

movimento a uma temperatura entre 30 ºC e 90 ºC durante o período de tempo 

necessário à polimerização e obtenção de uma placa sólida de aglomerado de 

partículas, normalmente entre 3 e 20 minutos.  

 

2.2. Em sistema descontínuo 

Em linha de produção descontínua, a mistura é depositada em prensa fixa, regra geral 

constituída por vários patamares do tipo tabuleiro que permitem a prensagem de 

várias placas ao mesmo tempo, e o “colchão” é prensado a uma temperatura entre 30 

ºC e 90 ºC durante o período de tempo necessário à polimerização e obtenção de uma 

placa sólida de aglomerado de partículas, normalmente entre 3 e 30 minutos.  

 

2.3. Prensagem em molde 

Em alternativa, a mistura é depositada e prensada em molde. O molde é colocado em 

estufa o tempo necessário à polimerização, geralmente durante 10 a 120 minutos a 
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uma temperatura variável entre 40 e 90ºC, e desenformado para a obtenção de uma 

placa sólida de aglomerado de partículas.  

 

 

Exemplos 

Os seguintes exemplos ajudam a ilustrar e expor a invenção, através de detalhes da 

operação 

 

Exemplo 1:  

 

Por aplicação do processo objecto desta invenção segundo os passos: 

 

• Mistura mecânica de 17,6 % (m/m) de estilha de pinho com casca, 17,6% de 

estilha de eucalipto com casca, 26,4 % de estilha reciclada e 26,4% de 

serradura; 

• Adição à composição anterior de 10,9% (m/m) de polibutadieno e de 1,1% 

(m/m) de um agente de reticulação seguido de mistura por um período de 15 

minutos para uma distribuição mais ou menos homogénea do aglomerante 

pelas partículas; 

• Colocação da mistura em prensa ou molde por um período de 2 horas a 60 ºC 

(figura 4.3.2.1); 

 

Obtém-se um painel de aglomerado de partículas com uma densidade de 652 kg/m3, 

uma resistência à tracção de 0,81 N/mm2 e uma percentagem de inchamento às 2 

horas de 1,9% e às 24 horas de 7,6 % (figuras 4.3.2.2 e 4.3.2.3) . 

 

 

Exemplo 2:  

 

Por aplicação do processo objecto desta invenção segundo os passos: 
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• Mistura mecânica de 8,0 % (m/m) de estilha de pinho com casca, 16,0% de 

estilha de eucalipto com casca, 24,0% de estilha reciclada e 32,0% de 

serradura; 

• Adição à composição anterior de 17,4% (m/m) de polibutadieno e de 2,6% 

(m/m) de um agente de reticulação seguido de mistura por um período de 15 

minutos para uma distribuição mais ou menos homogénea do aglomerante 

pelas partículas; 

• Colocação da mistura em prensa ou molde por um período de 2 horas a 60 ºC; 

 

Obtém-se um painel de aglomerado de partículas com uma densidade de 654 kg/m3, 

uma resistência à tracção de 0,96 N/mm2 e uma percentagem de inchamento às 2 

horas de 0,9% e às 24 horas de 3,6 %. 

 

 

Exemplo 3:  

 

Por aplicação do processo objecto desta invenção segundo os passos: 

 

• Mistura mecânica de 17,0 % (m/m) de estilha de pinho com casca, 17,0% de 

estilha de eucalipto com casca, 25,5% de estilha reciclada e 25,5% de 

serradura; 

• Adição à composição anterior de 13,6% (m/m) de polibutadieno e de 1,4% 

(m/m) de um agente de reticulação seguido de mistura por um período de 15 

minutos para uma distribuição mais ou menos homogénea do aglomerante 

pelas partículas; 

• Colocação da mistura em prensa ou molde por um período de 2 horas a 60 ºC; 

 

Obtém-se um painel de aglomerado de partículas com uma densidade de 636 kg/m3, 

uma resistência à tracção de 0,74 N/mm2 e uma percentagem de inchamento às 2 

horas de 1,1% e às 24 horas de 5,3 %. 

 

 

Exemplo 4: 

 

Por aplicação do processo objecto desta invenção segundo os passos: 
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• Mistura mecânica de 70,0% (m/m) de pó de cortiça (partícula de dimensão 

inferior a 0,2 mm) e 10% de “terras” (partículas provenientes da camada 

exterior das pranchas de cortiça); 

• Adição à composição anterior de 17,4% (m/m) de polibutadieno e de 2,6% 

(m/m) de um agente de reticulação seguido de mistura por um período de 20 

minutos para uma distribuição mais ou menos homogénea do aglomerante 

pelas partículas; 

 • Colocação da mistura em prensa ou molde por um período de 2,5 horas a 60 ºC.  

 

Obtém-se um painel de aglomerado de cortiça com uma densidade de 500 kg/m3, uma 

resistência à rotura de 2,405 Mpa, um módulo de 79,26 Mpa e uma percentagem de 

deformação de 10,06 % (figura 4.3.2.4). 

 

 

Exemplo 5: 

 

Por aplicação do processo objecto desta invenção segundo os passos: 

 

• Mistura mecânica de 80,0% (m/m) de pó de fibras de madeira com 17,4% (m/m) 

de polibutadieno e de 2,6% (m/m) de um agente de reticulação por um 

período de 15 minutos para obter uma distribuição mais ou menos homogénea 

do aglomerante pelas partículas; 

 

• Colocação da mistura em prensa ou molde por um período de 2,5 horas a 60 ºC.  

 

Obtém-se um painel de aglomerado de pó de fibras de madeira com uma densidade 

média nas faces de 751 kg/m3, uma densidade média no núcleo de 762 kg/m3, uma 

resistência interna de 0,91 N/mm2 e um inchamento às 24 h de 2,8%. 
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Figura 4.3.2.1  – Fotografia do molde e sistema de prensagem para a 

realização de amostras de aglomerados. 
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Figura 4.3.2.2  – Fotografia de amostra de aglomerado de partículas de 

madeira, isenta de formaldeído, obtida com base nos processos descritos no 

exemplo 1 a 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.2.3  – Fotografia de amostras de aglomerados, isentos de 

formaldeído, com partículas de madeira de diferentes naturezas e 

granulometrias obtidas com base nos processos descritos nos exemplos 1 a 3. 
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Figura 4.3.2.4  – Fotografia de amostras de aglomerados de pó de cortiça 

obtidas com base no processo descrito no exemplo 4. 
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4.3.3 PROCESSO DE AGLO MERAÇÃO DE FIBRA S DE MAD EIRA PARA A 

PRODUÇÃO DE PLACAS OU PAINÉIS DE AGLOMERADO 

 

 

Patente Internacional PCT/IB2007/053124 (pat. pend.), 07/08/07, UTAD 

Patente Portuguesa PT 103 702; 27/03/07, UTAD 

 

 

 

A presente invenção refere-se a um processo de aglomeração de fibras de 

madeira, que consiste numa impregnação e/ou pulverização das fibras com um pré-

polímero de polibutadieno, um agente de reticulação e, eventualmente, um catalizador, 

para a obtenção de placas de aglomerado de fibras. 

O sistema aglomerante utilizado no processo é isento de formaldeído 

constituindo, assim, uma alternativa aos actuais processos que utilizam aglomerantes à 

base de formaldeído e cumprindo os mais exigentes critérios ambientais. 

Este processo visa a produção de placas de aglomerado de fibras de madeira 

de diferentes densidades, como por exemplo placas de média densidade (MDF) e 

placas de elevada densidade (HDF), com melhores propriedades físicas e mecânicas 

que se traduzem num produto de melhor qualidade e adicionalmente, permite obter 

placas de qualidade padrão independentemente da natureza das fibras de madeira, 

sejam estas de folhosas ou de resinosas. 

 

 

Domínio técnico da invenção: 

 

A presente invenção refere-se a um processo de aglomeração de fibras de 

madeira, para a obtenção de placas de aglomerado de fibras de diferentes densidades 

como por exemplo placas de média densidade (MDF) e placas de elevada densidade 

(HDF), que consiste numa impregnação e/ou pulverização das fibras com um pré-

polímero de polibutadieno, um agente de reticulação e, eventualmente, um catalizador, 

seguida de uma prensagem. Este processo visa a produção de placas de aglomerado 

de fibras de madeira com melhores propriedades físicas e mecânicas que se traduzem 



 

175 

num produto de melhor qualidade, com aplicações várias, tais como na construção e 

indústria do mobiliário.  

