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ENQUADRAMENTO
SUMÁRIO
Regime Aplicáveis Solicitados

PAG

X

-

CELE

X

X

RH

X

-

PCIP

X

X

Indicador de enquadramento

Nível Superior de perigosidade
Atividade II – Refinarias
de óleos minerais
Captações, descarga e Piezómetros
Categoria 1.2 1 do Anexo I
do REI.
Capacidade licenciada de
10 000 000 ton/ano de petróleo bruto

Data de
emissão

Data de
validade

-

-

-

-

APA

-

-

-

-

APA

-

-

-

-

APA

2029-01-21

-

Deferido condicionado

APA

Categoria 1.1 2 do Anexo I
do REI.
Capacidade instalada:
2021-01-21
 instalações de combustão
de 1484,15 MW 3 , incluindo 2 caldeiras (n.º 2 e
n.º 4) e 2 unidades de cogeração (potência elétrica
instalada total de 82
MWe (Megawatt elétricos))

Prorrogação Sentido daEntidade
da validade
decisão
Licenciadora

1

Refinação de petróleo e de gás

2

Queima de combustíveis em instalações com uma potência térmica nominal total igual ou superior a 50 MW

3

Consideradas as unidades de queima de combustível em unidades de combustão de produção de energia para o processo, sejam caldeiras, cogeração e fornos/fornalhas de processo. A combustão em fornalhas de processo, embora consideradas para a capacidade instalada da atividade PCIP 1.1, encontram-se excluídas do âmbito de aplicação do BREF LCP, 2017.
Não considera a potência térmica das unidades de combustão a desativar/desmantelar, nomeadamente ISOMAX e caldeiras associadas
à produção de betumes.
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LOC
Confrontações
Norte

AICEP / ZILS-Zona E1/E2

Sul

AICEP / ZILS-Zona D1

Este

AICEP / ZILS-Zona B2

Oeste

Envolvente Urbana

Área do estabelecimento
Área impermeabilizada não coberta (m2)

438 418

Área coberta (m2)

55 187

Área total (m2)

3 830 000

Localização
Localização

Zona Industrial

EXPLORAÇÃO
Medidas/Condições gerais a cumprir
Medida/Condição a cumprir

1.

O presente Título Único Ambiental (TUA) substitui na íntegra a Licença Ambiental (LA)
n.º 201/0.1/2008, de 3 de dezembro, e 1º aditamento, e trata-se de uma Renovação com
alterações 4.

Prazo de
implementação

Demonstração do
cumprimento

-

-

4

Contempla o coprocessamento de matéria-prima de origem animal e vegetal (óleo vegetal/ óleos alimentares usados/ gordura animal
(categoria I e III), e ainda de resíduos de origem não animal provenientes da refinação dos óleos, PFAD (Palm Fatty Acid Distillate),
FFAs (Free Fatty Acids), POME (Palm Oil Mill Effluent), SBEO (Spent Bleaching Earth Oil), TCO (Technical Corn Oil), na unidade
HD e a recuperação de destilados na corrente de unconverted oil (UCO) através da UCO stripper com a instalação de um permutador
de calor, uma coluna de stripagem a vapor e uma bomba.
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Medida/Condição a cumprir

2.

3.

4.

A instalação PCIP Refinaria de Sines compreende as atividades de fabrico de produtos
petrolíferos refinados, e atividades associadas a esta, nomeadamente atividade de armazenagem e atividades de enchimento e expedição e encontra-se interligada ao Terminal
portuário de Sines e à CLC (Companhia Logística de Combustíveis), via pipeline, bem
como ainda as unidades de queima de combustíveis.
Este TUA considera as condições impostas na Declaração de Impacte Ambiental (DIA)
exarada por Sua Excelência o Secretário de Estado do Ambiente, em 03.12.2008, referente
ao projecto “Projectos de conversão da Refinaria de Sines”, e o Parecer da Comissão de
Avaliação, de Novembro de 2008, relativo à conformidade do Projecto de Execução com
a DIA.

Informar sobre a data de suspensão, reinício ou cessação da atividade.
Apresentar evidência das respetivas comunicações efetuadas à entidade coordenadora
(EC).

Prazo de
implementação

Demonstração do
cumprimento

-

-

Data de suspensão ou reinício ou cessação: no prazo
E-mail: ippc@apammáximo de 30
biente.pt
dias contados
da data do facto
que lhes deu
origem

5.

Registar o número de horas de funcionamento anual da instalação e de cada unidade/
equipamento com emissões para o ar, discriminando o número de horas em produção
Período de Exefetiva e em limpeza/manutenção (evidenciado as diferentes etapas de processo, bem
RAA
ploração
como ainda os diferentes equipamentos de processo). Apresentar evidências dos registos
de acordo com o solicitado.
6. Registar o número de horas correspondente a situações de funcionamento deficiente ou
avaria nos sistemas/equipamentos de retenção, drenagem, tratamento e ou controlo de
Período de ExRAA
emissões para os diferentes meios (emissões para o ar, produção de águas residuais, etc),
ploração
com a respetiva identificação dos equipamentos/sistemas e fontes/pontos e indicação da
situação que motivou o não funcionamento dos sistemas/equipamentos.
7. Manter o registo das operações de manutenção e limpeza dos equipamentos de processo,
dos sistemas de retenção, drenagem, tratamento e controlo de emissões para os diferentes Período de Exmeios, com indicação de data(s) ou período(s) em que ocorreram e do encaminhamento ploração
dado às substâncias geradas (matérias-primas, produtos, efluentes líquidos, resíduos, etc.).
8. Registar os acontecimentos/causas, respetivas consequências, correções e ou ações corre- Período de ExRAA
tivas, caso ocorra um acidente ou incidente.
ploração
9. Registar o número e a natureza de queixas e ou reclamações recebidas e o tratamento dado Período de ExRAA
(resposta ao reclamante e implementação de correções e ou ações corretivas).
ploração
10. Todos os registos, amostragens, análises, medições, ou outra documentação relevante
para o acompanhamento deste TUA, devem ser verificados e assinados, e mantidos orgaPeríodo de Exnizados em sistema de arquivo devidamente atualizado. Toda a documentação deve ser
Quando solicitado
ploração
conservada na instalação por um período não inferior a 5 anos (a contar do final do ano
de referência) e deve ser disponibilizada sempre que necessário
11. Registar os acontecimentos/causas, respetivas consequências, correções e ou ações corretivas, caso se verifique incumprimento das condições do TUA.
Caso o incumprimento corresponda a excedência de valor limite de emissão deverá o Período de ExRAA
operador evidenciar a eficácia das correções e ou ações corretivas através da realização ploração
de nova(s) medição(ões) após a sua implementação, garantindo que foi reposto o normal
funcionamento da instalação.
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Medida/Condição a cumprir

Prazo de
implementação

12. As alterações da instalação que modifiquem o projeto aprovado, que possam ter consequências no ambiente ou que impliquem alteração nas condições estabelecidas neste TUA
estão sujeitas a prévia notificação à Entidade Coordenadora, através das plataformas/ca- Período de Exnais de comunicação definidos para o efeito, só podendo ser iniciadas após a respetiva ploração
autorização.
Apresentar cópia das evidências da(s) notificação(ões), no RAA.
13. A emissão deste Título Único Ambiental não isenta a instalação da obtenção de todas as
Período de Exoutras autorizações, licenças ou atos de controlo prévio, designadamente urbanísticos, neploração
cessários e legalmente exigíveis para o desenvolvimento da atividade.
14. Cumprir o disposto no TEGEE n.º 196.04 IV em vigor (vide Anexo IV).

