Para lá do que a vista alcança, está o engenho.

Entidade gestora do aterro de resíduos industriais
não perigosos (RNP) de Lustosa, a RIMA detém um
percurso de sustentabilidade ambiental nas
dimensões da valorização de resíduos, através das
operações da sua Estação de Triagem e do
adequado encaminhamento de desperdícios
industriais enquanto matéria-prima de novos
processos produtivos, salvaguardando o tempo de
vida do investimento, o respeito pelos recursos, e
promovendo os princípios da responsabilidade
empresarial e da solidariedade social.

Ao serviço
das Indústrias e da
Sustentabilidade
Soluções integradas

Com uma origem sustentada nos alicerces sólidos
da SUMA – Serviços Urbanos e Meio Ambiente,
S.A., a RIMA integra ainda, na sua estrutura acionista,
entidades de referência no contexto local estando habilitada a admitir todos os tipos de resíduos
não perigosos, desde que cumpram os critérios
patentes no Decreto-Lei nº 152/2002, de 23 de
Maio.
Beneficiando da proximidade com a área
metropolitana do Porto, a RIMA assume-se como
uma solução viável e credível às crescentes
necessidades de correto encaminhamento e destino
final dos resíduos industriais da região Norte do país,
constituindo uma mais-valia para as indústrias locais
e para as populações servidas.

Fazendo recurso da experiência consolidada da SUMA –
sua acionista maioritária e líder de mercado na gestão

Capacidade
Instalada

e tratamento de resíduos –, a RIMA está vocacionada para
a deposição de resíduos gerados nos núcleos industriais
e de produção intensiva.
A sua integração num contexto de elevada industrialização
potencia o aterro de RNP existente, como destinatário
preferencial para a confinação técnica de resíduos,
de acordo com a Licença Ambiental n.º 11/2007
e com a Licença de Exploração n.º 4/2009/DOGR.

GPS

41º 19’9.68” N
8º 17’59.48” W

Indústrias servidas:

Atividades abrangidas:

• Prospeção e exploração de minas
e pedreiras;

• Agricultura, horticultura,
aquacultura, silvicultura, caça
e pesca;

• Processamento de madeira e papel;
• Fabricação de curtumes e indústria têxtil;

• Processos químicos orgânicos
e inorgânicos;

• Refinação de petróleo, purificação de gás
natural e tratamento pirolítico do carvão;

• Processos térmicos;

• Fabrico e formulação de revestimento
(tintas, vernizes e esmaltes vítreos), colas,
vedantes e tintas de impressão;
• Indústria fotográfica;
• Construção e demolição;
• Gestão de resíduos, de estações de
tratamento de águas residuais e da
preparação de água para consumo
humano e água para consumo industrial;
• Preparação e processamento
de produtos alimentares;
• Indústria do ferro e do aço;
• Fundição;
• Pirometalurgia do alumínio, do chumbo,
do zinco, do cobre, da prata, do ouro,
da platina e de outros metais não
ferrosos;
• Fabrico do vidro, cerâmica, tijolos,
ladrilhos, telhas, cimento, cal, gesso
e outros produtos de construção;
• Hidrometalurgia de metais não ferrosos;
• Indústria de panificação, pastelaria
e confeitaria.

A um passo do grande Porto, o aterro de
resíduos industriais não perigosos da RIMA
localiza-se numa zona industrial do
concelho de Lousada, beneficiando de
ótimos acessos rodoviários, que, para
além de estruturantes do ponto de vista
do tráfego, possibilitam ainda a circulação
adequada dos veículos de transporte de
resíduos.

Proximidade
Metropolitana

• Limpeza urbana e recolha
de resíduos;
• Tratamentos químicos de superfície
e revestimentos de metais e outros
materiais;
• Moldagem e tratamento físico
e mecânico de superfície de metais
e plásticos.

