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Alcatrão, de lenhite, de temperatura 
baixa;
[Um alcatrão obtido da carbonização a 
temperatura baixa e da gaseificação a 
temperatura baixa de lenhite. É 
constituído principalmente por 
hidrocarbonetos alifáticos, nafténicos e 
aromáticos cíclicos, compostos 
heteroaromáticos e fenóis cíclicos.]

648-146-00-
-X

309-886-6 101316-84-1

Destilados (petróleo), parafínicos 
leves; óleo-base não refinado ou semi-
-refinado
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação de vácuo do resíduo da 
destilação atmosférica de petróleo 
bruto. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C15
até C30 e produz um óleo acabado com 
uma viscosidade inferior a 19 10-6

m2.s-1 a 40 °C. Contém uma proporção 
relativamente elevada de 
hidrocarbonetos alifáticos saturados 
normalmente presentes neste intervalo 
de destilação do petróleo bruto.]

649-050-00-0 265-051-5 64741-50-0
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Destilados (petróleo), parafínicos 
pesados; óleo-base não refinado ou 
semi-refinado

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação de vácuo do resíduo da 
destilação atmosférica de petróleo 
bruto. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C20
até C50 e produz um óleo acabado com 
uma viscosidade não inferior a 19 10-6

m2.s-1 a 40 °C. Contém uma proporção 
relativamente elevada de 
hidrocarbonetos alifáticos saturados.]

649-051-00-6 265-052-0 64741 –51-1

Destilados (petróleo), nafténicos leves; 
óleo-base não refinado ou semi-
-refinado

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação de vácuo do resíduo da 
destilação atmosférica de petróleo 
bruto. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C15
até C30 e produz um óleo acabado com 
uma viscosidade inferior a 19 10-6

m2.s-1 a 40 °C. Contém relativamente 
poucas parafinas normais.]

649-052-00-1 265-053-6 64741-52-2
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Destilados (petróleo), nafténicos 
pesados; óleo-base não refinado ou 
semi-refinado

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação de vácuo do resíduo da 
destilação atmosférica de petróleo 
bruto. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C20
até C50 e produz um óleo acabado com 
uma viscosidade não inferior a 19 10-6

m2.s-1 a 40 °C. Contém relativamente 
poucas parafinas normais.]

649-053-00-7 265-054-1 64741-53-3

Destilados (petróleo), nafténicos 
pesados tratados com ácido; óleo-base 
não refinado ou semi-refinado
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como um 
refinado de um processo de tratamento 
com ácido sulfúrico. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C20
até C50 e produz um óleo acabado com 
uma viscosidade mínima de 19 10-6

m2.s-1 a 40 °C. Contém relativamente 
poucas parafinas normais.]

649-054-00-2 265-117-3 64742-18-3
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Destilados (petróleo), nafténicos leves 
tratados com ácido; óleo-base não 
refinado ou semi-refinado

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como um 
refinado de um processo de tratamento 
com ácido sulfúrico. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C15
até C30 e produz um óleo acabado com 
uma viscosidade inferior a 19 10-6

m2.s-1 a 40 °C. Contém relativamente 
poucas parafinas normais.]

649-055-00-8 265-118-9 64742-19-4

Destilados (petróleo), parafínicos 
pesados tratados com ácido; óleo-base 
não refinado ou semi-refinado

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como um 
refinado de um processo de tratamento 
com ácido sulfúrico. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C20
até C50 e produz um óleo acabado com 
uma viscosidade mínima de 19 10-6

m2.s-1 a 40 °C.

649-056-00-3 265-119-4 64742-20-7
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Destilados (petróleo), parafínicos leves 
tratados com ácido; óleo-base não 
refinado ou semi-refinado

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como um 
refinado de um processo de tratamento 
com ácido sulfúrico. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C15
até C30 e produz um óleo acabado com 
uma viscosidade inferior a 19 10-6

m2.s-1 a 40 °C.

649-057-00-9 265-121-5 64742-21-8

Destilados (petróleo), parafínicos 
pesados neutralizados quimicamente; 
óleo-base não refinado ou semi-
-refinado
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida de um processo 
de tratamento para remoção de 
materiais ácidos. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C20
até C50 e produz um óleo acabado com 
uma viscosidade mínima de 19 10-6

m2.s-1 a 40 °C. Contém uma proporção 
relativamente elevada de 
hidrocarbonetos alifáticos.]

649-058-00-4 265-127-8 64742-27-4
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Destilados (petróleo), parafínicos leves 
neutralizados quimicamente; óleo-base 
não refinado ou semi-refinado

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida por um 
processo de tratamento para remoção 
de materiais ácidos. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C15
até C30 e produz um óleo acabado com 
uma viscosidade inferior a 19 10-6

m2.s-1 a 40 °C.]

649-059-00-
-X

265-128-3 64742-28-5

Destilados (petróleo), nafténicos 
pesados neutralizados quimicamente; 
óleo-base não refinado ou semi-
-refinado

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida por um 
processo de tratamento para remoção 
de materiais ácidos. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C20
até C50 e produz um óleo acabado com 
uma viscosidade mínima de 19 10-6

m2.s-1 a 40 °C. Contém relativamente 
poucas parafinas normais.]

649-060-00-5 265-135-1 64742-34-3
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Destilados (petróleo), nafténicos leves 
neutralizados quimicamente; óleo-base 
não refinado ou semi-refinado

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida por um 
processo de tratamento para remoção 
de materiais ácidos. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C15
até C30 e produz um óleo acabado com 
uma viscosidade inferior a 19 10-6

m2.s-1 a 40 °C. Contém relativamente 
poucas parafinas normais.]

649-061-00-0 265-136-7 64742-35-4

Erionite 650-012-00-0 12510-42-8

Amianto 650-013-00-6 12001-29-5
12001-28-4

132207-32-0
12172-73-5

77536-66-4
77536-68-6

77536-67-5
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Apêndice 2
Ponto 28 – Substâncias cancerígenas: categoria 2

Substâncias Número de 
índice

Número CE Número CAS Notas

Berílio 004-001-00-7 231-150-7 7440-41-7

Compostos de berílio com excepção 
dos silicatos duplos de alumínio e 
berílio

004-002-00-2

Óxido de berílio 004-003-00-8 215-133-1 1304-56-9 E

Sulfalato (ISO); dietilditiocarbamato 
de 2-cloroalilo

006-038-00-4 202-388-9 95-06-7

Cloreto de dimetilcarbamoilo 006-041-00-0 201-208-6 79-44-7

Diazometano 006-068-00-8 206-382-7 334-88-3

Hidrazina 007-008-00-3 206-114-9 302-01-2

N,N-dimetilidrazina 007-012-00-5 200-316-0 57-14-7

1,2-Dimetil-hidrazina 007-013-00-0 540-73-8

Sais de hidrazina 007-014-00-6

Hidrazobenzeno 007-021-00-4 204-563-5 122-66-7

Bis(3-carboxi-4-
-hidroxibenzenossulfonato) de 
hidrazina

007-022-00-X 405-030-1

Triamida hexametilfosfórica 015-106-00-2 211-653-8 680-31-9

Sulfato de dimetilo 016-023-00-4 201-058-1 77-78-1
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Sulfato de dietilo 016-027-00-6 200-589-6 64-67-5

1,3-Propanossultona 016-032-00-3 214-317-9 1120-71-4

Cloreto de dimetilssulfamoilo 016-033-00-9 236-412-4 13360-57-1

Dicromato de potássio 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9

Dicromato de amónio 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5

Dicromato de sódio 024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9

Dicromato de sódio, dihidrato 024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0

Dicloreto de cromilo 024-005-00-2 239-056-8 14977-61-8

Cromato de potássio 024-006-00-8 232-140-5 7789-00-6

Cromato de cálcio 024-008-00-9 237-366-8 13765-19-0

Cromato de estrôncio 024-009-00-4 232-142-6 7789-06-2

Cromato de crómio III; cromato 
crómico; sal de crómio III do ácido 
crómico VI

024-010-00-X 246-356-2 24613-89-6

Compostos de crómio (VI), com 
excepção do cromato de bário e dos 
expressamente designados no anexo I 
da Directiva 67/548/CEE

024-017-00-8 — —

Cromato de sódio 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E

Dicloreto de cobalto 027-004-00-5 231-589-4 7646-79-9

Sulfato de cobalto 027-005-00-0 233-334-2 10124-43-3

Bromato de potássio 035-003-00-6 231-829-8 7758-01-2

Óxido de cádmio 048-002-00-0 215-146-2 1306-19-0

Fluoreto de cádmio 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6
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Cloreto de cádmio 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2

Sulfato de cádmio 048-009-00-9 233-331-6 10124-36-4

Benzo[a]pireno; benzo[d,e,f]criseno 601-032-00-3 200-028-5 50-32-8

Benzo[a]antraceno 601-033-00-9 200-280-6 56-55-3

Benzo[b]fluoranteno; 
benzo[e]acefenantrileno

601-034-00-4 205-911-9 205-99-2

Benzo[j]fluoranteno 601-035-00-X 205-910-3 205-82-3

Benzo[k]fluoranteno 601-036-00-5 205-916-6 207-08-9

Dibenze[a,h]antraceno 601-041-00-2 200-181-8 53-70-3

Criseno 601-048-00-0 205-923-4 218-01-9

Benzo[e]pireno 601-049-00-6 205-892-7 192-97-2

1,2-Dibromoetano; dibrometo de 
etileno

602-010-00-6 203-444-5 106-93-4

1,2-Dicloroetano; cloreto de etileno 602-012-00-7 203-458-1 107-06-2

1,2-Dibromo-3-cloropropano 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

Bromoetileno 602-024-00-2 209-800-6 593-60-2

Tricloroetileno; Tricloroeteno 602-027-00-9 201-167-4 79-01-6

α-Clorotolueno; Cloreto de benzilo 602-037-00-3 202-853-6 100-44-7 E

α,α,α-Triclorotolueno; cloreto de 
benzenilo

602-038-00-9 202-634-5 98-07-7

1,3-Dicloro-2-propanol 602-064-00-0 202-491-9 96-23-1
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Hexaclorobenzeno 602-065-00-6 204-273-9 118-74-1

1,4-Diclorobut-2-eno 602-073-00-X 212-121-8 764-41-0

2,3-Dibromopropano-1-ol; 2,3-
-dibromo-1-propanol

602-088-00-1 202-480-9 96-13-9 E

Óxido de etileno; oxirano 603-023-00-X 200-849-9 75-21-8

1-Cloro-2,3-epoxipropano; 
epicloridrina

603-026-00-6 203-439-8 106-89-8

Óxido de propileno; 1,2-
-epoxipropano; metiloxirano

603-055-00-4 200-879-2 75-56-9 E

2,2'-Bioxirano; 1,2:3,4-diepoxibutano 603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5

2,3-Epoxipropano-1-ol; glicidol 603-063-00-8 209-128-3 556-52-5

Éter fenil glicídico; Éter 2,3-
-epoxipropil fenílico; 1,2-Époxi-3-
-fenoxipropano

603-067-00-X 204-557-2 122-60-1 E

Óxido de estireno; 
(epoxietil)benzeno; feniloxirano

603-084-00-2 202-476-7 96-09-3

Furano 603-105-00-5 203-727-3 110-00-9 E

R-2,3-epoxi-1-propanol 603-143-00-2 404-660-4 57044-25-4 E

(R) –1-cloro-2,3-epoxipropano 603-166-00-8 424-280-2 51594-55-9

4-Amino-3-fluorfenol 604-028-00-X 402-230-0 399-95-1

5-Alil-1,3-benzodioxole; safrole 605-020-00-9 202-345-4 94-59-7

3-Propanolida; 1,3-propiolactona 606-031-00-1 200-340-1 57-57-8

Uretano (DCI); carbamato de etilo 607-149-00-6 200-123-1 51-79-6
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Acrilamidometoxiacetato de metilo 
(contendo ≥ 0,1 % de acrilamida)

607-190-00-X 401-890-7 77402-03-0

Acrilamidoglicolato de metilo 
(contendo ≥ 0,1 % de acrilamida)

607-210-00-7 403-230-3 77402-05-2

Acrilonitrilo 608-003-00-4 203-466-5 107-13-1

2-Nitropropano 609-002-00-1 201-209-1 79-46-9

2,4-Dinitrotolueno [1]; dinitrotolueno 
[2]; dinitrotolueno, técnico

609-007-00-9 204-450-0 
[1]
246-836-1 
[2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 
[2]

5-Nitroacenafteno 609-037-00-2 210-025-0 602-87-9

2-Nitronaftaleno 609-038-00-8 209-474-5 581-89-5

4-Nitrobifenilo 609-039-00-3 202-204-7 92-93-3

Nitrofene (ISO); éter 2,4-
-diclorofenílo 4-nitrofenílico

609-040-00-9 217-406-0 1836-75-5

2-Nitroanisole 609-047-00-7 202-052-1 91-23-6

2,6-Dinitrotolueno 609-049-00-8 210-106-0 606-20-2

2,3-Dinitrotolueno 609-050-00-3 210-013-5 602-01-7 E

3,4-Dinitrotolueno 609-051-00-9 210-222-1 610-39-9 E

3,5-Dinitrotolueno 609-052-00-4 210-566-2 618-85-9 E

Hidrazina-tri-nitrometano 609-053-00-X 414-850-9 —

2,5-Dinitrotolueno 609-055-00-0 210-581-4 619-15-8 E

Azobenzeno 611-001-00-6 203-102-5 103-33-3
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Acetato de metil-ONN-azoximetilo; 
acetato de metil azoximetil

611-004-00-2 209-765-7 592-62-1

{5-[(4'-((2,6-dihidroxi-3-((2-hidroxi-
-5-sulfofenil)azo)fenil)azo)(1,1'-
-bifenil) –4-il)azo]salicilato(4-
-)}cuprato(2-)de dissódio

611-005-00-8 240-221-1 16071-86-6

4-o-tolilazo-o-toluídina; 4-amino-2',3-
-dimetilazobenzeno; granada fixo, 
GBC base; AAT

611-006-00-3 202-591-2 97-56-3

4-aminoazobenzeno 611-008-00-4 200-453-6 60-09-3

Corantes azóicos derivados de 
benzidina; corantes 4,4'-
-diarilazobifenil, com excepção dos 
expressamente referidos no anexo I 
da Directiva 67/548/CEE

611-024-00-1 — —

4-amino3-[[4'-[(2,4-
-diaminofenil)azol] [1,1-bifenil] –4-
-yl]azo] –5-hidroxi-6-(fenilazo) 
naftaleno-2,7-dissulfonato de 
dissódio; C.I. Direct Black 38

611-025-00-7 217-710-3 1937-37-7

3,3'-[[1,1'-bifenil] –
4,4'diilbis(azo)]bis[5-amino-4-
-hidroxinafteleno-2,7-dissulfonato] de 
tetrassódio; C.I. Direct Blue 6

611-026-00-2 220-012-1 2602-46-2

3,3'-[[1,1'-bifenil] –
4,4'diilbis(azo)]bis[4-aminonaftaleno-
-1-sulfonato) de dissódio; C.I. Direct 
Red 28

611-027-00-8 209-358-4 573-58-0
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Corantes azo de o-dianisidina; 
corantes 4,4'-diarilazo-3,3'-
-dimetoxibifenil, com excepção dos 
expressamente referidos no anexo I 
da Directiva 67/548/CEE

611-029-00-9 — —

Corantes de o-toluidina; corantes 
de 4,4'-diarilazo-3,3'-dimetilbifenil, 
com excepção dos expressamente 
referidos no anexo I da 
Directiva 67/548/CEE

611-030-00-4 — —

1,4,5,8-Tetraaminoantraquinona; C.I. 
Disperse Blue 1

611-032-00-5 219-603-7 2475-45-8

6-Hidroxi-1-(3-isopropoxipropil) –4-
-metil-2-oxo-5-[4-(fenilazo)fenilazo] 
–1,2-dihidro-3-piridinacarbonitrilo

611-057-00-1 400-340-3 85136-74-9

Formato de (6-(4-hidroxi-3-(2-
-metoxifenilazo) –2-sulfonato-7-
-naftilamino) –1,3,5-triazina-2,4-
-diil)bis[(amino-1-metiletil)amónio]

611-058-00-7 402-060-7 108225-03-2

[4'-(8-Acetilamino-3,6-dissulfonato-
-2-naftilazo) –4''-(6-benzoilamino-3-
-sulfonato-2-naftilazo) –bifenil-
-1,3',3'',1'''-tetraolato-O, O', O'', 
O''']cobre(II) de trissódio

611-063-00-4 413-590-3 —



7524/8/06 REV 8 ILC/jcc 58
ANEXO XVII DG C I PT

Fenilhidrazina [1] 202-873-5 
[1]

100-63-0 [1]

Cloreto de fenilhidrazina [2] 200-444-7 
[2]

59-88-1 [2]

Hidrocloreto de fenilhidrazina [3] 248-259-0 
[3]

27140-08-5 
[3]

Sulfato de fenilidrazina (1:2) [4]

612-023-00-9

257-622-2 
[4]

52033-74-6 
[4]

E

2-Metoxianilina; o-anisidina 612-035-00-4 201-963-1 90-04-0

3,3'-Dimetoxibenzidina; o-dianisidina 612-036-00-X 204-355-4 119-90-4

Sais de 3,3'-dimetoxibenzidina; sais 
de o-dianisidina

612-037-00-5

3,3'-Dimetilbenzidina; o-tolidina 612-041-00-7 204-358-0 119-93-7

4,4'-Diaminodifenilmetano 612-051-00-1 202-974-4 101-77-9

3,3'-Diclorobenzidina 612-068-00-4 202-109-0 91-94-1

Sais de 3,3'-Diclorobenzidina 612-069-00-X 210-323-
-0[1]

265-293-
-1[2]

277-822-
-3[3]

612-83-9[1]
64969-34-
-2[2]
74332-73-
-3[3]

Dimetilnitrosamina; N-
-nitrosodimetilamina

612-077-00-3 200-549-8 62-75-9

2,2'-Dicloro-4,4'-metilenodianilina;
4,4'-Metileno-bis(2-cloroanilina)

612-078-00-9 202-918-9 101-14-4
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Sais de 2,2'-dicloro-4,4'-
-metilenodianilina; sais de 4,4'-
-metileno-bis(2-cloroanilina)

612-079-00-4

Sais de 3,3'-dimetilbenzidina; sais de 
o-tolidina

612-081-00-5 210-322-
-5[1]

265-294-
-7[2]

277-985-
-0[3]

612-82-8[1]
64969-36-
-4[2]
74753-18-
-7[3]

1-Metil-3-nitro-1-nitrosoguanidina 612-083-00-6 200-730-1 70-25-7

4,4'-Metilenodi-o-toluidina 612-085-00-7 212-658-8 838-88-0

2,2'-(Nitrosoimino)bisetanol 612-090-00-4 214-237-4 1116-54-7

o-Toluidina 612-091-00-X 202-429-0 95-53-4

Nitrosodipropilamina 612-098-00-8 210-698-0 621-64-7

4-Metil-m-fenilenodiamina 612-099-00-3 202-453-1 95-80-7

Sulfato de tolueno-2,4-diamónio 612-126-00-9 265-697-8 65321-67-7

4-Cloroanilina 612-137-00-9 203-401-0 106-47-8

Etilenoimina; aziridina 613-001-00-1 205-793-9 151-56-4

2-Metilaziridina; propilenimina 613-033-00-6 200-878-7 75-55-8

Captafol (ISO); 1,2,3,6-tetrahidro-N-
-(1,1,2,2-tetracloroetiltio)ftalimida

613-046-00-7 219-363-3 2425-06-1

Carbadox (DCI); 1,4-dióxido de 3-
-(quinoxalina-2-ilmetilen)carbazato 
de metil; 1,4-dióxido de 2-
-(metoxicarbonilhidrazonometil)quin
oxalina

613-050-00-9 229-879-0 6804-07-5
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Acrilamida 616-003-00-0 201-173-7 79-06-1

Tioacetamida 616-026-00-6 200-541-4 62-55-5

Mistura de: N-[3-hidroxi-2-(2-metil-
-acriloilamino-metoxi) –
propoximetil] –2-metilacrilamida; N-
-[2,3bis-(2-metilacriloilamino-
-metoxi)propoximetil] –2-
-metilacrilamida; metacrilamida; 2-
-Metil-N-(2-metil-
-acriloilaminometoximetil) –
Acrilamida; N-(2,3-
-dihidroxipropoximetil) –
metilacrilamida

616-057-00-5 412-790-8 —

Destilados (alcatrão de carvão), 
fracção de benzole; óleos leves
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pela 
destilação do alcatrão de carvão. É 
constituída por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
principalmente na gama de C4 até C10
e destilando no intervalo de 
aproximadamente 80 °C a 160 °C.]