Demonstração do
cumprimento

RAA

-

Período de Exploração

Cumprir o disposto
no TEGEE n.º
196.04 IV em vigor

Prazo de implementação

Demonstração do
cumprimento

Medidas/Condições específicas a cumprir
Medida/Condição a cumprir

15. Apresentar reavaliação do grau da implementação das MTD previstas nos BREF sectoriais
BREF REF e BREF LCP, bem como no BREF transversal BREF EFS, e/ou das mediPeríodo de Exdas/técnicas equivalentes; registar as evidências da manutenção da adequada implementaRAA
ploração
ção das referidas medidas/técnicas (vide Anexo III - MTD BREF REF, MTD BREF LCP
e MTD BREF EFS).
16. Avaliar a implementação das MTD/ técnicas com indicação de “A avaliar” ou “Rever” no
Anexo III – MTD BREF REF, MTD BREF LCP e MTD BREF EFS incluindo:
i.
descrição detalhada sobre o modo de implementação ou;
ii.
motivo da não aplicabilidade ou;
iii.
descrição da técnica alternativa implementada;
suportado pela descrição / aplicabilidade presente no documento sobre as conclusões MTD
do BREF REF ou do BREF LCP e nos respetivos documentos integrais destes BREF, ou
pelo BREF EFS, consoante aplicável.
A fundamentação deverá incluir o detalhe da instalação/ processo tomando em consideraPeríodo de Ex- RAA relativo ao ano
ção as especificidades e características da instalação em cruzamento com a descrição detaploração
de 2022
lhada presente no respetivo BREF (documento integral).
Perante a alínea i. incluir avaliação sobre as técnicas identificadas no ficheiro Anexo e
também as respetivas técnicas consideradas para a determinação das MTD (capítulos 4 do
BREF REF, e respetivos capítulos no BREF LCP e BREF EFS). Para as técnicas a implementar incluir proposta de calendarização para a sua implementação.
Perante a alínea iii. incluir evidências que a técnica alternativa permite a obtenção de resultados ambientais equivalentes, através da apresentação de documentação técnica ou de fornecedor que permita uma comparação com a informação presente nos BREF em particular
com a técnica neste identificada.
17. Avaliar a implementação das técnicas identificadas nos pontos 4.9.1 a 4.9.5 do BREF REF,
incluindo descrição detalhada ou fundamentação sobre o motivo da não aplicabilidade, e
indicação sobre o enquadramento do projeto piloto de tratamento MBBR nestas técnicas.
Caso haja algum desvio deste projeto piloto às técnicas identificadas deverá ser identificado
e incluída avaliação sobre eventuais implicações no objetivo pretendo alcançar pela MTD
33.
Período de Ex- RAA relativo ao ano
Incluir ainda informação sobre os avanços alcançados com este projeto piloto e as etapas
ploração
de 2022
seguintes, incluindo calendarização, bem como ainda informação relevante acerca da sua
execução como parte do normal funcionamento da Refinaria.
Nesta sequência, avaliar os benefícios ambientais que seriam alcançados com a implementação das técnicas ii e iii da MTD 33 face ao atual desempenho no funcionamento desta
unidade.
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Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do
cumprimento

18. Apresentar reavaliação/ponto de situação da implementação das MTD previstas previstas
no(s) BREF transversais aplicáveis, nomeadamente BREF ICS/ BREF ENE e/ou das me- Período de ExRAA
didas/técnicas equivalentes; apresentar evidências da manutenção da adequada implemen- ploração
tação das referidas medidas/técnicas.
19. Tomar em consideração os princípios gerais e os outros aspetos relevantes na exploração
Período de Exdo estabelecimento, na monitorização de emissões para o ar e para a água previstos no REF
ploração
ROM.
20. Manter o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) implementado e proceder à sua revisão con- Período de ExRAA
tínua.
ploração
21. Incluir os resultados da avaliação comparativa (benchmarking) setorial realizada no âmbito Período de exRAA
do SGA e as ações propostas a adotar que possam resultar.
ploração
22. Avaliar a necessidade de adequação do SGA perante os requisitos da MTD 1 do BREF
REF.
O SGA deve ainda integrar um Plano de Gestão de Odores (ver descritor Odores) que contemple os aspetos identificados no capítulo 3.26.1.4 do BREF REF e técnicas que permitam
Período de ExPDA
a prevenção de produção de resíduos avaliando as elencadas no capitulo 4.25.1 do BREF
ploração
REF.
Incluir detalhe sobre o estado de implementação das técnicas listadas no capitulo 4.25.1 do
BREF REF, acompanhado em função do aplicável de: proposta de prazo de implementação
ou fundamentação quanto à sua não aplicabilidade à Refinaria de Sines.
23. [BREF EFS – MTD 5.1.1.3 E] Apresentar listagem de todos os tanques existentes na RefiPeríodo de Ex- RAA relativo ao ano
naria, com informação sobre o tipo de tanque e sobre quais as técnicas implementadas em
ploração
de 2022
cada tanque para deteção de fugas.
24. BREF REF [1.14. CONCLUSÕES MTD PARA OS PROCESSOS DE ARMAZENAGEM
E MANUSEAMENTO – reduzir emissões para os solos e águas subterrâneas] MTD 51 i):
Evidenciar que o Plano de Inspeção de Tanque – PIT garante que se encontra adotado um
Período de Ex- RAA relativo ao ano
Programa de manutenção de acordo com a descrição presente no documento sobre as conploração
de 2022
clusões MTD deste BREF.
Caso seja necessário deverá ser adequado de forma a dar cumprimento às exigências do
BREF REF.
25. BREF REF [1.14. CONCLUSÕES MTD PARA OS PROCESSOS DE ARMAZENAGEM
E MANUSEAMENTO – reduzir emissões para os solos e águas subterrâneas] MTD 51 ii)
e iii):
Incluir listagem em formato tabela com a identificação de todos os tanques/ reservatórios
de armazenagem, com identificação das substâncias passiveis de serem armazenadas em
cada tanque/ reservatório e incluir identificação se aquelas substâncias se classificam como
hidrocarbonetos líquidos voláteis.
Nos casos identificados armazenagem de hidrocarbonetos líquidos voláteis, identificar se
Período de Ex- RAA relativo ao ano
os equipamentos de armazenagem se encontram munidos de:
ploração
de 2022
i.
Fundo duplo;
ii.
Revestimento impermeável de membrana.
Perante a sua inexistência incluir plano para adaptação dos reservatórios existentes ou caso
se destinem a produtos cujo manuseamento na fase líquida necessite de uma fonte de calor,
não sendo provável a ocorrência de fugas devido à solidificação (nesta situação de exceção:
a listagem deverá indicar qual o produto a armazenar no reservatório, incluir informação
sobre a fonte de calor existente e uma avaliação sobre a probabilidade de ocorrência de
fugas).
Reformulação do
26. Reformular e atualizar a informação da versão 4 do Relatório de Base, estruturado tendo
Relatório de Base
presente as diretrizes da Comunicação da Comissão 2014/C 136/03, de 6 de maio, e topara aprovação pela
mando em consideração o parecer da APA comunicado através do ofício S030194-202105- 03.03.2022
APA, previamente à
DGLA.DEI.
realização de novas
sondagens ao solo
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Prazo de implementação

