
n.º atribuído (pode 
não estar de acordo 
com o documento 

BREF)

MTD implementada?
Descrição do modo de implementação ou Motivo da 

não aplicabilidade ou Descrição da técnica alternativa 
implementada

Sim
Existe um silo coberto para a armazenagem de biomassa, 
pelo que a ocorrência de emissão difusa de partículas é 
reduzida.

Não aplicável A armazenagem é efetuada em silo coberto.

Não aplicável É utilizada biomassa na instalação.

Sim
Os transportadores de biomassa estão instalados a uma 
altura adequada, de forma a prevenir acidentes com 
veículos.

Partículas
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

5.5. MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS (MTD) PARA A COMBUSTÃO DE BIOMASSA E TURFA

5.5.1. Descarga, armazenamento e manuseamento de biomassa, turfa e aditivos

Utilizar equipamento de carga e descarga que minimize a altura de queda de combustíveis 
sólidos na respertiva pilha de armazenagem, para reduzir as emissões difusas de partículas.

Utilizar sistemas de aspersão para reduzir a formação de emissões difusas de partículas das 
áreas de armazenagem de combustíveis sólidos.

O teor de humidade da turfa deve ser pelo menos de 40% durante o transporte para a 
instalação. Este procedimento elimina a emissão de partíoculas difusas provenientes do 
combustível e  reduz o perigo de ignição.

De forma a evitar a ocorrência de acidentes com veículos e outros equipamentos, instalar 
transportadores em altura, em áreas ao ar livre e acima do solo, com as condições adequadas 
de segurança.



Sim
As telas transportadoras são limpas periodicamente para 
minimizar a emissão difusa de partículas.

Não aplicável
Os transportadores são devidamente cobertos, pelo que não 
se justificou instalar sistemas de filtração de poeiras.

Sim
A conceção adequada da linha de preparação de biomassa, 
com sistemas devidamente cobertos, minimiza a produção e 
libertação de partículas.

Sim

Para além da conceção e construção adequadas da 
instalação, são seguidas boas práticas, de acordo com os 
sistemas de gestão ambiental, de segurança e de 
manutenção existentes.

Não aplicável A armazenagem da biomassa é efetuada em silo coberto.

Não aplicável A armazenagem da biomassa é efetuada em silo coberto.

Sim
É efectuado periodicamente o controlo da qualidade da 
biomassa por análises em laboratório externo, sendo 
arquivados os respectivos boletins de análise.

Não aplicável
A qualidade da biomassa não tem alterações com 
significado, pelo que não se justificam vários sistemas de 
armazenagem.

Sim
Existem sistemas de deteção e extinção de incêndio com 
sprinklers.

Contaminação da água

Efetuar controlo da qualidade da biomassa e registar os dados na base de dados da instalação.

Utilizar equipamentos de limpeza das telas transportadoras para minimizar a emissão difusa de 
partículas.

De forma a prevenir a emissão de partículas decorrente do transporte de turfa e biomassa seca, 
instalar transportadores cobertos e sistemas adequados de captação e filtração das partículas 
nos pontos de transferências entre transportadores.

Assegurar que quando for efetuada a queima de diferentes tipos de biomassa, existem 2 ou 
mais sistemas de armazenagem de modo que seja possível controlar a mistura do combustível 
de acordo com a qualidade do combustível.

Prevenção de incêndios

Efetuar a vigilância das zonas de armazenagem de biomassa e turfa para detetar incêndios 
causados por auto-ignição, e identificar zonas de risco.

Racionalizar os sistemas de transporte para minimizar a produção e libertação de partículas na 
instalação.

Utilização de boas práticas na conceção, construção e manutenção das instalações.

Instalar os sistemas de armazenagem em superfícies impermeabilizadas com sistemas de 
recolha das águas pluviais e respetivo tratamento para separação dos sólidos em suspensão.

Recolher as águas de  escorrência superificial provenientes das zonas de armazenagem da 
biomassa que arrastam partículas e tratar estas águas antes da descarga.

Combustão



5.5.2.

Sim

Existem sistemas de trituração e destroçamento da biomassa 
de forma a obter-se um material homogéneo para garantir 
boas condições de combustão. A opção pela tecnologia de 
combustão em leito fluidizado dá garantias no que respeita à 
otimização da combustão e à minimização de 
variações/picos de poluentes nas emissões gasosas. 

Não aplicável
A preparação e armazenagem da biomassa são efetuadas em 
sistemas cobertos, com a minimização do teor de humidade. 

5.5.3.

Sim
A combustão da biomassa é efetuada em caldeira em leito 
fluidizado.