648-001-00-0 283-482-7 84650-02-2

Óleos de alcatrão, lenhite; óleos leves

[O destilado de alcatrão de lenhite 
que destila no intervalo de 
aproximadamente 80 °C a 250 °C. É 
constituído principalmente por 
hidrocarbonetos alifáticos e 
aromáticos e fenóis monobásicos.]

648-002-00-6 302-674-4 94114-40-6 J



7524/8/06 REV 8 ILC/jcc 61
ANEXO XVII DG C I PT

Fracções pré-benzénicas (carvão); 
óleos leves redestilados, baixa 
ebulição

[O destilado do óleo leve do alto 
forno tendo um intervalo de 
destilação inferior a 100 °C. Compõe-
-se principalmente de hidrocarbonetos 
alifáticos de C4 até C6.]

648-003-00-1 266-023-5 65996-88-5 J

Destilados (alcatrão de carvão), 
fracção de benzole, rica em benzeno-
-tolueno-xilenos; óleos leves 
redestilados, baixa ebulição
[Um resíduo da destilação de benzole 
bruto para remover produtos de 
cabeça. É constituído principalmente 
por benzeno, tolueno e xilenos e 
destila no intervalo de 
aproximadamente 75 °C a 200 °C.]

648-004-00-7 309-984-9 101896-26-8 J

Hidrocarbonetos aromáticos, C6-10
ricos em C8; óleos leves redestilados, 
baixa ebulição

648-005-00-2 292-697-5 90989-41-6 J

Nafta (carvão), leve; óleos leves 
redestilados, baixa ebulição

648-006-00-8 287-498-5 85536-17-0 J

Nafta (carvão), fracção de xileno e 
estireno; óleos leves redestilados, 
ebulição intermediária

648-007-00-3 287-502-5 85536-20-5 J
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Nafta (carvão), contendo cumarona e 
estireno; óleos leves redestilados, 
ebulição intermediária

648-008-00-9 287-500-4 85536-19-2 J

Nafta (carvão), resíduos da 
destilação; óleos leves redestilados, 
alta ebulição
[O resíduo remanescente da 
destilação de nafta recuperada. É 
constituído principalmente por 
naftaleno e produtos da condensação 
de indeno e estireno.]

648-009-00-4 292-636-2 90641-12-6 J

Hidrocarbonetos aromáticos, C8; 
óleos leves redestilados, alta ebulição

648-010-00-X 292-694-9 90989-38-1 J

Hidrocarbonetos aromáticos, C8-9, 
subproduto da polimerização de 
resinas de hidrocarbonetos; óleos 
leves redestilados, alta ebulição
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida da evaporação 
do solvente sob vácuo de resinas de 
hidrocarbonetos polimerizados. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos aromáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C8
até C9 e destila no intervalo de 
aproximadamente 120 °C a 215 °C.]

648-012-00-0 295-281-1 91995-20-9 J

Hidrocarbonetos aromáticos, C9-12, 
destilação do benzeno; óleos leves 
redestilados, alta ebulição

648-013-00-6 295-551-9 92062-36-7 J
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Resíduos de extracção (carvão), 
alcalinos da fracção de benzole, 
extracto ácido; extracto de resíduo de 
óleo leve, baixa ebulição
[O redestilado do destilado, sem 
ácidos e bases do alcatrão, de alcatrão 
de carvão betuminoso de temperatura 
elevada que destila no intervalo de 
aproximadamente 90 °C a 160 °C. É 
constituído predominantemente por 
benzeno, tolueno e xilenos.]

648-014-00-1 295-323-9 91995-61-8 J

Resíduos de extracção (alcatrão de 
carvão), fracção de benzole do 
extracto alcalino, extracto ácido; 
extracto de resíduo de óleo leve, 
baixa ebulição

648-015-00-7 309-868-8 101316-63-6 J

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pela 
redestilação do destilado de alcatrão 
de carvão de temperatura elevada 
(sem ácidos e bases do alcatrão). É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos aromáticos 
mononucleares não substituídos e 
substituídos e destila no intervalo 
de 85 °C a 195 °C.]

Resíduos de extracção (carvão), 
ácidos de fracção de benzole; extracto 
de resíduo de óleo leve, baixa 
ebulição
[Um subproduto que é uma lama 
ácida da refinação com ácido 
sulfúrico do carvão de temperatura 
elevada bruto. É constituído 
principalmente por ácido sulfúrico e 
compostos orgânicos.]

648-016-00-2 298-725-2 93821-38-6 J
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Resíduos de extracção (carvão), 
alcalinos de óleo leve, produtos de 
cabeça da destilação; extracto de 
resíduo de óleo leve, baixa ebulição
[A primeira fracção da destilação de 
hidrocarbonetos aromáticos, 
cumarona, naftaleno e produtos de 
cauda do prefaccionador ricos em 
indeno ou carboleína lavada que 
destila substancialmente abaixo 
de 145 °C. É constituída 
principalmente por hidrocarbonetos 
alifáticos e aromáticos em C7 e C8.]

648-017-00-8 292-625-2 90641-02-4 J

Resíduos de extracção (carvão), óleo 
leve alcalino, extracto ácido, fracção 
de indeno; extracto de resíduo de óleo 
leve, média ebulição

648-018-00-3 309-867-2 101316-62-5 J

Resíduos de extracção (carvão), 
alcalinos de óleo leve, fracção de 
indeno da nafta; extracto de resíduo 
de óleo leve, alta ebulição

[O destilado de hidrocarbonetos 
aromáticos, cumarona, naftaleno e 
produtos de cauda do prefraccionador 
ricos em indeno ou carboleínas 
lavadas, destilando no intervalo de 
aproximadamente 155 °C a 180 °C. É 
constituído principalmente por 
indeno, indano e trimetilbenzenos.]

648-019-00-9 292-626-8 90641-03-5 J
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Nafta (carvão); extracto de resíduo de 
óleo leve, alta ebulição
[O destilado quer do alcatrão de 
carvão de temperatura elevada, óleo 
leve do forno de coque, ou resíduo de 
extracção alcalina do óleo de alcatrão 
de carvão com um intervalo de 
destilação de 
aproximadamente 130 °C a 210 °C. 
Compõe-se principalmente de indeno 
e outros sistemas anulares policíclicos 
contendo um só anel aromático. Pode 
conter compostos fenólicos e bases 
azotadas aromáticas.]

648-020-00-4 266-013-0 65996-79-4 J

Destilados (alcatrão de carvão), óleos 
leves, fracção neutra; extracto de 
resíduo de óleo leve, alta ebulição

[Um destilado da destilação 
fraccionada de alcatrão de carvão de 
temperatura elevada. É constituído 
principalmente por hidrocarbonetos 
aromáticos mononucleares com 
substituintes alquilo e destila no 
intervalo de aproximadamente 135 °C 
a 210 °C. Também pode incluir 
hidrocarbonetos insaturados tais 
como indeno e cumarona.]

648-021-00-X 309-971-8 101794-90-5 J

Destilados (alcatrão de carvão), óleos 
leves, extractos ácidos; extracto de 
resíduo de óleo leve, alta ebulição
[Este óleo é uma mistura complexa de 
hidrocarbonetos aromáticos, 
principalmente inteno, naftaleno, 
cumarona, fenol, e o-, m– e p-cresol e 
destila no intervalo de 140 °C 
a 215 °C.]

648-022-00-5 292-609-5 90640-87-2 J
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Destilados (alcatrão de carvão), óleos 
leves; óleo carbólico
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pela 
destilação do alcatrão de carvão. É 
constituída por hidrocarbonetos 
aromáticos e outros, compostos 
fenólicos e compostos de azoto 
aromáticos e destila no intervalo de 
aproximadamente 150 °C a 210 °C.]

648-023-00-0 283-483-2 84650-03-3 J

Óleos de alcatrão, carvão; óleo 
carbólico
[O destilado do alcatrão de carvão de 
temperatura elevada com um 
intervalo de destilação de 
aproximadamente 130 °C a 250 °C. 
Compõe-se principalmente de 
naftaleno, alquilnaftalenos, 
compostos fenólicos e bases azotadas 
aromáticas.]

648-024-00-6 266-016-7 65996-82-9 J

Resíduos de extracção (carvão), 
alcalinos de óleo leve, extracto ácido; 
extracto de resíduo de óleo carbólico

[O óleo resultante da lavagem ácida 
de carboleína lavada com álcali para 
remover as quantidades minoritárias 
de compostos básicos (bases do 
alcatrão). É constituído 
principalmente por indeno, indano e 
alquilbenzenos.]

648-026-00-7 292-624-7 90641-01-3 J
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Resíduos de extracção (carvão), 
alcalina do óleo de alcatrão; extracto 
de resíduo de óleo carbólico

[O resíduo obtido de óleo de alcatrão 
de carvão por lavagem alcalina com 
uma solução aquosa de hidróxido de 
sódio após remoção dos ácidos brutos 
de alcatrão de carvão. Compõe-se 
principalmente de naftalenos e bases 
azotadas aromáticas.]

648-027-00-2 266-021-4 65996-87-4 J

Óleos de extracção (carvão), óleo 
leve; extractos ácidos
[O extracto aquoso produzido por 
uma lavagem ácida de carboleína 
lavada com álcali. É constituído 
principalmente por sais ácidos de 
várias bases azotadas aromáticas 
incluindo piridina, quinolina e seus 
derivados alquilo.]

648-028-00-8 292-622-6 90640-99-6 J

Piridina, derivados alquilo; bases de 
alcatrão bruto

[A combinação complexa de piridinas 
polialquiladas derivadas da destilação 
do alcatrão de carvão ou como 
destilados de ponto de ebulição 
elevado aproximadamente superior 
a 150 °C da reacção de amoníaco com 
acetaldeído, formaldeído ou 
paraformaldeído.]

648-029-00-3 269-929-9 68391-11-7 J
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Bases do alcatrão, carvão, fracção de 
picolinas; bases destiladas
[Bases piridínicas que destilam no 
intervalo de aproximadamente 125 °C 
a 160 °C obtidas por destilação de 
extracto ácido neutralizado da fracção 
do alcatrão contendo bases obtidas 
pela destilação de alcatrões de carvão 
betuminoso. São constituídas 
sobretudo por lutidinas e picolinas.]

648-030-00-9 295-548-2 92062-33-4 J

Bases do alcatrão, carvão fracção de 
lutidina; bases destiladas

648-031-00-4 293-766-2 91082-52-9 J

Óleos de extracção (carvão), de bases 
do alcatrão, fracção de colidina; bases 
destiladas

[O extracto produzido pela extracção 
ácida de bases de óleos aromáticos de 
alcatrão de carvão bruto, 
neutralização e destilação das bases. 
Compõe-se principalmente de 
colidinas, anilina, toluidinas, 
lutidinas, xilidinas.]

648-032-00-X 273-077-3 68937-63-3 J

Bases do alcatrão, carvão, fracção de 
colidinas; bases destiladas

[A fracção da destilação que destila 
no intervalo de 
aproximadamente 181 °C a 186 °C 
das bases brutas obtidas das fracções 
de alcatrão contendo bases extraídas 
com ácido e neutralizadas obtidas a 
partir da destilação de carvão 
betuminoso. É constituída sobretudo 
por anilina e colidinas.]

648-033-00-5 295-543-5 92062-28-7 J
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Bases do alcatrão, carvão, fracção de 
anilinas; bases destiladas
[A fracção da destilação que destila 
no intervalo de 
aproximadamente 180 °C a 200 °C 
das bases brutas obtidas por remoção 
de fenóis de desbasificação de 
carboleína da destilação de alcatrão 
de carvão. É constituída sobretudo 
por anilina, colidinas, lutidinas e 
toluidinas.]

648-034-00-0 295-541-4 92062-27-6 J

Bases do alcatrão, hulha, fracção de 
toluidina; bases destiladas

648-035-00-6 293-767-8 91082-53-0 J

Destilados (petróleo), óleo de pirólise 
da produção de alcenos-alcinos, 
misturado com alcatrão de carvão de 
temperatura elevada, fracção de 
indeno; redestilados
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como o 
redestilado da destilação fraccionada 
de alcatrão de carvão betuminoso de 
temperatura elevada e de óleos 
residuais que são obtidos pela 
produção de alcenos e alcinos por 
pirólise de produtos petrolíferos ou 
gás natural. É constituída 
predominantemente por indeno e 
destila no intervalo de 
aproximadamente 160 °C a 190 °C.]

648-036-00-1 295-292-1 91995-31-2 J
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Destilados (carvão), óleos residuais 
de pirólise-alcatrão de carvão, óleos 
de naftaleno; redestilados

[O redestilado obtido da destilação 
fraccionada de alcatrão de carvão 
betuminoso de temperatura elevada e 
óleos residuais de pirólise e que 
destila no intervalo de 
aproximadamente 190 °C a 270 °C. É 
constituído principalmente por 
aromáticos dinucleares substituídos.]

648-037-00-7 295-295-8 91995-35-6 J

Resíduos de extracção (carvão), óleos 
residuais de alcatrão de carvão, óleo 
de naftaleno, redestilado; redestilados

648-038-00-2 295-329-1 91995-66-3 J

[O redestilado da destilação 
fraccionada de óleo de metilnaftaleno 
sem fenóis e sem bases obtido de 
alcatrão de carvão betuminoso de 
temperatura elevada e óleos residuais 
de pirólise e que destila no intervalo 
de aproximadamente 220 °C 
a 230 °C. É constituído 
predominantemente por 
hidrocarbonetos aromáticos 
dinucleares substituídos e não 
substituídos.]

Óleos de extracção (carvão), óleos 
residuais de pirólise-alcatrão de 
carvão, óleos de naftaleno; 
redestilados

648-039-00-8 310-170-0 122070-79-5 J

[Um óleo neutro obtido pela 
destilação e extracção dos fenóis do 
óleo obtido da destilação de alcatrão 
de temperatura elevada e óleos 
residuais de pirólise e que destila no 
intervalo de 225.º a 255.º C. É 
composto principalmente por 
hidrocarbonetos dinucleares 
substituídos.]
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Óleos de extracção (carvão), alcatrão 
de carvão e óleos residuais de 
pirólise, óleo de naftaleno, resíduos 
da destilação; redestilados
[Resíduos da destilação de óleo de 
metilnaftaleno (de alcatrão de carvão 
betuminoso e óleos residuais de 
pirólise) desfenolizado e 
desbasificado com um intervalo de 
destilação de 240 °C a 260 °C. É 
constituído principalmente por 
hidrocarbonetos aromáticos 
dinucleares substituídos e 
heterocíclicos.]

648-040-00-3 310-171-6 122070-80-8 J

Óleos de absorção, fracção de 
hidrocarbonetos aromáticos bicíclicos 
e heterocíclicos; óleo de lavagem 
redestilado
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como um 
redestilado da destilação de um óleo 
de absorção. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos aromáticos com dois 
anéis e compostos heterocíclicos e 
destila no intervalo de 
aproximadamente 260 °C a 290 °C.]

648-041-00-9 309-851-5 101316-45-4 M

Destilados (alcatrão de carvão), de 
topo, ricos em fluoreno; óleo de 
lavagem redestilado
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pela 
cristalização de óleo de alcatrão. É 
constituída por hidrocarbonetos 
aromáticos e policíclicos 
principalmente fluoreno e algum 
acenafteno.]

648-042-00-4 284-900-0 84989-11-7 M
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Óleo de creosote, fracção de 
acenafteno, sem acenafteno; óleo de 
lavagem redestilado

[O óleo remanescente após remoção, 
por um processo de cristalização de 
acenafteno de óleo de acenafteno de 
alcatrão de carvão. É constituído 
principalmente por naftaleno e 
alquinaftalenos.]

648-043-00-X 292-606-9 90640-85-0 M

Destilados (alcatrão de carvão), óleos 
pesados; óleo antracénico pesado

[Destilado da destilação fraccionada 
do alcatrão de carvão betuminoso, 
com um intervalo de destilação 
de 240 °C a 400 °C. É constituído 
principalmente por hidrocarbonetos 
tri– e polinucleares e compostos 
heterocíclicos.]

648-044-00-5 292-607-4 90640-86-1

Óleo de antraceno, extracto ácido; 
extracto de resíduo de óleo 
antracénico

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos de fracção sem bases 
obtida da destilação de alcatrão de 
carvão e que destila no intervalo de 
aproximadamente 325 °C a 365 °C. 
Contém predominantemente 
antraceno e fenantreno e os seus 
derivados alquilo.]

648-046-00-6 295-274-3 91995-14-1 M
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Destilados (alcatrão de carvão); óleo 
antracénico pesado
[O destilado de alcatrão de carvão 
com um intervalo de destilação de 
aproximadamente 100 °C a 450 °C. É 
constituído principalmente por 
hidrocarbonetos aromáticos 
polinucleares com dois a quatro 
membros, compostos fenólicos e 
bases azotadas aromáticas.]

648-047-00-1 266-027-7 65996-92-1 M

Destilados (alcatrão de carvão), breu, 
óleos pesados; óleo antracénico 
pesado

[O destilado da destilação de breu 
obtido de alcatrão de carvão 
betuminoso de temperatura elevada. É 
constituído principalmente por 
hidrocarbonetos aromáticos tri– e 
polinucleares e destila no intervalo de 
aproximadamente 300 °C a 470 °C. O 
produto também pode conter 
compostos contendo heteroátomos.]

648-048-00-7 295-312-9 91995-51-6 M

Destilados (alcatrão de carvão), breu; 
óleo antracénico pesado
[O óleo obtido da condensação de 
vapores do tratamento térmico de 
breu. É constituído principalmente 
por hidrocarbonetos aromáticos com 
dois a quatro anéis e destila no 
intervalo de aproximadamente 200 °C 
até mais de 400 °C.]

648-049-00-2 309-855-7 101316-49-8 M
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Destilados (alcatrão de carvão), óleos 
pesados, fracção de pireno; óleo 
antracénico pesado redestilado

[O redestilado obtido de destilação 
fraccionada de destilado de breu que 
destila no intervalo de 
aproximadamente 350 °C a 400 °C. É 
constituído predominantemente por 
hidrocarbonetos aromáticos tri– e 
polinucleares e compostos 
heterocíclicos.]

648-050-00-8 295-304-5 91995-42-5 M

Destilados (alcatrão de carvão), breu, 
fracção de pireno; óleo antracénico 
pesado redestilado
[O redestilado obtido da destilação 
fraccionada de destilado de breu e que 
destila no intervalo de 
aproximadamente 380 °C a 410 °C. É 
constituído principalmente por 
hidrocarbonetos aromáticos tri– e 
polinucleares e compostos 
heterocíclicos.]

648-051-00-3 295-313-4 91995-52-7 M

Ceras parafínicas (carvão), de 
alcatrão de lenhite de temperatura 
elevada, tratadas com carvão 
activado; extracto de alcatrão de 
hulha

648-052-00-9 308-296-6 97926-76-6 M

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pelo 
tratamento de alcatrão de 
carbonização de lenhite com carvão 
activado para remoção de 
constituintes vestigiais e impurezas. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados lineares e 
ramificados com números de átomos 
de carbono predominantemente 
superiores a C12.]
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Ceras parafínicas (carvão), alcatrão 
de lenhite de temperatura elevada, 
tratadas com argila; extracto de 
alcatrão de hulha
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pelo 
tratamento de alcatrão da 
carbonização de lenhite com 
bentonite para remoção de 
constituintes vestigiais e impurezas. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados lineares e 
ramificados com números de átomos 
de carbono predominantemente 
superiores a C12.]