Medida/Condição a cumprir

Demonstração do
cumprimento

1 ano após
27. Elaborar o relatório de base completo após aprovação do plano de amostragem submetido
Relatório de Base
aprovação pela
no âmbito do Relatório de Base.
(RB)
APA
28. Apresentar, em ficheiro Excel, os valores submetidos ou a submeter no PRTR do ano correspondente, nomeadamente a carga poluente dos poluentes PRTR (medidos e não medidos) emitidos pela instalação e determinados com base nos diferentes métodos: Medição,
Cálculo ou Estimativa, com demonstração dos pressupostos considerados e dados de base, Período de ExRAA
e eventual fundamentação sempre que necessário (devendo as células relativas aos cálculos ploração
conter as respetivas fórmulas de cálculo conducentes aos resultados obtidos).
O ficheiro deverá conter informação da quantidade emitida por fonte de emissão e respetivos dados de base.
29. Apresentar um plano de desativação parcial da instalação relativo a:
a) equipamentos associados às fontes fixas FF9 e FF10 (caldeiras para Aquecimento de
Asfalto / oxidação de asfalto), bem como os respetivos equipamentos conexos a desativar/ desmantelar dado ser pretensão a sua desativação permanente da Refinaria.
b) equipamentos associados às Unidade ISOMAX integradas na FF1, bem como os respetivos equipamentos conexos a desativar/ desmantelar dado se encontrarem desativados.
c) sistemas de linhas e queimadores dedicados e outros equipamentos relacionados com o
consumo de RPC que foi abandonado.
Caso algum destes equipamentos se mantenha na instalação com garantias de desativação
Comunicação à
Até 01.06.2022
e venha a retomar o funcionamento deverá ser apresentado um projeto de alteração relativo
APA, via EC
à retoma do seu funcionamento, a comunicar via EC, que preveja o encaminhamento das
suas emissões para chaminé autónoma e independentemente e incluir avaliação sobre o
enquadramento destes equipamentos na técnica de gestão integrada das emissões (MTD 57
e 58 do BREF REF), incluindo se aplicável:
i.
indicação do caudal de gases de combustão da unidade em causa (Nm3);
ii.
enquadramento do equipamento perante o BREF REF e VEA aplicáveis, devidamente fundamentado, e;
iii.
proposta de VLE a considerar dentro da respetiva gama de VEA.
Comunicação à
30. Apresentar atualização do Anexo II, decorrente das desativações parciais a realizar.
Até 01.03.2022
APA, via EC
Período de Ex31. Comunicar o Número de Controlo Veterinário atribuído pela DGAV.
Respetivo RAA
ploração
32. Apresentar a avaliação de segurança radiológica no âmbito das práticas industriais que enComunicação para o
volvem material radioativo natural que não podem ser ignoradas do ponto de vista da pro- 1 ano após
email:
teção radiológica, regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 108/2018, de 3 de dezembro, na sua emissão do
radiacao@apambiTUA
redação atual, artigo n.º 60º e 61.º, e do qual consta o setor industrial da produção de petróente.pt
leo e de gás.

Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos
Medidas/Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou subsidiárias
Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do
cumprimento

33. Registar o consumo mensal/anual de matérias-primas e ou subsidiárias, evidenciando a Período de ExRAA
etapa do processo produtivo onde cada uma é utilizada e por cada área de produção.
ploração
34. [BREF EFS- MTD 5.1.1.2 K. e L.] Apresentar lista com a identificação dos reservatórios
atmosféricos horizontais, com informação sobre os corantes e aditivos armazenados em
cada reservatório, incluindo informação sobre a sua perigosidade e, em função da sua clas- Período de Ex- RAA relativo ao ano
de 2022
sificação de perigo, qual a MTD aplicável K. ou L. e avaliação sobre o modo de implemen- ploração
tação ou necessidade de adaptação incluindo neste caso calendarização proposta.
Incluir fundamentação/ justificação para a classificação de cada uma das substâncias.
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Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do
cumprimento

35. [BREF EFS- MTD 5.1.1.2 M.] Apresentar lista com a identificação dos reservatórios presPeríodo de Ex- RAA relativo ao ano
surizados com a identificação dos tanques, incluindo informação sobre o que armazenam e
ploração
de 2022
o modo de recolha de vapores aquando da trasfega.

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

Prazo de implementação

Demonstração do
cumprimento

36. Apresentar resultados, mínimos, médios e máximos, da % de S no enxofre produzido nas
Período de ExRAA
SRU.
ploração
Incluir metodologia adotada para determinação dos valores apresentados.
37. [5.4.2 E. BREF EFS] Apresentar evidências da classificação do enxofre quanto à sensibi- Período de ExPDA
lidade do produto à dispersão, devidamente fundamentadas com documentação de suporte.
ploração
38. [BREF REF – MTD 3] Armazenar o enxofre produzido em local fechado/coberto (p.ex.
Período de Ex- Evidenciar no local
silos) e caso seja necessário proceder ao seu armazenamento no exterior manter húmido ou
ploração
quando solicitado
estabilizar a superfície com agentes que formem pelicula protetora.
39. Dotar a área de armazenamento de enxofre no exterior, caso exista, de um sistema adequado
de recolha e drenagem de águas residuais, que encaminhe as escorrências para o sistema
Período de Exde pré-tratamento da Refinaria.
PDA
ploração
Incluir projeto de execução acompanhado de planta à escala adequada com a sinalização
das pilhas e do sistema implementado.
40. Incluir desenho esquemático com a sinalização das pilhas de enxofre armazenada no extePeríodo de ExRAA
rior, caso existam, e respetiva estimativa quanto aos quantitativos de enxofre existentes no
ploração
início e final de cada ano civil.
41. Registar o volume de produção mensal e anual efetivada (expressos, por exemplo, em quantidade de produto (ou de família de produtos) produzido/mês e /ano), sempre que possível Período de ExRAA
individualizados por tipo de produto produzido, de forma diferenciada para cada uma da ploração
atividades PCIP desenvolvidas na instalação.
Envio à APA até 31
de março do ano seguinte à sua produção, para o endereço
de email:
42. Registar a informação relativa aos quantitativos de subprodutos produzidos e expedidos
geral@apambianualmente, indicando o respetivo destino enquanto subproduto, ou resíduo, de acordo com Período de Exente.pt, passando a
o modelo em Excel disponibilizado na página da internet APA para o efeito ou, quando ploração
ser reportado no módisponível, através SIRER integrado no SILiAmb.
dulo subproduto no
SIRER integrado no
SILiAmb após disponibilização;
RAA
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Ar
Emissões Pontuais
Caraterização das fontes de emissão pontual
Código da fonte

