
ESTADO: Emitido

DATA DO DOCUMENTO: 29/11/2019

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a 
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título 
Único Ambiental", indique o código do documento e de 
verificação apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20190520000706

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: e213-6c97-6615-8dc9

PÁG. 
/1 13

Nº TUA TUA20170607000087

REGIME PCIP

REQUERENTE Bioelétrica da Foz, S.A.

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 506042715

ESTABELECIMENTO Central de Biomassa de Vila Velha de Rodão

LOCALIZAÇÃO Celtejo-Empresa de Celulose do Tejo, S.A.

CAE 35112 - Produção de eletricidade de origem térmica

TUA
Título Único Ambiental
O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e 
regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.

O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, devendo 
ser integrado no respetivo título de licenciamento da atividade económica.

DADOS GERAIS

CONTEÚDOS TUA

ENQUADRAMENTO LOCALIZAÇÃO

EXPLORAÇÃO DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO ANEXOS TUA
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Regime

Nº Processo Aplicáveis Solicitados
Indicador de 

enquadramento

Data de 
Emissão

Data de 
Validade

Prorrogação 
da validade Eficácia

Sentido da 
decisão

Entidade 
Licencia

dora

AIA PL20170113001157 X X

Anexo II, n.º 3, 
alínea a) - Artigo 
1.º, n.º 3, alínea 
b) subalínea i) do 
Decreto-Lei n.º 
151-B/2013, de 
31 de outubro

07-06-
2017

06-06-
2021 - Não

Favorável 
Condiciona
da

Agência 
Portugu
esa do 
Ambient
e

PCIP PL20170623001638 X X

Categoria 1.1 - 
Queima de 
combustíveis em 
instalações com 
potência térmica 
nominal total 
igual ou superior 
a 50 MW 
(potência térmica 
da central a 
biomassa: 99,8
MW)

20-05-
2019

17-05-
2028

- Não
Favorável 
Condiciona
do

Agência 
Portugu
esa do 
Ambient
e

 

ENQUADRAMENTO

SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO

Mapa
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Norte Celtejo

Sul Celtejo

Este Celtejo

Oeste Ródão Power

Área impermeabilizada não coberta (m2) 2714.00

Área coberta (m2) 4800.00

Área total (m2) 7514.00

Confrontações

Área do estabelecimento
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Localização Unidade Industrial da Celtejo, Vila Velha de Ródão

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Registar o número de horas de funcionamento anual da instalação, discriminando 
o nº de horas em produção efetiva e em limpeza/manutenção.

Período de exploração RAA

Registar o n.º de horas correspondente a situações de funcionamento deficiente ou 
avaria nos sistemas/equipamentos de retenção, drenagem, tratamento e ou 
controlo de emissões para os diferentes meios (emissões para o ar, produção de 
águas residuais, etc.).

Período de exploração RAA

Identificar os equipamentos auxiliares (p.ex. bombas, geradores) e registar o n.º de 
horas de funcionamento anual.

Período de exploração RAA

Registar os procedimentos adotados para as operações de manutenção e limpeza 
dos equipamentos, nomeadamente os que integram os processos produtivos, com 
indicação de data(s) ou período(s) em que ocorreram e do encaminhamento dado 
às substâncias geradas (matérias-primas, produtos, efluentes líquidos, resíduos, 
etc.).

Período de exploração RAA

Registar os procedimentos de manutenção dos sistemas de retenção, drenagem, 
tratamento e controlo das emissões, existentes na instalação, com indicação da(s) 
data(s) ou período(s) em que ocorreram e do encaminhamento dado às 
substâncias geradas, de modo a permitir mantê-los a um nível de eficiência 
elevado e assegurando os respetivos períodos de indisponibilidade ao tempo 
mínimo possível.

Período de exploração RAA

Registar os acontecimentos, respetivas consequências e ações corretivas, caso 
ocorra um acidente ou incidente.

Período de exploração RAA

Registar os acontecimentos, respetivas consequências e ações corretivas, caso se 
verifique incumprimento das condições do TUA.

Período de exploração RAA

Registar o número e a natureza das queixas e ou reclamações recebidas e o 
tratamento dado (nomeadamente resposta ao reclamante e implementação de 
ações corretivas e preventivas).

Período de exploração RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

A documentação apresentada para efeitos de avaliação da necessidade de 
elaboração de Relatório de Base (Artigo 42º do diploma REI) encontra-se em 

Localização

 

EXPLORAÇÃO

Medidas / Condições gerais a cumprir

Medidas / Condições específicas a cumprir



ESTADO: Emitido

DATA DO DOCUMENTO: 29/11/2019

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a 
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título 
Único Ambiental", indique o código do documento e de 
verificação apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20190520000706

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: e213-6c97-6615-8dc9

PÁG. 
/5 13

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

análise. A conclusão desta análise determinará a necessidade ou não de 
elaboração do Relatório de Base.

A determinar Relatório de Base (RB), caso venha a 
ser decidido pela APA.

Apresentar a calendarização da implementação das MTD (Melhores Técnicas 
Disponíveis) e/ou das medidas técnicas equivalentes e adequação aos respetivos 
valores de emissão associados (VEA), se aplicável, prevista(s) no BREF setorial 
(vide Anexo - MTD BREF LCP).

Período de exploração 1º RAA após a data da entrada em 
funcionamento da instalação.

Avaliar o grau de implementação das melhores técnicas disponíveis (MTD) 
previstas no documento de aplicação transversal BREF ENE.

Período de exploração 1º RAA após a data de entrada em 
funcionamento da instalação.

Apresentar evidências da manutenção da adequada implementação das melhores 
técnicas disponíveis (MTD) e/ou de outras medidas técnicas equivalentes previstas 
no BREF setorial (BREF LCP) e nos BREF de aplicação transversal aplicáveis à 
instalação.

Período de exploração
As evidências deverão estar disponíveis 
na instalação para consulta, sempre que 
solicitado.

Matéria(s)-prima(s) e ou subsidiária
(s) Medida / Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Todas
Proceder ao registo do consumo mensal/anual de 
matérias-primas e ou subsidiárias consumidas na 
instalação.

Período de exploração RAA

Substâncias perigosas

Garantir que em matéria de embalagem, rotulagem e 
Ficha de Dados de Segurança, as substâncias perigosas 
utilizadas cumprem os requisitos definidos pela respetiva 
legislação, acautelando esses aspetos junto dos 
fornecedores, sempre que necessário.

Período de exploração RAA

Produtos intermédios e ou finais Medida / Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Energia Quantificar a energia produzida mensalmente
/anualmente.

Período de exploração RAA

Caraterização das fontes de emissão pontual

Código da 
fonte Código interno

N.º de cadastro
/identificação 

da fonte 
atribuído pela 

CCDR

Identificação 
das unidades 
contribuintes 
para a fonte

Potência 
térmica 

nominal (MWt) Combustível

Método de 
tratamento
/redução - 
descrição 

STEG Eficiência (%) Parâmetro

Sistema de 

Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos

Medidas / Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou subsidiárias

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos produtos intermédios e ou finais

Ar

Ar - Emissões pontuais
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Código da 
fonte Código interno

N.º de cadastro
/identificação 

da fonte 
atribuído pela 

CCDR

Identificação 
das unidades 
contribuintes 
para a fonte

Potência 
térmica 

nominal (MWt) Combustível

Método de 
tratamento
/redução - 
descrição 

STEG Eficiência (%) Parâmetro

FF4 Caldeira de 
leito fluidizado

99.80 Sólidos queima em 
leito fluidizado 
com baixa 
emissão de 
NOx

Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

FF4
Caldeira de 
leito fluidizado 99.80 Sólidos

Sistema SNCR 
a seco

Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

FF4 Caldeira de 
leito fluidizado

99.80 Sólidos

Injeção de 
absorvente na 
caldeira (em 
forno ou leito)

Dióxido de 
Enxofre (SO2)

FF4
Caldeira de 
leito fluidizado 99.80 Sólidos

Injeção de 
absorvente na 
conduta

Cloro e seus 
compostos 
inorgânicos 
(expressos em 
HCl)

FF4 Caldeira de 
leito fluidizado

99.80 Sólidos

Injeção de 
absorvente de 
carbono (o 
tramento será 
efetuado 
adicionando 
carvão ativado 
halogenado, 
caso a 
monitorização 
pontual o 
justifique).