648-053-00-4 308-297-1 97926-77-7 M

Breu; piche 648-054-00-X 263-072-4 61789-60-4 M

Breu, alcatrão de carvão, de 
temperatura elevada; piche
[O resíduo da destilação de alcatrão 
de carvão de temperatura elevada. 
Um sólido negro com um ponto de 
amolecimento de 
aproximadamente 30 °C a 180 °C. É 
constituído principalmente por uma 
combinação complexa de 
hidrocarbonetos aromáticos 
polinucleares com três ou mais 
membros.]

648-055-00-5 266-028-2 65996-93-2

Breu, alcatrão de carvão, temperatura 
elevada, tratado pelo calor; piche
[O resíduo tratado pelo calor da 
destilação de alcatrão de carvão de 
temperatura elevada. Um sólido negro 
com um ponto de amolecimento de 
aproximadamente 80 °C a 180 °C. É 
constituído principalmente por uma 
combinação complexa de 
hidrocarbonetos aromáticos 
polinucleares de três ou mais anéis 
condensados.]

648-056-00-0 310-162-7 121575-60-8 M
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Breu, alcatrão de carvão, de 
temperatura elevada, secundário; 
piche redestilado

[O resíduo obtido durante a destilação 
de fracções de ponto de ebulição 
elevado de alcatrão de carvão 
betuminoso de temperatura elevada 
e/ou óleo de coque de breu, com um 
ponto de amolecimento de 140 °C 
a 170 °C segundo DIN 52025. É 
constituído principalmente por 
compostos aromáticos tri-e 
polinucleares que também contém 
heteroátomos.]

648-057-00-6 302-650-3 94114-13-3 M

Resíduos (alcatrão de carvão), da 
destilação de breu; piche redestilado
[Resíduo da destilação fraccionada de 
destilado de breu que destila no 
intervalo de aproximadamente 400 °C 
a 470 °C. É constituído 
principalmente por hidrocarbonetos 
aromáticos polinucleares e compostos 
heterocíclios.]

648-058-00-1 295-507-9 92061-94-4 M

Alcatrão, carvão, de temperatura 
elevada, resíduos da destilação e 
armazenagem; resíduos sólidos de 
alcatrão de hulha

[Resíduos sólidos contendo coque e 
cinza que são separados por 
destilação e tratamento térmico de 
alcatrão de carvão betuminoso de 
temperatura elevada em unidades de 
destilação e tanques de armazenagem. 
São constituídos predominantemente 
por carbono e contêm uma pequena 
quantidade de compostos contendo 
heteroátomos bem como 
componentes de cinza.]

648-059-00-7 295-535-1 92062-20-9 M
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Alcatrão, carvão, resíduos de 
armazenagem; resíduos sólidos de 
alcatrão de hulha

[O depósito retirado de armazéns de 
alcatrão de carvão bruto. É 
constituído principalmente por 
alcatrão de carvão e partículas de 
matéria carbonácea.]

648-060-00-2 293-764-1 91082-50-7 M

Alcatrão, carvão, de temperatura 
elevada, resíduos; resíduos sólidos de 
alcatrão de hulha

[Sólidos formados durante o coking 
de carvão betuminoso para produzir 
alcatrão bruto de carvão betuminoso 
de temperatura elevada. São 
constituídos principalmente por 
partículas de coque e de carvão, 
compostos com grau elevado de 
aromatização e substâncias minerais.]

648-061-00-8 309-726-5 100684-51-3 M

Alcatrão, carvão, de temperatura 
elevada, teor elevado em sólidos; 
resíduos sólidos de alcatrão de hulha

648-062-00-3 273-615-7 68990-61-4 M

[O produto de condensação obtido 
arrefecendo, até próximo da 
temperatura ambiente, o gás liberto na 
destilação destrutiva do carvão a 
temperatura elevada (superior 
a 700 °C). É constituído 
principalmente por uma mistura 
complexa de hidrocarbonetos 
aromáticos polinucleares com teor 
elevado em sólidos do tipo do carvão 
e do coque.]
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Desperdícios sólidos, do coking de 
breu de alcatrão de carvão; resíduos 
sólidos de alcatrão de hulha

[A combinação de desperdícios 
formada pelo coking de breu de 
alcatrão de carvão betuminoso. É 
constituída predominantemente por 
carbono.]

648-063-00-9 295-549-8 92062-34-5 M

Resíduos de extracção, lenhite; 
extracto de alcatrão de hulha
[O resíduo da extracção com tolueno 
de lenhite seca.]

648-064-00-4 294-285-0 91697-23-3 M

Ceras parafínicas (carvão), alcatrão 
de lenhite de temperatura elevada;
extracto de alcatrão de hulha

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida de alcatrão da 
carbonização de lenhite por 
cristalização com solvente 
(desparafinagem com solvente), por 
um processo de segregação ou de 
formação de adutos. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados lineares e 
ramificados com números de carbono 
predominantemente superiores a C12.]

648-065-00-X 295-454-1 92045-71-1 M
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Ceras parafínicas (carvão), alcatrão 
de lenhite de temperatura elevada, 
tratadas com hidrogénio; extracto de 
alcatrão de hulha
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida de alcatrão da 
carbonização de lenhite por 
cristalização com solvente 
(desparafinagem com solvente), por 
um processo de segregação ou de 
formação de adutos, tratada com 
hidrogénio na presença de um 
catalisador. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados lineares e 
ramificados com números átomos de 
carbono predominantemente 
superiores a C12.]

648-066-00-5 295-455-7 92045-72-2 M

Ceras parafínicas (carvão), alcatrão 
de lenhite de temperatura elevada, 
tratadas com ácido silícico; extracto 
de alcatrão de hulha
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pelo 
tratamento de alcatrão de 
carbonização de lenhite com ácido 
silícico para remoção de constituintes 
vestigiais e impurezas. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados lineares e 
ramificados com números de átomos 
de carbono predominantemente 
superiores a C12.]

648-067-00-0 308-298-7 97926-78-8 M
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Alcatrão, carvão, de temperatura 
baixa, resíduos da destilação; óleos de 
alcatrão médio ponto de ebulição

[Resíduos da destilação fraccionada 
de alcatrão de carvão de temperatura 
baixa para remover óleos que 
destilam num intervalo até 
aproximadamente 300 °C. São 
constituídos principalmente por 
compostos aromáticos.]

648-068-00-6 309-887-1 101316-85-2 M

Breu, alcatrão de carvão, de 
temperatura baixa; resíduo de piche
[Um sólido ou semi-sólido complexo 
negro obtido da destilação de um 
alcatrão de carvão de temperatura 
baixa. Tem um ponto de 
amolecimento no intervalo de 
aproximadamente 40 °C a 180 °C. É 
constituído principalmente por uma 
mistura complexa de 
hibrocarbonetos.]

648-069-00-1 292-651-4 90669-57-1 M

Breu, alcatrão de carvão, de 
temperatura baixa, oxidado; resíduo 
de piche oxidado
[O produto obtido pela insuflação de 
ar, a temperatura elevada, em breu de 
alcatrão de carvão de temperatura 
baixa. Têm um ponto de 
amolecimento no intervalo de 
aproximadamente 70 °C a 180 °C. É 
constituído principalmente por uma 
mistura complexa de 
hibrocarbonetos.]

648-070-00-7 292-654-0 90669-59-3 M
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Breu, alcatrão de carvão, de 
temperatura baixa, tratado 
termicamente; resíduo de piche 
oxidado; resíduo de piche tratado 
termicamente

[Um sólido complexo negro obtido
pelo tratamento térmico de breu de 
alcatrão de carvão de temperatura 
baixa. Tem um ponto de 
amolecimento no intervalo de 
aproximadamente 50 °C a 140 °C. É 
constituído principalmente por uma 
mistura complexa de compostos 
aromáticos.]

648-071-00-2 292-653-5 90669-58-2 M

Destilados (carvão-petróleo), 
aromáticos polinucleares; destilados

648-072-00-8 269-159-3 68188-48-7 M

[O destilado de uma mistura de 
alcatrão de carvão e fracções 
petrolíferas aromáticas tendo um 
intervalo de destilação de 
aproximadamente 220 °C a 450 °C. 
Compõe-se principalmente de 
hidrocarbonetos aromáticos 
polinucleares com três a quatro 
membros]

Hidrocarbonetos aromáticos, C20-28, 
policíclicos, de pirólise de misturas 
breu de alcatrão de carvão-
-polietileno-polipropileno; produtos 
de perolise
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida da pirólise de 
misturas breu de alcatrão de carvão-
-polietilenopolipropileno. É 
constituída principalmente por 
hidrocarbonetos aromáticos 
policíclicos com números de átomos 
de carbono predominantemente na 
gama de C20 até C28 e tem um ponto 
de amolecimento de 100 °C a 220 °C 
segundo DIN 52025.]

648-073-00-3 309-956-6 101794-74-5 M



7524/8/06 REV 8 ILC/jcc 82
ANEXO XVII DG C I PT

Hidrocarbonetos aromáticos C20-28, 
policíclicos, de pirólise de misturas 
breu de alcatrão de carvão-
-polietileno; produtos de perolise
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida da pirólise de 
misturas breu de alcatrão de carvão-
-polietileno. É constituída 
principalmente por hidrocarbonetos 
aromáticos policíclicos com números 
de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C20
até C28 e tem um ponto de 
amolecimento de 100 °C a 220 °C 
segundo DIN 52025.]

648-074-00-9 309-957-1 101794-75-6 M

Hidrocarbonetos aromáticos C20-28, 
policíclicos, da pirólise de misturas 
breu de alcatrão de carvão-
-poliestireno; produtos de perolise

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida da pirólise de 
misturas breu de alcatrão de carvão-
-poliestireno. É constituída 
principalmente por hidrocarbonetos 
aromáticos policíclicos com números 
de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C20
até C28 e tem um ponto de 
amolecimento de 100 °C a 220 °C 
segundo DIN 52025.]

648-075-00-4 309-958-7 101794-76-7 M
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Breu, alcatrão de carvão-petróleo; 
resíduos de piche
[O resíduo da destilação de uma 
mistura de alcatrão de carvão e 
fracções aromáticas do petróleo. Um 
sólido com um ponto de 
amolecimento de 40 °C a 180 °C. É 
constituído principalmente por uma 
combinação complexa de 
hidrocarbonetos aromáticos 
polinucleares com três ou mais 
membros.]

648-076-00-X 269-109-0 68187-57-5 M

Fenantreno, resíduos da destilação; 
óleo antracénico pesado redestilado
[Resíduo da destilação de fenantreno 
bruto que destila no intervalo 
aproximado de 340 °C a 420 °C. É 
constituído predominantemente por 
fenantreno, antraceno e carbazole.]

648-077-00-5 310-169-5 122070-78-4 M

Destilados (alcatrão de carvão), de 
topo, sem fluoreno; óleo de lavagem 
redestilado
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pela 
cristalização de óleo de alcatrão. É 
constituída por hidrocarbonetos 
aromáticos policíclicos, 
principalmente difenilo, 
dibenzofurano e acenafteno.]

648-078-00-0 284-899-7 84989-10-6 M
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Resíduos (alcatrão de carvão), da 
destilação de óleo de creosote; óleo 
de lavagem redestilado

[O resíduo da destilação fraccionada 
de óleo de creosote que destila no 
intervalo de aproximadamente 270 °C 
a 330 °C. É constituído 
predominantemente por 
hidrocarbonetos aromáticos 
dinucleares e compostos 
heterocíclicos.]

648-080-00-1 295-506-3 92061-93-3 M

Destilados (carvão), óleo leve do 
forno de coque, corte de naftaleno; 
óleo naftaleno
[A combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida do 
prefraccionamento (destilação 
contínua), do óleo leve do forno de 
coque. É constituída 
predominantemente por naftaleno, 
cumarona e indeno e destila abaixo 
de 148 °C.]

648-084-00-3 285-076-5 85029-51-2 J, M

Destilados (alcatrão de carvão), óleos 
de naftaleno, baixo teor de naftaleno; 
óleo naftaleno redestilado

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por 
cristalização de óleo de naftaleno. É 
constituída principalmente por 
naftaleno, alquil naftalenos e 
compostos fenólicos.]

648-086-00-4 284-898-1 84989-09-3 J, M
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Destilados (alcatrão de carvão), 
águas-mães de cristalização de óleo 
de naftaleno; óleo naftaleno 
redestilado
[Uma combinação complexa de 
compostos orgânicos obtida como um 
filtrado da cristalização da fracção de 
naftaleno de alcatrão de carvão e que 
destila no intervalo de 
aproximadamente 200 °C a 230 °C. 
Contém sobretudo naftaleno, 
tionaftaleno e alquilnaftalenos.]

648-087-00-X 295-310-8 91995-49-2 J, M

Resíduos de extracção (carvão), óleo 
de naftaleno, alcalinos; extracto de 
resíduo de óleo naftaleno

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida da lavagem 
alcalina de óleo de naftaleno para 
remover compostos fenólicos (ácidos 
do alcatrão). É constituída por 
naftaleno e alquil naftalenos.]

648-088-00-5 310-166-9 121620-47-1 J, M

Resíduos de extracção (carvão), óleo 
de naftaleno, alcalino, pobre em 
naftaleno; extracto de resíduo de óleo 
naftaleno

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos remanescente após a 
remoção de naftaleno de óleo de 
naftaleno lavado com álcali por um 
processo de cristalização. É 
constituída principalmente por 
naftaleno e alquil naftalenos.]

648-089-00-0 310-167-4 121620-48-2 J, M
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Destilados (alcatrão de carvão), óleos 
de naftaleno, sem naftaleno, extractos 
alcalinos; extracto de resíduo de óleo 
naftaleno
[O óleo remanescente após a remoção 
de compostos fenólicos (ácidos do 
alcatrão) de um óleo de naftaleno por 
lavagem alcalina. É constituído 
principalmente por naftaleno e 
alquilnaftalenos.]

648-090-00-6 292-612-1 90640-90-7 J, M

Resíduos de extracção (carvão), 
alcalinos de óleo de naftaleno, 
produtos de cabeça da destilação; 
extracto de resíduo de óleo naftaleno
[O destilado de óleo de naftaleno 
lavado com álcali, destilando no 
intervalo de aproximadamente 180 °C 
a 220 °C. É constituído 
principalmente por naftaleno, 
alquilbenzenos, indeno e indano.]

648-091-00-1 292-627-3 90641-04-6 J, M

Destilados (alcatrão de carvão), óleos 
de naftaleno, fracção de 
metilnaftaleno; óleo metil naftaleno

[Um destilado de destilação 
fraccionada de alcatrão de carvão de 
temperatura elevada. É constituído 
principalmente por hidrocarbonetos 
aromáticos bicíclicos substituídos e 
bases azotadas aromáticas e destila no 
intervalo de aproximadamente 225 °C 
a 255 °C.]

648-092-00-7 309-985-4 101896-27-9 J, M
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Destilados (alcatrão de carvão), óleos 
de naftaleno, fracção de indole-
-metilnaftaleno; óleo metil naftaleno

[Um destilado da destilação 
fraccionada de alcatrão de carvão de 
temperatura elevada. É constituído 
principalmente por indole e 
metilnaftaleno e destila no intervalo 
de aproximadamente 235 °C 
a 255 °C.]

648-093-00-2 309-972-3 101794-91-6 J, M

Destilados (alcatrão de carvão), óleos 
de naftaleno, extractos ácidos; 
extracto de resíduo de óleo metil 
naftaleno
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por 
desbasificação da fracção de 
metilnaftaleno obtida pela destilação 
de alcatrão de carvão e que destila no 
intervalo de aproximadamente 230 °C 
a 255 °C. Contém sobretudo 1(2) –
metilnaftaleno, naftaleno, 
dimetilnaftaleno e bifenilo.]

648-094-00-8 295-309-2 91995-48-1 J, M

Resíduos de extracção (carvão), 
alcalinos de óleo de naftaleno, 
resíduos da destilação; extracto de 
resíduo de óleo metil naftaleno

[O resíduo da destilação de óleo de 
naftaleno lavado com álcali 
destilando no intervalo de 
aproximadamente 220 °C a 300 °C. É 
constituído principalmente por 
naftaleno, alquilnaftalenos e bases 
azotadas aromáticas.]

648-095-00-3 292-628-9 90641-05-7 J, M
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Óleos de extracção (carvão), ácidos, 
sem bases de alcatrão; extracto de 
resíduo de óleo metil naftaleno

648-096-00-9 284-901-6 84989-12-8 J, M

[O óleo de extracção que destila no 
intervalo de aproximadamente 220 °C 
a 265 °C do resíduo do extracto 
alcalino do alcatrão de carvão 
produzido por uma lavagem com 
ácido por exemplo com ácido 
sulfúrico aquoso após destilação para 
remover bases do alcatrão. É 
constituído principalmente por 
alquilnaftalenos.]

Destilados (alcatrão de carvão), 
fracção de benzole, resíduos da 
destilação; óleo de lavagem
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida da destilação 
de benzole bruto (alcatrão de carvão 
de temperatura elevada). Pode ser um 
líquido com o intervalo de destilação 
aproximado de 150 °C a 300 °C ou 
um semi-sólido ou sólido com um 
ponto de fusão até 70 °C. É 
constituída principalmente por 
naftaleno e alquil naftalenos.]

648-097-00-4 310-165-3 121620-46-0 J, M
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Óleo de creosote, destilado de ponto 
de ebulição elevado; óleo de lavagem
[A fracção da destilação com ponto 
de ebulição elevado obtida da 
carbonização a temperatura elevada 
de carvão betuminoso que é 
posteriormente refinada para remover 
o excesso de sais cristalinos. É 
constituída principalmente por óleo 
de creosote com alguns dos sais 
normais aromáticos polinucleares, 
que são constituintes de destilados de 
alcatrão de carvão, removidos. Não 
apresenta cristais a 
aproximadamente 5 °C.]

648-100-00-9 274-565-9 70321-79-8 J, M

Resíduos de extracção (carvão), 
ácidos de óleo de creosote; extracto 
de resíduo de óleo de lavagem
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos da fracção liberta de 
bases da destilação de alcatrão de 
carvão, destilando no intervalo de 
aproximadamente 250 C a 280 °C. É 
constituída predominantemente por 
bifenilo e difenilnaftalenos 
isoméricos.

648-102-00-X 310-189-4 122384-77-4 J, M

Óleo de antraceno, pasta de 
antraceno; fracção de óleo 
antracénico

[O sólido rico em antraceno obtido 
pela cristalização e centrifugação de 
óleo de antraceno. É constituído 
principalmente por antraceno, 
carbazole e fenantreno.]

648-103-00-5 292-603-2 90640-81-6 J, M
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Óleo de antraceno, baixo teor de 
antraceno; fracção de óleo 
antracénico

[O óleo remanescente após a 
remoção, por um processo de 
cristalização, de um sólido rico em 
antraceno (pasta de antraceno) do 
óleo de antraceno. É constituído 
principalmente por compostos 
aromáticos com dois, três e quatro 
membros.]

648-104-00-0 292-604-8 90640-82-7 J, M

Resíduos (alcatrão de carvão), da 
destilação de óleo de antraceno; 
fracção de óleo antracénico
[O resíduo da destilação fraccionada 
de antraceno bruto que destila no 
intervalo de aproximadamente 340 °C 
a 400 °C. É constituído 
predominantemente por 
hidrocarbonetos aromáticos tri– e 
polinucleares e compostos 
heterocíclicos.]

648-105-00-6 295-505-8 92061-92-2 J, M

Óleo de antraceno, pasta de 
antraceno, fracção de antraceno; 
fracção de óleo antracénico

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos da destilação de 
antraceno obtido pela cristalização de 
óleo de antraceno de alcatrão de 
carvão betuminoso de temperatura 
elevada e que destila no intervalo 
de 330 °C a 350 °C. Contém 
sobretudo antraceno, carbazole e 
fenantreno.]