Fábrica

Código
interno

Identificação das unidades contribuintes Potência térmica
para a fonte
nominal (MWt)

CE-BF 2

Central de produção de vapor

77,65 5

CE-BF 4

Central de produção de vapor

135,2 5

UT

134 5

I

C-H1A

I

C-H1B

I

C-H3

I

C-H2

UC na Destilação de vácuo

25 5

HV-H2

UC da dessulfuração Gasóleo (hydrobon
gasóleo de vácuo)

6,2

I

HD-H1

Unidades de combustão (UC; forno/fornalha) na Destilação atmosférica

134 5
28 5

18,4 5

Combustível

Regime de
funcionamento

Método de tratamento/redução - descrição STEG

Esporádico
(em caso de impeCombustível convencional: GN
dimento da CEBF4)
Esporádico
Combustível refinaria: Gases de RePrecipitador eletrosático
(em complemento
finaria 6
(fora de serviço)
à cogeração)
Combustível refinaria: Gases de Refinaria 6
Contínuo
Combustível refinaria: Gases de ReContínuo
finaria 6
Combustível refinaria: Gases de ReParado
finaria 6
(ver condições 62)
Combustível refinaria: Gases de ReContínuo
finaria 6 e Offgás do CV
Combustível refinaria: Gases de ReContínuo
finaria 6
Combustível refinaria: Gases de ReContínuo
finaria 6

5

Instalação/ Equipamento GIC.

6

É injetado na rede de Gás de Refinaria uma muito pequena quantidade de biofuelgás e de biopropano que resulta do coprocessamento na unidade HD-H1.

Parâmetro e
Altura ChaEficiência
miné
(%)

-

PTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PÁG. 9/57

234

DATA 21/01/2022

Código da fonte

Fábrica

Código
interno

Identificação das unidades contribuintes Potência térmica
para a fonte
nominal (MWt)

I

HD-H2

UC da dessulfuração Gasóleo (hydrobon
destilados) 7

14,8

I

PP-H1

UC platforming (Hydrobon nafta)

13,5

I

PP-H2

UC platforming (Hydrobon nafta)

6,2

I

PP-H4

UC platforming (Hydrobon nafta)

6,0

I

P-V27

Coluna de regeneração de coque

-

I
I

IX-H1
IX-H2

UC Isomax
UC Isomax

13
10,3

Combustível refinaria: Gases de Refinaria 6
Combustível refinaria: Gases de Refinaria 6
Combustível refinaria: Gases de Refinaria 6
Combustível refinaria: Gases de Refinaria 6
Queima do Coque acumulado no
catalisador
A desativar (ver condição 29)
A desativar (ver condição 29)

I

SS-H10 A

4

-

4

-

Combustível

Processo Claus: Unidade Recuperação
de enxofre I (SRU I) + Incinerador
I

SS- H10 B

Parâmetro e
Altura ChaEficiência
miné
(%)

Regime de
funcionamento

Método de tratamento/redução - descrição STEG

Contínuo

-

-

Descontínuo

-

-

Descontínuo

-

-

Descontínuo

-

-

Contínuo

-

-

Em regime de funcionamento excecional
(ver condições 62
e 63)
Em regime de funcionamento excecional
(ver condições 62
e 63)

-

-

-

-

-

-

7

Com coprocessamento de óleo vegetal, óleos alimentares usados e subprodutos de origem animal: gordura animal Categoria I e III, enquadrado no âmbito do BREF REF na medida em que é processado conjuntamente
com o gasóleo, correspondendo a cerca de 3% na alimentação à unidade HD.

PÁG. 10/57

DATA 21/01/2022

Código da fonte

Fábrica

I

II

Código
interno

Identificação das unidades contribuintes Potência térmica
para a fonte
nominal (MWt)

SS-H1
(incinerador)

2.1

SB-H1/SB-E1

1.4
Processo Claus: Unidade Recuperação
de enxofre II (SRU II)

II

SB-H2/SB-E7

II

VV-H1

UC da destilação de vácuo II

43,1 5

II

VB-H1

UC do visbracker

24,8 5

II

FC-H1

FCC

23,8 5

II

FC-E11

FCC – regeneração (modo completo de
combustão)

-

FF2

I

PP-H3 A

UC platforming

25,5

FF3

I

PP-H3 B

UC platforming

25,5

PP-H3 C

UC platforming

25,5 5

FF4

I
PP-H3 D

0,8

UC platforming

25,5 5

Combustível

Regime de
funcionamento

Em regime de funcionamento exceCombustível refinaria: Gases de Recional
6
finaria e Tail Gas I
(ver condições 62
e 63)
Em regime de funcionamento excecional
(ver condições 62
e 63)
Em regime de funcionamento exceCombustível refinaria: Gases de Recional
6
finaria e Tail Gas II
(ver condições 62
e 63)
Combustível Refinaria:
Gases de Refinaria 6 e Offgás do
Contínuo
VV
Combustível Refinaria:
Contínuo
Gases de Refinaria 6
Combustível Refinaria:
Descontínuo
Gases de Refinaria 6
Coque FCC
Combustível Refinaria:
Gases de Refinaria 6
Combustível Refinaria:
Gases de Refinaria 6
Combustível Refinaria:
Gases de Refinaria 6
Combustível Refinaria:
Gases de Refinaria 6

Contínuo

Método de tratamento/redução - descrição STEG

Parâmetro e
Altura ChaEficiência
miné
(%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ciclones de alta eficiência

PTS

Contínuo

55

Contínuo

55
-

-

-

-

Contínuo

55

PÁG. 11/57

DATA 21/01/2022

Código da fonte

Fábrica

Código
interno

FF5

II

AL-H1

UC Alquilação

17,4

FF6

I

HG-H1

UC dessulfuração do gasóleo

15

FF7

I

HI-H1

FF8

II

HT-H1

FF9

I

OP-H3

FF10

I

OP – H4

FF11

I

HV-H1

FF12

Geral

-

FF13
FF14

-

-

UC HI - Produção de Hidrogénio
Purificação de H+
HT – Dessulfuração da gasolina de
cracking
Caldeira para Aquecimento de Asfalto /
oxidação de asfalto
Caldeira para Aquecimento de Asfalto /
oxidação de asfalto
UC – Hydrobon Gasóleo de Vácuo Destilação Vácuo
Unidade de Recuperação de COV (VRU)
- enchimento8
Flare
Flare

FF15

Cogeração

CG-BR1

Turbina a Gás + Caldeira recuperativa

168,1 5

FF16

Cogeração

CG-BR2

Turbina a Gás + Caldeira recuperativa

168,1 5

FF17

Cogeração

CG-BR1

FF18

Cogeração

CG-BR2

8

Identificação das unidades contribuintes Potência térmica
para a fonte
nominal (MWt)

Bypass cogeração: arranque e paragem e
casos de emergência
Bypass cogeração: arranque e paragem e
casos de emergência

Combustível

Combustível Refinaria:
Gases de Refinaria 6 e ASO (líquido)
Combustível Refinaria:
Gases de Refinaria 6