 

 

 

Antecedentes da Invenção: 

 

A valorização e optimização dos produtos fabricados constituem um desafio 

constante e um factor de importância crucial para a competitividade das empresas. Tal 

como foi referido na solução tecnológica anterior os aglomerantes utilizados nos 

painéis de fibras são também produtos à base de melamina-formaldeído ou ureia-

formaldeído sendo, muitas vezes, designados genericamente no sector por “resina”. 

Estes aglomerantes, por terem formaldeído na sua constituição, estão sujeitos a 

normas europeias (EN 120, EN 312-1, EN 662-1) que visam regulamentar e controlar a 

concentração máxima de formaldeído. Tal como para as partículas, existe outro 

problema, estritamente relacionado com os processos produtivos, que reside no facto 

da capacidade aglomerante das actuais resinas de melamina-formaldeído e ureia-

formaldeído estar também dependente da natureza das fibras de madeira.. 

 

 

Descrição Geral da Invenção: 

 

O pré-polímero de polibutadieno, foi seleccionado devido a sua capacidade de 

se distribuir por extensas superfícies e de permitir a sua pulverização e/ou formação de 

um aerossol que permite a criação de uma atmosfera saturada neste pré-polímero. Na 

realidade, a impregnação de fibras de madeira com o aglomerante é uma etapa 

fundamental do processo de produção de painéis de aglomerado de fibras, devido ao 

conjunto de fibras representar um vasta superfície a aglomerar e ao facto das fibras 

tenderem, facilmente, a formar pequenos emaranhados ou “novelos” que impendem 

uma impregnação eficiente de todas as fibras. Na realidade, um processo de mistura 

em qualquer misturadora industrial, como por exemplo, misturadoras horizontais ou 

verticais de pás, hélices ou hastes, revela-se ineficiente quer pela grande dificuldade 

de funcionamento das misturadoras, devido à formação de emaranhados e novelos de 
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fibras no interior da misturadora, quer pela (consequente) distribuição muito 

heterogénea do aglomerante nas fibras. Com a utilização destes processos de mistura 

resultam, após prensagem e polimerização, aglomerados de fibras com manchas, 

resultantes de uma ineficiente mistura do aglomerante nas fibras, sem resistência 

mecânica ou sem propriedades uniformes no painel, apresentando zonas bem 

aglomeradas e zonas não aglomeradas. Desta forma, é sugerido na presente invenção 

um processo alternativo ao processo de mistura que consiste numa impregnação das 

fibras, de modo a obter-se uma distribuição homogénea do aglomerante, como se 

descreve mais adiante. 

Após uma fase bem sucedida de impregnação das fibras, com o pré-polímero, é 

necessário promover uma reacção química de polimerização que permita fazer a 

ligação das várias cadeias do pré-polímero, de modo a obter-se um polímero final 

sólido que promova a eficiente aglomeração das fibras. Para esta etapa foram 

seleccionados agentes de reticulação uma vez que, para além de originarem a reacção 

química pretendida, a sua diferente estrutura química permite obter diferentes 

velocidades de reacção e polímeros finais com diferentes características.  

Os agentes de reticulação, além de promoverem a ligação química das várias cadeias 

de polibutadieno, permitem o estabelecimento de ligações entre as cadeias do 

polímero final (ligações inter-cadeia ou ligações cruzadas), criando uma estrutura 

reticular que confere grande resistência mecânica e alguma flexibilidade ao polímero 

final. Dependendo do tipo de agente de reticulação utilizado obtêm-se diferentes 

velocidades de polimerização.  

No entanto, a velocidade desta reacção pode também ser alterada pela 

utilização de catalisadores. Este factor tem uma importância determinante do ponto de 

vista industrial, pelo que, neste caso, encontra-se maior viabilidade na utilização de 

agentes de reticulação, que conduzam a maiores velocidades de polimerização e, 

fazendo simultaneamente, a utilização de catalisadores. No caso das reacções 

catalisadas, muitas vezes o tempo de polimerização é menor que o tempo necessário a 

uma eficiente impregnação dos reagentes nas fibras, pelo que, nas formulações de 

aglomerante que incluem catalisadores, deve proceder-se à impregnação das fibras em 

fases distintas.  

Neste sentido, é proposto um processo de impregnação de duas vias ou de dois 

canais, onde as fibras são impregnadas, separadamente, em cada uma das vias, com 
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uma fracção de aglomerante (figura 4.3.3.1). Desta forma, nenhum fluxo de fibras é 

impregnada com a composição completa do sistema aglomerante.  

 

 

Figura 4.3.3.1  – Representação esquemática do processo proposto para a impregnação de 

fibras de madeira com três reagentes (A, B e C) por duas vias com sistema de mistura por 

acção mecânica ou de fluxos de ar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após este processo de impregnação em separado, as fibras são encaminhadas 

para uma via única onde é promovida uma distribuição homogénea das fibras 

provenientes das duas vias de impregnação, como por exemplo, por remoinho ou 

turbilhão de ar. No seguimento desta fase, as fibras são de imediato encaminhadas 

para o sistema de prensagem onde ocorre, pela primeira vez, o eficiente contacto de 

todos os reagentes do sistema aglomerante, sendo desencadeada uma rápida reacção 

de polimerização. Este processo de polimerização é realizado a uma temperatura 

superior à temperatura ambiente de modo a obter-se uma reacção mais rápida e 

eficiente. 

 A + B + C

Via 2: pulverização das fibras com B

Prensagem

Mistura mecânica

Via 1: pulverização das fibras com A+C
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O processo consiste, assim, numa impregnação e/ou pulverização das fibras 

com um pré-polímero de polibutadieno, um agente de reticulação e (eventualmente) 

um catalizador, seguindo-se uma fase onde as fibras são prensadas a uma 

temperatura entre 30 a 90ºC, por um período que pode variar de 1 minuto a 3 dias, 

em função do tipo de agente de reticulação e da temperatura seleccionados e da 

utilização ou não de catalisador, para a obtenção de placas de aglomerado. 

O processo de aglomeração da presente invenção pretende ser uma alternativa 

aos actuais aglomerantes utilizados no subsector dos aglomerados de fibras de 

madeira, permitindo a produção de aglomerados com propriedades que obedeçam aos 

padrões estabelecidos para o produto, independentemente da natureza das fibras 

(fibras de folhosas ou de resinosas) e isentos de formaldeído. 

 

O produto do processo de aglomeração de fibras de madeira objecto da presente 

invenção pode assim ser obtido das seguintes formas: 

• Em linha de produção contínua num sistema integrado de impregnação e/ou 

pulverização do aglomerante, prensagem e corte com controlo de temperatura; 

• Em linha de produção descontínua que inclui as fases de impregnação e/ou 

pulverização e prensagem com controlo de temperatura; 

• Em linha de produção descontínua num sistema individual de impregnação, 

deposição em molde, prensagem em molde, colocação em estufa, e 

desmoldagem. 

 

 

Descrição Detalhada da Invenção: 

 

1. Preparação das fracções de polibutadieno, catalisador e agente de reticulação 

a) Preparação de uma fracção para pulverização composta por pré-polímero de 

polibutadieno e catalisador com uma concentração em relação ao primeiro 

entre 0 e 1600 ppm. 
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b)Preparação de uma fracção para pulverização composta por pré-polímero de 

polibutadieno e um agente de reticulação de modo a que a concentração 

daqueles reagentes no aerossol esteja compreendida entre 60 a 90% (m/m) e 

10 e 40 % (m/m) respectivamente. 

 

2. Impregnação das fibras 

As fibras de madeira são impregnadas, por pulverização ou por passagem em aerossol, 

com polibutadieno e agente de reticulação, com uma proporção destes reagentes no 

aerossol entre 60 a 90% (m/m) e 10 a 40% (m/m) respectivamente. 