Mercúrio (Hg)

FF4 Caldeira de 
leito fluidizado

99.80 Sólidos Eletrofiltro

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

FF4 Caldeira de 
leito fluidizado

99.80 Sólidos Filtro de 
mangas

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

Monitorização das fontes de emissão pontual

Código da 
fonte Parâmetro

Valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica Unidade

Frequência de 
monitorização

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

FF4

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

Média diária: 
22; Média 
anual: 15

mg/Nm3 Contínuo Média diária; 
Média anual

6.0
Normas 
constantes da 
MTD 4

Conclusões 
MTD para as 
grandes 
instalações de 
combustão 
(Decisão de 
Execução (UE) 
2017/1442 da 
Comissão, de 
31 de julho 
publicadas no 
JOUE L212 de 
17/08/2017). 
Para a média 
anual, VEA 
aplicável a 
partir de 18/08
/2021.

Conclusões 
MTD para as 
grandes 
instalações de 
combustão 
(Decisão de 
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Código da 
fonte Parâmetro

Valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica Unidade

Frequência de 
monitorização

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

FF4 Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

Média diária: 
275; Média 
anual: 225

mg/Nm3 Continuo Média diária; 
Média anual

6.0 Normas 
constantes da 
MTD 4

Execução (UE) 
2017/1442 da 
Comissão, de 
31 de julho de 
2017. Para a 
média anual, 
VEA aplicável 
a partir de 18
/08/2021.

FF4
Dióxido de 
Enxofre (SO2)

Média diária: 
215; Média 
anual: 100

mg/Nm3 Continuo
Média diária; 
Média anual 6.0

Normas 
constantes da 
MTD 4

Conclusões 
MTD para as 
grandes 
instalações de 
combustão 
(Decisão de 
Execução (UE) 
2017/1442 da 
Comissão, de 
31 de julho de 
2017. Para a 
média anual, 
VEA aplicável 
a partir de 18
/08/2021.

FF4 Mercúrio (Hg) 5
microgramas
/Nm3 1 x por ano média diária 6.0

Norma 
constante da 
MTD 4

Conclusões 
MTD para as 
grandes 
instalações de 
combustão 
(Decisão de 
Execução (UE) 
2017/1442 da 
Comissão, de 
31 de julho de 
2017, aplicável 
a partir de 18
/08/2021.

FF4

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

200 mg/Nm3 2x por ano média diária 6.0

Normas CEN, 
ou, em caso 
de inexistência 
de normas 
CEN aplicam-
se as normas 
nacionais ou 
normas 
internacionais 
que garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente

Decreto-Lei n.º 
127/2013, de 
30 de agosto 
(anexo V, 
Parte 2, 
quadro 18).

FF4

Metais I 
(Cádmio, 
Mercúrio, 
Tálio)

0,2 mg/Nm3 2x por ano média diária 6.0

Normas CEN, 
ou, em caso 
de inexistência 
de normas 
CEN, aplicam-
se as normas 
ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Decreto-Lei n.º 
127/2013, de 
30 de agosto 
(anexo V, 
Parte 2, 
quadro 18)

Metais II 
(Arsénio, 

Normas CEN, 
ou, em caso 
de inexistência 
de normas 
CEN, aplicam-
se as normas 
ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 

Decreto-Lei n.º 
127/2013, de 
30 de agosto 
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Código da 
fonte Parâmetro

Valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica Unidade

Frequência de 
monitorização

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

FF4 Níquel, 
Selénio, 
Telúrio)

1 mg/Nm3 2x por ano média diária 6.0 que garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

(anexo V, 
Parte 2, 
quadro 18)

FF4

Metais III 
(Platina, 
Vanádio, 
Chumbo, 
Crómio, 
Cobre, 
Antimónio, 
Estanho, 
Manganês, 
Paládio, Zinco)

5 mg/Nm3 2x por ano média diária 6.0

Normas CEN, 
ou em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
aplicam-se as 
normas ISO 
ou normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Decreto Lei n.º 
127/2013, de 
30 de agosto 
(anexo V, 
Parte 2, 
quadro 18)

FF4
Monóxido de 
Carbono (CO)

S/VLE (valor 
indicativo: 250) mg/Nm3 Continuo média anual 6.0

Normas 
constantes da 
MTD 4

Conclusões 
MTD para as 
grandes 
instalações de 
combustão 
(Decisão de 
Execução (UE) 
2017/1442 da 
Comissão, de 
31 de julho de 
2017.

FF4

Flúor e seus 
compostos 
inorgânicos 
(expresso em 
HF)

Inferior a 1,5 mg/Nm3 1 x por ano

Valor médio 
de 3 medições 
consecutivas 
de, pelo 
menos, 30 
minutos cada.

6.0
Normas 
constantes da 
MTD 4

Conclusões 
MTD para as 
grandes 
instalações de 
combustão 
(Decisão de 
Execução (UE) 
2017/1442 da 
Comissão, de 
31 de julho de 
2017, aplicável 
a partir de 18
/08/2021.

FF4

Cloro e seus 
compostos 
inorgânicos 
(expressos em 
HCl)

Média diária: 
35; Média 
anual: 15

mg/Nm3 Continuo
Média diária; 
Média anual 6.0

Normas 
constantes da 
MTD 4

Conclusões 
MTD para as 
grandes 
instalações de 
combustão 
(Decisão de 
Execução (UE) 
2017/1442, da 
Comissão, de 
31 de julho de 
2017, aplicável 
a partir de 18
/08/2021

Medidas / Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Adotar boas práticas e medidas de minimização das emissões pontuais, durante o 
funcionamento normal e nos arranques e paragens da instalação.

Período de exploração RAA

Registar o número de horas de funcionamento associado a cada fonte de emissão 
de poluentes para a atmosfera.

Período de exploração RAA

Efetuar uma avaliação detalhada das eficiências de redução dos sistemas de 
tratamento de efluentes gasosos (STEG) a instalar (vide quadro da caracterização 
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

das fontes de emissão pontual e MTD´s 24, 25, 26 e 27 do BREF LCP). Período de exploração RAA

Identificar para cada parâmetro a monitorizar: os valores de concentração 
medidos, procedendo à sua comparação com os VLE; os caudais mássicos e a 
respetiva carga poluente (expressa en t ou kg/ano), incluindo a metodologia para o 
cálculo de todos os valores apresentados.

Período de exploração RAA

A frequência de monitorização dos parâmetros abrangidos por VEA's às MTD não 
pode ser alterada.

Período de exploração RAA

A frequência de monitorização dos parâmetros abrangidos por monitorização 2 
vezes por ano (COV, Metais I, Metais II e Metais III) poderá ser alterada, desde 
que sejam cumpridos os requisitos constantes do artigo 15.º do DL n.º 39/2018, de 
11 de junho ou outro diploma que o venha substituir.

Período de exploração RAA

O parâmetro CO não está sujeito a VLE (o valor apresentado no quadro 
monitorização é indicativo). Contudo, os resultados da monitorização devem ser 
reportados nos relatórios de autocontrolo.

Período de exploração RAA

Para as fontes pontuais com monitorização duas vezes por ano, o intervalo mínimo 
entre medições é de 2 meses (vide quadro da monitorização das emissões).

Período de exploração RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Registar o consumo mensal/anual das diferentes formas de energia utilizada 
(incluindo bombas e geradores de emergência), em kWh e em tep.

Período de exploração RAA

Registar o consumo específico de energia (quantidade de energia consumida
/quantidade de energia produzida).

Período de exploração RAA

Proceder à caracterização inicial do combustível utilizado, incluindo, pelo menos, 
os seguintes parâmetros: PCI, Humidade, Cinzas, C, Cl, F, N, S, K, Na, Metais e 
Metalóides (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn).

Período de exploração RAA

Efetuar testes à qualidade do combustível sempre que se verificar alterações das 
características dos combustíveis que possam conduzir a alterações dos 
parâmetros inicialmente identificados e comprometer o tratamento utilizado para os 
gases de combustão.