Parâmetro e
Altura ChaEficiência
miné
(%)

Regime de
funcionamento

Método de tratamento/redução - descrição STEG

Contínuo

-

-

75

Contínuo

-

-

32,25

27,9

Combustível convencional: GN

Descontínuo

-

-

40

7,7

Combustível Refinaria: Gases de
Reginaria 6

Contínuo

-

-

50

2,3

Combustível convencional: Gasóleo

A desativar

-

-

2,3

Combustível convencional: Gasóleo

A desativar

-

-

10,9

Combustível de Refinais: Gases de
Reginaria 6

Contínuo

-

-

37

-

-

Descontínuo

-

-

10

-

Gases de Refinaria
Gases de Refinaria
Mistura Combustíveis: GN e Gases
de Refinaria 6
Mistura Combustíveis: GN e Gases
de Refinaria 6

Contínuo
Contínuo

-

-

-

Contínuo

-

-

40

Contínuo

-

-

40

-

-

Esporádico

-

-

35

-

-

Esporádico

-

-

35

Funciona apenas durante as operações de enchimento dos carros-tanque.

PÁG. 12/57

17
Desativar
17
Desativar

DATA 21/01/2022

Código da fonte

Fábrica

Código
interno

Identificação das unidades contribuintes Potência térmica
para a fonte
nominal (MWt)

FF19

III

HC-H1
HC-H2
HC- H3

UC - HC Hidrocracker

18,4
14,9
79,0

FF20

III

HR-H1

UC – HR Produção de Hidrogenio Steam
Reformer

154,7 5

SC
FF21

SRU III

Incinerador B301
Incinerador B302

FF22

III

FF23
Utilidades
FF24
FF25
Manutenção
FF26

Flare
Posto de Redução de Pressão e medida
de gás natural
Posto de Redução de Pressão e medida
de gás natural
Estufa e exaustão da área de tratamento
de motores
Sistema de tratamento de gases de soldadura

Regime de
funcionamento

Método de tratamento/redução - descrição STEG

Combustível de Refinaria: Gases de
Refinaria

Contínuo

-

-

68

Contínuo

-

-

40

-

-

-

-

-

-

3,8

Combustível convencional: Gás natural
Combustível de Refinaria: Gases de
Refinaria
Combustível de Refinaria: Gases de
Refinaria
Combustível de Refinaria: Gases de
Refinaria

-

-

Descontinuo

-

-

-

0,3

-

Descontínuo

-

-

6,5

0,3

-

Descontínuo

-

-

6,5

-

-

Descontínuo

-

-

15

-

-

Descontínuo

-

-

15

n.a.
Processo Clauss: SRU III
Incinerador

Parâmetro e
Altura ChaEficiência
miné
(%)

Combustível

9.4

Contínuo

PÁG. 13/57

68

DATA 21/01/2022

Monitorização das fontes de emissão pontual
Código da fonte

Parâmetro

Valor limite de
emissão ou emissão específica

Unidade

Frequência de
monitorização

Período de referência

100
FF1 - CE-BF 2 (76,5 MW,
GN)
Na conduta saída do equipamento 9

3%

9

Média diária

idem

MTD 44 BREF LCP
(Quadro 25)
Condições da Parte 4, Anexo
V do DL 127/2013

200

95% dos valores médios
horários validados durante
o ano

idem

DL 127/2013 (Parte 4, Anexo
V)

idem

MTD 44 BREF LCP
(Quadro 25) – ver condição 67
Condições da Parte 4, Anexo
V do DL 127/2013
Quadro 5 da Parte 1 do Anexo
V do DL 127/2013

Média mensal
mg/Nm3

CO

Contínuo

3%

110

Média diária

idem

DL 127/2013 (Parte 4, Anexo
v)

200

95% dos valores médios
horários validados du-rante
o ano

idem

DL 127/2013 (Parte 4, Anexo
v)

A realizar após início da construção do sistema de monitorização proposto, realizado e operacional.

10

Condições
cumprimento

110

100
FF1 - CE-BF 2 (76,5 MW,
GN)
Na conduta saída do equipamento 9

Métodos de medição

MTD 44 BREF LCP
Normas CEN, ou em caso de inexis(Quadro 25) 10 e Condições da
tência de normas CEN, aplicam-se as
Parte 4, Anexo V do DL
normas da ISO, ou normas nacionais
127/2013
ou internacionais que garantam daQuadro 5 da Parte 1 do Anexo
dos de qualidade científica equivaV do DL 127/2013
lente

Média mensal

mg/Nm3

NOx

Teor O2 de
referência

VEA definido no Quadro 25 da MTD 44 apenas aplicável caso, no ano civil, o equipamento funcionar mais de > 1500 horas.

PÁG. 14/57

DATA 21/01/2022

Código da fonte

Parâmetro

Valor limite de
emissão ou emissão específica

Unidade

Frequência de
monitorização

35
FF1 - CE-BF 2 (76,5 MW,
GN)
Na conduta saída do equipamento 9

38,5
SO2

FF1 - CE-BF 2 (76,5 MW,
GN)
Na conduta saída do equipamento 9

Partículas

FF1 - CE-BF 2 (76,5 MW,
GN)
Na conduta saída do equipamento 9

COV

FF1 – CE-BF 4 (135,2
MW, Gases de Refinaria)
Na conduta saída do equipamento

mg/Nm3

95% dos valores médios
horários validados du-rante
o ano

5

Média mensal

5,5

Média diária

mg/Nm3

50

Contínuo

2x por ano

300
330
mg/Nm3

Contínuo

mg/Nm3

Contínuo

600
800

Métodos de medição

Condições
cumprimento

3%

idem

DL 127/2013 (Ponto 3, Parte 1,
Anexo V e Parte 4, Anexo V)

Média diária
Contínuo

70

NOx 11

Teor O2 de
referência

Média mensal

10

SO2 10

Período de referência

95% dos valores médios
horários validados du-rante
o ano

-

Média mensal
Média diária
95% dos valores médios
horários validados durante
o ano
Média mensal

DL 127/2013 (Quadro 7, Parte
1, Anexo V e Parte 4, Anexo
V)

3%

idem

3%

idem

Desempenho ambiental da instalação e DL 39/2018 (artigo
21.º)

3%

idem

DL 127/2013 (Quadro 5, da
Parte 1, do Anexo V e Parte 4,
Anexo V)

3%

idem

11

Apesar desta unidade contribuinte, que encaminha o seu efluente gasoso para a FF1, integrar o sistema de gestão de emissões (Conceito Bolha), encontrando-se desta forma assegurado no VLE
estabelecido para a Chaminé Virtual os VEA do BREF REF que lhe são aplicáveis em concreto mais restritivos que a legislação nacional, e sem prejuízo da obrigação dos operadores PCIP
relativamente à implementação das MTD aplicáveis com o objetivo de obter valores de emissão adequados a um bom desempenho ambiental da instalação, fixa-se na monitorização a realizar na
conduta os VLE aplicáveis no âmbito da legislação nacional.