648-106-00-1 295-275-9 91995-15-2 J, M
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Óleo de antraceno, pasta de 
antraceno, fracção de carbazole; 
fracção de óleo antracénico

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos da destilação obtido 
pela cristalização de óleo de 
antraceno de alcatrão de carvão 
betuminoso de temperatura elevada e 
que destila no intervalo de 
aproximadamente 130 °C a 360 °C. 
Contém sobretudo antraceno, 
carbazole e fenantreno.]

648-107-00-7 295-276-4 91995-16-3 J, M

Óleo de antraceno, pasta de 
antraceno, fracções leves da 
destilação; fracção de óleo 
antracénico
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos da destilação de 
antraceno obtido por cristalização de 
óleo de antraceno de alcatrão de 
carvão betuminoso de temperatura 
baixa e que destila no intervalo de 
aproximadamente 290 °C a 340 °C. 
Contém sobretudo hidrocarbonetos 
aromáticos trinucleares e os seus 
derivados dihidro.]

648-108-00-2 295-278-5 91995-17-4 J, M
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Óleos do alcatrão, carvão, de 
temperatura baixa; óleos de alcatrão 
alto ponto de ebulição

[Um destilado do alcatrão de carvão 
de temperatura baixa. É constituído 
principalmente por hidrocarbonetos, 
compostos fenólicos e bases azotadas 
aromáticas e destila no intervalo de 
aproximadamente 160 °C a 340 °C.]

648-109-00-8 309-889-2 101316-87-4 J, M

Fenóis, extracto do licor amoniacal; 
extractos alcalinos

[A combinação de fenóis extraídos, 
com acetato de isobutilo, do licor 
amoniacal condensado do gás liberto 
na destilação destrutiva do carvão a 
temperatura baixa (menos de 700 °C). 
É constituída predominantemente por 
uma mistura de fenóis monohídricos e 
dehídricos.]

648-111-00-9 284-881-9 84988-93-2 J, M

Destilados (alcatrão de carvão), óleos 
leves, extractos alcalinos; extractos 
alcalinos
[O extracto aquoso de carboleína 
produzido por lavagem alcalina por 
exemplo com uma solução aquosa de 
hidróxido de sódio. É constituído 
principalmente por sais alcalinos de 
diversos compostos fenólicos.]

648-112-00-4 292-610-0 90640-88-3 J, M
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Extractos, alcalinos de óleo de 
alcatrão de carvão; extractos alcalinos
[O extracto de óleo de alcatrão de 
carvão produzido por uma lavagem 
alcalina com hidróxido de sódio 
aquoso. Compõe-se principalmente 
dos sais alcalinos de diversos 
compostos fenólicos.]

648-113-00-X 266-017-2 65996-83-0 J, M

Destilados (alcatrão de carvão), óleos 
de naftaleno, extractos alcalinos; 
extractos alcalinos

[O extracto aquoso de um óleo de 
naftaleno produzido por uma lavagem 
alcalina por exemplo com uma 
solução aquosa de hidróxido de sódio. 
É constituído principalmente por sais 
alcalinos de diversos compostos 
fenólicos.]

648-114-00-5 292-611-6 90640-89-4 J, M

Resíduos de extracção (carvão), 
alcalinos de óleo de alcatrão, 
carbonatados, tratados com cal; fenóis 
brutos
[O produto obtido pelo tratamento do 
extracto alcalino de óleo de alcatrão 
de carvão com CO2 a CaO. É 
constituído principalmente por 
CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 e outras 
impurezas orgânicas e inorgânicas.]

648-115-00-0 292-629-4 90641-06-8 J, M
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Ácidos do alcatrão, lenhite, brutos; 
fenóis brutos
[Um extracto alcalino acidificado de 
destilado de alcatrão de lenhite. É 
constituído principalmente por fenol e 
homólogos de fenol.]

648-117-00-1 309-888-7 101316-86-3 J, M

Ácidos do alcatrão, da gaseificação de 
lenhite; fenóis brutos
[Uma combinação complexa de 
compostos orgânicos obtida da 
gaseificação de lenhite. É constituída 
principalmente por fenóis em C6-10 e 
seus homólogos.]

648-118-00-7 295-536-7 92062-22-1 J, M

Ácidos do alcatrão, resíduos da 
destilação; fenóis destilados

[Um resíduo da destilação de fenol 
bruto do carvão. É constituído 
predominantemente por fenóis com 
números de átomos de carbono na 
gama de C8 até C10 com um ponto de 
amolecimento de 60 °C a 80 °C.]

648-119-00-2 306-251-5 96690-55-0 J, M

Ácidos do alcatrão, fracção de 
metilfenóis; fenóis destilados
[A fracção dos ácidos do alcatrão, 
rica em 3– e 4-metilfenol, recuperada 
por destilação dos ácidos brutos do 
alcatrão de carvão de temperatura 
baixa.]

648-120-00-8 284-892-9 84989-04-8 J, M
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Ácidos do alcatrão, fracção de 
polialquilfenóis; fenóis destilados
[A fracção dos ácidos de alcatrão, 
recuperada por destilação dos ácidos 
brutos de alcatrão de carvão de 
temperatura baixa, destilando no 
intervalo de aproximadamente 225 °C 
a 320 °C. É constituída 
principalmente por polialquilfenóis.]

648-121-00-3 284-893-4 84989-05-9 J, M

Ácidos de alcatrão, fracção de 
xilenóis; fenóis destilados

[A fracção de ácidos do alcatrão, rica 
em 2,4– e 2,5-dimetilfenol, 
recuperada por destilação dos ácidos 
brutos do alcatrão de carvão de 
temperatura baixa.]

648-122-00-9 284-895-5 84989-06-0 J, M

Ácidos do alcatrão, fracção de 
etilfenóis; fenóis destilados

648-123-00-4 284-891-3 84989-03-7 J, M

[A fracção de ácidos do alcatrão, rica 
em 3– e 4-etilfenol, recuperada por 
destilação de ácidos brutos de carvão 
de temperatura baixa.]
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Ácidos do alcatrão, fracção de 3,5-
-xilenol; fenóis destilados
[A fracção de ácidos do alcatrão, rica 
em 3,5-dimetilfenol, recuperada por 
destilação dos ácidos do alcatrão de 
carvão de temperatura baixa.]

648-124-00-X 284-896-0 84989-07-1 J, M

Ácidos do alcatrão, resíduos, 
destilados, primeiro corte; fenóis 
destilados

[O resíduo de destilação de carboleína 
leve no intervalo de 235 °C a 355 °C.]

648-125-00-5 270-713-1 68477-23-6 J, M

Ácidos do alcatrão, cresílicos, 
resíduos; fenóis destilados

[O resíduo dos ácidos do alcatrão de 
carvão bruto após remoção de fenol, 
cresóis, xilenóis e quaisquer outros 
fenóis de ponto de ebulição mais 
elevado. Um sólido negro com ponto 
de fusão de aproximadamente 80 °C. 
É constituído principalmente por 
polialquilfenóis, gomas resínicas e 
sais inorgânicos.]

648-126-00-0 271-418-0 68555-24-8 J, M

Fenóis, C9-11; fenóis destilados 648-127-00-6 293-435-2 91079-47-9 J, M



7524/8/06 REV 8 ILC/jcc 97
ANEXO XVII DG C I PT

Ácidos do alcatrão, cresílicos; fenóis 
destilados
[Uma combinação complexa de 
compostos orgânicos obtida a partir 
de lenhite e que destila no intervalo 
de aproximadamente 200 °C 
a 230 °C. É constituída sobretudo por 
fenóis e bases piridínicas.]

648-128-00-1 295-540-9 92062-26-5 J, M

Ácidos do alcatrão, lenhite, fracção 
de C2-alquilfenóis; fenóis destilados
[O destilado da acidificação de 
destilado de alcatrão de lenhite lavado 
com álcali que destila no intervalo de 
aproximadamente 200 °C a 230 °C. É 
constituído principalmente por m– e 
p-etilfenol bem como por cresóis e 
xilenóis.]

648-129-00-7 302-662-9 94114-29-1 J, M

Óleos de extracção (carvão), óleos de 
naftaleno; extractos ácidos

[O extracto aquoso produzido por 
lavagem ácida de óleo de naftaleno 
lavado com álcali. É constituído 
principalmente por sais ácidos de 
várias bases azotadas aromáticas 
incluindo piridina, quinolina e seus 
derivados alquilo.]

648-130-00-2 292-623-1 90641-00-2 J, M

Bases do alcatrão, derivados de 
quinolina; bases destiladas

648-131-00-8 271-020-7 68513-87-1 J, M

Bases do alcatrão, carvão fracção de 
derivados de quinolina; bases 
destiladas

648-132-00-3 274-560-1 70321-67-4 J, M
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Bases do alcatrão, resíduos da 
destilação; bases destiladas

648-133-00-9 295-544-0 92062-29-8 J, M

[O resíduo da destilação 
remanescente após a destilação de 
fracções de alcatrão contendo bases 
extraídas com ácido e neutralizadas 
obtidas a partir da destilação de 
alcatrões de carvão. É constituído 
sobretudo por anilina, colidinas, 
quinolina e derivados de quinolina e 
toluidinas.]

Óleos petrolíferos, aromáticos, 
misturados com polietileno e 
polipropileno, pirolisados, fracção de 
óleo leve; produtos tratados 
termicamente
[O óleo obtido do tratamento térmico 
de uma mistura de 
polietileno/polipropileno com breu de 
alcatrão de carvão ou óleos 
aromáticos. É constituído 
predominantemente por benzeno e 
seus homólogos que destilam no 
intervalo de aproximadamente 70 °C 
a 120 °C.]

648-134-00-4 309-745-9 100801-63-6 J, M

Óleos petrolíferos, aromáticos, 
misturados com polietileno, 
pirolisados, fracção de óleo leve; 
produtos tratados termicamente

648-135-00-X 309-748-5 100801-65-8 J, M

[O óleo obtido do tratamento térmico 
de polietileno com breu de alcatrão de 
carvão ou óleos aromáticos. É 
constituído predominantemente por 
benzeno e seus homólogos que 
destilam no intervalo de 70 °C 
a 120 °C.]
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Óleos petrolíferos, aromáticos, 
misturados com poliestireno, 
pirolisados, fracção de óleo leve; 
produtos tratados termicamente

648-136-00-5 309-749-0 100801-66-9 J, M

[O óleo obtido do tratamento térmico 
de poliestireno com breu de alcatrão 
de carvão ou óleos aromáticos. É 
constituído predominantemente por 
benzeno e seus homólogos que 
destilam no intervalo de 
aproximadamente 70 °C a 210 °C.]

Resíduos de extracção (carvão), 
alcalinos de óleo de alcatrão, resíduos 
da destilação de naftaleno; extracto de 
resíduo de óleo naftaleno

[O resíduo obtido do óleo extraído 
após a remoção de naftaleno por 
destilação constituído principalmente 
por hidrocarbonetos aromáticos 
polinucleares com 2 a 4 membros e 
bases azotadas aromáticas.]

648-137-00-0 277-567-8 736665-18-6 J, M

Óleo de creosote, destilado de ponto 
de ebulição baixo; óleo de lavagem

[A fracção da destilação com ponto 
de ebulição baixo obtida da 
carbonização a temperatura elevada 
de carvão betuminoso, que é 
posteriormente refinada para remover 
o excesso de sais cristalinos. É 
constituída principalmente por óleo 
de creosote com alguns dos sais 
normais aromáticos polinucleares, 
que são constituintes de destilados de 
alcatrão de carvão, removidos. Não 
apresenta cristais a 
aproximadamente 38 °C.]

648-138-00-6 274-566-4 70321-80-1 J, M
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Ácidos do alcatrão, cresílicos, sais de 
sódio, soluções cáusticas; extractos 
alcalinos

648-139-00-1 272-361-4 68815-21-4 J, M

Óleos de extracção (carvão), bases do 
alcatrão; extractos ácidos

648-140-00-7 266-020-9 65996-86-3 J, M

[O extracto do resíduo de extracção 
alcalina do óleo de alcatrão de carvão 
produzido por lavagem com um ácido 
tal como o ácido sulfúrico aquoso 
após destilação para remover 
naftaleno. Compõe-se principalmente 
dos sais ácidos de várias bases 
azotadas aromáticas incluindo 
piridina, quinolina e os seus derivados 
alquilo.]

Bases do alcatrão, carvão, brutas; 
bases de alcatrão bruto

[O produto da reacção obtido por 
neutralização do óleo de extracção de 
bases do alcatrão de carvão com uma 
solução alcalina, como o hidróxido de 
sódio aquoso, para obter as bases 
livres. Compõe-se principalmente de 
bases orgânicas como acridina, 
fenantridina, piridina, quinolina e os 
seus derivados alquilo.]

648-141-00-2 266-018-8 65996-84-1 J, M

Resíduos (carvão), da extracção com 
solvente líquido;
[Um pó coeso constituído por matéria 
mineral de carvão e carvão não 
dissolvido remanescente após 
extracção do carvão com um solvente 
líquido.]

648-142-00-8 302-681-2 94114-46-2 M
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Líquidos do carvão, solução de 
extracção com solvente líquido;
[O produto obtido por filtração de 
matéria mineral de carvão e carvão 
não dissolvido da solução de 
extracção de carvão produzida por 
digestão de carvão num solvente 
líquido. Um líquido muito complexo, 
negro, viscoso constituído 
principalmente por hidrocarbonetos 
aromáticos e aromáticos parcialmente 
hidrogenados, compostos de azoto 
aromáticos, compostos de enxofre 
aromáticos, compostos fenólicos e 
outros compostos de oxigénio 
aromáticos e os seus derivados 
alquilo.]

648-143-00-3 302-682-8 94114-47-3 M

Líquidos do carvão, da extracção com 
solvente líquido;

[O produto substancialmente livre de 
solvente obtido pela destilação do 
solvente de solução de extracção do 
carvão filtrada produzida por digestão 
de carvão num solvente líquido. Um 
semi-sólido negro, constituído 
principalmente por uma combinação 
complexa de hidrocarbonetos 
aromáticos polinucleares, compostos 
de azoto aromáticos, compostos de 
enxofre aromáticos, compostos 
fenólicos e outros compostos de 
oxigénio aromáticos e os seus 
derivados alquilo.]

648-144-00-9 302-683-3 94114-48-4 M
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Óleo leve (carvão), alto forno; benzol 
bruto
[O líquido orgânico volátil extraído 
do gás liberto na destilação destrutiva 
do carvão a temperatura (superior 
a 700 °C). Compõe-se principalmente 
de benzeno, tolueno e xilenos. Pode 
conter outros hidrocarbonetos 
minoritários.]

648-147-00-5 266-012-5 65996-78-3 J

Destilados (carvão), primários da 
extracção com solvente;

[O produto líquido da condensação de 
vapores libertos durante a digestão de 
carvão num solvente líquido e que 
destila no intervalo de 
aproximadamente 30 °C a 300 °C. É 
constituído principalmente por 
hidrocarbonetos aromáticos 
polinucleares hidrogenados, 
compostos aromáticos contendo 
azoto, oxigénio e enxofre, e seus 
derivados alquilo com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C4
até C14.]

648-148-00-0 302-688-0 94114-52-0 J
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Destilado (carvão), do hidrocracking 
da extracção com solvente;
[Destilado obtido por hidrocracking 
de extracto ou solução de carvão 
produzidos pelos processos de 
extracção com solvente líquido ou 
extracção com fluido supercrítico e 
que destila no intervalo de 
aproximadamente 30 °C a 300 °C. É 
constituído principalmente por 
compostos aromáticos, aromáticos 
hidrogenados e nafténicos, os seus 
derivados alquilo e alcanos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C4
até C14. Também estão presentes 
compostos aromáticos e aromáticos 
hidrogenados contendo azoto, enxofre 
e oxigénio.]

648-149-00-6 302-689-6 94114-53-1 J

Nafta (carvão), do hidrocracking da 
extracção com solvente;

[Fracção do destilado obtido por 
hidrocracking de extracto ou solução 
de carvão produzidos pelos processos 
de extracção com solvente líquido ou 
extracção com fluido supercrítico e 
que destila no intervalo de 
aproximadamente 30 °C a 180 °C. É 
constituída principalmente por 
compostos aromáticos, aromáticos 
hidrogenados e nafténicos, os seus 
derivados alquilo e alcanos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C4
até C9. Também estão presentes 
compostos aromáticos e aromáticos 
hidrogenados contendo azoto, enxofre 
e oxigénio.]

648-150-00-1 302-690-1 94114-54-2 J
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Gasolina, da extracção de carvão com 
solvente, da nafta do hidrocracking;
[Combustível para motores produzido 
pelo reforming da fracção de nafta 
refinada dos produtos do 
hidrocracking de extracto ou solução 
de carvão produzidos pelos processos 
de extracção com solvente líquido ou 
extracção com fluido supercrítico e 
que destila no intervalo de 
aproximadamente 30 °C a 180 °C. É 
constituído principalmente por 
hidrocarbonetos aromáticos e 
nafténicos, os seus derivados alquilo e 
alquil hidrocarbonetos com números 
de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C4
até C9.]

648-151-00-7 302-691-7 94114-55-3 J

Destilados (carvão), médios do 
hidrocracking da extracção com 
solvente;

[Destilado obtido do hidrocracking de 
extracto ou solução de carvão 
produzidos pelos processos de 
extracção com solvente líquido ou 
extracção com fluido supercrítico e 
que destila no intervalo de 
aproximadamente 180 °C a 300 °C. É 
constituído principalmente por 
compostos aromáticos bicíclicos, 
aromáticos hidrogenados e nafténicos, 
os seus derivados alquilo e alcanos 
com números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C9
até C14. Também estão presentes 
compostos contendo azoto, enxofre e 
oxigénio.]

648-152-00-2 302-692-2 94114-56-4 J
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Destilados (carvão), médios 
hidrogenados do hidrocracking da 
extracção com solvente;

[Destilado da hidrogenação do 
destilado médio do hidrocracking do 
extracto ou solução de carvão 
produzidos pelos processos de 
extracção com solvente líquido ou 
extracção com fluido supercrítico e 
que destila no intervalo de 
aproximadamente 180 °C a 280 °C. É 
constituído principalmente por 
compostos de carbono bicíclicos 
hidrogenados e pelos seus derivados 
alquilo com números de átomos de 
carbono predominantemente na gama 
de C9 até C14.]

648-153-00-8 302-693-8 94114-57-5 J

Óleo leve (carvão), processo de semi-
-coking; óleo fresco

[O líquido orgânico volátil 
condensado do gás liberto na 
destilação destrutiva do carvão a 
temperatura baixa (inferior a 700 °C). 
É constituído principalmente por 
hidrocarbonetos em C6-10.]

648-156-00-4 292-635-7 90641-11-5 J

Extractos (petróleo), de solvente de 
destilado nafténico leve

649-001-00-3 265-102-1 64742-03-6

Extractos (petróleo), de solvente de 
destilado parafínico pesado

649-002-00-9 265-103-7 64742-04-7

Extractos (petróleo), de solvente de 
destilado parafínico leve

649-003-00-4 265-104-2 6472-05-8

Extractos (petróleo), de solvente de 
destilado nafténico pesado

649-004-00-X 265-111-0 64742-11-6

Extractos (petróleo), de solvente de 
gasóleo leve de vácuo

649-005-00-5 295-341-7 91995-78-7
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Hidrocarbonetos, C26-55, ricos em 
aromáticos

649-006-00-0 307-753-7 97722-04-8

Resíduos (petróleo), da coluna 
atmosférica; fuelóleo
[Um resíduo complexo da destilação 
atmosférica de petróleo bruto. É 
constituído de hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente superiores a C20 e 
destila acima de 
aproximadamente 350 °C. Este 
produto contém geralmente 5% em 
peso ou mais hidrocarbonetos 
aromáticos polinucleares com 4 a 6
membros.]