Período de exploração RAA

O operador deverá dar cumprimento aos Valores de Eficiência Energética 
associados às Melhores Técnicas Disponíveis (VEEA às MTD) constantes do 
quadro 8 das Conclusões MTD para as grandes instalações de combustão, de 
acordo com a metodologia descrita na MTD 2.

Até 17/08/2021 RAA

Qualquer alteração de combustível tem de ser previamente comunicada à APA. Período de exploração Comunicação à APA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Garantir o bom funcionamento dos sistemas de arrefecimento tomando em 
consideração as medidas/técnicas identificadas como MTD e previstas no BREF 
ICS.

Período de exploração -

Garantir o cumprimento das boas práticas estabelecidas para a prevenção e 

Energia

Medidas / Condições a cumprir relativamente a energia

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos sistemas de arrefecimento
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

controlo da legionella nos sistemas de água, nos termos do estabelecido nos 
documentos técnicos aplicáveis e nos termos do estabelecido pela entidade 
competente nesta matéria.

Período de exploração -

Manter em arquivo e disponibilizar, sempre que solicitado pelas autoridades 
competentes, os resultados das intervenções e análises efetuadas de acordo com 
os procedimentos previstos nos documentos acima indicados.

Período de exploração -

Medidas / Condições a cumprir relativamente às captações de água

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Registar o consumo mensal/anual de água discriminando por utilizações, 
designadamente processo industrial, lavagens, rega (água proveniente de uma 
captação superficial da Celtejo).

Período de exploração RAA

Registar o consumo específico de água utilizada no processo industrial por energia 
produzida (expresso em m3 de água consumida/KWh de energia produzida), 
explicitando a forma de determinação dos valores apresentados.

Período de exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Registar o número de horas mensal/anual correspondente à descarga de águas 
residuais industriais no coletor da Celtejo, bem como dar cumprimento às 
condições impostas na descarga das águas residuais por aquela entidade.

Período de exploração RAA

Registar as emissões específicas de águas residuais industriais geradas e 
descarregadas mensal e anualmente (m3 de efluente produzido/quantidade de 
energia produzida), incluindo a metodologia seguida no cálculo dos valores 
apresentados.

Período de exploração RAA

Sempre que se verificarem alterações nas condições de descarga impostas à 
instalação pela Celtejo, deverá ser incluída cópia dos documentos relevantes no 
RAA respetivo.

Período de exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade

RH

RH - Captação

Rejeição de águas residuais

Resíduos

Resíduos gerados na atividade
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Sistematizar os quantitativos/LER gerados no processo produtivo evidenciando a 
etapa onde são produzidos.

Período de exploração RAA

Promover a valorização de resíduos por fluxos ou fileiras. Período de exploração RAA

O armazenamento temporário de resíduos deve ser efetuado em locais próprios 
para o efeito (parques/zonas de armazenamento de resíduos), operados de forma 
a impedir qualquer derrame ou fuga, evitando situações de potencial contaminação 
do solo e/ou da água.

Período de exploração RAA

Estes parques/zonas de armazenamento deverão apresentar piso 
impermeabilizado, bem como, em função do mais adequado para cada caso 
específico, serem cobertos, equipados com bacia de retenção e/ou com rede de 
drenagem com encaminhamento adequado. Devem ser respeitadas as condições 
de segurança relativas às características que conferem perigosidade aos resíduos 
de forma a não provocar qualquer dano para a saúde humana e/ou para o 
ambiente.

Período de exploração RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Realizar nova avaliação de ruído e apresentar o respetivo relatório de ensaio, se: 
tiverem sido registadas reclamações relativas ao ruído da atividade; ocorrerem 
alterações na instalação que possam ter interferência direta com os níveis sonoros 
anteriormente existentes; aumentar e equipamentos com emissões sonoras para o 
exterior; o aumento do número de horas de funcionamento dos equipamentos ou a 
alteração da sua disposição, que faça prever o aumento do nível sonoro no(s) 
recetor(es) sensível

Período de exploração RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Elaborar e submeter um plano de desativação total ou parcial da instalação para 
aprovação.

Aquando da previsão de cessação 
definitiva total ou parcial da instalação

Plano de desativação total ou parcial

Elaborar e submeter o relatório final de conclusão do plano de desativação total ou 
parcial da instalação para aprovação.

Aquando da conclusão da desativação, 
de acordo com o plano previamente 
aprovado.

Relatório final de conclusão do plano de 
desativação total ou parcial.

Ruido

Medidas / Condições a cumprir relativamente ao ruído

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

Medidas / Condições a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativação da instalação
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Tipo de informação/Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade

Informar sobre a data de início de exploração da instalação. Comunicação
Três meses antes da entrada 
em funcionamento da 
instalação

APA

Relatório Ambiental Anual (RAA)
Formato digital através da 
Plataforma SILiAmb

RAA a remeter até 30 de abril 
de cada ano.

APA

Registo Europeu de Emissões e Transferência de Poluentes 
(PRTR)

Formulário Único (PRTR) A submeter anualmente em 
data a definir.

APA

Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR) SILiAmb
31 de março do ano seguinte 
àquele a que se reportam os 
dados

APA

Situações de emergência (acidentes e incidentes)
Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente.

Comunicação no prazo 
máximo de 48 horas após a 
ocorrência; relatório no prazo 
máximo de 15 dias após a 
ocorrência.

APA, IGAMAOT, EC; CCDR

Situações de incumprimento do TUA
Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente.

Comunicação no prazo 
máximo de 48 horas, após a 
ocorrência; relatório no prazo 
máximo de 15 dias após a 
ocorrência.

APA; EC; CCDR

Emissões Ar
SILiAmb Emissões Ar / 
Formato de Envio Autocontrolo 
Emissões

Monitorização em contínuo: 
comunicação dos resultados 
do autocontrolo remetidos 
mensalmente, até ao final do 
mês seguinte. Monitorização 
pontual: comunicação até 45 
dias seguidos contados a partir 
da data da realização da 
monitorização, de acordo com 
o disposto na Portaria n.º 221
/2018, de 01 de agosto. Até à 
operacionalização da 
plataforma eletrónica única de 
comunicação de dados, e ao 
abrigo do art.º 41.º do DL 39
/2018, deve ser seguido o 
procedimento transitório 
publicado no portal da APA.

APA

Relatório de Base

Formato digital até 10 MB ou 
através de plataforma online 
de transferência de ficheiros 
para o email 
ippc@apambiente.pt. 
Diretrizes da Comissão 
Europeia respeitantes aos 
relatórios de base - 
Comunicação da Comissão 
2014/C 136/03, JOUE de 06
/05/2014.

Aquando da previsão da 
cessação definitiva total ou 
parcial das atividades.

APA

Plano de Desativação (total ou parcial)
Formato digital ou qualquer via 
que se mostre eficiente.

Aquando da previsão da 
conclusão da cessação 
definitiva (total ou parcial) das 
atividades, com 6 meses de 
antecedência.

APA

Relatório Final de Conclusão do Plano de Desativação (total ou 
parcial)

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente

Aquando da conclusão da 
desativação, de acordo com o 
plano previamente aprovado

APA

 

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

Comunicações a efetuar à Administração
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ANEXOS TUA

Anexos



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

Calendarização da implementação 
(mês.ano)

1.

i)

ii)

iii)

iv)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

v)

a)

b)

c)

d)

vi)

vii)

viii)

Fase de exploração, decorrido o período de 
adaptação  (4 anos após a publicação das 
MTD:JOUE L212, de 17 de agosto). 
Cronograma de implementação a apresentar 
no RAA.  