PÁG. 15/57

DATA 21/01/2022

Código da fonte

Parâmetro

FF1 – CE-BF 4 (135,2
MW, Gases de Refinaria)
Na conduta saída do equipamento

FF1 – CE-BF 4 (135,2
MW, Gases de Refinaria)
Na conduta saída do equipamento

Valor limite de
emissão ou emissão específica

Unidade

Frequência de
monitorização

880
1600

5
mg/Nm3

Partículas

Contínuo

5,5
10

FF1 – CE-BF 4 (135,2
MW, Gases de Refinaria)
Na conduta saída do equipamento
FF1 – CE-BF 4 (135,2
MW, Gases de Refinaria)
Na conduta saída do equipamento
FF1 – CE-BF 4 (135,2
MW, Gases de Refinaria)
Na conduta saída do equipamento
FF1 – CE-BF 4 (135,2
MW, Gases de Refinaria)
Na conduta saída do equipamento

CO

100

mg/Nm3

Contínuo

COV

200

mg/Nm3

2x por ano

H2S

30

mg/Nm3

Benzeno

5 (se caudal ≥
0,025 kg/h)

mg/Nm3

Período de referência

Média diária
95% dos valores médios
horários validados durante
o ano
Média mensal
(Valores médios mensais
são a média de todos os valores horários médios válidos medidos no período de
1 mês)
Média diária
95% dos valores médios
horários validados durante
o ano
Média mensal
(Valores médios mensais
são a média de todos os valores horários médios válidos medidos no período de
1 mês)

Teor O2 de
referência

Métodos de medição

Condições
cumprimento

DL 127/2013 (Ponto 3, da
Parte 1, do Anexo V e Parte 4,
Anexo V)

3%

DL 127/2013 (Quadro 7, da
Parte 1, do Anexo V e Parte 4,
Anexo V)

idem

MTD 37 BREF REF
DL 127/2013 (Parte 4, Anexo
V)

3%

idem

-

3%

idem

DL 127/2013 (Quadro 8, Parte
1, Anexo V) e DL 39/2018 (artigo 21.º)

2x por ano

-

3%

idem

DL 127/2013 (Quadro 8, Parte
1, Anexo V) e DL 39/2018 (artigo 21.º)

2x por ano

-

3%

idem

Portaria 190-B/2018 (Quadro
14, do Anexo II) e DL 39/2018
(artigo 21.º)

PÁG. 16/57

DATA 21/01/2022

Código da fonte

FF1 – à saída do regenerador do CCR, processo de
reformação catalítica (onde
é atualmente realizada a
medição)

Parâmetro

Dioxinas e Furanos

Valor limite de
emissão ou emissão específica

-

100
FF1 (chaminé principal)

Partículas
110
200

FF1 (chaminé principal)

FF1 (chaminé principal)

FF1 (chaminé principal)

NOx

SO2

CO

Conceito Bolha

Conceito Bolha

301

Unidade

Frequência de
monitorização

Período de referência

1 x por ano ou 1
x por regeneraMédia durante o período
g-ITEQção, consoante o
3
de amostragem
Nm
que for mais
longo
Média mensal
(Valores médios mensais
são a média de todos os valores horários médios válidos medidos no período de
3
mg/Nm
Contínuo
1 mês)
Média diária
95% dos valores médios
horários validados durante
o ano
Média mensal
(Valores médios mensais
são a média de todos os valores horários médios válimg/Nm3
Contínuo
dos medidos no período de
1 mês)

mg/Nm3

mg/Nm3

Contínuo

Contínuo

Média mensal
(Valores médios mensais
são a média de todos os valores horários médios válidos medidos no período de
1 mês)
Média mensal
(Valores médios mensais
são a média de todos os valores horários médios válidos medidos no período de
1 mês)

Teor O2 de
referência

Métodos de medição

Condições
cumprimento

3%

idem

MTD 4 BREF REF

3%

idem

MTD 25 com derrogação, DL
127/2013 (Parte 4 do Anexo
V) e Portaria 190-B/2018

3%

idem

MTD 57 BREF REF, DL
127/2013 (Parte 4, Anexo V) e
Portaria 190-B/2018

3%

idem

MTD 58 BREF REF, DL
127/2013 (Parte 4, Anexo V) e
Portaria 190-B/2018

idem

MTD 23 BREF REF, MTD 37
BREF REF, DL 127/2013
(Parte 4 do Anexo V) e Portaria 190-B/2018

3%

PÁG. 17/57

DATA 21/01/2022

Código da fonte

Parâmetro

Valor limite de
emissão ou emissão específica

Unidade

Frequência de
monitorização

332

Período de referência

Teor O2 de
referência

Métodos de medição

Condições
cumprimento

Média diária
95% dos valores médios
horários validados durante
o ano

603

Desempenho ambiental da instalação, DL 127/2013, DL
39/2018 e Portaria 190-B/2018
DL 127/2013, DL 39/2018 e
Portaria 190-B/2018

FF1 (chaminé principal)

COV

50

mg/Nm3

2 x por ano

-

3%

idem

FF1 (chaminé principal)

H2S

15

mg/Nm3

2 x por ano

-

3%

idem

Benzeno

5
(se limiar mássico médio≥
0,025 Kg/h)

mg/Nm3

2 x por ano

-

3%

idem

5

mg/Nm3

2 x por ano

-

3%

idem

30

mg/Nm3

2 x por ano

-

3%

idem

0,2

mg/Nm3

2 x por ano

-

3%

idem

3%

idem

DL 127/2013, DL 39/2018 e
Portaria 190-B/2018

3%

idem

DL 127/2013, DL 39/2018 e
Portaria 190-B/2018

FF1 (chaminé principal)

Compostos inorgânicos fluorados (expressos em F-)
Compostos inorgânicos cloraFF1 (chaminé principal)
dos (expressos em Cl-)
FF1 (chaminé principal)

FF1 (chaminé principal)

Metais I

FF1 (chaminé principal)

Metais II

1

mg/Nm3

FF1 (chaminé principal)

Metais III

5

mg/Nm3

2 vezes por ano
e, para Ni após Ni: valor médio de 3 amosalterações signi- tras aleatórias de, pelo meficativas da uninos, 30 min cada
dade
2 vezes por ano
e, para V e Sb V e Sb: valor médio de 3
após alterações amostras aleatórias de,
significativas da pelo menos, 30 min cada
unidade

DL 39/2018 e Portaria 190B/2018
DL 127/2013, DL 39/2018 e
Portaria 190-B/2018
DL 127/2013, DL 39/2018 e
Portaria 190-B/2018
DL 127/2013, DL 39/2018 e
Portaria 190-B/2018