649-008-00-1 265-045-2 64741-45-3

Gasóleos (petróleo) pesados de 
vácuo; fuelóleo

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação de vácuo de resíduo de
destilação atmosférica de petróleo 
bruto. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C20
até C50 e destila no intervalo de 
aproximadamente 350 °C a 600 °C. 
Este produto contém geralmente 5% 
em peso ou mais de hidrocarbonetos 
aromáticos polinucleares com 4 a 6
membros.]

649-009-00-7 265-058-3 64741-57-7

Destilados (petróleo), pesados do 
cracking catalítico; fuelóleo

649-010-00-2 265-063-0 64741-61-3
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação de produtos de um 
processo de cracking catalítico. É 
constituída por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C15
até C35 e destila no intervalo de 
aproximadamente 260 °C a 500 °C. 
Esta fracção contém geralmente 5% 
em peso ou mais de hidrocarbonetos 
aromáticos polinucleares com 4 a 6
membros.]

Óleos clarificados (petróleo), do 
cracking catalítico; fuelóleo

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida como a 
fracção residual da destilação dos 
produtos de um processo de cracking 
catalítico. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono superiores a C20 e 
destila acima de 
aproximadamente 350 °C. Esta 
fracção contém geralmente 5% em 
peso ou mais de hidrocarbonetos 
aromáticos polinucleares com 4 a 6
membros.]

649-011-00-8 265-064-6 64741-62-4

Resíduos (petróleo), do 
hidrocracking; fuelóleo
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida como a 
fracção residual da destilação dos 
produtos de um processo de 
hidrocracking. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente superiores a C20 e 
destila acima de 
aproximadamente 350 °C.]

649-012-00-3 265-076-1 64741-75-9
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Resíduos (petróleo), do cracking 
térmico; fuelóleo
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida como a 
fracção residual da destilação do 
produto de um processo de cracking 
térmico. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos insaturados com 
números de átomos de carbono 
predominantemente superiores a C20 e 
destila acima de 
aproximadamente 350 °C. Esta 
fracção pode conter 5% em peso ou 
mais de hidrocarbonetos aromáticos 
polinucleares com 4 a 6 membros.]

649-013-00-9 265-081-9 64741-80-6

Destilados (petróleo), pesados do 
cracking térmico; fuelóleo
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos da destilação dos 
produtos de um processo de cracking 
térmico. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos insaturados com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C15
até C36 e destila no intervalo de 
aproximadamente 260 °C a 480 °C. 
Esta fracção pode conter 5% em peso 
ou mais de hidrocarbonetos 
aromáticos polinucleares com 4 a 6
membros.]

649-014-00-4 265-082-4 64741-81-7

Gasóleos (petróleo), de vácuo 
tratados com hidrogénio; fuelóleo

649-015-00-X 265-162-9 64742-59-2
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
de uma fracção petrolífera com 
hidrogénio na presença de um 
catalisador. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C13
até C50 e destila no intervalo de 
aproximadamente 230 °C a 600 °C. 
Este produto pode conter 5% em peso 
ou mais de hidrocarbonetos 
aromáticos polinucleares com 4 a 6
membros.]

Resíduos (petróleo), atmosféricos 
hidrogenodessulfurizados; fuelóleo
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
de um resíduo atmosférico com 
hidrogénio na presença de um 
catalisador em condições para 
remover principalmente compostos 
orgânicos de enxofre. É constituída 
por hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente superiores a C20 e 
destila acima de 
aproximadamente 350 °C. Este 
produto geralmente contém 5% em 
peso ou mais de hidrocarbonetos 
aromáticos polinucleares com 4 a 6
membros.]

649-016-00-5 265-181-2 64742-78-5

Gasóleos (petróleo), de vácuo 
pesados hidrogenodessulfurizados; 
fuelóleo

649-017-00-0 265-189-6 64742-86-5
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida de um 
processo de hidrogenodessulfurização 
catalítica. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C20
até C50 e destila no intervalo de 
aproximadamente 350 °C a 600 °C. 
Este produto geralmente contém 5% 
em peso ou mais de hidrocarbonetos 
aromáticos polinucleares com 4 a 6
membros.]

Resíduos (petróleo), do steam-
-cracking; fuelóleo

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como a 
fracção residual da destilação dos 
produtos de um processo de steam-
-cracking (incluindo o steam-cracking 
para produção de etileno). É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos insaturados com 
números de átomos de carbono 
predominantemente superiores a C14 e 
destila acima de 
aproximadamente 260 °C. Este 
produto geralmente contém 5% em 
peso ou mais de hidrocarbonetos 
aromáticos polinucleares com 4 a 6
membros.]

649-018-00-6 265-193-8 64742-90-1

Resíduos (petróleo), atmosféricos; 
fuelóleo

649-019-00-1 269-777-3 68333-22-2
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[Um resíduo complexo da destilação 
atmosférica de petróleo bruto. É 
constituído por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente superiores a C11 e 
destila acima de 
aproximadamente 200 °C. Este 
produto pode conter 5% em peso ou 
mais de hidrocarbonetos aromáticos 
polinucleares com 4 a 6 membros.]

Óleos clarificados (petróleo), do 
cracking catalítico 
hidrogenodessulfurizados; fuelóleo

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
de óleo clarificado do cracking 
catalítico com hidrogénio para 
converter enxofre orgânico em 
sulfureto de hidrogénio que é 
removido. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente superiores a C20 e 
destila acima de 
aproximadamente 350 °C. Este 
produto pode conter 5% em peso ou 
mais de hidrocarbonetos aromáticos 
polinucleares com 4 a 6 membros.]

649-020-00-7 269-782-0 68333-26-6

Destilados (petróleo), médios do 
cracking catalítico 
hidrogenodessulfurizados; fuelóleo

649-021-00-2 269-783-6 68333-27-7
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
de destilados médios do cracking 
catalítico com hidrogénio para 
converter enxofre orgânico em 
sulfureto de hidrogénio que é 
removido. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C11
até C30 e destila no intervalo de 
aproximadamente 205 °C a 450 °C. 
Contém uma proporção relativamente 
elevada de hidrocarbonetos 
aromáticos tricíclicos.]

Destilados (petróleo), pesados do 
cracking catalítico 
hidrogenodessulfurizados; fuelóleo
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
de destilados pesados do cracking 
catalítico com hidrogénio para 
converter enxofre orgânico em 
sulfureto de hidrogénio que é 
removido. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C15
até C35 e destila no intervalo de 
aproximadamente 260 °C a 500 °C. 
Este produto pode conter 5% em peso 
ou mais de hidrocarbonetos 
aromáticos polinucleares com 4 a 6
membros.]

649-022-00-8 269-784-1 68333-28-8

Fuelóleo, resíduos dos gasóleos de 
destilação directa, ricos em enxofre; 
fuelóleo

649-023-00-3 270-674-0 68476-32-4
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Fuel-oil, residual; fuelóleo

[O produto líquido de várias fracções 
de refinaria, normalmente resíduos. A 
composição é complexa e varia com a 
origem do petróleo bruto.]

649-024-00-9 270-675-6 68476-33-5

Resíduos (petróleo), da destilação do 
resíduo da coluna de fraccionamento 
do reformer catalítico; fuelóleo
[Um resíduo complexo da destilação 
do resíduo da coluna de 
fraccionamento do reformer 
catalítico. Destila acima de 
aproximadamente 399 °C.]

649-025-00-4 270-792-2 68478-13-7

Resíduo (petróleo), do gasóleo pesado 
do coker e do gasóleo de vácuo; 
fuelóleo
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida como a 
fracção da destilação de gasóleo 
pesado do coker e gasóleo de vácuo. 
É constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente superiores a C13 e 
destila acima de 
aproximadamente 230 °C.]

649-026-00-X 270-796-4 68478-17-1

Resíduos (petróleo), pesados do coker 
e leves de vácuo; fuelóleo

649-027-00-5 270-983-0 68512-61-8
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida como a 
fracção residual da destilação do 
gasóleo pesado do coker e gasóleo 
leve de vácuo. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente superiores a C13 e 
destila acima de 
aproximadamente 230 °C.]

Resíduos (petróleo), leves de vácuo; 
fuelóleo

[Um resíduo complexo da destilação 
de vácuo de resíduo da destilação de 
petróleo bruto. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente superiores a C13 e 
destila acima de 
aproximadamente 230 °C.

649-028-00-0 270-984-6 68512-62-9

Resíduos (petróleo), leves do steam-
-cracking; fuelóleo

[Um resíduo complexo da destilação 
dos produtos de um processo de 
steam-cracking. É constituído 
predominantemente por 
hidrocarbonetos insaturados e 
aromáticos com números de átomos 
de carbono superiores a C7 e destila 
acima de aproximadamente 101 °C 
a 555 °C.]

649-029-00-6 271-013-9 68513-69-9

Fuel-oil, n.º 6; fuelóleo

[Fuel-oil com uma viscosidade 
a 37,7 °C compreendida entre um 
mínimo de 197 10-6 m2.s-1 e um 
máximo de 197 10-5 m2.s-1 .]

649-030-00-1 271-384-7 68553-00-4
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Resíduos (petróleo), da unidade de 
topping, com baixo teor em enxofre; 
fuelóleo

[Uma mistura complexa de 
hidrocarbonetos com baixo teor em 
enxofre produzida como a fracção 
residual da destilação na unidade de 
topping do petróleo bruto. É o resíduo 
após a remoção dos cortes gasolina de 
destilação directa, petróleo e gasóleo.]

649-031-00-7 271-763-7 68607-30-7

Gasóleos (petróleo), atmosféricos 
pesados; fuelóleo
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pela 
destilação de petróleo bruto. É 
constituída por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C7
até C35 e destila no intervalo de 
aproximadamente 121 °C a 510 °C.

649-032-00-2 272-184-2 68783-08-4

Resíduos (petróleo), da coluna de 
remoção de gases do coker, contendo 
hidrocarbonetos aromáticos 
polinucleares; fuelóleo
[Uma combinação muito complexa de 
hidrocarbonetos produzida como a 
fracção residual da destilação do 
resíduo de vácuo e dos produtos de 
um processo de cracking térmico. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente superiores a C20 e 
destila acima de 
aproximadamente 350 °C. Esta 
fracção geralmente contém 5% em 
peso ou mais de hidrocarbonetos 
aromáticos polinucleares com 4 a 6
membros.]

649-033-00-8 272-187-9 68783-13-1
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Destilados (petróleo), de vácuo de 
resíduos do petróleo; fuelóleo
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação de vácuo do resíduo da 
destilação atmosférica de petróleo 
bruto.]

649-034-00-3 273-263-4 68955-27-1

Resíduos (petróleo), do steam-
-cracking, resinosos; fuelóleo

[Um resíduo complexo da destilação 
de resíduos de petróleo do steam-
-cracking.]

649-035-00-9 273-272-3 68955-36-2

Destilados (petróleo), médios de 
vácuo; fuelóleo
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação de vácuo do resíduo da 
destilação atmosférica de petróleo 
bruto. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C14
até C42 e destila no intervalo de 
aproximadamente 250 °C a 545 °C. 
Esta fracção pode conter 5% em peso 
ou mais de hidrocarbonetos 
aromáticos polinucleares com 4 a 6
membros.]

649-036-00-4 274-683-0 70592-76-6

Destilados (petróleo), leves de vácuo; 
fuelóleo

649-037-00-X 247-684-6 70592-77-7
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação de vácuo do resíduo da 
destilação atmosférica de petróleo 
bruto. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C11
até C35 e destila no intervalo de 
aproximadamente 250 °C a 545 °C.

Destilados (petróleo), de vácuo; 
fuelóleo
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação de vácuo de resíduo da 
destilação atmosférica de petróleo 
bruto. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C15
até C50 e destila no intervalo de 
aproximadamente 270 °C a 600 °C. 
Esta fracção geralmente contém 5% 
em peso ou mais de hidrocarbonetos 
aromáticos polinucleares com 4 a 6
membros.]

649-038-00-5 274-685-1 70592-78-8

Gasóleo (petróleo), pesados de vácuo 
do coker hidrogenodessulfurizados; 
fuelóleo

649-039-00-0 285-555-9 85117-03-9
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por 
hidrogenodessulfurização de 
destilados pesados do coker. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C18
até C44 e destila no intervalo de 
aproximadamente 304 °C a 548 °C. 
Pode conter 5% ou mais,em peso, de 
hidrocarbonetos aromáticos 
polinucleares com 4 a 6 membros.]

Resíduos (petróleo), do steam-
-cracking, destilados; fuelóleo

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida durante a 
produção de alcatrão de petróleo 
refinado por destilação de alcatrão do 
steam-cracking. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos aromáticos e outros e 
por compostos orgânicos de enxofre.]

649-040-00-6 292-657-7 90669-75-3

Resíduos (petróleo), de vácuo; 
fuelóleo

[Um resíduo complexo da destilação 
de vácuo do resíduo da destilação 
atmosférica de petróleo bruto. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente superiores a C24 e 
destila acima de 
aproximadamente 390 °C.]

649-041-00-1 292-658-2 90669-76-4
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Fuel-oil, pesado, de alto teor em 
enxofre; fuelóleo
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pela 
destilação de petróleo bruto. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos alifáticos, aromáticos 
e cicloalifáticos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente superiores a C25 e 
destila acima de 
aproximadamente 400 °C.]

649-042-00-7 295-396-7 92045-14-2

Resíduos (petróleo), do cracking 
catalítico; fuelóleo
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida como a 
fracção residual da destilação dos 
produtos de um processo de cracking 
catalítico. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente superiores a C11 e 
destila acima de 
aproximadamente 200 °C.]

649-043-00-2 295-511-0 92061-97-7

Destilados (petróleo), intermédios do 
cracking catalítico, degradados 
termicamente; fuelóleo

649-044-00-8 295-990-6 92201-59-7



7524/8/06 REV 8 ILC/jcc 120
ANEXO XVII DG C I PT

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação de produtos de um 
processo de cracking catalítico que 
foi usada como fluido térmico. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos que destilam no 
intervalo de aproximadamente 220 °C 
a 450 °C. Esta fracção geralmente 
contém compostos orgânicos de 
enxofre.]

Óleos residuais (petróleo); fuelóleo
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos, compostos de 
enxofre e compostos orgânicos 
contendo metais obtida como o 
resíduo de processos de cracking de 
fraccionamento de uma refinaria. 
Produz um óleo acabado com uma 
viscosidade superior a 2 10-6 m².s-1

a 100 °C. ]

649-045-00-3 298-754-0 93821-66-0

Resíduos, do steam-cracking, tratados 
termicamente; fuelóleo

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pelo 
tratamento e destilação dos produtos 
do steam-cracking de nafta não 
tratada. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos insaturados que 
destilam acima de 
aproximadamente 180 °C.]

649-046-00-9 308-733-0 98219-64-8
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Destilados (petróleo), médios 
hidrogenodessulfurizados; fuelóleo

649-047-00-4 309-863-0 101316-57-8

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
de um produto petrolífero com 
hidrogénio. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C9
até C25 e destila no intervalo de 
aproximadamente 150 °C a 400 °C.

Resíduos (petróleo), do fraccionador 
do reformer catalítico; fuelóleo
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida como a 
fracção residual da destilação do 
produto de um processo de reforming 
catalítico. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos aromáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C10
até C25 e destila no intervalo de 
aproximadamente 160 °C a 400 °C. 
Esta fracção pode conter 5% em peso 
ou mais de hidrocarbonetos 
aromáticos polinucleares com 4 a 6
membros.]

649-048-00-X 265-069-3 64741-67-9
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Petróleo; petróleo bruto

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos alifáticos, alicíclicos 
e aromáticos. Pode conter também 
pequenas quantidades de compostos 
de azoto, de enxofre e de oxigénio. 
Esta categoria compreende os 
petróleos leve, médio e pesado, bem 
como os extraídos de areias asfálticas. 
Não estão incluídos nesta definição 
materiais hidrocarboníferos que 
requerem modificações químicas 
substanciais para recuperação ou 
conversão em matérias-primas 
petrolíferas tais como óleos de xistos 
betuminosos brutos e processados e 
combustíveis líquidos de carvão.]

649-049-00-5 232-298-5 8002-05-9

Gases (petróleo), produtos de cabeça 
do despropanizador da nafta do 
cracking catalítico, ricos em C3 e sem 
ácidos; gases de petróleo liquefeitos

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por 
fraccionamento de hidrocarbonetos 
do cracking catalítico tratada para 
remoção de impurezas ácidas. É 
constituída por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono na 
gama de C2 até C4, 
predominantemente C3.]

649-062-00-6 270-755-0 68477-73-6 K
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Gases (petróleo), do cracker 
catalítico; gases de petróleo 
liquefeitos

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação dos produtos de um 
processo de cracking catalítico. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos alifáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C6.]

649-063-00-1 270-756-6 68477-74-7 K

Gases (petróleo), do cracker 
catalítico, ricos em C1-5; gases de 
petróleo liquefeitos

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação de produtos de um 
processo de cracking catalítico. É 
constituída por hidrocarbonetos 
alifáticos com números de átomos de 
carbono na gama de C1 até C6, 
predominantemente C1 até C5.]

649-064-00-7 270-757-1 68477-75-8 K

Gases (petróleo), de cabeça do 
estabilizador da nafta polimerizada 
cataliticamente, ricos em C2-4; gases 
de petróleo liquefeitos

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por 
estabilização do fraccionamento de 
nafta polimerizada cataliticamente. É 
constituída por hidrocarbonetos 
alifáticos com números de átomos de 
carbono na gama de C2 até C6, 
predominantemente C2 até C4.]

649-065-00-2 270-758-7 68477-76-9 K
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Gases (petróleo), do reformer 
catalítico, ricos em C1-4; gases de 
petróleo liquefeitos

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida por 
destilação de produtos de um 
processo de reforming catalítico. É 
constituída por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono na 
gama de C1 até C6, 
predominantemente C1 até C4.]

649-066-00-8 270-760-8 68477-79-2 K

Gases (petróleo), C3-5 olefínicos-
-parafínicos de carga de alquilação; 
gases de petróleo liquefeitos
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos olefínicos e 
parafínicos com números de átomos 
de carbono na gama de C3 até C5
usada como carga de um processo de 
alquilação. A temperatura crítica 
destas combinações é normalmente 
inferior à temperatura ambiente.]

649-067-00-3 270-765-5 68477-83-8 K

Gases (petróleo), ricos em C4; gases 
de petróleo liquefeitos
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida por 
destilação de produtos de um 
processo de fraccionamento catalítico. 
É constituída por hidrocarbonetos 
alifáticos com números de átomos de 
carbono na gama de C3 até C5, 
predominantemente C4.]

649-068-00-9 270-767-6 68477-85-0 K
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Gases (petróleo), de cabeça do 
desetanizador; gases de petróleo 
liquefeitos

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida por 
destilação das fracções de gás e 
gasolina do processo de cracking 
catalítico. Contém 
predominantemente etano e etileno.]

649-069-00-4 270-768-1 68477-86-1 K

Gases (petróleo), de cabeça da coluna 
do desisobutanizador; gases de 
petróleo liquefeitos
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação atmosférica de uma fracção 
de butanos-butilenos. É constituída 
por hidrocarbonetos alifáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C3
até C4.]

649-070-00-X 270-769-7 68477-87-2 K

Gases (petróleo), secos do 
despropanizador, ricos em propeno; 
gases de petróleo liquefeitos

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação de produtos das fracções de 
gás e gasolina de um processo de 
cracking catalítico. É constituída 
predominantemente por propileno 
com algum etano e propano.]

649-071-00-5 270-772-3 68477-90-7 K

Gases (petróleo), de cabeça do 
despropanizador; gases de petróleo 
liquefeitos

649-072-00-0 270-773-9 68477-91-8 K
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida por 
destilação de produtos das fracções de 
gás e gasolina de um processo de 
cracking catalítico. É constituída por 
hidrocarbonetos alifáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C2
até C4.]