Para esse efeito, as fibras são transportadas, em duas vias distintas, ao longo de 

tubagens por fluxos de ar forçado, deslocando-se assim ao longo de dois tubos 

impulsionadas pelo movimento do ar.  

Numa determinada secção do tubo 1ª vias, as fibras são impregnadas, por vaporização 

ou por passagem em aerossol, com polibutadieno ou, eventualmente, são impregnadas 

com uma mistura de polibutadieno e um catalizador.  

Numa determinada secção do outro tubo, tubo 2ª via, as fibras são impregnadas com 

polibutadieno e um agente de reticulação.  

Cada um destes fluxos dos dois tubos, já com as fibras impregnadas, é encaminhado 

depois para um tubo comum criando, assim, um fluxo único de fibras. 

A impregnação das fibras, em cada uma das duas vias, é executada de modo a que no 

fluxo único temos uma proporção de polibutadieno, agente de reticulação e 

catalisador, entre 60 a 90% (m/m), 10 a 40% (m/m) e 0 (zero) a 1600 ppm 

respectivamente.  

a) impregnação de um fluxo de fibras numa 1ª via por pulverização, ou por 

passagem em aerossol, com a fracção 1a); 

b) impregnação de um fluxo de fibras numa 2ª via por pulverização, ou por 

passagem em aerossol, com a fracção 2a). 
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3. Junção dos fluxos  

A junção dos fluxos de fibras, provenientes das duas vias de impregnação, é realizada 

para promover uma distribuição mais ou menos homogénea das fibras dos dois tubos 

num fluxo único. Para a distribuição equilibrada e eficiente das fibras das duas vias de 

impregnação no tubo único pode ser necessário recorrer a processos de remoinho de 

ar e/ou turbilhões de ar e/ou processos de turbulência aumentando, assim, a eficácia 

da homogeneização dos dois fluxos de fibras no fluxo único. 

 

4. Prensagem das fibras impregnadas 

Efectua-se a deposição do fluxo único, referido no ponto anterior, para a formação de 

um “colchão” que permita a prensagem das fibras impregnadas, da seguinte forma: 

 

4.1. Em sistema contínuo 

Numa linha de produção em contínuo, as fibras são de seguida depositadas num 

tapete rolante, formando aquilo a que se chama no sector o “colchão”, e prensadas em 

movimento a uma temperatura entre 30 ºC e 90 ºC durante o período de tempo 

necessário à polimerização e obtenção de uma placa sólida de aglomerado de fibras, 

normalmente durante 3 a 20 minutos.  

 

4.2. Em sistema descontínuo 

Em linha de produção descontínua, as fibras são depositadas em prensa fixa, regra 

geral constituída por vários patamares do tipo tabuleiro que permitem a prensagem de 

várias placas ao mesmo tempo, e o “colchão” é prensado a uma temperatura entre 30 

ºC e 90 ºC durante o período de tempo necessário à polimerização e obtenção de uma 

placa sólida de aglomerado de fibras, normalmente durante 3 a 20 minutos.  

 

4.3. Prensagem em molde 

Em alternativa, as fibras são depositadas e prensadas em molde. O molde é colocado 

em estufa o tempo necessário à polimerização, geralmente durante 5 a 30 minutos e a 
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uma temperatura variável entre 40 e 90ºC, e desenformado para a obtenção de uma 

placa sólida de aglomerado de fibras.  

 

Exemplo 1: 

As fibras são impregnadas, por pulverização ou por passagem em aerossol, com 

polibutadieno e agente de reticulação com uma concentração destes reagentes no 

aerossol de 85% (m/m) e 15% (m/m) respectivamente, sendo de seguida conduzidas 

para uma prensa fixa onde são depositados até à formação de um depósito de fibras 

(“colchão”) de massa e volume adequado ao painel de aglomerado de fibras a produzir 

(como por exemplo MDF e HDF) e são prensadas a 60 ºC durante 2,5 horas. 

  

O produto final é um painel sólido de aglomerado de fibras com uma densidade 

compreendida entre 500 a 1200 kg/m3, uma resistência interna entre 0,78 e 1,3 N/mm 

e uma percentagem de inchamento em 24 h entre 2,5 e 4 % (figura 4.3.3.2). 

 

 

Exemplo 2: 

As fibras são impregnadas, por pulverização ou por passagem em aerossol, com 85% 

(m/m) de polibutadieno, 500 ppm de um catalisador e em 15% (m/m) de um agente 

de reticulação, sendo de seguida depositadas em molde até à formação de um 

depósito de fibras (“colchão”) de massa e volume adequado ao painel de aglomerado 

de fibras a produzir (como por exemplo MDF e HDF) e são prensadas em molde 

durante 15 minutos a 70 ºC.  

 

O produto final é um painel sólido de aglomerado de fibras com uma densidade 

compreendida entre 500 a 1200 kg/m3, uma resistência interna entre 0,78 e 1,3 N/mm 

e uma percentagem de inchamento em 24 h entre 2,5 e 4 %. 
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Figura 4.3.3.2 – Fotografia de amostra de aglomerado de fibras de madeira 

isenta de formaldeído obtida com base nos processos descritos no exemplo 1. 
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4.3.4 PROCESSO DE PRO DUÇÃO D E BIOMA SSA A  P ARTIR DE  

RESÍDUOS E EFLUENTES INDUSTRIAIS, EM PARTICULAR DOS 

SECTORES DA MADEIRA, CORTIÇA E CELULOSE 

 

 

Patente Portuguesa PT 103 739 (patente pendente); 11/05/2007; UTAD. 

 

 

 

A presente invenção refere-se um processo que utiliza os resíduos dos sectores 

da madeira e da cortiça, nomeadamente pó de cortiça, “terras”, pó de fibras e pó de 

polimento de madeira e serradura, que adicionados aos efluentes dos sectores da 

madeira, cortiça e celulose, através de uma linha integrada de produção de biomassa, 

gera produtos com elevado poder calorífico com aplicações para combustão, valorizado 

energeticamente através da queima em caldeira ou outras estruturas de aquecimento, 

nomeadamente na forma de briquetes ou granulado (“pellets”) com aplicação para 

centrais de biomassa. 

Desta forma, o processo da presente invenção resulta numa valorização 

energética dos resíduos e efluentes das unidades industriais, contribuindo para a 

resolução dos problemas ambientais resultantes da descarga dos mencionados 

efluentes em linhas de água ou ETAR e criando uma alternativa viável e rentável ao 

armazenamento e/ou deposição em aterro dos resíduos sólidos. 

 

 

Antecedentes da Invenção 

 

A presente invenção refere-se a um processo integrado de valorização 

energética dos resíduos e efluentes dos sectores da madeira, nomeadamente a dos 

aglomerados de madeira que procede à fabricação de painéis de partículas e fibras e à 

fabricação de folheados, contraplacados, lamelados e outros painéis (subsector dos 

painéis e folheados), da cortiça e da celulose (produção de papel e pasta de papel). 

O Plano Nacional de Prevenção de Resíduos Industriais (PNAPRI) publicado em 

Novembro de 2000 referia para o subsector dos painéis e folheados de madeira a 

produção de 112 941 t/ano de resíduos de madeira e a incapacidade de quantificar a 
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quantidade de efluentes líquidos “por total inacessibilidade de dados, por todas as vias 

possíveis”, PNAPRI, Vol. VII.3, página 23. No entanto, neste mesmo estudo, é referido 

na página 32 do Vol. VII.3 que a gestão e destino final dos efluentes do sector da 

madeira constituem um grande problema para as empresas.  

Mais recentemente o Inventário Nacional de Produção de Resíduos Industriais 

(INPRI), publicado em Julho de 2003, não fez uma avaliação e inventariação directa 

dos efluentes deste sector mas, por exclusão de partes, é possível pelos dados 

disponíveis estimar que estes foram responsáveis por cerca de 26% da quantidade 

total de resíduos produzidos sendo inseridos no código CER 03 01 99 que se refere a 

“outros resíduos do processamento de madeiras e produção de painéis e mobiliário não 

especificados “.  