Verificação do desempenho ambiental e implementação de medidas corretivas, prestando particular 
atenção ao seguinte:
Monitorização e medição (ver também o documento de referência sobre os princípios gerais de 
monitorização),
Medidas corretivas e preventivas,

Comunicação,

Envolvimento dos trabalhadores,

Documentação,

Controlo eficaz do processo,

Planeamento de programas de manutenção regulares,

Preparação e capacidade de resposta  a situações de emergência,

Para melhorar o desempenho ambiental global, consitui MTD a adesão e implementação um 
sistema de gestão ambiental (SGA) que incorpore todos os elementos seguintes:

 

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

BREF - Grandes instalações de combustão (LCP) | Data de adoção: 08/2017 

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

1. CONCLUSÕES MTD GERAIS

1.1 Sistemas de gestão ambiental (SGA)

O empenho da direção, incluindo a gestão de topo;

Salvaguarda do cumprimento da legislação ambiental;

A definição, pela gestão, de uma política ambiental que inclua a melhoria contínua do desempenho 
ambiental da instalação;
O planeamento e a execução dos procedimentos, objetivos e metas necessários, em conjugação 
com o planeamento financeiro e o investimento;
A implementação dos procedimentos, prestando particular atenção ao seguinte:

Estrutura e responsabilidade,

Recrutamento, formação, sensibilização e competência,

A implementar
Após a entrada em funcionamento, o sistema de gestão ambiental 
(SGA) existente na CELTEJO e na Ródão Power (norma ISO 
14001:2015) será transposto e aplicado na nova central de 
biomassa.

Controlo de registos,

Auditoria independente (sempre que viável), externa ou interna, para determinar se o SGA cumpre 
ou não as medidas programadas e foi devidamente aplicado e mantido;

 Revisão do SGA pela gestão para assegurar a sua contínua aptidão, adequação e eficácia;

Acompanhamento do desenvolvimento de tecnologias mais limpas;

Consideração dos impactes ambientais decorrentes de uma eventual desativação da instalação, na 
fase de projeto  e ao longo da sua vida útil, incluindo:
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

a)

b)

c)

d)

e)

f)

ix)

x)

xi) A implementar

xii)

xiii)

a)

b)

xiv)

xv)

a)

Após a entrada em funcionamento, o sistema de gestão ambiental 
(SGA) existente na CELTEJO e na Ródão Power (norma ISO 
14001:2015) será transposto e aplicado na nova central de 
biomassa.

Fase de exploração, decorrido o período de 
adaptação  (4 anos após a publicação das 
MTD: JOUE L212, de 17 de agosto). 
Cronograma de implementação a apresentar 
no RAA respetivo. 

Evitar estruturas subterrâneas,

Incorporar características que facilitem o desmantelamento,

Escolher acabamentos de superfície facilmente descontamináveis,

Utilizar uma configuração dos equipamentos que minimize a retenção de produtos químicos e 
facilite a drenagem ou a limpeza,

Conceber equipamentos flexíveis e independentes que permitam o encerramento faseado,

Utilizar materiais biodegradáveis e recicláveis sempre que possível;

Realizar avaliações comparativas setoriais (benchmarking ) regulares.

Especificamente para este setor, é igualmente importante considerar os seguintes elementos de um 
SGA, descritos nas MTD pertinentes, se for caso disso:

Programas de garantia/controlo da qualidade para assegurar que as características de todos os 
combustíveis são plenamente determinadas e controladas (ver MTD 9);

Um plano de gestão, a fim de reduzir as emissões para a atmosfera e/ou para a água em condições 
distintas das condições normais de funcionamento, incluindo os períodos de arranque e paragem 
(ver MTD 10 e MTD 11);

Um plano de gestão dos resíduos, a fim de garantir que os resíduos são evitados ou preparados 
para reutilização, reciclagem ou outro tipo de valorização, incluindo a utilização de técnicas 
indicadas na MTD 16; 

Um método sistemático para identificar e fazer face às potenciais emissões para o ambiente não 
controladas e/ou não programadas, em especial:

Emissões para o solo e para as águas subterrâneas, provenientes do manuseamento e da 
armazenagem de combustíveis, aditivos, subprodutos e resíduos

Emissões associadas a autoaquecimento e/ou auto-ignição espontânea dos combustíveis nas 
atividades de armazenagem e manuseamento;

Um plano de gestão de partículas, para prevenir ou, quando tal não seja possível, reduzir as 
emissões difusas das operações de carga, descarga, armazenamento e/ou manuseamento de 
combustíveis, resíduos e aditivos;
Um plano de gestão de ruído quando é esperada ou verificada poluição sonora em recetores 
sensíveis, incluindo:

Um protocolo para conduzir a monitorização de ruído nos limites da instalação,
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

b)

c)

d)

xvi)

a) A implementar

b)

c)

d)

2. A implementar

Para avaliação do consumo de energia e eficiência energética após 
entrada em funcionamento da Central de Biomassa, está 
contemplado contratualmente com os fornecedores a verificação de 
garantias, nomeadamente os consumos de energia e a eficiência 
energética a plena carga de funcionamento. Estes testes de 
desempenho para verificação do cumprimento das garantias serão 
realizados em conformidade com as normas EN, ou na falta destas, 
segundo a norma ISO, normas nacionais ou outras normas 
internacionais que garantam a obtenção de dados de qualidade 
equivalente. Qualquer alteração efetuada pelo fornecedor do 
equipamento, no decurso do período de garantia, obriga-o 
contratualmente a realizar novos testes de desempenho energético.

Fase de exploração (avaliação em sede de 
RAA).

3.

Após a entrada em funcionamento, o sistema de gestão ambiental 
(SGA) existente na CELTEJO e na Ródão Power (norma ISO 
14001:2015) será transposto e aplicado na nova central de 
biomassa.

Fase de exploração, decorrido o período de 
adaptação  (4 anos após a publicação das 
MTD: JOUE L212, de 17 de agosto). 
Cronograma de implementação a apresentar 
no RAA respetivo. 

Um programa de redução do ruído,

Um protocolo de resposta às ocorrências de ruído, com medidas e prazos adequados,

Uma análise de ocorrências históricas de ruído, medidas corretivas e divulgação, junto das partes 
afetadas, do conhecimento sobre incidentes de ruído;

Uma análise das ocorrências históricas de odores, medidas corretivas e a divulgação, junto das 
partes afetadas, do conhecimentos sobre incidentes de odores.

Para a combustão, a gaseificação ou a coincineração de substâncias que emitem mau cheiro, um 
plano de gestão de odores, incluindo:

Se necessário, um programa de eliminação de odores para identificar, eliminar ou reduzir as 
emissões de odores,

Um protocolo para a monitorização de odores,

Um protocolo para registar as ocorrências de odores e as medidas e os prazos adequados,

1.2 Monitorização

A MTD consiste em determinar o valor de eficiência elétrica líquida (ou rendimento elétrico 
líquido) e/ou o total líquido de combustível utilizado e/ou a eficiência energética mecânica 
líquida da gaseificação, das unidades de combustão e/ou de IGCC mediante um ensaio de 
desempenho a plena carga, em conformidade com as normas EN, após a entrada em 
funcionamento da unidade e após cada modificação suscetível de afetar significativamente a 
eficiência elétrica líquida e/ou o total líquido de combustível utilizado e/ou a eficiência 
energética mecânica líquida da unidade. Na falta de normas EN, a MTD consiste em utilizar 
normas ISO, normas nacionais ou outras normas internacionais que garantam a obtenção de 
dados de qualidade científica equivalente.

A MTD consiste em monitorizar os principais parâmetros de processo com relevância para as 
emissões para a atmosfera e para a água, incluindo as que se indicam a seguir:
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

A implementar Será efetuada a monitorização em contínuo para os parâmetros 
referentes aos efluentes gasosos. Fase de exploração (demonstrar no RAA).

4. Será efetuada a monitorização dos poluentes de acordo com a 
frequência indicada.

Fase de exploração, decorrido o período de 
adaptação  (4 anos após a publicação das 
MTD: JOUE L212, de 17 de agosto). 
Cronograma de implementação a apresentar 
no RAA.

Nota: Aplicável aos parâmetros abaixo 
enumerados com implementação prevista.

A implementar Monitorização em contínuo

A implementar Monitorização em contínuo 

–Não aplicável –

Não aplicável O tratamento dos efluentes gasosos será realizado a seco, pelo que 
não há produção de águas residuais. –

Teor de oxigénio, temperatura e pressão

Teor de vapor de água 

Efluentes gasosos:

Biomassa sólida e/ou turfa, incluindo a coincineração de resíduos

Caldeiras e motores alimentados por fuelóleo pesado e/ou gasóleo

Turbinas a gás alimentadas por gasóleo

Caldeiras, motores e turbinas alimentados por gás natural

Gases de processamento de ferro e aço

Carvão e/ou lenhite, incluindo a coincineração de resíduos

Combustíveis de processo da indústria química

Centrais IGCC

Instalações de combustão em plataformas no alto-mar

Águas residuais provenientes do tratamento dos gases de combustão:

Caudal, pH e temperatura

A MTD consiste em monitorizar as emissões para a atmosfera, no mínimo, com a frequência e 
aplicabilidade indicada no BREF, em conformidade com as normas EN. Na falta de normas 
EN, a MTD consiste em utilizar normas ISO, normas nacionais ou outras normas 
internacionais que garantam a obtenção de dados de qualidade científica equivalente.