Gases (petróleo), de cabeça do 
despropanizador de uma unidade de 
recuperação de gases; gases de 
petróleo liquefeitos

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por 
fraccionamento de várias fracções de 
hidrocarbonetos. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono na gama de C1 até 
C4, predominantemente propano.]

649-073-00-6 270-777-0 68477-94-1 K

Gases (petróleo), de alimentação da 
unidade Girbatol; gases de petróleo 
liquefeitos
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos usada como 
alimentação da unidade Girbatol para 
remoção de sulfureto de hidrogénio. É 
constituída por hidrocarbonetos 
alifáticos com números de átomos de 
carbono predominantemente na gama 
de C2 até C4.]

649-074-00-1 270-778-6 68477-95-2 K
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Gases (petróleo), da coluna de 
fraccionamento da nafta isomerizada, 
ricos em C4, sem sulfureto de 
hidrogénio; gases de petróleo 
liquefeitos

649-075-00-7 270-782-8 68477-99-6 K

Gás residual (petróleo), do tanque de 
refluxo do fraccionamento de óleo 
clarificado de cracking catalítico e 
resíduo de vácuo de cracking térmico; 
gases de petróleo liquefeitos

649-076-00-2 270-802-5 68478-21-7 K

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por 
fraccionamento de óleo clarificado de 
cracking catalítico e resíduo de vácuo 
de cracking térmico. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C6.]

Gás residual (petróleo), da torre de 
absorção de estabilização da nafta do 
cracking catalítico; gases de petróleo 
liquefeitos
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por 
estabilização da nafta do cracking 
catalítico. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C6.]

649-077-00-8 270-803-0 68478-22-8 K
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Gás residual (petróleo), do 
fraccionador de correntes combinadas 
do cracker catalítico, reformer 
catalítico e hidrogenodessulfurizador; 
gases de petróleo liquefeitos

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida do 
fraccionamento de produtos dos 
processos de cracking catalítico, 
reforming catalítico e 
hidrogenodessulfurização tratados 
para remoção de impurezas ácidas. 
São constituídos predominantemente 
por hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C5.]

649-078-00-3 270-804-6 68478-24-0 K

Gás residual (petróleo), do 
estabilizador do fraccionamento de 
nafta do reforming catalítico; gases de 
petróleo liquefeitos

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida da 
estabilização do fraccionamento de 
nafta do reforming catalítico. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C4.]

649-079-00-9 270-806-7 68478-26-2 K
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Gás residual (petróleo), saturado de 
várias origens, rico em C4; gases de 
petróleo liquefeitos

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por 
estabilização do fraccionamento de 
gás de destilação, nafta de destilação 
directa e gás do estabilizador da do 
reforming catalítico da nafta. É 
constituída por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono na 
gama de C3 até C6, 
predominantemente butano e 
isobutano.]

649-080-00-4 270-813-5 68478-32-0 K

Gás residual (petróleo), saturado da 
unidade recuperação de gases, rico 
em C1-2; gases de petróleo liquefeitos

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por 
fraccionamento do gás de destilação, 
nafta de destilação directa e gás do 
estabilizador dos produtos do 
reforming catalítico da nafta. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono na gama de C1 até 
C5, predominantemente metano e 
etano.]

649-081-00-X 270-814-0 68478-33-1 K
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Gás residual (petróleo), do cracker 
térmico dos resíduos de vácuo; gases 
de petróleo liquefeitos

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida do cracking 
térmico de resíduos de vácuo. É 
constituída por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C5.]

649-082-00-5 270-815-6 68478-34-2 K

Hidrocarbonetos, ricos em C3-4, 
destilado do petróleo; gases de 
petróleo liquefeitos

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida por 
destilação e condensação de petróleo 
bruto. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono na gama de C3 até 
C5, predominantemente C3 até C4.]

649-083-00-0 270-990-9 68512-91-4 K

Gases (petróleo), do desexanizador da 
nafta de destilação directa; gases de 
petróleo liquefeitos

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pelo 
fraccionamento da nafta de destilação 
directa. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C2
até C6.]

649-084-00-6 271-000-8 68513-15-5 K

Gases (petróleo), do despropanizador 
de um processo de hidrocracking, 
ricos em hidrocarbonetos; gases de 
petróleo liquefeitos

649-085-00-1 271-001-3 68513-16-6 K
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação de um processo de 
hidrocracking. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C4. Pode conter também pequenas 
quantidades de hidrogénio e sulfureto 
de hidrogénio.]

Gases (petróleo), do estabilizador da 
nafta leve de destilação directa; gases 
de petróleo liquefeitos
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pela 
estabilização de nafta leve de 
destilação directa. É constituída por 
hidrocarbonetos alifáticos saturados 
com números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C2
até C6.]

649-086-00-7 271-002-9 68513-17-7 K

Resíduos (petróleo), do splitter da 
alquilação, ricos em C4; gases de 
petróleo liquefeitos

[Um resíduo complexo da destilação 
de fracções de várias operações de 
uma refinaria. É constituído por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono na gama de C4 até 
C5, predominantemente butano e 
destila no intervalo de 
aproximadamente –11,7 °C 
a 27,8 °C.]

649-087-00-2 271-010-2 68513-66-6 K

Hidrocarbonetos, C1-4, tratados 
(sweetened); gases de petróleo 
liquefeitos

649-089-00-3 271-038-5 68514-36-3 K
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida submetendo 
hidrocarbonetos gasosos a um 
processo de sweetening para 
conversão de mercaptans ou remoção 
de impurezas ácidas. É constituída 
por hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C4 e destila no intervalo de 
aproximadamente –164 °C a –0,5 °C.

Hidrocarbonetos, C1-3; gases de 
petróleo liquefeitos

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C3 e que destila no intervalo de 
aproximadamente –164 °C a –42 °C.]

649-090-00-9 271-259-7 68527-16-2 K

Hidrocarbonetos, C1-4, fracção do 
desbutanizador; gases de petróleo 
liquefeitos

649-091-00-4 271-261-8 68527-19-5 K

Gases (petróleo), C1-5, húmidos; gases 
de petróleo liquefeitos

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação de petróleo bruto e/ou 
cracking de gasóleo de vácuo. É 
constituída por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C5.]

649-092-00-X 271-624-0 68602-83-5 K

Hidrocarbonetos, C2-4; gases de 
petróleo liquefeitos

649-093-00-5 271-734-9 68606-25-7 K

Hidrocarbonetos, C3; gases de 
petróleo liquefeitos

649-094-00-0 271-735-4 68606-26-8 K
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Gases (petróleo), de alimentação da 
alquilação; gases de petróleo 
liquefeitos

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pelo 
cracking catalítico do gasóleo. É 
constituída por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C3
até C4.]

649-095-00-6 271-737-5 68606-27-9 K

Gases (petróleo), do fraccionamento 
dos produtos de cauda do 
despropanizador; gases de petróleo 
liquefeitos
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida do 
fraccionamento dos produtos de 
cauda do despropanizador. É 
constituída predominantemente por 
butano, isobutano e butadieno.]

649-096-00-1 271-742-2 68606-34-8 K

Gases (petróleo), de mistura gases da 
refinaria; gases de petróleo liquefeitos
[Uma combinação complexa obtida 
das várias unidades de uma refinaria. 
É constituída por hidrogénio, 
sulfureto de hidrogénio e 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C5.]

649-097-00-7 272-183-7 68783-07-3 K

Gases (petróleo), do cracking
catalítico; gases de petróleo 
liquefeitos

649-098-00-2 272-203-4 68783-64-2 K
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação dos produtos de um 
processo de cracking catalítico. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C3
até C5.]

Gases (petróleo), C2-4, tratados 
(sweetened); gases de petróleo 
liquefeitos
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
de uma fracção petrolífera por um 
processo de sweetening para 
conversão de mercaptans ou remoção 
de impurezas ácidas. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados e 
insaturados com números de átomos 
de carbono predominantemente na 
gama de C2 até C4 e destila no 
intervalo de aproximadamente –51 °C 
a –34 °C.]

649-099-00-8 272-205-5 68783-65-3 K

Gases (petróleo), do fraccionamento 
de petróleo bruto; gases de petróleo 
liquefeitos
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pelo 
fraccionamento de petróleo bruto. É 
constituída por hidrocarbonetos 
alifáticos saturados com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C5.]

649-100-00-1 272-871-7 68918-99-0 K
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Gases (petróleo), do desexanizador; 
gases de petróleo liquefeitos
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pelo 
fraccionamento de várias fracções de 
nafta combinadas. É constituída por 
hidrocarbonetos alifáticos saturados 
com números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C5.]

649-101-00-7 272-872-2 68919-00-6 K

Gases (petróleo), do estabilizador do 
fraccionamento de gasolina leve de 
destilação directa; gases de petróleo 
liquefeitos
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pelo 
fraccionamento de gasolina leve de 
destilação directa. É constituída por 
hidrocarbonetos alifáticos saturados 
com números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C5.]

649-102-00-2 272-878-5 68919-05-1 K

Gases (petróleo), do stPIRper da 
unidade de dessulfurização unifiner 
de nafta; gases de petróleo liquefeitos

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida por um 
processo de dessulfurização unifiner 
da nafta e separada desta. É 
constituída por hidrocarbonetos 
alifáticos saturados com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C4.]

649-103-00-8 272-879-0 68919-06-2 K
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Gases (petróleo), do reforming 
catalítico da nafta de destilação 
directa; gases de petróleo liquefeitos

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pelo 
reforming catalítico de nafta de
destilação directa e fraccionamento 
do efluente total. É constituída por 
metano, etano e propano.]

649-104-00-3 272-882-7 68919-09-5 K

Gases (petróleo), de cabeça do 
separador do cracker catalítico de 
leito fluidizado; gases de petróleo 
liquefeitos

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pelo 
fraccionamento da carga ao separador 
C3-C4. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos em C3.]

649-105-00-9 272-893-7 68919-20-0 K

Gases (petróleo), do estabilizador da 
destilação directa; gases de petróleo 
liquefeitos
[Uma combinação de hidrocarbonetos 
obtida do fraccionamento do líquido 
da primeira coluna usada na 
destilação de petróleo bruto. É 
constituída por hidrocarbonetos 
alifáticos saturados com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C4.]

649-106-00-4 272-883-2 68919-10-8 K

Gases (petróleo), do desbutanizador 
de nafta do cracking catalítico; gases 
de petróleo liquefeitos

649-107-00-X 273-169-3 68952-76-1 K
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida do 
fraccionamento da nafta do cracking 
catalítico. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C4.]

Gás residual (petróleo), do 
estabilizador do destilado e da nafta
do cracking catalítico; gases de 
petróleo liquefeitos
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pelo 
fraccionamento da nafta e de 
destilado do cracking catalítico. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C4.]

649-108-00-5 273-170-9 68952-77-2 K

Gás residual (petróleo), de destilado 
do cracking térmico e da coluna de 
absorção de gasóleo e nafta; gases de 
petróleo liquefeitos

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida da separação 
de destilados do cracking térmico, 
nafta e gasóleo. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C6.]

649-109-00-0 273-175-6 68952-81-8 K

Gás residual (petróleo), do 
estabilizador do fraccionamento de 
hidrocarbonetos do cracking térmico, 
coking de petróleo; gases de petróleo 
liquefeitos predominantemente na 
gama de C1 até C6.]

649-110-00-6 273-176-1 68952-82-9 K
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[Uma combinação complexa de
hidrocarbonetos obtida por 
estabilização do fraccionamento de 
produtos do cracking térmico de 
hidrocarbonetos de um processo de 
coking de petróleo. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono

Gases (petróleo), leves do steam-
-cracking, concentrado de butadieno; 
gases de petróleo liquefeitos

[Uma combinação de hidrocarbonetos 
produzida pela destilação dos 
produtos de um processo de cracking 
térmico. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente de C4.]

649-111-00-1 273-265-5 68955-28-2 K

Gases (petróleo), de cabeça do 
estabilizador do reformer catalítico da 
nafta de destilação directa; gases de 
petróleo liquefeitos
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pelo 
reforming catalítico de nafta de 
destilação directa e fraccionamento 
do efluente total. É constituída por 
hidrocarbonetos alifáticos saturados 
com números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C2
até C4.]

649-112-00-7 273-270-2 68955-34-0 K

Hidrocarbonetos, C4; gases de 
petróleo liquefeitos

649-113-00-2 289-339-5 87741-01-3 K

Alcanos, C1-4, ricos em C3; gases de 
petróleo liquefeitos

649-114-00-8 292-456-4 90622-55-2 K
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Gases (petróleo), ricos em C3 do 
steam-cracker; gases de petróleo 
liquefeitos

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação de produtos de um 
processo de steam-cracking. É 
constituída predominantemente por 
propileno com algum propano no 
intervalo de aproximadamente –
70 °C a 0 °C.]

649-115-00-3 295-404-9 92045-22-2 K

Hidrocarbonetos, C4, destilado do 
steam-cracker; gases de petróleo 
liquefeitos
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação dos produtos de um 
processo de steam-cracking. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono de C4, 
predominantemente 1-buteno e 2-
-buteno, contendo também algum 
butano e isobuteno e destila no 
intervalo de aproximadamente –12 °C 
a 5 °C.]

649-116-00-9 295-405-4 92045-23-3 K

Gases de petróleo, liquefeitos, 
tratados (sweetened), fracção C4; 
gases de petróleo liquefeitos

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida submetendo 
uma mistura de gases de petróleo 
liquefeitos a um processo de 
sweetening para oxidar mercaptans ou 
para remover impurezas ácidas. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos em C4 saturados e 
insaturados.]

649-117-00-4 295-463-0 92045-80-2 K
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Hidrocarbonetos, C4, sem 1,3-
-butadieno e isobuteno; gases de 
petróleo liquefeitos

649-118-00-X 306-004-1 95465-89-7 K

Refinados (petróleo, fracção C4 do 
steam-cracking extraída com acetato 
de amónio cuproso, C3-5 e C3-5
insaturados, sem butadieno; gases de 
petróleo liquefeitos

649-119-00-5 307-769-4 97722-19-5 K

Gases (petróleo), de alimentação do 
processo de tratamento com aminas; 
gás de refinaria

[O gás de alimentação ao sistema de 
tratamento com aminas para remoção 
de sulfureto de hidrogénio. É 
constituído por hidrogénio. Podem 
também estar presentes monóxido de 
carbono, dióxido de carbono, 
sulfureto de hidrogénio e 
hidrocarbonetos alifáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C5.]

649-120-00-0 270-746-1 68477-65-6 K

Gases (petróleo), do 
hidrogenodessulfurizador da unidade 
de benzeno; gás de refinaria
[Gases produzidos na unidade de 
benzeno. São constituídos 
principalmente por hidrogénio. 
Podem também estar presentes 
monóxido de carbono e 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C6, incluindo benzeno.]

649-121-00-6 270-747-7 68477-66-7 K

Gases (petróleo), reciclo da unidade 
de benzeno, ricos em hidrogénio; gás 
de refinaria

649-122-00-1 270-748-2 68477-67-8 K
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por 
reciclagem dos gases de unidade de 
benzeno. É constituída principalmente 
por hidrogénio com pequenas 
quantidades variáveis de monóxido de 
carbono e hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono na 
gama de C1 até C6.]

Gases (petróleo), de mistura de 
hidrocarbonetos, ricos em hidrogénio 
e azoto; gás de refinaria
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por destilação 
de uma mistura de hidrocarbonetos. É 
constituída principalmente por 
hidrogénio de azoto com pequenas 
quantidades variáveis de monóxido de 
carbono, dióxido de carbono, e 
hidrocarbonetos alifáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C5.]

649-123-00-7 270-749-8 68477-68-9 K

Gases (petróleo), de cabeça do 
estabilizador da nafta do reforming 
catalítico; gás de refinaria

649-124-00-2 270-759-2 68477-77-0 K

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por 
estabilização da nafta do reforming 
catalítico. É constituída por 
hidrogénio e hidrocarbonetos 
alifáticos saturados com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C4.]

Gases (petróleo), do reciclo do 
reformer catalítico da fracção C6-8; 
gás de refinaria

649-125-00-8 270-761-3 68477-80-5 K
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida por 
destilação de produtos do reforming 
catalítico de fracção C6-8 e reciclada 
para conservar hidrogénio. É 
constituída principalmente por 
hidrogénio. Pode também conter 
pequenas quantidades variáveis de 
monóxido de carbono, dióxido de 
carbono, azoto e hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C6.]

Gases (petróleo), do reformer 
catalítico da fracção C6-8; gás de 
refinaria
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida por 
destilação dos produtos do reforming 
catalítico da fracção C6-8. É 
constituída por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono na 
gama de C1 até C5 e hidrogénio.]

649-126-00-3 270-762-9 68477-81-6 K

Gases (petróleo), reciclados C6-8 do 
reforming catalítico, ricos em 
hidrogénio; gás de refinaria

649-127-00-9 270-763-4 68477-82-7 K

Gases (petróleo), fluxo de retorno em 
C2; gás de refinaria

649-128-00-4 270-766-0 68477-84-9 K
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pela extracção 
de hidrogénio de uma corrente gasosa 
constituída principalmente por 
hidrogénio com pequenas quantidades 
de azoto, monóxido de carbono, 
metano, etano, e etileno. Contém 
predominantemente hidrocarbonetos 
tais como metano, etano, e etileno 
com pequenas quantidades de 
hidrogénio, azoto e monóxido de 
carbono.]

Gases (petróleo), ácidos secos, de 
uma unidade de concentração de 
gases; gás de refinaria

[A combinação complexa de gases 
secos produzidos numa unidade de 
concentração de gases. É constituída 
por hidrogénio, sulfureto de 
hidrogénio e hidrocarbonetos com
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C3.]

649-129-00-X 270-774-4 68477-92-9 K

Gases (petróleo), da destilação da 
coluna de reabsorção de bases 
concentrados; gás de refinaria
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida por 
destilação dos produtos de misturas 
de correntes gasosas numa coluna de 
reabsorção de um processo de 
concentração de gases. É constituída 
predominantemente por hidrogénio, 
monóxido de carbono, dióxido de 
carbono, azoto, sulfureto de 
hidrogénio e hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono na 
gama de C1 até C3.]

649-130-00-5 270-776-5 68477-93-0 K
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Gases (petróleo), da coluna de 
absorção de hidrogénio; gás de 
refinaria

[Uma combinação complexa obtida 
por absorção de hidrogénio a partir de 
uma fracção rica em hidrogénio. É 
constituída por hidrogénio, monóxido 
de carbono, azoto e metano com 
pequenas quantidades de 
hidrocarbonetos em C2.]

649-131-00-0 270-779-1 68477-96-3 K

Gases (petróleo), ricos em 
hidrogénio; gás de refinaria
[Uma combinação complexa separada 
como um gás por arrefecimento de 
uma fracção de hidrocarbonetos 
gasosos. É constituída principalmente 
por hidrogénio com pequenas 
quantidades variáveis de monóxido de 
carbono, azoto, metano e 
hidrocarbonetos em C2.]

649-132-00-6 270-780-7 68477-97-4 K

Gases (petróleo), de reciclo de 
misturas de hidrocarbonetos da 
unidade de tratamento com 
hidrogénio, ricos em hidrogénio e 
azoto; gás de refinaria

[Uma combinação complexa obtida 
de misturas de hidrocarbonetos de gás 
de reciclo tratado com hidrogénio. É 
constituída principalmente por 
hidrogénio e azoto com pequenas 
quantidades variáveis de monóxido de 
carbono, dióxido de carbono e 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C5.]

649-133-00-1 270-781-2 68477-98-5 K
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Gases (petróleo), de reciclo, ricos em 
hidrogénio; gás de refinaria
[Uma combinação complexa obtida 
dos gases de reciclo. É constituída 
principalmente por hidrogénio com 
pequenas quantidades variáveis de 
monóxido de carbono, dióxido de 
carbono, azoto, sulfureto de 
hidrogénio e hidrocarbonetos 
alifáticos saturados com números de 
átomos de carbono na gama de C1 até 
C5.]