A composição química dos efluentes do sector da madeira, nomeadamente no 

que se refere ao subsector dos painéis e folheados, por ter impacto ambiental, tem 

merecido o interesse da comunidade científica mundial. São conhecidos vários estudos 

que tentam contribuir para a caracterização dos efluentes e/ou para soluções de 

redução ou eliminação do seu impacto no ambiente. Um exemplo é o estudo 

“Methanogenic toxicity and continuous anaerobic treatment of wood processing 

effluents”, publicado no ” journal of environmental management” nº 74 (4), páginas 

317-325 em Março de 2005. Este trabalho apresenta um estudo comparativo da 

toxicidade produzida por três efluentes do sector da madeira (produção de 

aglomerados de partículas, de fibras e de papel e pasta de papel segundo o método 

Kraft). 

No sector da cortiça as águas residuais de cozedura provenientes da 

preparação e tratamento da cortiça têm como principal destino a sua descarga em 

ETAR e eventualmente em algumas linhas de água. Ao longo dos anos têm sido 

desenvolvidos novos métodos para uma melhor eficiência do processo de cozedura da 

cortiça e para diminuição do impacto ambiental das águas residuais daí resultantes. 

Refira-se os trabalhos de Helena Pereira e Augusta Costa do Centro de Estudos 

Florestais do Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa que 

indicam que as novas unidades produtivas e os projectos de modernização das 

unidades existentes incluem novos equipamentos onde se destacam, entre outros, 

novos tanques de cozedura, que substituem os antigos tanques abertos e com 

aquecimento directo, incluindo normalmente autoclaves fechados, filtração das águas 

de cozedura, e posterior circulação com a utilização de permutadores de calor onde, 
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em alguns casos, é introduzida a remoção de voláteis. Neste âmbito, pode referir-se o 

projecto do INETI, em parceria com IST, sob a responsabilidade da investigadora Ana 

Anselmo sob o título “Caracterização das Águas de Cozedura da Cortiça” onde é 

referido nos objectivos que “A finalidade deste projecto consiste no tratamento e 

valorização das águas residuais da cozedura da cortiça, tendo em vista o 

desenvolvimento de um sistema de tratamento/recuperação, baseados em tecnologia 

nacional, adequado ao sector em causa, no contexto actual de desenvolvimento 

sustentável”.  

De referir ainda o projecto “ Remoção de contaminantes da água de cozedura 

da cortiça” numa parceria do DEQ/ISEC com a empresa Subercentro – Cortiças, Lda. e 

o artigo “Integrated fenton's reagent: coagulation/flocculation process for the 

treatment of cork processing wastewaters”, Journal of hazardous materials 

2004, vol. 107, no3, pp. 115-121, de autoria de PERES Jose A.; DE HEREDIA Jesus 

Beltran  ; DOMINGUEZ Joaquin R. O Centro Tecnológico da Cortiça (CTCOR) tem em 

curso o “Projecto Reciclar”, com o objectivo de estudar a possibilidade de utilizar as 

águas de cozedura de cortiça na curtimenta de couros. 

 

O licor negro é um subproduto da produção de pasta de papel sendo, já em 

parte, valorizado energeticamente dentro da própria unidade de produção. No entanto, 

o processo de valorização in situ pelas unidades de produção de papel e pasta de 

papel não parece constituir uma solução universal e isenta de alguns problemas 

processuais e de rendimento. Na realidade, tal parece indicar a atenção que o licor 

negro (“black liquor”) desperta na comunidade científica mundial, de que são exemplos 

os artigos: 

 

• “Surfactant phase equilibria and separation of amphiphilic extractives from black 

liquor in kraft cooking of wood”  

Pirttinen, Stenius, Pirttinen Kovasin, Kari , journal of dispersion science and 

technology 28 (1): p. 5-10 JAN 2007 ; 

 

• “Extraction of lignin and hemicelluloses from kraft black liquor” 

Wallberg, Linde, Jonsson, Desalination 199 (1-3):p. 413-414 NOV 2006 ; 
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• “Effect of chloride and potassium on borate autocausticizing reactions during 

black liquor combustion”  

Mao, Kim, Tran, Kochesfahani, Pulp & Paper-Canada 107 (10):p. 33-36 OCT 

2006; 

 

• “Integrated biological treatment of wastewater from the Kraft cellulose industry” 

Ortega-Clemente et al, Ingenieria Quimica (29): 74-87 JUL 2006. 

 

Esta recente actividade de investigação parece demonstrar que o tratamento e 

valorização do licor negro constituem importantes áreas de estudo. Neste contexto, o 

processo da presente invenção pode constituir-se numa solução que contribui para a 

estabilização, tratamento e valorização deste subproduto uma vez que permite obter 

um produto combustível sólido (biomassa) que, adicionalmente, apresenta maior poder 

calorífico que o licor negro por si só.  

 

Nos sectores da madeira, cortiça e celulose os efluentes, nomeadamente 

água de cozedura de cortiça, licor negro e água de cozedura e lavagem de estilha de 

madeira, têm volumes (caudais) de produção muito elevados o que torna o seu 

tratamento e/ou valorização de difícil resolução. O processo da presente invenção 

pretende apresentar uma solução para este problema ao fazer a valorização energética 

destes efluentes numa linha contínua de produção de biomassa. 

 

 

Descrição Detalhada da Invenção 

 

A presente invenção refere-se um processo que utiliza os resíduos dos sectores 

da madeira e da cortiça, nomeadamente pó de cortiça, “terras”, pó de fibras e pó de 

polimento de madeira e serradura, que adicionados aos efluentes dos sectores da 

madeira, cortiça e celulose, através de uma linha integrada de produção de biomassa, 

gera produtos com elevado poder calorífico com aplicações para combustão, 

valorizados energeticamente devido à sua capacidade de gerar energia calorífica, 

mecânica e eléctrica através da queima em caldeira, em co-geração ou outras 

estruturas de aquecimento, nomeadamente na forma de briquetes ou granulado 

(“pellets”). 
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O processo de valorização energética dos efluentes e resíduos dos sectores da 

madeira, cortiça e celulose resulta de uma mistura mecânica, em misturadora 

horizontal ou vertical, dos resíduos sólidos (como por exemplo os normalmente 

conhecidos por pó de cortiça, “terras”, pó de fibras e pó de polimento de aglomerados 

de madeira e serradura) com os efluentes daqueles sectores (como por exemplo água 

de cozedura/lavagem de estilha de madeira ou água de cozedura das pranchas de 

cortiça ou licor negro). Em seguida, procede-se a uma etapa de extrusão e secagem 

para a obtenção de biomassa, em forma de grânulos ou briquetes.  

O processo baseia-se numa linha de produção integrada de biomassa que pode 

ser energeticamente auto sustentada, o que contribui de forma determinante para a 

viabilidade da sua implementação. O processo consiste numa admissão simultânea do 

efluente (por exemplo água de cozedura de cortiça ou água de cozedura/lavagem de 

estilha de madeira ou licor negro) com os resíduos sólidos (por exemplo pó de cortiça, 

“terras”, pó de fibras de madeira e serradura) para uma extrusora misturadora.  

Na admissão a relação entre o caudal volúmico de efluente e o caudal volúmico de 

resíduos sólidos tem uma gama ideal de mistura que compreende as proporções de 

1:1 a 1:0,8 (v/v). O material depois de misturado é sujeito a extrusão através de fieira 

com sistema de corte acoplado, obtendo-se unidades de material de determinada 

forma e massa, como por exemplo em forma de briquetes e/ou grânulos, que são 

encaminhadas por meio de tapete rolante para um secador de fluxo contínuo.  

As unidades de material são sujeitas a uma secagem que reduz o seu grau de 

humidade para valores inferiores a 10%, passando a constituir uma biomassa. O vapor 

proveniente do processo de secagem pode ser encaminhado para um sistema de 

gestão de vapor, onde este pode ter como destino final a dissipação na atmosfera e/ou 

ser recuperado sob a forma de água líquida por condensação e/ou ser utilizado para 

aquecimento e regulação de teores de humidade ambiente de determinados espaços 

industriais.  

A biomassa obtida pode ser, em parte ou na sua totalidade, encaminhada para 

um sistema de queima para a produção de energia. O sistema de queima para a 

produção de energia pode ser em caldeira de cogeração com produção de calor e de 

energia eléctrica sendo possível, neste caso, que parte desta energia eléctrica e calor 

possam alimentar por retorno a própria linha de valorização energética dos efluentes. 