PÁG. 18/57

DATA 21/01/2022

Código da fonte

FF2 e FF3
(fornalhas platforming, alimentadas Gases de Refinaria, 25,5 MW e 25,5 MW)
FF6 (fornalha dessulfuração do gasóleo, 15 MW)
FF8 (fornalha dessulfuração da gasolina de
cracking, 7,7 MW)
FF11 (fornalha Hydrobon
gasóleo de vácuo, 10,9
MW)
FF2 e FF3
(fornalhas platforming, alimentadas Gases de Refinaria, 25,5 MW e 25,5 MW)
FF6 (fornalha dessulfuração do gasóleo, 15 MW)
FF8 (fornalha dessulfuração da gasolina de
cracking, 7,7 MW)
FF11 (fornalha Hydrobon
gasóleo de vácuo, 10,9
MW)
FF2 e FF3
(fornalhas platforming, alimentadas Gases de Refinaria, 25,5 MW e 25,5 MW)
FF6 (fornalha dessulfuração do gasóleo, 15 MW)
FF8 (fornalha dessulfuração da gasolina de
cracking, 7,7 MW)
FF11 (fornalha Hydrobon
gasóleo de vácuo, 10,9
MW)

Parâmetro

Valor limite de
emissão ou emissão específica

Unidade

Frequência de
monitorização

Período de referência

Teor O2 de
referência

Métodos de medição

Condições
cumprimento

Partículas

-

mg/Nm3

1 x por ano

valor médio de 3 amostras
aleatórias de, pelo menos,
30 min cada

3%

idem

MTD 4 do BREF REF

NOx

Conceito Bolha

mg/Nm3

3%

idem

MTD 57 BREF REF e DL
39/2018 (artigo 21)

SO2

Conceito Bolha

3%

idem

MTD 58 BREF REF e DL
39/2018 (artigo 21)

2 x por ano

1 x por ano

valor médio de 3 amostras
aleatórias de, pelo menos,
30 min cada

valor médio de 3 amostras
aleatórias de, pelo menos,
30 min cada

PÁG. 19/57

DATA 21/01/2022

Código da fonte

FF2 e FF3
(fornalhas platforming, alimentadas Gases de Refinaria, 25,5 MW e 25,5 MW)
FF6 (fornalha dessulfuração do gasóleo, 15 MW)
FF8 (fornalha dessulfuração da gasolina de
cracking, 7,7 MW)
FF11 (fornalha Hydrobon
gasóleo de vácuo, 10,9
MW)
FF2 e FF3
(fornalhas platforming, alimentadas Gases de Refinaria, 25,5 MW e 25,5 MW)
FF6 (fornalha dessulfuração do gasóleo, 15 MW)
FF8 (fornalha dessulfuração da gasolina de
cracking, 7,7 MW)
FF11 (fornalha Hydrobon
gasóleo de vácuo, 10,9
MW)
FF2 e FF3
(fornalhas platforming, alimentadas Gases de Refinaria, 25,5 MW e 25,5 MW)
FF6 (fornalha dessulfuração do gasóleo, 15 MW)
FF8 (fornalha dessulfuração da gasolina de
cracking, 7,7 MW)
FF11 (fornalha Hydrobon
gasóleo de vácuo, 10,9
MW)

Parâmetro

Valor limite de
emissão ou emissão específica

Unidade

Frequência de
monitorização

Período de referência

Teor O2 de
referência

Métodos de medição

Condições
cumprimento

CO

100

mg/Nm3

2 x por ano

valor médio de 3 amostras
aleatórias de, pelo menos,
30 min cada

3%

idem

MTD 37 BREF REF (Quadro
15) e DL 39/2018 (artigo 21)

COV

50

mg/Nm3

2 x por ano

-

3%

idem

Desempenho ambiental da instalação e DL 39/2018 (artigo
21.º)

Benzeno

5 (se caudal ≥
0,025 kg/hora)

mg/Nm3

2 x por ano

-

3%

idem

Portaria 190-B/2018 (Quadro
14 do Anexo II) e DL 39/2018
(artigo 21.º)

PÁG. 20/57

DATA 21/01/2022

Código da fonte

Parâmetro

Valor limite de
emissão ou emissão específica

Unidade

Frequência de
monitorização

Período de referência

Média mensal
(Valores médios mensais
são a média de todos os valores horários médios válidos medidos no período de
1 mês)
Média mensal
(Valores médios mensais
são a média de todos os valores horários médios válidos medidos no período de
1 mês)
Média mensal
(Valores médios mensais
são a média de todos os valores horários médios válidos medidos no período de
1 mês)

Teor O2 de
referência

Métodos de medição

Condições
cumprimento

3%

idem

MTD 57 BREF REF e DL
127/2013 (Parte 4, Anexo V)

3%

idem

MTD 57 BREF REF e DL
127/2013 (Parte 4, Anexo V)

3%

idem

MTD 4 do BREF REF

FF4 (fornalhas platforming, Gases de Refinaria,
51 MW)

NOx

Conceito Bolha

mg/Nm3

Contínuo

FF4 (fornalhas platforming, Gases de Refinaria,
51 MW)

SO2

Conceito Bolha

mg/Nm3

Contínuo

FF4 (fornalhas platforming, Gases de Refinaria,
51 MW)

Partículas

-

mg/Nm3

Contínuo

Partículas

5

mg/Nm3

2x por ano

-

3%

idem

DL 127/2013 (Quadro 7, Parte
1, Anexo V) e DL 39/2018 (artigo 21.º)

CO

100

mg/Nm3

2 x por ano

valor médio de 3 amostras
aleatórias de, pelo menos,
30 min cada

3%

idem

MTD 37 BREF REF (Quadro
15) e DL 39/2018 (artigo 21.º)

COV

50

mg/Nm3

2 x por ano

-

3%

idem

H2S

30

mg/Nm3

2 x por ano

-

3%

idem

Benzeno

5 (se caudal ≥
0,025 kg/hora)

mg/Nm3

2 x por ano

-

3%

idem

FF4 (fornalhas platforming, Gases de Refinaria,
51 MW)
FF4 (fornalhas platforming, Gases de Refinaria,
51 MW)
FF4 (fornalhas platforming, Gases de Refinaria,
51 MW)
FF4 (fornalhas platforming, Gases de Refinaria,
51 MW)
FF4 (fornalhas platforming, Gases de Refinaria,
51 MW)

Desempenho ambiental da instalação e DL 39/2018 (artigo
21.º)
DL 127/2013 (Quadro 8, Parte
1, Anexo V) e DL 39/2018 (artigo 21.º)
Portaria 190-B/2018
(Quadro 14 do Anexo II) e DL
39/2018 (artigo 21.º)

PÁG. 21/57

DATA 21/01/2022

Código da fonte

FF5
(fornalhas processo alquilação, alimentadas Gases
de Refinaria+ASO (líquido), 17,4 MW)
FF5
(fornalhas processo alquilação, alimentadas Gases
de Refinaria+ASO (líquido), 17,4 MW)
FF5
(fornalhas processo alquilação, alimentadas Gases
de Refinaria+ASO (líquido), 17,4 MW)
FF5
(fornalhas processo alquilação, alimentadas Gases
de Refinaria+ASO (líquido), 17,4 MW)
FF5
(fornalhas processo alquilação, alimentadas Gases
de Refinaria+ASO (líquido), 17,4 MW)
FF5
(fornalhas processo alquilação, alimentadas Gases
de Refinaria+ASO (líquido), 17,4 MW)
FF5
(fornalhas processo alquilação, alimentadas Gases
de Refinaria+ASO (líquido), 17,4 MW)