NH3:

NOX:

Quando se utiliza a SCR e/ou a SNCR

Caudal
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Não aplicável – –

A implementar Monitorização uma vez por ano

Não aplicável – –

A implementar Monitorização em contínuo

Não aplicável – –

A implementar Monitorização em contínuo

Não aplicável Será utilizado um sistema SNCR –

Cloretos gasosos expressos como HCl

A implementar Monitorização em contínuo

Não aplicável – –

Não aplicável – –

Não aplicável – –

Não aplicável –

Não aplicável – –

Não aplicável – –

Carvão e/ou lenhite

Combustíveis de processo da indústria química em caldeiras

HF

Quando se utiliza a SCR

Carvão e/ou lenhite

Combustíveis de processo da indústria química em caldeiras

Biomassa sólida e/ou turfa

Coincineração de resíduos

Combustíveis de processo da indústria química

Centrais CCGI

Instalações de combustão em plataformas no alto-mar
SO2

SO3

Carvão e/ou lenhite, incluindo a coincineração de resíduos

Biomassa sólida e/ou turfa, incluindo a coincineração de resíduos

Caldeiras alimentadas por fuelóleo pesado e/ou gasóleo

Motores alimentados por fuelóleo pesado e/ou gasóleo

Turbinas a gás alimentadas por gasóleo

Gases de processamento de ferro e aço

Combustíveis de processo da indústria química em caldeiras

Centrais CCGI

Turbinas a gás alimentadas por gasóleo

Caldeiras, motores e turbinas alimentados por gás natural

Gases de processamento de ferro e aço

CO

Biomassa sólida e/ou turfa, incluindo a coincineração de resíduos

Caldeiras e motores alimentados por fuelóleo pesado e/ou gasóleo

Carvão e/ou lenhite, incluindo a coincineração de resíduos

Carvão e/ou lenhite em caldeiras de leito fluidizado circulante

Biomassa sólida e/ou turfa em caldeiras de leito fluidizado circulante

N2O
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A implementar Monitorização uma vez por ano

Não aplicável – –

Não aplicável – –

A implementar Monitorização em contínuo

Não aplicável – –

Não aplicável – –

A implementar  1 vez por ano

Não aplicável – –

A implementar 1 vez por ano

Não aplicável – –

Não aplicável – –

Não aplicável – –

Não aplicável – –

Não aplicável – –

Carvão e/ou lenhite

Biomassa sólida e/ou turfa

Caldeiras e motores alimentados por fuelóleo pesado e/ou gasóleo

Coincineração de resíduos

Centrais CCGI

Hg

COV

Formaldeído

Carvão e/ou lenhite, incluindo a coincineração de resíduos

Biomassa sólida e/ou turfa

Coincineração de resíduos com biomassa sólida e/ou turfa

Centrais IGCC

Motores alimentados por fuelóleo pesado e/ou gasóleo

Combustíveis de processo da indústria química em caldeiras

Coincineração de resíduos com carvão, lenhite, biomassa sólida e/ou turfa

Motores de ignição comandada de mistura pobre a gás natural e de duplo combustível

Combustíveis de processo da indústria química em caldeiras

Centrais IGCC

Motores alimentados por fuelóleo pesado e/ou gasóleo

Turbinas a gás alimentadas por gasóleo

Metais e metaloides, com exceção do mercúrio (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, 
Zn)

Partículas
Carvão e/ou lenhite

Biomassa sólida e/ou turfa

Caldeiras alimentadas por fuelóleo pesado e/ou gasóleo

Gases de processamento de ferro e aço

Biomassa sólida e/ou turfa

 Coincineração de resíduos
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Não aplicável – –

Não aplicável – –

5. Não aplicável O tratamento dos gases de combustão vai ser realizado a seco, 
pelo que não serão produzidas águas residuais. –

6.

a)

A adequada mistura da biomassa sólida será assegurada num silo 
de armazenamento dedicado, e corretamente doseada em função 
da energia térmica (vapor produzido) da caldeira de biomassa e das 
respetivas emissões atmosféricas. Através da estabilização do 
doseamento de biomassa e das condições de queima serão 
evitados desiquilibrios de queima e consequentes oscilações nas 
emissões atmosféricas.

b)
A manutenção do sistema de combustão será assegurada por 
planos de inspeção/manutenção regulares e sistemáticos, de 
acordo com as recomendações do fornecedor.

c)

O projeto da caldeira de biomassa contempla o fornecimento dum 
sistema automático de controlo e supervisão (DCS), instalado numa 
sala de controlo, visando a otimização de todas as condições 
processuais e ambientais de funcionamento da caldeira. 

Fase de projeto/Fase de exploraçãoA implementar

Combinação e mistura de combustível (blending)  

Manutenção do sistema de combustão

Sistema de controlo avançado

Combustíveis de processo da indústria química em caldeiras

Coincineração de resíduos

A MTD consiste em monitorizar as emissões para a água provenientes do tratamento dos 
gases de combustão, pelo menos com a frequência indicada no BREF, em conformidade 
com as normas EN. Na falta de normas EN, a MTD consiste em utilizar normas ISO, normas 
nacionais ou outras normas internacionais que garantam a obtenção de dados de qualidade 
científica equivalente.

1.3 Desempenho ambiental geral e desempenho da combustão

A fim de melhorar o desempenho ambiental das instalações de combustão e reduzir as 
emissões de CO e de substâncias não queimadas para a atmosfera, a MTD consiste em 
garantir a otimização da combustão e o recurso a uma combinação adequada das técnicas a 
seguir indicadas (ver aplicabilidade no BREF).

CH4

PCDD/F
Motores alimentados por gás natural
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d)

A caldeira será adaptada para queima em leito fluidizado. A 
conceção do equipamento de combustão é assegurado por uma 
das melhores empresas mundiais, detentoras do know-how  deste 
tipo de instalações.

e)

A escolha da biomassa sólida, apesar de condicionada pela 
qualidade da biomassa florestal existente no mercado, será sempre 
efetuada tendo em atenção a otimização das condições de 
combustão, face à humidade e ao poder calorífico da mesma.

7. A implementar A caldeira a biomassa vai incorporar um sistema SNCR a seco para 
redução das emissões de NOx para a atmosfera

Fase de exploração,decorrido o período de 
adaptação  (4 anos após a publicação das 
MTD: JOUE L212, de 17 de agosto). 
Cronograma de implementação a apresentar 
no RAA. 

8. A implementar

Os sistemas de tratamento de gases de combustão da caldeira a 
biomassa estão dimensionados pelo fornecedor do equipamento por 
forma a assegurarem a adequada disponibilidade e capacidade de 
resposta, visando o cumprimento dos VEA de cada parâmetro 
ambiental aplicável.

Fase de exploração,decorrido o período de 
adaptação  (4 anos após a publicação das 
MTD: JOUE L212, de 17 de agosto. 
Cronograma de implementação a apresentar 
no RAA. 

9.

i)

ii)

Fase de exploração (a demonstrar no RAA).

Fase de projeto/Fase de exploração

A implementar

A implementar

Será efetuada a caracterização inicial e periódica da biomassa 
alimentada à caldeira de biomassa, contemplando a determinação 
dos parâmetros referidos. Será utilizada a base de dados do grupo 
Altri com a caracterização da qualidade da biomassa proveniente de 
florestas próprias.

A fim de reduzir as emissões de amoníaco para a atmosfera, resultantes da utilização de 
SCR) e/ou de SNCR para a redução das emissões de NOX, a MTD consiste em otimizar a 
conceção e/ou o funcionamento da SCR e/ou da SNCR (por exemplo, a razão otimizada entre 
o reagente e o NOX, a distribuição homogénea e a dimensão otimizada das gotas do 
reagente).