649-134-00-7 270-783-3 68478-00-2 K

Gases (petróleo), de make-up do 
reformer catalítico, ricos em 
hidrogénio; gás de refinaria

[Uma combinação complexa obtida 
do efluente dos reformers. É 
constituída principalmente por 
hidrogénio com pequenas quantidades 
variáveis de monóxido de carbono e 
hidrocarbonetos alifáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C5.]

649-135-00-2 270-784-9 68478-01-3 K

Gases (petróleo), da unidade de 
hydroforming; gás de refinaria
[Uma combinação complexa obtida 
do processo de hydroforming. É 
constituída predominantemente por 
hidrogénio, metano, e etano com 
pequenas quantidades variáveis de 
sulfureto de hidrogénio e 
hidrocarbonetos alifáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C3
até C5.]

649-136-00-8 270-785-4 68478-02-4 K

Gases (petróleo), da unidade de 
hydroforming, ricos em hidrogénio e 
metano; gás de refinaria

649-137-00-3 270-787-5 68478-03-5 K
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[Uma combinação complexa obtida 
do processo de hydroforming. É 
constituída predominantemente por 
hidrogénio e metano com pequenas 
quantidades variáveis de monóxido de 
carbono, dióxido de carbono, azoto e 
hidrocarbonetos alifáticos saturados 
com números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C2
até C5.]

Gases (petróleo), de make-up da 
unidade de hydroforming, ricos em 
hidrogénio; gás de refinaria

[Uma combinação complexa obtida 
do processo de hydroforming. É 
constituída predominantemente por 
hidrogénio com pequenas quantidades 
variáveis de monóxido de carbono e 
hidrocarbonetos alifáticos saturados 
com números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C5.]

649-138-00-9 270-788-0 68478-04-6 K

Gases (petróleo), da destilação dos 
produtos do cracking térmico; gás de 
refinaria

[Uma combinação complexa obtida 
produzida por destilação de produtos 
de um processo de cracking térmico. 
É constituída por hidrogénio, 
sulfureto de hidrogénio, monóxido de 
carbono, dióxido de carbono e 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C6.]

649-139-00-4 270-789-6 68478-05-7 K
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Gás residual (petróleo), da torre de 
absorção de uma unidade de 
refraccionamento de um cracker 
catalítico; gás de refinaria
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida do 
refraccionamento de produtos de um 
processo de cracking catalítico. É 
constituída por hidrogénio e 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C3.]

649-140-00-X 270-805-1 68478-25-1 K

Gás residual (petróleo), do separador 
da nafta do reforming catalítico; gás 
de refinaria
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida dos produtos 
do reforming catalítico da nafta de 
destilação directa. É constituída por 
hidrogénio e hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C6.]

649-141-00-5 270-807-2 68478-27-3 K

Gás residual (petróleo), do 
estabilizador de nafta do reforming 
catalítico; gás de refinaria

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida da 
estabilização de nafta do reforming 
catalítico. É constituída por 
hidrogénio e hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C6.]

649-142-00-0 270-808-8 68478-28-4 K

Gás residual (petróleo), do separador 
da unidade de tratamento com 
hidrogénio de destilados de cracking; 
gás de refinaria

649-143-00-6 270-809-3 68478-29-5 K
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
de destilados de cracking com 
hidrogénio na presença de um 
catalisador. É constituída por 
hidrogénio e hidrocarbonetos 
alifáticos saturados com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C5.]

Gás residual (petróleo), do separador 
da nafta de destilação directa 
hidrogenodessulfurizada; gás de 
refinaria
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida da 
hidrogenodessulfurização de nafta de 
destilação directa. É constituída por 
hidrogénio e hidrocarbonetos 
alifáticos saturados com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C6.]

649-144-00-1 270-810-9 68478-30-8 K

Gases (petróleo), de cabeça do 
estabilizador do reforming catalítico 
da nafta de destilação directa; gás de 
refinaria

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida do reforming 
catalítico de nafta de destilação 
directa seguido de fraccionamento do 
efluente total. É constituída por 
hidrogénio, metano, etano e propano.]

649-145-00-7 270-999-8 68513-14-4 K

Gases (petróleo), do tanque de flash a 
alta pressão do efluente do reformer; 
gás de refinaria

649-146-00-2 271-003-4 68513-18-8 K
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[Uma combinação complexa 
produzida pela separação a alta 
pressão do efluente do reactor de 
reforming. É constituída 
principalmente por hidrogénio com 
pequenas quantidades variáveis de 
metano, etano e propano.]

Gases (petróleo), do tanque de flash a 
baixa pressão do efluente do 
reformer; gás de refinaria
[Uma combinação complexa 
produzida por separação a baixa 
pressão do efluente do reactor de 
reforming. É constituída 
principalmente por hidrogénio com 
pequenas quantidades variáveis de 
metano, etano e propano.]

649-147-00-8 271-005-5 68513-19-9 K

Gases (petróleo), da destilação de gás 
de refinaria; gás de refinaria

[Uma combinação complexa separada 
por destilação de uma corrente gasosa 
contendo hidrogénio, monóxido de 
carbono, dióxido de carbono e 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono na gama de C1 até 
C6 ou obtida por cracking de etano e 
propano. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C2, hidrogénio, azoto e monóxido 
de carbono.]

649-148-00-3 271-258-1 68527-15-1 K

Gases (petróleo), de cabeça do 
despentanizador da unidade de 
tratamento com hidrogénio da 
unidade de benzeno; gás de refinaria

649-149-00-9 271-623-5 68602-82-4 K
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[Uma combinação complexa 
produzida por tratamento da carga da 
unidade de benzeno com hidrogénio 
na presença de um catalisador 
seguido de despentanização. É 
constituída principalmente por 
hidrogénio, etano e propano com 
pequenas quantidades variáveis de 
azoto, monóxido de carbono, dióxido 
de carbono e hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C6. Pode conter vestígios de 
benzeno.]

Gases (petróleo), da coluna de 
absorção secundária, do fraccionador 
dos produtos de cabeça do cracker 
catalítico de leito fluidizado; gás de 
refinaria

[Uma combinação complexa 
produzida pelo fraccionamento dos 
produtos de cabeça do processo de 
cracking catalítico no cracker 
catalítico de leito fluidizado. É 
constituída por hidrogénio, azoto e 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C3.]

649-150-00-4 271-625-6 68602-84-6 K

Produtos petrolíferos, gases de 
refinaria; gás de refinaria

[Uma combinação complexa 
constituída principalmente por 
hidrogénio com pequenas quantidades 
variáveis de metano, etano e 
propano.]

649-151–00–X 271-750-6 68607-11-4 K
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Gases (petróleo), do separador de 
baixa pressão do hidrocracking; gás 
de refinaria

[Uma combinação complexa obtida 
por separação líquido-vapor do 
efluente do reactor do processo de 
hidrocracking. É constituída 
predominantemente por hidrogénio e 
hidrocarbonetos saturados com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1 até 
C3.]

649-152-00-5 272-182-1 68783-06-2 K

Gases (petróleo), de refinaria; gás de 
refinaria
[Uma combinação complexa obtida 
de várias operações de refinação de 
petróleo. É constituída 
predominantemente por hidrogénio e 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C3.]

649-153-00-0 272-338-9 68814-67-5 K

Gases (petróleo), do separador dos 
produtos do platformer; gás de 
refinaria

[Uma combinação complexa obtida 
do reforming químico de naftenos a 
aromáticos. É constituída por 
hidrogénio e hidrocarbonetos 
alifáticos saturados com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C2
até C4.]

649-154-00-6 272-343-6 68814-90-4 K

Gases (petróleo), do despentanizador 
estabilizador de petróleo com enxofre 
tratado com hidrogénio; gás de 
refinaria

649-155-00-1 272-775-5 68911-58-0 K
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[Uma combinação complexa obtida 
da estabilização no despentanizador 
de petróleo tratado com hidrogénio. É 
constituída principalmente por 
hidrogénio, metano, etano, e propano 
com pequenas quantidades variáveis 
de azoto, sulfureto de hidrogénio, 
monóxido de carbono e 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C4
até C5.]

Gases (petróleo), do tanque de flash 
de petróleo com enxofre tratado com 
hidrogénio; gás de refinaria

[Uma combinação complexa obtida 
do tanque de flash da unidade de 
tratamento de petróleo contendo
enxofre com hidrogénio na presença 
de um catalisador. É constituída 
principalmente por hidrogénio e 
metano com pequenas quantidades 
variáveis de azoto, monóxido de 
carbono e hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C2
até C5.]

649-156-00-7 272-776-0 68911-59-1 K

Gases (petróleo), do stPIRper do 
destilado da dessulfurização unifiner; 
gás de refinaria
[Uma combinação complexa separada 
do produto líquido do processo de 
dessulfurização unifiner. É 
constituída por sulfureto de 
hidrogénio, metano, etano e propano.]

649-157-00-2 272-873-8 68919-01-7 K

Gases (petróleo), do fraccionamento 
dos produtos do cracker catalítico de 
leito fluidizado; gás de refinaria

649-158-00-8 272-874-3 68919-02-8 K
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[Uma combinação complexa obtida 
pelo fraccionamento do produto de 
cabeça do processo de cracking 
catalítico em leito fluidizado. É 
constituída por hidrogénio, azoto e 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C5.]

Gases (petróleo), da torre de absorção 
secundária da separação de gases de 
um cracker catalítico de leito 
fluidizado; gás de refinaria
[Uma combinação complexa obtida 
por lavagem do gás de cabeça de um 
cracker catalítico de leito fluidizado. 
É constituída por hidrogénio, azoto, 
metano, etano e propano.]

649-159-00-3 272-875-9 68919-03-9 K

Gases (petróleo), do stPIRper da 
unidade de hidrogenodessulfurização 
de um destilado pesado; gás de 
refinaria

[Uma combinação complexa separada 
do produto líquido de um processo de 
hidrogenodessulfurização de um 
destilado pesado. É constituída por 
hidrogénio, sulfureto de hidrogénio e 
hidrocarbonetos alifáticos saturados 
com números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C5.]

649-160-00-9 272-876-4 68919-04-0 K

Gases (petróleo), do estabilizador do 
platformer, produtos de cauda leves 
do fraccionamento; gás de refinaria

649-161-00-4 272-880-6 68919-07-3 K
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[Uma combinação complexa obtida 
pelo fraccionamento dos produtos de 
cauda leves dos reactores de platina 
da unidade platformer. É constituída 
por hidrogénio, metano, etano e 
propano.]

Gases (petróleo), da coluna de pré-
-flash, da destilação de petróleo bruto; 
gás de refinaria

[Uma combinação complexa 
produzida na coluna de pré-flash 
utilizada na destilação de petróleo 
bruto. É constituída por azoto e 
hidrocarbonetos alifáticos saturados 
com números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C5.]

649-162-00-X 272-881-1 68919-08-4 K

Gases (petróleo), do fraccionador do 
resíduo atmosférico; gás de refinaria

[Uma combinação complexa obtida 
pelo fraccionamento do resíduo 
atmosférico. É constituída por 
hidrogénio e hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C4.]

649-163-00-5 272-884-8 68919-11-9 K

Gases (petróleo), do stPIRper da 
unidade unifiner; gás de refinaria
[Uma combinação de hidrogénio e 
metano obtida pelo fraccionamento 
dos produtos da unidade unifiner.]

649-164-00-0 272-885-3 68919-12-0 K

Gás residual (petróleo), do separador 
da nafta hidrogenodessulfurizada 
cataliticamente; gás de refinaria

649-165-00-6 273-173-5 68952-79-4 K
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida da 
hidrogenodessulfurização de nafta. É 
constituída por hidrogénio, metano, 
etano e propano.]

Gás residual (petróleo), do 
hidrogenodessulfurizador da nafta de 
destilação directa; gás de refinaria
[Uma combinação complexa obtida 
da hidrogenodessulfurização da nafta 
de destilação directa. É constituída 
por hidrogénio e hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C5.]

649-166-00-1 273-174-0 68952-80-7 K

Gases (petróleo), da coluna de 
absorção (leanoil), do fraccionamento 
de produtos do cracker catalítico de 
leito fluidizado e do produto de 
cabeça do dessulfurizador de gasóleo; 
gás de refinaria

[Uma combinação complexa obtida 
pelo fraccionamento dos produtos de 
um cracker catalítico de leito 
fluidizado e do dessulfurizador de 
gasóleo. É constituída por hidrogénio 
e hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C4.]

649-167-00-7 273-269-7 68955-33-9 K

Gases (petróleo), da destilação e 
cracking catalítico de petróleo bruto; 
gás de refinaria

649-168-00-2 273-563-5 68989-88-8 K
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[Uma combinação complexa 
produzida por processos de destilação 
e de cracking catalítico de petróleo 
bruto. É constituída por hidrogénio, 
sulfureto de hidrogénio, azoto, 
monóxido de carbono e 
hidrocarbonetos parafínicos e 
olefínicos com números de átomos de 
carbono predominantemente na gama 
de C1 até C6.]

Gases (petróleo), da lavagem de 
gasóleos com dietanolamina; gás de 
refinaria

[Uma combinação complexa 
produzida por dessulfurização de 
gasóleos com dietanolamina. É 
constituída predominantemente por 
sulfureto de hidrogénio, hidrogénio e 
hidrocarbonetos alifáticos com 
números de átomos de carbono na 
gama de C1 até C5.]

649-169-00-8 295-397-2 92045-15-3 K

Gases (petróleo), efluentes da 
hidrogenodessulfurização de gasóleo; 
gás de refinaria
[Uma combinação complexa obtida 
por separação da fase líquida do 
efluente da reacção de hidrogenação. 
É constituída predominantemente por 
hidrogénio, sulfureto de hidrogénio e 
hidrocarbonetos alifáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C3.]

649-170-00-3 295-398-8 92045-16-4 K

Gases (petróleo), da purga de 
hidrogenodessulfurização; gás de 
refinaria

649-171-00-9 295-399-3 92045-17-5 K
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[Uma combinação complexa de gases 
obtida do reformer e das purgas do 
reactor de hidrogenação. É 
constituída predominantemente por 
hidrogénio e hidrocarbonetos 
alifáticos com números de átomos de 
carbono predominantemente na gama 
de C1 até C4.]

Gases (petróleo), do tanque de flash 
do hidrogenador; gás de refinaria
[Uma combinação complexa de gases 
obtida do flash dos efluentes após a 
reacção de hidrogenação. É 
constituída predominantemente por 
hidrogénio e hidrocarbonetos 
alifáticos com números de átomos de 
carbono predominantemente na gama 
de C1 até C6.]

649-172-00-4 295-400-7 92045-18-6 K

Gases (petróleo), residuais e de alta 
pressão do steam-cracking de nafta; 
gás de refinaria

[Uma combinação complexa obtida 
como uma mistura de fracções não 
condensáveis dos produtos do 
processo de steam-cracking da nafta e 
de gases residuais obtidos durante a 
preparação dos produtos 
subsequentes. É constituída 
predominantemente por hidrogénio e 
hidrocarbonetos parafínicos e 
olefínicos com números de átomos de 
carbono predominantemente na gama 
de C1 até C5 com os quais também 
pode estar misturado gás natural.]

649-173-00-X 295-401-2 92045-19-7 K
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Gases (petróleo), da viscorredução de 
resíduos; gás de refinaria
[Uma combinação complexa obtida 
por redução de viscosidade de 
resíduos num forno. É constituída 
predominantemente por sulfureto de 
hidrogénio e hidrocarbonetos 
parafínicos e olefínicos com números 
de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C5.]

649-174-00-5 295-402-8 92045-20-0 K

Óleo da refinação das parafinas 
(petróleo), tratado com ácido; óleo de 
ressudação
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
de óleo da refinação das parafinas 
com ácido sulfúrico. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos ramificados com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C20
até C50.]

649-175-00-0 300-225-7 93924-31-3 L

Óleo da refinação das parafinas 
(petróleo), tratado com argila; óleo de 
ressudação

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
do óleo da refinação das parafinas 
com argila natural ou modificada por 
um processo quer de mistura quer de 
percolação para remoção de vestígios 
de compostos polares e impurezas 
presentes. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos ramificados com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C20
até C50.]

649-176-00-6 300-226-2 93924-32-4 L
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Gases (petróleo), C3-4; gases de 
petróleo liquefeitos
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida por 
destilação de produtos do cracking de 
petróleo bruto. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono na gama de C3 até 
C4, predominantemente propano e 
propileno, e destila no intervalo de 
aproximadamente –51 °C a –1 °C.]

649-177-00-1 268-629-5 68131-75-9 K

Gás residual (petróleo), da coluna de 
absorção do destilado do cracking 
catalítico e do fraccionamento de 
nafta do cracking catalítico; gases de 
petróleo liquefeitos
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos da destilação dos 
produtos de destilados do cracking 
catalítico e de nafta do cracking 
catalítico. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono na gama de C1 até 
C4.]

649-178-00-7 269-617-2 68307-98-2 K

Gás residual (petróleo), do 
estabilizador do fraccionamento da 
nafta polimerizada cataliticamente; 
gases de petróleo liquefeitos

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos dos produtos de 
estabilização do fraccionamento da 
polimerização da nafta. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono na gama de C1 até 
C4.]

649-179-00-2 269-618-8 68307-99-3 K
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Gás residual (petróleo), do 
estabilizador do fraccionamento da 
nafta do reforming catalítico, sem 
sulfureto de hidrogénio; gases de 
petróleo liquefeitos

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida da 
estabilização do fraccionamento de 
nafta do reforming catalítico e da qual 
foi removido o sulfureto de 
hidrogénio por tratamento com 
aminas. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C4.]

649-180-00-8 269-619-3 68308-00-9 K

Gás residual (petróleo), do stPIRper 
da unidade de tratamento com 
hidrogénio de destilados do cracking; 
gases de petróleo liquefeitos

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
de destilados do cracking térmico 
com hidrogénio na presença de um 
catalisador. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C6.]

649-181-00-3 269-620-9 68308-01-0 K

Gás residual (petróleo), da unidade de 
hidrogenodessulfurização de destilado 
da destilação directa, sem sulfureto de 
hidrogénio; gases de petróleo 
liquefeitos

649-182-00-9 269-630-3 68308-10-1 K
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida da 
hidrogenodessulfurização catalítica de 
destilados de destilação directa e da 
qual foi removido o sulfureto de 
hidrogénio por tratamento com 
aminas. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C4.]

Gás residual (petróleo), da torre de 
absorção do cracking catalítico de 
gasóleo; gases de petróleo liquefeitos

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida da destilação 
de produtos do cracking catalítico de 
gasóleo. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C5.]

649-183-00-4 269-623-5 68308-03-2 K

Gás residual (petróleo), da unidade de 
recuperação de gases; gases de 
petróleo liquefeitos

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos da destilação de 
produtos de várias fracções de 
hidrocarbonetos. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C5.]

649-184-00-X 269-624-0 68308-04-3 K

Gás residual (petróleo), do 
desetanizador da unidade de 
recuperação de gases; gases de 
petróleo liquefeitos

649-185-00-5 269-625-6 68308-05-4 K
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos da destilação de 
produtos de várias fracções de 
hidrocarbonetos. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C4.]

Gás residual (petróleo), do 
fraccionador do destilado 
hidrogenodessulfurizado e nafta 
hidrogenodessulfurizada, sem ácidos; 
gases de petróleo liquefeitos

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida do 
fraccionamento de nafta 
hidrogenodessulfurizada e de fracções 
de hidrocarbonetos de destilados 
hidrogenodessulfurizados e tratada 
para remoção de impurezas ácidas. É
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C5.]

649-186-00-0 269-626-1 68308-06-5 K

Gás residual (petróleo), do stPIRper 
do gasóleo de vácuo 
hidrogenodessulfurizado, sem 
sulfureto de hidrogénio; gases de 
petróleo liquefeitos
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida da 
estabilização por stPIRping de 
gasóleo de vácuo 
hidrogenodessulfurizado 
cataliticamente e da qual o sulfureto 
de hidrogénio foi removido por 
tratamento com aminas. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C6.]