Neste caso, parte do calor produzido é encaminhado para o secador para a secagem 

do material após a mistura e parte da energia eléctrica assegura, como fonte de 
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alimentação, o funcionamento de toda a linha de produção de biomassa. Desta forma, 

obtemos um sistema de valorização de efluentes integrado e auto sustentável 

(figura 4.3.4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O produto obtido, após o processo de valorização energética dos efluentes e 

resíduos dos sectores da madeira, cortiça e celulose apresentam, entre outras, as 

seguintes características: 

a) O aglomerado (biomassa) obtido de águas de cozedura/lavagem de estilha de 

madeira com pó de cortiça, pó de fibras de madeira e serradura apresenta um poder 

calorífico entre (24,5 e 26,4) MJ/kg (pelo método ASTM D 1989), uma percentagem de 

cinzas entre 1,0 e 1,5 % (pelo método LAQ/MI 04) e uma humidade entre 3,0 e 5,0 % 

(pelo método LAQ/MI 01). 

b) O aglomerado (biomassa) obtido de águas de cozedura de cortiça com pó de cortiça 

apresenta um poder calorífico entre 23,5 e 25,2 MJ/kg (pelo método ASTM D 1989) 

uma percentagem de cinzas entre 1,5 e 2,5 % (pelo método LAQ/MI 04) e uma 

humidade entre 2,0 e 5,0 % (pelo método LAQ/MI 01). 

SecadorSecador

UGV

AtmosferaAtmosfera

CondensaçãoCondensação

Extrusora/misturadora

Cogeração

Figura 4.3.4.1 – Sistema de produção de biomassa com duplo “feed-back”, de acordo com 
patente PT 103 739. 

UGV - Unidade de Gestão de Vapor 
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c) O aglomerado (biomassa) obtido do licor negro com pó de cortiça, pó de fibras de 

madeira e serradura apresenta um poder calorífico entre 19,5 e 20,7 MJ/kg (pelo 

método ASTM D 1989) uma percentagem de cinzas entre 20 e 35 % (pelo método 

LAQ/MI 04) e uma humidade entre 9,0 e 11,0 % (pelo método LAQ/MI 01). 

 

Assim, a utilização destes produtos como biomassa para queima em caldeira tem 

grande viabilidade uma vez que origina produtos com elevado poder calorífico e baixa 

percentagem de humidade. Na realidade, se usarmos como referência os parâmetros 

referentes ao poder calorífico e humidade verificamos, por comparação com os 

mesmos parâmetros de outras amostras de biomassa vegetal disponível no mercado 

sob a forma de grânulos e briquetes (poder calorífico entre 15,9 e 18,7 MJ/kg, pelo 

método ASTM D 1989 e percentagem de humidade entre 9 e 14%) que, nos casos 

como os das alíneas a e b, estamos na presença de produtos novos. Neste âmbito, 

indicam-se a seguir as características técnicas destes produtos. 

 

Produto A – Biomassa obtida de águas de cozedura/lavagem de estilha de madeira 

com pó de cortiça e pó de fibras de madeira que apresenta uma composição 

elementar, de base seca, compreendida por 0,979 % de Azoto, 62,7% de Carbono, 

9,04% de Hidrogénio e uma quantidade de Enxofre inferior a 100 ppm, um poder 

calorífico superior entre 26,4 MJ/kg (base seca) e 25,6 MJ/kg (tal qual), um poder 

calorífico inferior entre 24,5 MJ/kg (base seca) e 23,6 MJ/kg (tal qual), uma humidade 

de 3,2% e uma percentagem de cinzas de 1,2% (figura 4.3.4.2). 

 

Produto B – Biomassa obtida de águas de cozedura de cortiça com pó de cortiça que 

apresenta uma composição elementar, de base seca, compreendida por 0,865 % de 

Azoto, 62,9% de Carbono, 7,99% de Hidrogénio e uma quantidade de Enxofre inferior 

a 100 ppm, um poder calorífico superior entre 25,2 MJ/kg (base seca) e 24,7 MJ/kg 

(tal qual), um poder calorífico inferior entre 23,5 MJ/kg (base seca) e 23,0 MJ/kg (tal 

qual), uma humidade de 2,0% e uma percentagem de cinzas de 1,7%. 
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Assim, o produto obtido pelo processo de valorização dos efluentes e resíduos dos 

sectores da madeira, cortiça e celulose, pode assim apresentar-se nas seguintes 

formas: grânulos, briquetes e a granel, sendo as respectivas aplicações expectáveis:  

• Em centrais de biomassa para a produção de energia (segundo processos 

clássicos ou em co-geração), para a própria unidade industrial ou para unidade 

externa. 

• Para queima em sistemas de aquecimento (particulares e empresas). 

 

 

O processo de valorização energética dos efluentes e resíduos dos sectores da 

madeira, cortiça e celulose objecto da presente invenção pode ser aplicado nas 

seguintes situações: 

Figura 4.3.4 .2 – Amostras de biomassa obtidas com base no processo da patente 
PT 103 739. 
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• Valorização energética dos efluentes da indústria produtora de aglomerados de 

madeira (“água de cozedura/lavagem de estilha”); 

• Valorização energética dos efluentes da indústria da cortiça (“água de cozedura 

de cortiça”); 

• Valorização energética dos efluentes da indústria da celulose (“licor negro”); 

 

A valorização energética destes efluentes é feita através da utilização e valorização 

energética dos resíduos sólidos da indústria da cortiça, tais como pó de cortiça, 

“terras” e outros desperdícios de cortiça, e dos resíduos sólidos da indústria da 

madeira, tais como serradura, pó de fibras, pó de polimento e outros desperdícios de 

madeira. Neste sentido, e tendo em conta o volume de efluentes e resíduos 

actualmente produzidos, o processo de valorização dos efluentes e resíduos dos 

sectores da madeira, cortiça e celulose objecto da presente invenção pode ser aplicado 

em qualquer tipo de unidade daqueles sectores, tendo por base uma linha de produção 

integrada de biomassa (que pode ser auto sustentada). Assim, o processo objecto da 

presente invenção constitui uma solução completa e universal para a valorização 

eficiente daqueles resíduos e efluentes. 

 

 

Exemplos 

Apresentam-se, seguidamente, alguns exemplos não restritivos do processo de 

valorização energética dos efluentes e resíduos dos sectores da madeira, cortiça e 

celulose.  

 

Exemplo 1: 

Processo de valorização energética dos efluentes e resíduos do sector da madeira 

(água de cozedura/lavagem de estilha, serradura e pó de fibras de madeira) e resíduos 

do sector da cortiça (pó de cortiça) que compreende os seguintes passos: 

1. Mistura em misturadora extrusora de água de cozedura/lavagem de estilha de 

madeira com 12% (m/m) de pó de cortiça, 3,5% (m/m) de pó de fibras de 

madeira e 0,5% (m/m) de serradura. 
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2. Extrusão da mistura em fieira seguida de corte do material em porções para 

obter grânulos (pellets) ou briquetes. 

3. Secagem dos grânulos ou briquetes em secador até à obtenção de uma 

material com um teor de humidade inferior a 10%. 

Pelo processo acima descrito obtém-se uma biomassa com um poder calorífico entre 

[24,5 e 26,4] MJ/kg (pelo método ASTM D 1989), uma percentagem de cinzas entre 

1,0 e 1,5 % (pelo método LAQ/MI 04) e uma humidade entre 3,0 e 5,0 % (pelo 

método LAQ/MI 01). 

 

 

Exemplo 2:  

 

Processo de valorização energética dos efluentes e resíduos do sector da cortiça, tais 

como água de cozedura de cortiça, pó de cortiça e “terras”, que compreende os 

seguintes passos: 

 

1. Mistura em misturadora extrusora de água de cozedura de cortiça com 

13% (m/m) de pó de cortiça, e 3% (m/) de “terras”. 

2. Extrusão da mistura em fieira seguida de corte do material em porções 

em forma de pellets ou briquetes. 