A fim de evitar ou reduzir as emissões para a atmosfera em condições normais de 
funcionamento, a MTD consiste em garantir, mediante projeto, operação e manutenção 
adequados, que os sistemas de redução de emissões são utilizados na sua capacidade e 
disponibilidade ótimas.

A fim de melhorar o desempenho ambiental global da combustão e/ou das instalações de 
gaseificação e reduzir as emissões para a atmosfera, a MTD consiste em incluir os seguintes 
elementos nos programas de garantia/controlo da qualidade para todos os combustíveis 
utilizados, como parte integrante do sistema de gestão ambiental (ver MTD 1):

Caracterização inicial completa do combustível (PCI, Humidade, cinzas, C, Cl, F, N, S, K, Na, As, 
Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn) e em conformidade com as normas EN. Podem utilizar-se normas ISO, 
normas nacionais ou outras normas internacionais, desde que assegurem a obtenção de dados de 
qualidade científica equivalente; 

Testes regulares da qualidade dos combustíveis, para verificar a sua coerência com a 
caracterização inicial da instalação e de acordo com as especificações de projeto. A frequência dos 
testes e os parâmetros escolhidos no quadro que se segue baseiam-se na variabilidade do 
combustível e numa avaliação da importância das emissões de poluentes (por exemplo, 
concentração no combustível, tratamento utilizado para os gases de combustão);

Boa conceção dos equipamentos de combustão

Escolha do combustível
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iii) A implementar Será efetuado o ajuste das condições de funcionamento da caldeira 
de acordo com as características da biomassa alimentada Fase de exploração (a demonstrar no RAA).

10.

Vai ser criado um manual de operação para a caldeira a biomassa 
contemplando, para além dos procedimentos a seguir em 
funcionamento normal da instalação, também as seguintes 
situações:
- Modo de atuação nas paragens e arranques, visando a 
minimização dos consumos do combustível de apoio (gás natural) e 
respetivas emissões atmosféricas;
- Modo de atuação em situações anómalas de funcionamento 
baseadas num estudo HAZOP a implementar em conjunto com o 
fornecedor do equipamento, previamente ao comissionamento e 
arranque da instalação.

O plano de manutenção preventiva será definido em conjunto com o 
fabricante do equipamento e implementado no sistema informático 
de gestão da manutenção já existente.

O sistema DCS a instalar permitirá criar mecanismos de alerta com 
base na monitorização dos equipamentos em linha para 
caracterização das emissões para o ar.

O modo de atuação em situações anómalas de funcionamento 
baseadas num estudo HAZOP a implementar em conjunto com o 
fornecedor do equipamento, previamente ao comissionamento e 
arranque da instalação, será complementado com a análise dos 
resultados da monitorização em linha, nas situações anómalas de 
funcionamento.

Previamente ao comissionamento e 
arranque da instalação e durante a fase de 
exploração.

A implementar

Ajustamento subsequente das definições da instalação, sempre que necessário e possível (por 
exemplo, integração da caracterização e controlo do combustível e controlo no sistema de controlo 
avançado (ver descrição na secção 8.1).

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera e/ou para a água decorrentes  de condições 
distintas das condições normais de funcionamento, a MTD consiste em elaborar e aplicar um 
plano de gestão como parte integrante do sistema de gestão ambiental (ver MTD 1), 
compatível com a importância de potenciais emissões de poluentes e que inclui os seguintes 
elementos:

Conceção adequada dos sistemas considerados relevantes que originam condições distintas das 
condições normais de funcionamento com possível impacto nas emissões para atmosfera, para a 
água e/ou para o solo (por exemplo, conceitos de conceção a baixa carga para reduzir as cargas 
mínimas de arranque e paragem para a produção estável em turbinas a gás);

Análise e registo das emissões originadas por condições distintas das condições normais de 
funcionamento e circunstâncias associadas e, se necessário, aplicação de medidas corretivas;

Avaliação periódica das emissões globais em condições distintas das condições normais de 
funcionamento (por exemplo, frequência de eventos, duração, quantificação/estimativa das 
emissões) e, se necessário, aplicação de medidas corretivas.

Estabelecimento e aplicação de um plano de manutenção preventivo e específico para estes 
sistemas relevantes;
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11. A implementar

As emissões durante um período típico de paragem e arranque vão 
ser monitorizadas através dos equipamentos de monitorização em 
linha, para os parâmetros com monitorização em contínuo, tal como 
definido neste BREF. Para os restantes parâmetros será efetuada 
uma monitorização num período típico de paragem/arranque pelo 
menos 1 vez por ano e utilizando os resultados desta medição, 
serão estimadas as emissões para todos os períodos de arranque e 
paragem ao longo do ano.

Fase de exploração (a demonstrar no RAA). 

12.

a) A implementar

O controlo da temperatura do leito fluidizado, a adequada mistura de 
ar de combustão, aliados a um correto dimensionamento da 
fornalha e a sistema DCS preparado para a gestão das condições 
processuais da combustão, permitirão maximizar a eficiência da 
queima de biomassa e minimizar as emissões de CO e outros 
poluentes atmosféricos.

Fase de exploração

b) A implementar

Visando a maximização da produção de energia sem ignorar as 
limitações associadas ao controlo das emissões de NOx, o 
fornecedor vai contemplar o máximo de timbre de vapor que a 
resistência de materiais o permita (P=65 bar; T= 4500C)

Fase de projeto/Fase de exploração

c) A implementar
A nova turbina vai operar a uma pressão de exaustão muito baixa, 
por forma a maximizar a produção de energia elétrica (a pressão do 
condensador na exaustão final da turbina rondará os 0,07 bar).

Fase de exploração

d) A implementar

A minimização dos consumos internos de energia é aplicável de 
acordo com as condicionantes associadas à reconversão da 
caldeira de recuperação antiga numa caldeira de biomassa de leito 
fluidizado. Todos os novos equipamentos serão adquiridos de 
acordo com os objetivos de redução dos respetivos consumos de 
energia.

Fase de projeto/Fase de exploração

e) A implementar Parte dos gases de combustão quentes são utilizados no 
aquecimento do ar de combustão. Fase de exploração

Otimização do ciclo de vapor

Minimização do consumo de energia

Pré-aquecimento do ar de combustão

A MTD consiste em monitorizar adequadamente as emissões para a atmosfera e/ou para a 
água em condições distintas das condições normais de funcionamento.

1.4 Eficiência energética

A fim de aumentar a eficiência energética das unidades de combustão, gaseificação e/ou de 
IGCC que funcionam 1500 horas/ano ou mais, constitui MTD utilizar uma combinação 
adequada das técnicas a seguir indicadas:

Otimização da combustão

Otimização das condições de funcionamento
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f) Não aplicável
As limitações de lay-out dado tratar-se da reconversão de uma 
caldeira de recuperação não permitem a instalação de uma unidade 
de pré-aquecimento de biomassa.

–

g) A implementar

O projeto da caldeira de biomassa contempla o fornecimento dum 
sistema automático de controlo e supervisão (DCS), instalado numa 
sala de controlo, visando a otimização de todas as condições 
processuais e ambientais de funcionamento da caldeira. 

Fase de projeto/Fase de exploração

h) A implementar Incluido o pré-aquecimento indireto da água de alimentação com os 
gases quentes de exaustão no economizador na caldeira. Fase de projeto/Fase de exploração

i) Não aplicável A central a biomassa apenas produzirá energia elétrica –

j) Não aplicável A central a biomassa apenas produzirá energia elétrica –

k) A implementar

Os gases de combustão vão aquecer indiretamente a água de 
alimentação à caldeira. Parte do vapor de água contido nos gases 
de combustão vai condensar. Consegue-se assim reduzir as 
partículas e os SOx, melhorando ainda a eficiência energética.

Fase de projeto/Fase de exploração

l) Não aplicável Apenas aplicável a instalações funcionando em sistema de 
cogeração. A central apenas produzirá energia elétrica. –

m) Não aplicável Apenas aplicável a instalações com sistema de dessulfurização por 
via húmida dos gases de combustão. –

n) Não aplicável Apenas aplicável a instalações com sistema de dessulfurização por 
via húmida dos gases de combustão. –

o) Não aplicável
As limitações de lay-out dado tratar-se da reconversão de uma 
caldeira de recuperação não permitem a instalação de uma unidade 
de pré-secagem de biomassa.