Resíduos admissíveis:
• Da extração de minérios metálicos
e não metálicos, sua transformação
física e química, lamas e outros resíduos
de perfuração;
• Da agricultura, horticultura, aquacultura,
silvicultura, caça e pesca;
• Da preparação e processamento
de frutos, legumes, cereais e óleos
alimentares;
• Da produção de conservas;
• Do processamento de açúcar;
• Da produção de laticínios e de bebidas
alcoólicas e não alcoólicas;
• Do processamento e preservação
da madeira e fabrico de mobiliário;
• Da produção e da transformação
de pasta para papel e cartão;
• De couro e têxteis;
• Da refinação de petróleo;
• Do tratamento pirolítico do carvão;
• Da purificação e transporte de gás
natural;
• Lamas do tratamento local de efluentes;

• Veículos em fim de vida e resíduos
do desmantelamento e manutenção
de veículos;

• De maternidades, diagnóstico,
tratamento ou prevenção de doença
em seres humanos e animais;

• De equipamento elétrico e eletrónico;

• Resíduos do fabrico, formulação,
distribuição, utilização e remoção
de tintas, vernizes, colas e vedantes
(incluindo produtos impermeabilizantes);

• Gases em recipientes sob pressão
e produtos químicos fora de uso;
• De revestimentos de fornos e refratários;
• De embalagens, absorventes, panos
de limpeza, materiais filtrantes
e vestuário de proteção;
• Tijolos, ladrilhos, telhas e materiais
cerâmicos, misturas betuminosas,
alcatrão e produtos de alcatrão;
• Solos (incluindo solos escavados de
locais contaminados, rochas e lamas
de dragagem);
• Materiais de isolamento e materiais
de construção, contendo amianto;
• Da incineração;
• De tratamentos mecânicos
e físico-químicos de resíduos;
• Do tratamento aeróbio e anaeróbio
de resíduos sólidos;

• Película e papel fotográfico sem prata
ou composto de prata;

• Do tratamento de águas residuais
e de águas para consumo humano
ou industrial;

• De centrais elétricas e de outras
instalações de combustão;

• Da descontaminação de solos e águas
freáticas;

• Do fabrico de produtos de construção,
cimento, cal e gesso;

• De tratamentos químicos de superfície
e revestimentos de metais e outros
materiais;

• Urbanos e equiparados (resíduos
domésticos, do comércio, indústria e
serviços), incluindo as frações recolhidas
seletivamente;

• Da moldagem e do tratamento físico
e mecânico de superfície de metais
e plásticos;

*Desde que cumpram os critérios de admissibilidade transcritos no DL nº 152/2002, de 23 de Maio.

• Do fabrico, formulação, distribuição
e utilização de ácidos, bases, sais
e suas soluções, e de óxidos metálicos;
• Produtos e processos químicos
do enxofre e de processos
de dessulfuração;
• Halogéneos e processos químicos
dos halogéneos;
• Silício e seus derivados;
• Produtos e processos químicos
do fósforo, do azoto e do fabrico
de fertilizantes;
• Produtos químicos orgânicos de base
e de inorgânicos e opacificantes;
• Plásticos, borracha e fibras sintéticas;
• Corantes e pigmentos orgânicos;
• Produtos farmacêuticos;
• Gorduras, sabões, detergentes,
desinfetantes e cosméticos;
• E todos os demais resíduos
não perigosos*.

Por vezes, entre uma embalagem e um objeto de afetos,
está a reutilização ou a reciclagem de resíduos.
Damos VALOR ao que tem VALOR.

artesanato reciclado

Sustentabilidade e combate ao desperdício deram origem a um projeto de recuperação de resíduos decorrentes dos setores têxtil e de calçado, entre outros que
recorrem ao aterro de Resíduos Industriais não Perigosos da Lustosa para confinamento dos rejeitados da atividade produtiva.
RIMA’RTE é o nome da marca que identifica os produtos derivados da reutilização
desses desperdícios que, sendo selecionados na estação de triagem enquanto
matérias-primas, dão forma a bolsas, cintos, sacos, chinelos, almofadas, porta-chaves
e bijuteria, contribuindo para uma melhor gestão do tempo de vida do aterro.
Este projeto de sustentabilidade ambiental estará comprometido com valores de
expressão solidária, associando-se o processo produtivo de artigos para venda
a instituições de proteção social e microempresas.
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