3. Secagem dos pellets ou briquetes em secador até à obtenção de uma 

material com um teor de humidade inferior a 10%. 

 

 

Pelo processo acima descrito obtém-se uma biomassa com um poder calorífico 

entre 23,5 e 25,2 MJ/kg (pelo método ASTM D 1989) uma percentagem de cinzas 

entre 1,5 e 2,5 % (pelo método LAQ/MI 04) e uma humidade entre 2,0 e 5,0 % (pelo 

método LAQ/MI 01). 
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Exemplo 3:  

 

1. Mistura em misturadora extrusora de licor negro com 12% (m/m) de pó 

de cortiça, 3% (m/m) de pó de fibras de madeira e 1% (m/m) de 

serradura. 

2. Extrusão da mistura em fieira seguida de corte do material em porções 

em forma de pellets ou briquetes. 

3. Secagem dos pellets ou briquetes em secador até à obtenção de uma 

material com um teor de humidade inferior a 10%. 

Pelo processo acima descrito obtém-se uma biomassa com um poder calorífico entre 

19,5 e 20,7 MJ/kg (pelo método ASTM D 1989) uma percentagem de cinzas entre 20 e 

35 % (pelo método LAQ/MI 04) e uma humidade entre 9,0 e 11,0 % (pelo método 

LAQ/MI 01). 
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5. Conclusões 
 

 

 

 

Na primeira fase deste trabalho, que se centrou na recolha de informação sobre 

os sectores industriais seleccionados e com particular atenção nos fluxos de resíduos, 

foi possível constatar desde logo que, a muitos níveis, a valorização e/ou o tratamento 

de resíduos é (ainda) uma área que requer muito investimento (científico, político e 

económico). As soluções apresentadas no âmbito da problemática dos resíduos 

industriais têm que, após a viabilidade técnica, vencer a “grande barreira” dos custos 

associados à sua implementação, sobretudo numa economia à escala global e cada vez 

mais competitiva. Na realidade, a necessidade de ter custos de produção cada vez 

menores, pode parecer incompatível com investimentos ao nível dos resíduos 

produzidos nos processos industriais. Adicionalmente, alguns empresários nacionais 

não gostam de risco (poder-se-á apontar uma questão de mentalidade mas, muitas 

vezes, tal é compreensível atendendo por exemplo à conjuntura nacional e à posição 

geográfica - na periferia do mercado europeu e longe dos centros de decisão). É-lhes 

também apontado algum cepticismo quanto às vantagens das parcerias e colaborações 

com entidades com potencial de investigação e inovação (universidades, institutos, 

etc.), tendo estas entidades, também, uma cota parte importante de responsabilidade 

na ausência de uma cooperação mais estreita. No entanto, estas dificuldades, por 

outro lado, não deixam de ser um estímulo e um desafio à investigação nesta área. 

 

No que se refere à política de resíduos, a União Europeia, como vimos, 

determina que, esgotadas as possibilidades de prevenção e reutilização, “deve 

incentivar-se a valorização dos resíduos e a utilização dos materiais valorizados como 

matérias-primas, a fim de preservar os recursos naturais”, referindo ainda que “para 

alcançar um nível elevado de defesa do ambiente, é necessário que os Estados-

Membros, além de zelarem pela eliminação e valorização dos resíduos, tomem 

sobretudo medidas com vista a limitar a produção de resíduos, promovendo, 

nomeadamente, as tecnologias limpas e os produtos recicláveis, tendo em conta as 

oportunidades de mercado que existem ou podem existir para os resíduos valorizados” 

(Directiva 2006/12/CE). Na verdade, durante os estudos para a elaboração deste 

trabalho, sedimentou-se a convicção que a investigação nesta área deve direccionar-se 
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no sentido da encontrar soluções de prevenção, reutilização e reciclagem e, na 

inevitabilidade de se produzirem resíduos, deve privilegiar as soluções que se traduzem 

na sua valorização, dentro de uma análise mais abrangente em que o estudo não se 

limita a determinadas vertentes (por exemplo com base nas propriedades e 

características específicas de um resíduo ou componente de um resíduo) mas que 

conjuga toda a informação, fazendo uma avaliação global que integra o resíduo nos 

fluxos industriais (sectoriais, regionais ou nacionais).  

Neste âmbito, a Ecologia Industrial, por contemplar esta abordagem global e 

integradora com a procura de novas ligações e de uma nova organização económica, 

revelou-se uma abordagem de grande valor e constituiu uma base fundamental para o 

desenvolvimento deste trabalho. Deste modo, o estudo desenvolveu-se, inicialmente, 

sobre uma análise individual dos sectores seleccionados, permitindo um conhecimento 

mais aprofundado (qualitativo e quantitativo) dos fluxos de resíduos, a que se seguiu 

uma análise global e integrada dos vários sectores em estudo. Posteriormente, com 

base nos dados obtidos, foram investigadas soluções específicas para determinados 

resíduos industriais. Esta abordagem conduziu-nos, assim, para um estudo que 

considerou várias vertentes, numa análise “da parte para o todo e do todo para a 

parte” que terá favorecido os resultados obtidos. 

 

O conhecimento adquirido no decurso deste trabalho, com base na informação 

obtida junto das diversas entidades ligadas ao tecido industrial (empresas, associações 

industriais, centros tecnológicos, comissões de coordenação e institutos públicos) e 

pela a análise de dados realizada, permite-nos concluir que os estudos nacionais de 

classificação e inventariação de resíduos industriais (PNAPRI, PESGRI e INPRI) 

constituem uma boa referência naquele âmbito, pelo menos no que respeita aos 

sectores da cortiça, calçado, cerâmica, metais e madeira aqui estudados. 

 

Uma reflexão sobre o conceito e a definição de resíduo, a análise dos dados 

baseados nos mapas de resíduos (nomeadamente quanto às quantidades de resíduos 

valorizadas e eliminadas) e na Lista Europeia de Resíduos, sustentaram a proposta de 

um novo método de classificação de resíduos industriais: o Método Claro-Valente-Pires 

ou Método CVP. A proposta deste novo método ou modelo de classificação de resíduos 

industriais pode ser vista como mais uma evidência do investimento científico que pode 

ser realizado nesta área de investigação. O posterior desenvolvimento e 

aperfeiçoamento deste modelo de classificação será estudado no âmbito de uma 
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parceria com investigadores da área da Economia Ambiental, que já mostraram 

interesse nesta linha de investigação. 

 

O estabelecimento dos fluxos de materiais, com ênfase nos resíduos, para os 

sectores em estudo, veio revelar uma “rede primária” e uma “rede secundária” de 

produção de resíduos e evidenciou produções elevadas de resíduos que se traduzem 

em perdas importantes de matéria-prima de sectores estratégicos da economia 

nacional. Esta análise mais específica, conduziu à proposta de novos 

processos/tecnologias que conduzem à valorização de resíduos (em alguns casos 

integrando resíduos de diferentes sectores), originando produtos novos e, conduzindo 

também, à alteração de processos para a obtenção de produtos com melhores 

características e propriedades. Esta análise incluiu, por um lado, uma visão integrada 

dos fluxos que levou à identificação dos resíduos produzidos em maior quantidade e 

directamente relacionados com a matéria-prima (rede primária de resíduos) e cuja 

valorização e implementação à escala real seriam, em princípio, mais viáveis. Por outro 

lado, incluiu uma análise caso a caso, com base nas propriedades e características dos 

resíduos, conduzindo a novas soluções tecnológicas para a sua valorização. O trabalho 

desenvolvido na investigação de novas soluções teve sempre em conta a posterior 

viabilidade técnica e económica para a sua aplicação à escala industrial. Nesta 

vertente, foram evitadas, por exemplo, as linhas de investigação que conduzissem a 

soluções técnicas muito complexas e/ou à utilização de produtos químicos de elevado 

custo. 

Desta forma, concomitantemente com o estabelecimento e caracterização dos 

fluxos de materiais, como base para o desenvolvimento de novas ligações 

inter-sectoriais e inter-industriais, estavam criadas as condições de partida para, mais 

facilmente, viabilizar a sua implementação à escala real, criar novas oportunidades de 

negócio e/ou fomentar a constituição de novas empresas. 