–

p) A implementar

A minimização das perdas de calor residuais, principalmente 
aquelas que podem ser reduzidas por reforços/melhorias no 
isolamento, estão contempladas no projeto do novo equipamento e 
no isolamento das zonas de interligação equipamento 
existente/novo equipamento.

Fase de projeto/Fase de exploração

q) A implementar
A utilização de novos materiais capazes de suportar temperaturas e 
pressões mais elevadas de operação estará condicionada às partes 
da caldeira de recuperação que vão ser substituídas na intervenção.

Fase de projeto/Fase de exploração

Chaminé húmida

Descarga na torre de refrigeração

Pré-secagem do combustível

Minimização das perdas de calor

Materiais avançados

Pré-aquecimento da água de alimentação utilizando calor recuperado

Recuperação de calor por cogeração (CHP)

Disponibilidade de CHP

Condensador de gases de combustão

Acumulação de calor

Pré-aquecimento do combustível

Sistema de controlo avançado
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r) A implementar
A nova turbina vai operar a uma pressão de exaustão muito baixa, e 
contempla modificações na geometria das pás do rotor da turbina 
para maximixar a produção de energia elétrica.

Fase de projeto/Fase de exploração

s) Não aplicável

Impossibilidade na obtenção de vapor com T>220,6 0C e P>250 bar, 
dado que se trata da conversão duma CR em caldeira de leito 
fluidizado (limitações na resistência dos materiais e problemas de 
corrosão a alta temperatura com a queima de biomassa).

–

13.

a) A implementar

Esta central está projetada sem qualquer tipo de efluente industrial. 
As águas de arrefecimento dos sistemas de descarga de cinzas e 
das escórias retiradas do fundo da caldeira, assim como as 
descargas do tanque de purgas serão recolhidas e recuperadas 
para a torre de arrefecimento.

Fase de projeto

b) A implementar

As cinzas quentes e secas, descarregues no fundo da caldeira são 
arrefecidas com água  de modo indirecto, em circuito fechado, não 
ocorrendo qualquer contato das cinzas com a água de 
arrefecimento.

Fase de projeto

14. A implementar

Esta central está projetada sem qualquer tipo de efluente industrial. 
As águas de arrefecimento dos sistemas de descarga de cinzas e 
das escórias retiradas do fundo da caldeira, assim como as 
descargas do tanque de purgas serão recolhidas e recuperadas 
para a torre de arrefecimento.

Fase de projeto

15.

a) A implementar  A caldeira a biomassa vai incorporar um sistema SNCR a seco para 
redução das emissões de NOX para a atmosfera. Fase de exploração

Tratamento de cinzas de fundo secas

A fim de evitar a contaminação de águas residuais não contaminadas e reduzir as emissões 
para a água, a MTD consiste em separar os efluentes líquidos e tratá-los separadamente, em 
função do teor dos poluentes.

A fim de reduzir as emissões para a água provenientes do tratamento dos gases de 
combustão, a MTD consiste em recorrer a uma combinação adequada das técnicas a seguir 
indicadas e em utilizar técnicas secundárias o mais próximo possível da fonte, a fim de evitar 
diluição. 

Otimização da combustão (ver MTD 6) e sistemas de tratamento dos gases de combustão (por 
exemplo, SCR/SNCR, ver MTD 7)

Atualizações de turbinas a vapor

Condições de vapor supercríticas e ultrassupercríticas

1.5 Consumo de água e emissões para a água

A fim de reduzir o consumo de água e a descarga de águas residuais contaminadas, a MTD 
consiste em recorrer a uma ou a ambas as técnicas a seguir indicadas:

Reciclagem da água
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

 i)

j)

 k)

l)

m)

 n)

16.

 a)

b)

c)

d)

A avaliar 

O tratamento a seco do efluente gasoso envolve a injeção de cal 
hidratada na forma de pó, para neutralizar os gases ácidos (HCl, 
HF). As cinzas volantes e os sais resultantes da reação são 
separados por um precipitador eletrostático e podem ser 
considerados como um subproduto com potencial de aplicação 
semelhante ao gesso.

Fase de exploração

A implementar
A minimização de quantidade de resíduos enviados para eliminação 
obedecerá, sempre que possível e aplicável à ordem de prioridade 
enunciada.

Fase de exploração

Não aplicável

Esta central está projetada sem qualquer tipo de efluente industrial. 
O tratamento dos gases de combustão vai ser realizado a seco 
(sem geração de águas residuais). As águas de arrefecimento dos 
sistemas de descarga de cinzas e das escórias retiradas do fundo 
da caldeira, assim como as descargas do tanque de purgas serão 
recolhidas e recuperadas para a torre de arrefecimento.

–

preparação de resíduos para reutilização: por exemplo, de acordo com os critérios de qualidade 
específicos exigidos;

reciclagem de resíduos;

outros resíduos de valorização (por exemplo, valorização energética),

mediante a aplicação de uma combinação adequada de técnicas, tais como:

a) Produção de gesso como subproduto

Sedimentação

Extração

1.6 Gestão de resíduos
A fim de reduzir a quantidade de resíduos enviados para eliminação, com origem no 
processo de combustão e/ou gaseificação e nas técnicas de redução, a MTD consiste em 
organizar as operações para as maximizar, por ordem de prioridade e tendo em conta o 
conceito de ciclo de vida:
prevenção de resíduos: por exemplo, maximizar a percentagem de resíduos que surgem como 
subprodutos;

Flotação

Permuta iónica

Neutralização

Oxidação

Precipitação

Tratamento biológico aeróbio

Tratamento biológico anóxico/anaeróbio

Coagulação e floculação

Cristalização

Filtração (por exemplo, filtração com areia, microfiltração e ultrafiltração)

Adsorção em carvão ativado
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A avaliar 

As cinzas e escórias têm potencial de utilização como materiais de 
construção (cimentos, asfaltagem de estradas, substituindo a areia). 
Estas aplicações encontram algumas dificuldades de sucesso face 
à crise atual no setor da construção civil.

Fase de exploração

Não aplicável A caldeira não está preparada para queimar outros resíduos que 
não a biomassa florestal residual. –

Não aplicável
A caldeira a biomassa vem equipada com um sistema SNCR (não 
usa catalisadores no tratamento seletivo para redução das 
emissões de NOx).

–

17.

 a) A implementar

Na operação da central vão ser contempladasas seguintes medidas 
operacionais:
- Rotinas de inspeção e manutenção de equipamentos, prestando 
especial atenção aos sinais de ruído (indicação de avaria/mau 
desempenho);
- Equipamento operado por pessoal devidamente treinado;
- Instruções para manter as portas fechadas nos edifícios e 
campânulas de isolamento;
- Evitar atividades de operação e manutenção ruidosas durante a 
noite, se possível.

Fase de exploração

 b) A implementar
Foi solicitado, nas garantias contratuais a todos os fornecedores dos 
equipamentos a instalar, o cumprimento de níveis de ruído inferiores 
a 85 dB(A) a 1 m do equipamento.

Fase de projeto/Fase de exploração

c) A implementar

Apesar das limitações decorrentes da reconversão de uma caldeira 
de recuperação em caldeira de leito fluidizado, nomeadamente as 
associadas à falta de espaço, o equipamento mais ruidoso ficará 
localizado no interior do perímetro da CELTEJO, envolvido por 
outros edifícios já existentes funcionando como barreiras acústicas 
à propagação do ruído.

Fase de exploração

Medidas operacionais

Equipamentos de baixa emissão de ruído 

Atenuação do ruído

b) Reciclagem ou recuperação de resíduos no setor da construção

c) Valorização energética através da utilização de resíduos no cabaz de combustíveis

d) Preparação de catalisador para reutilização

1.7 Emissões de ruído
A fim de reduzir as emissões de ruído, a MTD consiste em utilizar uma só ou uma 
combinação das técnicas a seguir indicadas:
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d) A implementar

O transporte de biomassa desde o silo de receção e 
armazenamento até à caldeira de biomassa vai ser efetuado em 
tapete fechado.
Na exaustão de gases de combustão, assim como nos principais 
pontos de entrada de ar de combustão (ventiladores e condutas), 
vão ser instalados insonorizadores.
A turbina/gerador será implantada em edifício devidamente 
insonorizado.

