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Os resíduos industriais como 
matérias-primas secundárias 

Uma boa parte dos resíduos industriais são ainda hoje 
eliminados, nomeadamente através de processos químicos ou 
térmicos e por deposição em aterros

Apenas os que possuem valor intrínseco (sucatas metálicas, 
polímeros, resíduos da electrónica, alguns vidros) são 
valorizados, por processos de reciclagem



 
 
 
Os resíduos industriais como 
matérias-primas secundárias 

O não aproveitamento dos materiais contidos nos resíduos 
tem como causas:

•  Matérias-primas naturais abundantes e baratas
•  Barreiras técnicas (questões de qualidade, de tecnologias 

de processamento, ambientais, ...)
•  Normativas dos produtos demasiado restritivas
•  Custos de eliminação irrisórios
•  Barreiras legais



 
 
 
Os resíduos industriais como 
matérias-primas secundárias 

A Economia Circular orienta a atividade humana para que os  
resíduos de uma determinada empresa sejam utilizados como 
matéria prima (ou fonte de energia) por outras empresas

Exemplos:

-  Produzir cimento com resíduos cálcicos, diminuindo a 
extração das pedreiras

-  Utilizar borrachas de pneus reciclados na fabricação de 
pavimentos

-  Utilizar travessas de caminho de ferro para fazer vedações



 
 
 
Os resíduos industriais como 
matérias-primas secundárias 

Exemplos:

-  Utilizar areias das fundições para incorporar no fabrico de 
estradas

-  Incorporar resíduos inorgânicos na feitura de betões, 
cerâmicos, vidros, etc

-  Utilizar ácido clorídrico gasto da decapagem de aços, no 
acerto de pH de ETARs industriais



 
 
 
Os resíduos industriais como 
matérias-primas secundárias 

Requisitos técnicos

-  A qualidade dos produtos tem de ser garantida
-  Os aspetos ambientais têm de ser assegurados
-  As tecnologias de processamento têm de ser adequadas



 
 
 
Os resíduos industriais como 
matérias-primas secundárias 

Barreiras legislativas

A utilização de resíduos como matérias-primas só pode ser 
feita segundo uma das duas vias:

-  Licenciamento como gestor de resíduos
-  Declaração de subproduto
-  No contexto do licenciamento industrial



 
 
 
Os resíduos industriais como 
matérias-primas secundárias 

Barreiras legislativas

Licenciamento como gestor de resíduos

-  Custos de obtenção de licenças muito elevados;
-  Obrigações declarativas e outras muito apertadas;
-  Condições de localização e espaços mais exigentes do que 

para a atividade industrial normal;
-  Morosidade na obtenção das licenças.



 
 
 
Os resíduos industriais como 
matérias-primas secundárias 

Barreiras legislativas

Declaração de subproduto

-  Custos muito elevados (estudos, taxas, incertezas);
-  Condicionado à evidência de existir mercado;
-  Na prática, desde 2014 só houve 11 declarações .....



 
 
 
Os resíduos industriais como 
matérias-primas secundárias 

Barreiras legislativas

DL 73/2015 (Sistema da Indústria Responsável)

-  Situação recente que permite que, no processo de 
licenciamento industrial se considere a utilização de resíduos;

-  Dispensa alvará de gestão de resíduos;
-  Quebra algumas barreiras anteriores;
-  Contudo, continua a tratar o resíduo como algo de especial, 

por exemplo trata como tipo 2 todas as atividades que 
incluam resíduos, independentemente da sua classificação de 
origem e tipologia dos resíduos (com algumas exceções 
pouco relevantes)



 
 
 
Contributo da W2V 

A W2V, SA foi criada em 2009 por iniciativa do CVR – Centro 
para a Valorização de Resíduos. 

É atualmente 100 % privada. Acionistas individuais + 
Ferespe, Lda + Alumínios Ibérica, SA + Intermoldes, SA.

-  Procura de soluções para a gestão eco-eficiente de 
resíduos das empresas (atividade de consultoria);

-  Participação em atividades de I&D com vista a desenvolver 
novos processos/ metodologias;

-  Atualmente detém uma unidade industrial, em Calvos, 
Guimarães, para a fabricação de materiais para mobiliário 
urbano incorporando resíduos.



 
 
 
Projetos em curso 

RCS – Refined Cast Steel

Utilização de resíduos industriais com vista a tratar o aço no 
estado líquido

GeoDesign

Desenvolvimento de produtos inovadores para hotelaria e 
mobiliário urbano, incorporando resíduos na sua formulação
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