Com base nos resultados desta análise de fluxos de materiais e numa 

investigação direccionada para a valorização dos resíduos industriais, aumento de 

produtividade e cumprimento da legislação na área do ambiente, foram propostas 

quatro novas soluções tecnológicas. Estas soluções deram origem a quatro patentes 

nacionais das quais duas foram posteriormente registadas como patentes mundiais ou 

internacionais e uma como patente europeia. 

A abordagem utilizada neste estudo parece, assim, traduzir-se em bons 

resultados uma vez que aquelas soluções revelaram grande potencial de 
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implementação à escala industrial, existindo para uma patente um contrato de 

licenciamento e, para as restantes, contratos de transferência de tecnologia que 

compreendem a realização de testes para a validação de produto e processo em 

ambiente industrial. Estes contratos foram celebrados com empresas de referência 

e/ou líderes dos sectores industriais em causa. 

 

Face aos objectivos inicialmente estabelecidos e pela dinâmica dos trabalhos 

desenvolvidos nas várias vertentes de intervenção que conduziram aos resultados 

apresentados, pode formular-se a conclusão de se ter contribuído para o aumento do 

conhecimento sobre os fluxos de resíduos e subprodutos dos sectores de actividade 

estudados. Pode concluir-se da contribuição fornecida por este trabalho na revisão 

bibliográfica dos estudos de ecologia industrial e análise de fluxos de materiais de 

modo a se compreender a importância da sua aplicação ao complexo mecanismo de 

fluxos de resíduos em Portugal. Verificou-se que o estado actual do conhecimento 

sobre os fluxos de resíduos em Portugal permite apenas explicar uma pequena parte 

das questões, mas que a informação existente, apesar de ainda fragmentada e 

dispersa integra elementos importantes para a identificação de caminhos de 

investigação para responder aquelas questões. Pode-se também formular a conclusão 

de se terem encontrado soluções para exemplos de casos de fluxos de resíduos em fim 

de linha que se podem constituir como matérias-primas de significativo potencial valor 

acrescentado, tecnológico e económico, em processos industriais, indutores do 

estabelecimento de sólidas relações simbióticas entre fileiras industriais. São 

verdadeiras estratégias de desenvolvimento eco-industrial que estão a ser construídas 

com base no trabalho de investigação realizado. Novas linhas de pesquisa científica 

estão igualmente a ser exploradas, fomentando uma aproximação progressivamente 

desejada não apenas entre a comunidade científica, mas sobretudo entre esta e o 

“mundo dos negócios”, num percurso sustentado para uma verdadeira economia do 

conhecimento. Pode-se ainda formular a conclusão de se estar a contribuir para o 

desenvolvimento de um modelo produtivo estruturado e inovador para a optimização 

da utilização de recursos e prevenção da poluição, cientificamente suportado, e cujos 

resultados traduzem a visão do desenvolvimento sustentável em elementos de 

empreendedorismo sustentado, promovendo oportunidades científicas de investigação, 

mas igualmente oportunidades de negócio, de acordo com a abordagem resíduos zero 

(zero waste approach) preconizada pela União Europeia. Neste contexto, pode 

formular-se a conclusão que de uma forma orientada, coerente e integrada os 
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trabalhos realizados permitem fornecer informação e indicações para a definição e 

incrementação de políticas públicas que estimulem a implementação de redes de 

colaboração entre os vários actores que podem assumir um papel significativo no 

domínio da gestão de resíduos, quer a nível local, regional e nacional, quer mesmo a 

nível comunitário. 

 



 202

 

 



 203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes de Informação Bibliográfica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 204

 

 

 



 205

AIDA 2000 “Estudo Multi-Sectorial na Área do Ambiente”, 2000, Associação Industrial 

do Distrito de Aveiro. 

 

AIDA 2004a “Anuário Aveiro”, 16ª edição, 2004, Associação Industrial do Distrito de 

Aveiro. 

 

AIDA 2004b  “Perfis e Dinâmicas Sócio-económicas do Distrito de Aveiro”, 2004, 

Associação Industrial do Distrito de Aveiro. 

 

AIDA 200 5 “Anuário Aveiro 2005/2006”, 2005, Associação Industrial do Distrito de 

Aveiro. 

 

Ausubel, J. (1992) “ Industrial Ecology: Reflections on a Colloquium”, Proceedings of 

the National Academy of Sciences, Vol 89, 879-884, National Academy of Sciences, 

1992. 

 

Ayres, F. (1989)  “Industrial Metabolism”, Technology and Environment, National 

Academy Press, Washington, 1989. 

 

Azulima http://www.azulima.pt/ 

 

Banco de Portugal 1998  “Boletim económico”. 

http://www.bportugal.pt/root/publish/bolecon/antigos/bol_jun98_p.pdf  

 

Banco de Portugal 1999  “Boletim económico”. 

http://www.bportugal.pt/root/publish/bolecon/antigos/bol_dez99_p.pdf 

 

Berkel R. (1997) “Strategies for Manufacturing”, J Cleaner Prod., vol. 5, Nº1-2, 1997. 

 

Bringezu, S. (2003) “Industrial Ecology and Material Flow Analysis: Basic concepts, 

policy relevance and some case studies”. Greenleaf Publishing.  

www.greenleaf-publishing.com/catalogue/indecol.htm 

 

Bringezu, s. (1997) “Regional and National Material Flow Accounting: From 
Paradigm to Practice of Sustainability”. Leiden. 
 



 206

Brunner, P.; Rechberger H. (20 04) “Practical Handbook of Material Flow analysis”, 

Lewis Publishers, CRC Press Company, USA, 2004. 

 

CITEVE 2005 Entrevista com o Sr. Director Geral do CITEV, Eng. Braz Costa, 2005. 

 

CORDIS 2007 - Community Research & Development Information Service 

http://cordis.europa.eu/  

 

CORDIS 2006a - Community Research & Development Information Service, 

“Dissemination of the improve FBC technology among leather wastes producers in the 

European Union” , Instituto Espanol del Calzado y Conexas, Elda, 2006. 

http://cordis.europa.eu/  

 

CORDIS, 2006b - Community Research & Development Information Service, “New 

and very resistant mortar constituted by ceramic and other wastes”, Amelia Suarez, 

Fundación para el Conocimiento, Madrid. 

http://cordis.europa.eu/  

 

CORDIS 2006c - Community Research & Development Information Service, “Range of 

ecological light concretes with outstanding insulation, soundproof & fire-resistant 

characteristics”, ABE - The Brussels Enterprise Agency, Brussels, 2006. 

http://cordis.europa.eu/ 

 

CORDIS 2005 - Community Research & Development Information Service, “wastes 

gasification at small scale for power production” , Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 

2005. 

http://cordis.europa.eu/ 

 

CORDIS 2003a - Community Research & Development Information Service, 

“Utilisation of wastes from ceramic industries for low costs and high performance of 

concrete” , Domingos da Silva Teixeira S. A., Braga , 2003. 

http://cordis.europa.eu/  

 

CORDIS 2003b - Community Research & Development Information Service, “Co-

production of electricity and ethanol from biomass”,  IFA-Tulln, Umland, 2003. 



 207

http://cordis.europa.eu/  

 

CORDIS 2001 - Community Research & Development Information Service, “New 

methodology for rubber and cork recycling to produce footwear in-socks”, CTC, S. João 

da Madeira, 2001. 

http://cordis.europa.eu/  

 

CORDIS 2007 Community Research & Development Information Service. 

http://cordis.europa.eu/ 

 

D’amico, F.; Buleandra, M.; Velardi, M.; Tanase, I.  (2007)  “Industrial ecology as 

'best available technique': a case study of the Italian Industrial District of Murano”, 

Progress in Industrial Ecology, Vol. 4, No.3/4 , 2007. 