Fase de exploração

e) A implementar
O equipamento mais ruidoso ficará localizado no interior do 
perímetro da CELTEJO, envolvido por outros edifícios já existentes 
(turbina/gerador, ventiladores, exaustores, etc.).

Fase de projeto/Fase de exploração

A implementar No projeto de reconversão da caldeira, foram já contempladas 
condições de eficiência energética.

Fase de exploração,decorrido o período de 
adaptação  (4 anos após a publicação das 
MTD: JOUE L212, de 17 de agosto). 
Cronograma de implementação a apresentar 
no RAA. 

24.

Fase de exploração,decorrido o período de 
adaptação  (4 anos após a publicação das 
MTD: JOUE L212, de 17 de agosto). 
Cronograma de implementação a apresentar 
no RAA. 

a) A implementar A metodologia de implementação encontra-se descrita na MTD 12 -
alínea a). Fase de exploração

b) A implementar Estão incluídos no projeto da caldeira a biomassa. Fase de projeto/Fase de exploração

c) A implementar A caldeira de leito fluidizado será dotada com 3 níveis de distribuição 
de ar (primário, secundário e terciário). Fase de projeto

2. CONCLUSÕES MTD REFERENTES À COMBUSTÃO DE COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS

2.2 Conclusões MTD referentes à combustão de biomassa sólida e/ou turfa

2.2.1 Eficiência energética 

Valores de eficiência energética associados às melhores técnicas disponíveis (VEEA às 
MTD) referentes à combustão de biomassa sólida e/ou turfa no BREF.

2.2.2 Emissões de NOX, N2O e CO para a atmosfera

A fim de evitar ou reduzir as emissões de NOX para a atmosfera, limitando, ao mesmo tempo, 
as emissões de CO e N2O para a atmosfera provenientes da combustão de biomassa sólida 
e/ou turfa, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas (consultar 
VEA às MTD no BREF):

Otimização da combustão

Queimadores de baixa emissão de NOX

Distribuição de ar

Equipamentos de controlo do ruído

Localização adequada de equipamentos e edifícios
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d) A implementar

A temperatura da chama e o controlo de pontos quentes na fornalha 
será assegurado pelo efeito do leito fluidizado borbulhante, pela 
injeção de ar em 3 níveis e pelo retorno de parte dos gases de 
combustão à fornalha.

Fase de projeto/Fase de exploração

e) A implementar
A reconversão da caldeira de recuperação inclui o sistema de 
recirculação de parte dos gases de combustão, para o controlo da 
temperatura do leito fluidizado.

Fase de projeto

f) A implementar

A caldeira de biomassa vai incorporar um sistema SNCR a seco 
para redução das emissões de NOx. A redução seletiva bai basear-
se na redução do NOx a azoto, pela reação com amónia ou ureia a 
alta temperatura (800 - 10000C)

Fase de projeto/Fase de exploração

g) Não aplicável – –

25.

Fase de exploração,decorrido o período de 
adaptação  (4 anos após a publicação das 
MTD:JOUE L212, de 17 de agosto). 
Cronograma de implementação a apresentar 
no RAA. 

a) A implementar
Vai ser adicionada cal hidratada ao leito fluidizado da caldeira, que 
reage com o SO2. O produto da reação, sólido, é removido por 
filtração (filtros de mangas e precipitadores eletrostáticos).

Fase de exploração

b) A implementar

Injeção e dispersão de um sorvente de pó seco, à base de cal 
hidratada e bicarbonato de sódio, na corrente de gases de 
combustão que reage com os gases ácidos (enxofre gasoso e HCl) 
para formar um sólido que é removido por filtração (filtros de 
mangas e precipitadores eletrostáticos).

Fase de exploração

c) A implementar
Vai ser adicionada cal hidratada ao leito fluidizado da caldeira, que 
reage com o SO2. O produto da reação, sólido, é removido por 
filtração (filtros de mangas e precipitadores eletrostáticos).

Fase de exploração

d) Não aplicável Esta tecnologia não é compatível com o leito fluidizado borbulhante. –

A fim de evitar ou reduzir as emissões de SOx, HCl e HF para a atmosfera, provenientes da 
combustão de biomassa sólida e/ou turfa, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das 
técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF):

Injeção de absorvente na caldeira (em forno ou leito)

Injeção de absorvente na conduta (DSI)

Pulverização de absorvente com separação a seco ou sólida.(SDA)

Depurador de gases a seco de leito fluidizado circulante

Distribuição de combustível

Recirculação dos gases de combustão

Redução não catalítica seletiva (SNCR)

Redução catalítica seletiva (SCR)

2.2.3 Emissões de SOX, HCl e HF para a atmosfera
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e) Não aplicável O tratamento dos gases de combustão é efetuado a seco. –

f) A implementar

Os gases de combustão vão aquecer indiretamente a água de 
alimentação à caldeira. Parte do vapor de água contido nos gases 
de combustão vai condensar. Consegue-se assim reduzir as 
partículas e os SOx, melhorando ainda a eficiência energética.

Fase de exploração

 g) Não aplicável O tratamento dos gases de combustão é efetuado a seco. –

h) A implementar

A escolha da biomassa sólida, apesar de condicionada pela 
qualidade da biomassa florestal existente no mercado, será sempre 
efetuada tendo em atenção a otimização das condições de 
combustão, face à humidade e ao poder calorífico da mesma, assim 
como aos baixos teores de enxofre, cloretos e fluoretos.

Fase de exploração

26.

Fase de exploração, decorrido o período de 
adaptação  (4 anos após a publicação das 
MTD: JOUE L212, de 17 de agosto). 
Cronograma de implementação a apresentar 
no RAA. 

a) A implementar O tratamento dos gases de combustão inclui precipitador 
eletrostático Fase de exploração.

b) A implementar O tratamento dos gases de combustão inclui filtro(s) de mangas. Fase de exploração.

c) A implementar Em conjunto com os tratamentos para remoção do SO2, HCl e HF. Fase de exploração.

d) Não aplicável O tratamento dos gases de combustão é efetuado a seco. –

e) A implementar Ver MTD 6. Fase de exploração.Escolha do combustível

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de partículas e de metais associados às 
partículas , provenientes da combustão de biomassa sólida e/ou turfa, a MTD consiste em 
utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF):

Precipitador eletrostático (ESP)

Filtro de mangas 

Sistema de FGD por via semisseca ou seca

Dessulfurização de gases de combustão por via húmida (FGD por via húmida)

Depuração por via húmida

Condensador de gases de combustão

Dessulfurização de gases de combustão por via húmida (FGD por via húmida)

Escolha do combustível

2.2.4 Emissões para a atmosfera de partículas e de metais associados às partículas 
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27.

Fase de exploração, decorrido o período de 
adaptação  (4 anos após a publicação das 
MTD: JOUE L212, de 17 de agosto). 
Cronograma de implementação a apresentar 
no RAA. 

a) A implementar

O tratamento de gases de combustão será efetuado adicionando 
carvão ativado halogenado, caso a monitorização pontual o 
justifique. O mercúrio será adsorvido no carvão ativado e  o sólido 
será retirado no filtro de mangas.

b) A implementar

 c) A implementar Ver MTD 6

d) A implementar Ver MTD 26

e) A implementar Ver MTD 26

f) A implementar
Será implementado em conjugação com os tratamentos para 
remoção do SOx, HCl e HF.

g) Não aplicável O tratamento de gases de combustão será efetuado a seco. –

Fase de exploração
Escolha do combustível

Precipitador eletrostático (ESP)

Filtro de mangas

Sistema FGD por via semisseca ou seca

Dessulfurização de gases de combustão por via húmida (FGD por via húmida)

2.2.5 Emissões de mercúrio para a atmosfera

A fim de evitar ou reduzir as emissões de mercúrio para a atmosfera, provenientes da 
combustão de biomassa sólida e/ou turfa, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das 
técnicas a seguir indicadas:

Injeção de absorvente de carbono (por exemplo, carvão ativado ou carbono ativado halogenado) 
nos gases de combustão

Utilização de aditivos halogenados nos combustíveis ou injetados no forno
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