649-187-00-6 269-627-7 68308-07-6 K
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Gás residual (petróleo), do 
estabilizador da nafta leve de 
destilação directa, sem sulfureto de 
hidrogénio; gases de petróleo 
liquefeitos

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida de 
estabilização do fraccionamento da 
nafta leve de destilação directa e da 
qual foi removido o sulfureto de 
hidrogénio por tratamento com 
aminas. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C5.]

649-188-00-1 269-629-8 68308-09-8 K

Gás residual (petróleo), do 
desetanizador da alimentação de 
alquilação propano-propileno; gases 
de petróleo liquefeitos

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida da destilação 
dos produtos da reacção de propano 
com propileno. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C4.]

649-189-00-7 269-631-9 68308-11-2 K
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Gás residual (petróleo), do 
hidrogenodessulfurizador do gasóleo 
de vácuo, sem sulfureto de 
hidrogénio; gases de petróleo 
liquefeitos

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida da 
hidrogenodessulfurização catalítica de 
gasóleo de vácuo e da qual foi 
removido o sulfureto de hidrogénio 
por tratamento com aminas. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C6.]

649-190-00-2 269-632-4 68308-12-3 K

Gases (petróleo), de cabeça da 
destilação de produtos de cracking 
catalítico; gases de petróleo 
liquefeitos
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação de produtos do processo de 
cracking catalítico. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C3
até C5 e destila no intervalo de 
aproximadamente –48 °C a 32 °C.]

649-191-00-8 270-071-2 68409-99-4 K

Alcanos, C1-2; gases de petróleo 
liquefeitos

649-193-00-9 270-651-5 68475-57-0 K

Alcanos, C2-3; gases de petróleo 
liquefeitos

649-194-00-4 270-652-0 68475-58-1 K

Alcanos, C3-4; gases de petróleo 
liquefeitos

649-195-00-X 270-653-6 68475-59-2 K

Alcanos, C4-5; gases de petróleo 
liquefeitos

649-196-00-5 270-654-1 68475-60-5 K
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Gases combustíveis; gases de petróleo 
liquefeitos
[Uma combinação de gases leves. É 
constituída predominantemente por 
hidrogénio e/ou hidrocarbonetos de 
peso molecular baixo.]

649-197-00-0 270-667-2 68476-26-6 K

Gases combustíveis, destilados de 
petróleo bruto; gases de petróleo 
liquefeitos

[Uma combinação complexa de gases 
leves produzida por destilação de 
petróleo bruto e por reforming 
catalítico da nafta. É constituída por 
hidrogénio e hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C4 e destila no intervalo de 
aproximadamente – 217 °C a – 12 
°C.]

649-198-00-6 270-670-9 68476-29-9 K

Hidrocarbonetos, C3-4; gases de 
petróleo liquefeitos

649-199-00-1 270-681-9 68476-40-4 K

Hidrocarbonetos, C4-5; gases de 
petróleo liquefeitos

649-200-00-5 270-682-4 68476-42-6 K

Hidrocarbonetos, C2-4, ricos em C3; 
gases de petróleo liquefeitos

649-201-00-0 270-689-2 68476-49-3 K
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Gases de petróleo, liquefeitos; gases 
de petróleo liquefeitos
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação de petróleo bruto. É 
constituída por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C3
até C7 e destila no intervalo de 
aproximadamente –40 °C a 80 °C.]

649-202-00-6 270-704-2 68476-85-7 K

Gases de petróleo, liquefeitos, 
tratados (sweetened); gases de 
petróleo liquefeitos

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida submetendo 
uma mistura de gases de petróleo 
liquefeitos a um processo de 
sweetening para converter mercaptans 
ou remover impurezas ácidas. É 
constituída por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C3
até C7 e destila no intervalo de 
aproximadamente –40 °C a 80 °C.]

649-203-00-1 270-705-8 68476-86-8 K

Gases (petróleo), C3-4, ricos em 
isobutano; gases de petróleo 
liquefeitos

649-204-00-7 270-724-1 68477-33-8 K
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos da destilação de 
hidrocarbonetos saturados e 
insaturados normalmente com 
números de átomos de carbono na 
gama de C3 até C6, 
predominantemente butano e 
isobutano. É constituída por 
hidrocarbonetos saturados e 
insaturados com números de átomos 
de carbono na gama de C3 até C4,
predominantemente isobutano.]

Destilados (petróleo), C3-6, ricos em 
piperilenos; gases de petróleo 
liquefeitos

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos da destilação de 
hidrocarbonetos alifáticos saturados e 
insaturados normalmente com 
números de átomos de carbono na 
gama de C3 até C6. É constituída por 
hidrocarbonetos saturados e 
insaturados com números de átomos 
de carbono na gama de C3 até C6, 
predominantemente piperilenos.]

649-205-00-2 270-726-2 68477-35-0 K

Gases (petróleo), de cabeça da coluna 
de separação de butano; gases de 
petróleo liquefeitos
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida da destilação 
de uma fracção de butano. É 
constituída por hidrocarbonetos 
alifáticos com números de átomos de 
carbono predominantemente na gama 
de C3 até C4.]

649-206-00-8 270-750-3 68477-69-0 K
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Gases (petróleo), C2-3; gases de 
petróleo liquefeitos
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação de produtos de um 
processo de fraccionamento catalítico. 
É constituída predominantemente por 
etano, etileno, propano e propileno.]

649-207-00-3 270-751-9 68477-70-3 K

Gases (petróleo), produtos de cauda 
da coluna de despropanização do 
gasóleo do cracking catalítico, rico 
em C4 sem ácidos; gases de petróleo 
liquefeitos

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por 
fraccionamento do efluente de 
hidrocarbonetos do gasóleo do 
cracking catalítico e tratada para 
remoção de sulfureto de hidrogénio e 
outros compostos ácidos. É 
constituída por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono na 
gama de C3 até C5
predominantemente C4.]

649-208-00-9 270-752-4 68477-71-4 K

Gases (petróleo), produtos de cauda 
do desbutanizador de nafta do 
cracking catalítico, ricos em C3-5; 
gases de petróleo liquefeitos
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por 
estabilização da nafta do cracking 
catalítico. É constituída por 
hidrocarbonetos alifáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C3
até C5.]

649-209-00-4 270-754-5 68477-72-5 K

Gás residual (petróleo), do 
estabilizador do fraccionamento da 
nafta isomerizada; gases de petróleo 
liquefeitos

649-210-00-X 269-628-2 68308-08-7 K
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida da 
estabilização do fraccionamento dos 
produtos da nafta isomerizada. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C4.]

Óleo da refinação das parafinas 
(petróleo), tratado com carvão 
activado; óleo de ressudação
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pelo 
tratamento com carvão activado de 
óleo da refinação das parafinas para 
remoção de constituintes vestigiais e 
impurezas. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados de cadeia 
linear com números de átomos de 
carbono predominantemente 
superiores a C12.]

649-211-00-5 308-126-0 97862-76-5 L

Destilados (petróleo), médios tratados 
(sweetened); gasóleo (não 
especificado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida submetendo 
um destilado petrolífero a um 
processo de sweetening para 
converter mercaptans ou remover 
impurezas ácidas. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C9
até C20 e destila no intervalo de 
aproximadamente 150 °C a 345 °C.]

649-212-00-0 265-088-7 64741-86-2 N

Gasóleos (petróleo), refinados com 
solvente; gasóleo (não especificado)

649-213-00-6 265-092-9 64741-90-8 N
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como o 
refinado de um processo de extracção 
com solvente. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos alifáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C11
até C25 e destila no intervalo de 
aproximadamente 205 °C a 400 °C.]

Destilados (petróleo), médios 
refinados com solvente; gasóleo (não 
especificado)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como o 
refinado de um processo de extracção 
com solvente. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos alifáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C9
até C20 e destila no intervalo de 
aproximadamente 150 °C a 345 °C.]

649-214-00-1 265-093-4 64741-91-9 N

Gasóleos (petróleo), tratados com 
ácido; gasóleo (não especificado)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como um 
refinado de um processo de 
tratamento com ácido sulfúrico. É 
constituída por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C13
até C25 e destila no intervalo de 
aproximadamente 230 °C a 400 °C.]

649-215-00-7 265-112-6 64742-12-7 N

Destilados (petróleo), médios tratados 
com ácido; gasóleo (não especificado)

649-216-00-2 265-113-1 64742-13-8 N
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como um 
refinado de um processo de 
tratamento com ácido sulfúrico. É 
constituída por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C11
até C20 e destila no intervalo de 
aproximadamente 205 °C a 345 °C.]

Destilados (petróleo), leves tratados 
com ácido; gasóleo (não especificado)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como um 
refinado de um processo de 
tratamento com ácido sulfúrico. É 
constituída por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C9
até C16 e destila no intervalo de 
aproximadamente 150 °C a 290 °C.]

649-217-00-8 265-114-7 64742-14-9 N

Gasóleos (petróleo), neutralizados 
quimicamente; gasóleo (não 
especificado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida por um 
processo de tratamento para remoção 
de materiais ácidos. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C13
até C25 e destila no intervalo de 
aproximadamente 230 °C a 400 °C.]

649-218-00-3 265-129-9 64742-29-6 N

Destilados (petróleo), médios 
neutralizados quimicamente; gasóleo 
(não especificado)

649-219-00-9 265-130-4 64742-30-9 N
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida por um 
processo de tratamento para remoção 
de materiais ácidos. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C11
até C20 e destila no intervalo de 
aproximadamente 205 °C a 345 °C.]

Destilados (petróleo), médios tratados 
com argila; gasóleo (não 
especificado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos resultante do 
tratamento de uma fracção petrolífera 
com argila natural ou modificada, 
normalmente por um processo de 
percolação para remoção de vestígios 
de compostos polares e impurezas 
presentes. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C9
até C20 e destila no intervalo de 
aproximadamente 150 °C a 345 °C.]

649-220-00-4 265-139-3 64742-38-7 N

Destilados (petróleo), médios tratados 
com hidrogénio; gasóleo (não 
especificado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
de uma fracção petrolífera com 
hidrogénio na presença de um 
catalisador. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C11
até C25 e destila no intervalo de 
aproximadamente 205 °C a 400 °C.]

649-221-00-X 265-148-2 64742-46-7 N
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Gasóleos (petróleo), 
hidrogenodessulfurizados; gasóleo 
(não especificado)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
de uma fracção petrolífera com 
hidrogénio para converter enxofre 
orgânico em sulfureto de hidrogénio 
que é removido. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C13
até C25 e destila no intervalo de 
aproximadamente 230 °C a 400 °C.]

649-222-00-5 265-182-8 64742-79-6 N

Destilados (petróleo), médios 
hidrogenodessulfurizados; gasóleo 
(não especificado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
de uma fracção petrolífera com 
hidrogénio para converter enxofre 
orgânico em sulfureto de hidrogénio 
que é removido. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C11
até C25 e destila no intervalo de 
aproximadamente 205 °C a 400 °C.]

649-223-00-0 265-183-3 64742-80-9 N

Destilados (petróleo), do resíduo do 
fraccionador do reformer catalítico, 
com intervalo de destilação elevado; 
gasóleo (não especificado)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos da destilação do 
resíduo do fraccionador do reformer 
catalítico. Destila no intervalo de 
aproximadamente 343 °C a 399 °C.]

649-228-00-8 270-719-4 68477-29-2 N
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Destilados (petróleo), do resíduo do 
fraccionador do reformer catalítico, 
com intervalo de destilação médio; 
gasóleo (não especificado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos da destilação do 
resíduo do fraccionador do reformer 
catalítico. Destila no intervalo de 
aproximadamente 288 °C a 371 °C.]

649-229-00-3 270-721-5 68477-30-5 N

Destilados (petróleo), do resíduo do 
fraccionador do reformer catalítico, 
com intervalo de destilação baixo; 
gasóleo (não especificado)

[A combinação complexa de 
hidrocarbonetos da destilação do 
resíduo do fraccionador do reformer 
catalítico. Tem um ponto final de 
destilação de cerca de 288 °C.]

649-230-00-9 270-722-0 68477-31-6 N

Destilados (petróleo), médios 
altamente refinados; gasóleo (não 
especificado)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida submetendo 
uma fracção petrolífera a várias das 
seguintes etapas: filtração, 
centrifugação, destilação atmosférica, 
destilação de vácuo, acidificação, 
neutralização e tratamento com argila. 
É constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C10
até C20.]

649-231-00-4 292-615-8 90640-93-0 N
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Destilados (petróleo), do reformer 
catalítico, concentrado aromático 
pesado; gasóleo (não especificado)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida da destilação 
dos produtos do reforming catalítico 
de uma fracção petrolífera. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos aromáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C10
até C16 e destila no intervalo de 
aproximadamente 200 °C a 300 °C.]

649-232-00-X 295-294-2 91995-34-5 N

Gasóleos, parafínicos; gasóleo (não 
especificado)

[Um destilado obtido da redestilação 
de uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pela 
destilação dos efluentes de um 
tratamento drástico de parafinas com 
hidrogénio na presença de um 
catalisador. Destila no intervalo de 
aproximadamente 190 °C a 330 °C.]

649-233-00-5 300-227-8 93924-33-5 N

Nafta (petróleo), pesada 
hidrogenodessulfurizada refinada com 
solvente; gasóleo (não especificado)

649-234-00-0 307-035-3 97488-96-5 N

Hidrocarbonetos, destilado médio 
C16-20 tratado com hidrogénio, 
fracções leves da destilação; gasóleo 
(não especificado)

649-235-00-6 307-659-6 97675-85-9 N
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como fracção 
inicial da destilação de vácuo de 
efluentes do tratamento com 
hidrogénio de um destilado médio. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C16
até C20 e destila no intervalo de 
aproximadamente 290 °C a 350 °C. 
Produz um óleo acabado com uma 
viscosidade de 2 10-6 m².s-1 a 100 °C ]

Hidrocarbonetos C12-20, parafínicos 
tratados com hidrogénio, fracções 
leves da destilação; gasóleo (não 
especificado)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como fracção 
inicial da destilação de vácuo de 
efluentes do tratamento de parafinas 
pesadas com hidrogénio na presença 
de um catalisador. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C12
até C20 e destila no intervalo de 
aproximadamente 230 °C a 350 °C. 
Produz um óleo acabado com uma 
viscosidade de 2 10-6 m².s-1 a 100 °C.]

649-236-00-1 307-660-1 97675-86-0 N

Hidrocarbonetos, C11-17, nafténicos 
leves extraídos com solvente; gasóleo 
(não especificado)

649-237-00-7 307-757-9 97722-08-2 N



7524/8/06 REV 8 ILC/jcc 177
ANEXO XVII DG C I PT

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por extracção 
dos aromáticos de um destilado 
nafténico leve com uma viscosidade 
de 2,2 10-6 m².s-1 a 40 °C . É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C11
até C17 e destila no intervalo de 
aproximadamente 200 °C a 300 °C.]

Gasóleos, tratados com hidrogénio; 
gasóleo (não especificado)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida da 
redestilação de efluentes do 
tratamento de parafinas com 
hidrogénio na presença de um 
catalisador. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C17
até C27 e destila no intervalo de 
aproximadamente 330 °C a 340 °C.]

649-238-00-2 308-128-1 97862-78-7 N

Destilados (petróleo), parafínicos 
leves tratados com carvão activado; 
gasóleo (não especificado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pelo 
tratamento de uma fracção petrolífera 
com carvão activado para remoção de 
vestígios de constituintes polares e 
impurezas. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C12
até C28.]

649-239-00-8 309-667-5 100683-97-4 N
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Destilados (petróleo), parafínicos 
médios, tratados com carvão 
activado; gasóleo (não especificado)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pelo 
tratamento de petróleo com carvão 
activado para remoção de vestígios de 
constituintes polares e impurezas. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C16
até C36.]

649-240-00-3 309-668-0 100683-98-5 N

Destilados (petróleo), parafínicos, 
médios, tratados com argila; gasóleo 
(não especificado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pelo 
tratamento de petróleo com argila 
para remoção de vestígios de 
constituintes polares e impurezas. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C16
até C36.]

649-241-00-9 309-669-6 100683-99-6 N

Alcanos, C12-26 lineares e ramificados 649-242-00-4 292-454-3 90622-53-0 N

Massas lubrificantes; massa 
lubrificante

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C12
até C50 e que pode conter sais 
orgânicos de metais alcalinos e 
alcalino-terrosos, e/ou compostos de 
alumínio.]

649-243-00-X 278-011-7 74869-21-9 N
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Parafinas brutas (petróleo); cera bruta

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida de uma 
fracção petrolífera por cristalização 
com solvente (desparafinagem com 
solvente) ou como uma fracção da 
destilação de um petróleo bruto 
parafínico. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados de cadeia 
linear e ramificada com números de 
átomos de carbono 
predominantemente superiores a C20.]

649-244-00-5 265-165-5 64742-61-6 N

Parafinas brutas (petróleo), tratadas 
com ácido; cera bruta

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como um 
refinado por tratamento pelo processo 
do ácido sulfúrico de uma fracção de 
parafinas brutas. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados de cadeia 
linear e ramificada com números de 
átomos de carbono 
predominantemente superiores a C20.]

649-245-00-0 292-659-8 90669-77-5 N

Parafinas brutas (petróleo), tratadas 
com argila; cera bruta

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
de uma fracção de parafinas brutas 
com argila natural ou modificada quer 
por mistura quer por um processo de 
percolação. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados de cadeia 
linear e ramificada com números de 
átomos de carbono 
predominantemente superiores a C20.]

649-246-00-6 292-660-3 90669-78-6 N
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Parafinas brutas (petróleo), tratadas 
com hidrogénio; cera bruta
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
de parafinas brutas com hidrogénio na 
presença de um catalisador. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados de cadeia 
linear e ramificada com números de 
átomos de carbono 
predominantemente superiores a C20.]

649-247-00-1 295-523-6 92062-09-4 N

Parafinas brutas (petróleo), de ponto 
de fusão baixo; cera bruta

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida de uma 
fracção petrolífera por 
desparafinagem com solvente. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados de cadeia 
linear e ramificada com números de 
átomos de carbono 
predominantemente superiores a C12.]

649-248-00-7 295-524-1 92062-10-7 N

Parafinas brutas (petróleo), de ponto 
de fusão baixo, tratados com 
hidrogénio; cera bruta

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
de parafinas brutas de ponto de fusão 
baixo com hidrogénio na presença de 
um catalisador. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados de cadeia 
linear e ramificada com números de 
átomos de carbono 
predominantemente superiores a C12.]

649-249-00-2 295-525-7 92062-11-8 N
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Parafinas brutas (petróleo), de ponto 
de fusão baixo, tratadas com carvão 
activado; cera bruta

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pelo 
tratamento de parafinas brutas de 
ponto de fusão baixo com carvão 
activado para remoção de vestígios de 
constituintes polares e impurezas. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados de cadeia 
linear e ramificada com números de 
átomos de carbono 
predominantemente superiores a C12.]

649-250-00-8 308-155-9 97863-04-2 N

Parafinas brutas (petróleo), de ponto 
de fusão baixo, tratadas com argila;
cera bruta

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pelo 
tratamento de parafinas brutas de 
ponto de fusão baixo com bentonite 
para remoção de vestígios de 
constituintes polares e impurezas. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados de cadeia 
linear e ramificada com números de 
átomos de carbono 
predominantemente superiores a C12.]

649-251-00-3 308-156-4 97863-05-3 N

Parafinas brutas (petróleo), de ponto 
de fusão baixo, tratadas com ácido 
silícico; cera bruta

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pelo 
tratamento de parafinas brutas de 
ponto de fusão baixo com ácido 
silícico para remoção de vestígios de 
constituintes polares e impurezas. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados de cadeia 
linear e ramificada com números de 
átomos de carbono 
predominantemente superiores a C12.]

649-252-00-9 308-158-5 97863-06-4 N
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