 

DL nº194/2000, Decreto-Lei n.º 194/2000 de 21 de Agosto. 

http://www.diramb.gov.pt/data/basedoc/TXT_LN_22991_1_0001.htm 

 

Decreto nº39/95, Decreto n.º 39/95 de 18 de Novembro. 

http://www.gddc.pt/siii/docs/dec39-1995.pdf 

 

Directiva 91/689/CEE 
http://www.diramb.gov.pt/data/basedoc/TXT_LC_2676_2_0001.htm 
 

EIPPCB 2007  European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau, 

Sustainability in Industry, Energy and Transport (SIET) - Institute for Prospective 

Technological Studies (IPTS). 

http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm 

 

Environmental Agency Japan (1992) “Quality of the Environment in Japan” 

Japanese Environmental Agency (1992). Tokyo, Japan. www.env.go.jp 

 

EPA 2007 Unit States Environmental Protection Agency 

http://www.epa.gov/ 

 

Erkman, S. (1997)  “Industrial ecology: an historical view”, J. Cleaner Production,  

Vol. 5, Nº 1-2, 1997. 



 208

 

EU 2007 European Union waste legislation 

http://ec.europa.eu/environment/waste/legislation/index.htm 

 

EUROSTAT (2001) “Economy-wide material flow accounts and derived indicators. A 

Methodological guide”. Statistical Office of the European Union, Luxembourg. 

http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-34-00-536/EN/KS-34-00-536-

EN.PDF 

 

Frosch, R. (1992) “Industrial Ecology: A Philosophical Introduction”, Proceedings of 

the National Academy of Sciences, Vol. 89, 800-803, National Academy of Sciences, 

USA, 1992. 

 

Frosch, R. e Gallopoulos, N.  (1989) “Strategies for Manufacturing”, Scientific 

American, vol. 261, nº3, 1989. 

 

Garner et al.  (1995)  “Industrial Ecology: an Introduction” Pollution Prevention and 

Industrial Ecology, National, Pollution Prevention Center for Higher Education, NPPC, 

1995. 

 

Gallopoulos, N. (2006) “Industrial ecology: an overview”, Progress in Industrial 

Ecology, Vol. 3, No.1/2, 2006. 

 

Gil 1998 L. Gil, “Cortiça: Produção, Tecnologia e Aplicação”, Ed. INETI, Lisboa, 1998 

 

Hammer, M. (2003) “Material Flow Analysis on the Regional Level: Questions, 
Problems, Solutions”. NEDS Working Paper 2. www.neds-project.de; www.seri.at. 
 

Hendrickc, C. (2000)  “Material flow analysis: a tool to support environmental policy 

decision making. Cases-studies on the city of Vienna and the Swiss lowlands”. Local 

Environment, Vol. 5, No. 3, 311–328, 2000. 

 

Hinterberger, F.; Giljum, S.;  Hammer, M. (2003) “Material Flow Accounting and 

Analysis (MFA)”. SERI Background Papers, Nº2, 2003, www.seri.at. 

 



 209

Hoffman, A. (2003) “Linking Social Systems Analysis To The Industrial Ecology 

Framework”, Organization Environment, 1,  16(1), 2003. 

 

INPRI 2003 “Inventário Nacional de Produção de Resíduos Industrias”, Instituto dos 

resíduos, Agência Portuguesa do Ambiente. 

 

InResíduos 2005 Instituto dos Resíduos, Avenida Almirante Gago Coutinho, n.º 30, 

5º, 1000-017 Lisboa (dados fornecidos em suporte informático mediante pedido por 

escrito). www.inresiduos.pt 

 

Jacobsen, N. B. (2006) “Industrial symbiosis in Kalundborg, Denmark - A 

quantitative assessment of economic and environmental aspects.” Journal of Industrial 

Ecology 10 (1-2), 239-255, 2006. 

 

J. Coelho da Silva http://www.coelhodasilva.pt/ 

 

Keoleian and Menerey (1994), “Sustainable Development by 

Design: Review of Life Cycle Design and Related Approaches,” Air and 

Waste, 44, 1994. 

 

Korhonen, j.; Okkonen, L.; Niutanen, V. (2004) “Industrial ecosystem indicators—

direct and indirect effects of integrated waste- and by-product management and 

energy production”, Clean Technologies and Environmental Policy , Volume 6, 

nº3, 2004. 

 

LeBreton, W. ;  Casavant, T. ; Cote, R. (2004)  “ Small-scale eco-industrial 

networking: interorganisational collaboration to yield system wide benefits in 

communities”, Progress in Industrial Ecology, Vol. 1, No.4, 2004. 

 

Luck, M. A. (2001)  “The Urban Funnel Model and the spatial Heterogeneous 

Ecological Footprint”. Ecosystems, 4, 2001. 

 

McEvoy, D. (2001) “4 sight: Resource flow audit for sustainability”. Centre for Urban 

and Regional Ecology, University of Manchester. 

 



 210

Nemerow 2007  “Industrial Waste Treatment: contemporary practice and vision for 

the future”, Nelson Leonard Nemerow, ISBN 978-0-12-372493-9, Elsevier Inc., Oxford 

2007. 

 

PESGRI 9 9 “Plano Estratégico de Gestão de Resíduos Industriais”, Decreto-Lei 

nº516/99, DR-I Série – A, Nº280 de 2/12/1999. 

 

PESGRI 2 001 “Plano Estratégico de Gestão de Resíduos Industriais”, Decreto-Lei 

nº89/2002 de 9 de Abril de 2002. 

 

PNAPRI 2 001 “Plano Nacional de Prevenção de Resíduos Industriais”, volume II, 

Tomo I e II, Instituto dos Resíduos, Agência Portuguesa do Ambiente. 

 

Pongracz, E. (2006) “Industrial ecology and waste management: from theories to 

applications”, Progress in Industrial Ecology, Vol. 3, No.1/2, 2006. 

 

Rees, W. (1996)  “Urban Ecological Footprints”, Environmental Impact Assessment 

Review 16, 1996. 

 

Ristola, P.; Mirata, M. (2007) “Industrial symbiosis for more sustainable, localised 

industrial systems”, Progress in Industrial Ecology,  Vol. 4, No.3/4, 2007.  

 

Roca (Madalena) http://www.roca-sa.com/site.asp  

 

Rosenthal, E. (2000) “A Walk on the Human Side of Industrial Ecology”, American 

Behavioral Scientist, Vol. 44, No. 2, 2000. 

 

Steurer, A. (1992) Stoffstrombilanz Österreich, 1988. Schriftenreihe Soziale 

Ökologie. No. Band 26. IFF/Abteilung Soziale Ökologie, Wien. 

www.ecoeco.org/publica/encyc_entries/Material.doc 

 

Suh, S. (2005) “Theory of materials and energy flow analysis in ecology and 

economics”, Ecological  Modelling, Vol. 189, 3-4, 2005. 

 



 211

Timmermans, V.; Holderbeke, M. (2004) “Practical experiences on applying 

substance flow analysis in Flanders: bookkeeping and static modelling of chromium”, 

Journal of Cleaner Production, Vol. 12, 8-10, 2004. 

 

Tisdale, M. (2002)  “Modelling Inter-Industry Material Flows: A review of the 

methodologies”. CIEEDAC.  www.cieedac.sfu.ca 

 

UE (2007) União Europeia, http://ec.europa.eu/environment/waste/legislation/a.htm 

 

UNEP (20 01a) “Environmental Management for Industrial Estates: Information and 

Training Resources”, Case Study/Kalundborg, The industrial symbiosis in kalundborg . 

www.unepie.org/pc/ind-estates/pdf_documents. 

 

UNEP (20 01b) “Environmental Management for Industrial Estates: Information and 

Training Resources - An Industrial Ecology approach to Environmental Management”, 

http://www.uneptie.org/pc/ind-estates/library/Publications.htm 

 

United Na tions (1987)  United Nations World Commission on Environment and 

Development, Our Common Future, New York, Oxford University Press, 1987. 

 

Valente et al. 1999 “Incorporação de Resíduos da Indústria do Calçado em Produtos 

Cerâmicos de Construção”, Actas da 6ª Conferência Nacional Sobre a Qualidade do 

Ambiente, volume 3, pp. 261-269, 1999. 

 

Wolman, A. (1965) “The metabolism of cities”. Scientific American, Vol. 213, no. 3, 

178-193, 1965. 

 

Woodard 2006 “Industrial waste Treatment Handbook”, second edition, Woodard & 

Curran, ISBN 978-0-7506-7963-3, Elsevier Inc., Oxford 2006. 

 