Sim

A instalação tem implementado um sistema de controlo 
computorizado, o que permite otimizar o seu desempenho 
(melhoria da eficiência energética-ponto 5.5.4, e redução das 
emissões atmosféricas).

Não aplicável
A Central a Biomassa não gera CO2 fóssil e tem por 
objectivo a produção de electricidade.

Sim

Sim

Sim

Sim

Outras medidas para aumentar a eficiência energética da instalação:

Minimizar as perdas de calor com com a emissão de gases parcialmente queimados;

Pré-tratamento do combustível

Proceder à classificação, em particular da madeira, baseada no seu tamanho e contaminação, 
de forma a assegurar uma combustão estável, reduzir a quantidade de combustível inqueimado 
nas cinzas e, assim, reduzir os picos de emissão. No caso da madeira estar contaminada, 
consitui MTD, conhecer o tipo de contaminação e conhecimento analítico da mesma para cada 
carga que chega à instalação.

Para reduzir o teor de humidade e aumentar a eficiência energética poderá ser efetuada a 
secagem prévia do combustível.

Combustão

Para a combustão da biomassa, a combustão pulverizada, em leito fluidizado (BFBC e CFBC) 
assim com em grelha móvel são consideradas MTD.

Utilizar sistemas computarizados de controlo avançados de forma a aumentar o desempenho da 
caldeira com a melhoria das condições de combustão e que contribuem para reduzir as 
emissões atmosféricas.

Otimizar a eficiência térmica para minimizar as emissões de CO2 , em que os sistemas de 
cogeração de calor e eletricidade são os mais eficientes.

Maximixar a temperatura e a pressão do combustível e do vapor produzido;

Maximizar a perda de pressão na parte final da turbina de vapor, com a utilização de água de 
arrefecimento no condensador com a temperatura mais baixa possível (urtilização da água em 
circuito aberto)

Minimizar as perdas de vapor nos gases de combustão
Todas as medidas estão consideradas, com exceção da 



Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

5.5.5.

Sim
A central tem instalado um precipitador eletrostático de 
elevada eficiência (>99,9%), garantindo-se um valor de 

concentração da partículas < 20 mg/Nm3).

5.5.6

Sim
A central tem instalado um precipitador eletrostático de 
elevada eficiência (>99,9%). 

5.5.8

Sim

O leito fluidizado com uma distribuição adequada do ar de 
combustão e a recirculação dos gases de combustão permite 
uma baixa emissão de NOx. Para além disso, os 
queimadores auxiliares de gás natural são de baixa emissão 
de NOx.

5.5.9.

Sim

A tecnologia de leito fluidizado permite garantir uma 
combustão completa, bem como existem técnicas 
adequadas e avançadas de monitorização e controlo do 
processo, bem como de manutenção.

5.5.10 Não aplicável A central não tem instalado sistema de injecção de álcali.

5.5.11 Não aplicável A central não tem instalados sistemas SNCR ou SCR.

Minimizar o consumo de energia através da aplicação de um conjunto de medidas (p.ex. 
limpeza periódica do equipamento, melhor eficiência das bombas da água de alimentação, etc.)

Metais pesados

A aplicação de filtro de mangas ou de precipitador eletrostático constitui MTD para reduzir a 
concentração de metais pesados.

Emissão de NOx

Para a redução de NOx em caldeiras de leito fluidizado a biomassa, constitui MTD uma 
adequada distribuição do ar ou recirculação dos gases de combustão.

Monóxido de carbono

Minimizar as perdas de calor através das lamas

Minimizar as perdas de calor por condução e radiação com isolamento térmico.

utilização de um circuito aberto de água de arrefecimento no 
condensador.

Pré-aquecimento da água de alimentação com vapor

Instalar turbinas com pás de geometria otimizada.

HF e HCl

Para a minimização da emissão de CO constitui MTD a combustão completa do combustível, 
associada à conceção da fornalha, existência de técnicas adequadas de monitorização e 
controlo do processo e uma manutenção regular do sistema de combustão.

Amónia (NH3)

Partículas

Para a redução da emissão de partículas nos gases provenientes da queima de biomassa ou 
turfa em instalações existentes ou novas, constitui MTD a utilização de filtros de mangas ou 
precipitadores eletrostáticos.



5.5.14. Não aplicável
As águas residuais estão ligadas ao sistema de tratamento 
de efluentes da CELBI, que inclui tratamento primário e 
secundário.

5.5.15.

Sim As cinzas da caldeira são valorizadas no exterior.

Combustão de resíduos

Reutilização dos resíduos dos sistemas de combustão.

Poluição das águas