Parâmetro

Valor limite de
emissão ou emissão específica

Unidade

Frequência de
monitorização

Período de referência

Teor O2 de
referência

Métodos de medição

Condições
cumprimento

NOx

Conceito Bolha

mg/Nm3

2x por ano

valor médio de 3 amostras
aleatórias de, pelo menos,
30 min cada

3%

idem

MTD 57 BREF REF e DL
39/2018 (artigo 21.º)

SO2

Conceito Bolha

mg/Nm3

2x por ano

valor médio de 3 amostras
aleatórias de, pelo menos,
30 min cada

3%

Idem

MTD 58 BREF REF e DL
39/2018 (artigo 21.º)

Partículas

5

mg/Nm3

2x por ano

valor médio de 3 amostras
aleatórias de, pelo menos,
30 min cada

3%

Idem

Desempenho ambiental da instalação, MTD 35 BREF REF e
DL 39/2018 (artigo 21.º)

CO

100

mg/Nm3

2x por ano

valor médio de 3 amostras
aleatórias de, pelo menos,
30 min cada

3%

Idem

MTD 37 BREF REF (Quadro
15) e DL 39/2018 (artigo 21.º)

COV

50

mg/Nm3

2 x por ano

-

3%

idem

Desempenho ambiental da instalação e DL 39/2018 (artigo
21.º)

H2S

5

mg/Nm3

2 x por ano

-

3%

idem

DL 39/2018 (Quadro 10, parte
2, Anexo III e artigo 21.º)

Metais I

0,2

mg/Nm3

2 x por ano

-

3%

idem

DL 39/2018 (Quadro 10, parte
2, Anexo III e artigo 21.º)

PÁG. 22/57

DATA 21/01/2022

Código da fonte

FF5
(fornalhas processo alquilação, alimentadas Gases
de Refinaria+ASO (líquido), 17,4 MW)
FF5
(fornalhas processo alquilação, alimentadas Gases
de Refinaria+ASO (líquido), 17,4 MW)
FF5
(fornalhas processo alquilação, alimentadas Gases
de Refinaria+ASO (líquido), 17,4 MW)
FF7 (fornalha do processo
de produção de Hidrogénio
a GN, 27,9 MW)
FF7 (fornalha do processo
de produção de Hidrogénio
a GN, 27,9 MW)
FF7 (fornalha do processo
de produção de Hidrogénio
a GN, 27,9 MW)
FF7 (fornalha do processo
de produção de Hidrogénio
a GN, 27,9 MW)
FF12 (Unidade de Recuperação de COV (VRU) –
enchimento)

Parâmetro

Valor limite de
emissão ou emissão específica

Unidade

Frequência de
monitorização

Período de referência

Teor O2 de
referência

Métodos de medição

Condições
cumprimento

Metais II

1

mg/Nm3

2 x por ano

Para Ni: valor médio de 3
amostras aleatórias de,
pelo menos, 30 min cada

3%

idem

DL 39/2018 (Quadro 10, parte
2, Anexo III e artigo 21.º)

Metais III

5

mg/Nm3

2 x por ano

Para V e Sb: valor médio
de 3 amostras aleatórias
de, pelo menos, 30 min
cada

3%

idem

DL 39/2018 (Quadro 10, parte
2, Anexo III e artigo 21.º)

Benzeno

5 (se caudal ≥
0,025 kg/hora)

mg/Nm3

2 x por ano

-

3%

idem

Portaria 190-B/2018 (Quadro
14 do Anexo II) e artigo 21.º
do DL 39/2018

NOx

250

mg/Nm3

2 x por ano

-

3%

idem

COV

50

mg/Nm3

2 x por ano

-

3%

idem

CO

-

mg/Nm3

2 x por ano

-

3%

idem

DL 39/2018 (n.º 3 do artigo
13.º)

Benzeno

5 (se caudal ≥
0,025 kg/hora)

mg/Nm3

2 x por ano

-

3%

idem

Portaria 190-B/2018 (Quadro
14 do Anexo II) e DL 39/2018
(artigo 21.º)

-

idem

MTD 52 BREF REF

Benzeno
(ver condição 69)

1

mg/Nm3

Contínuo
(sempre que Média horária, expressos e
ocorrer opera- medidos de acordo com a
ção de carga e
Diretiva 94/63/CE
descarga)

Desempenho ambiental da instalação e DL 39/2018 (artigo
21.º)
Desempenho ambiental da instalação e DL 39/2018 (artigo
21.º)

PÁG. 23/57

DATA 21/01/2022

Código da fonte

Parâmetro

Valor limite de
emissão ou emissão específica

Unidade

FF12 (Unidade de Recuperação de COV (VRU) –
enchimento)

COVNM

5

mg/Nm3

FF15 e FF16
(centrais cogeração a GN e
FuelGas, 168,1 MW)

NOx

Conceito Bolha

mg/Nm3

FF15 e FF16
(centrais cogeração a GN e
FuelGas, 168,1 MW)

SO2

-

mg/Nm3

100
FF15 e FF16
(centrais cogeração a GN e
FuelGas, 168,1 MW)

FF15 e FF16
(centrais cogeração a GN e
FuelGas, 168,1 MW)
FF15 e FF16
(centrais cogeração a GN e
FuelGas, 168,1 MW)

mg/Nm3

CO

Frequência de
monitorização

Período de referência

Contínuo
(sempre que Média horária, expressos e
ocorrer opera- medidos de acordo com a
ção de carga e
Diretiva 94/63/CE
descarga)
Média mensal
(´valores médios mensais
são a média de todos os vaContínuo
lores horários médios válidos medidos no período de
1 mês)
Média mensal
(Valores médios mensais
são a média de todos os vaContínuo
lores horários médios válidos medidos no período de
1 mês)
Média mensal
(Valores médios mensais
são a média de todos os valores horários médios válidos medidos no período de
1 mês)
Contínuo

110

Média diária

200

95% dos valores médios
horários validados durante
o ano

Teor O2 de
referência

Métodos de medição

Condições
cumprimento

-

idem

MTD 52 BREF REF

15 %

idem

MTD 57 BREF REF e DL
127/2013 (Parte 4, Anexo V)

15 %

idem

MTD 4 BREF REF

15 %

idem

MTD 37 BREF REF e DL
127/2013 (Parte 4, Anexo V e
Quadro 5, Parte 1, Anexo V)

COV

50

mg/Nm3

2x por ano

-

15 %

idem

PTS

10

mg/Nm3

2x por ano

-

15 %

idem

Desempenho ambiental da instalação e DL 39/2018 (artigo
21.º)
Desempenho ambiental da instalação e DL 39/2018 (artigo
21.º)

PÁG. 24/57

DATA 21/01/2022

Código da fonte

FF15 e FF16
(centrais cogeração a GN e
FuelGas, 168,1 MW)

Parâmetro

PTS

Valor limite de
emissão ou emissão específica

-

Unidade

Frequência de
monitorização

mg/Nm3

Contínuo

mg/Nm3

Contínuo

15
FF19 (fornalhas do Hydrocracker a FuelGas, 112,3
MW)

Partículas
16,5

FF19
(fornalhas do Hydrocracker a FuelGas, 112,3
MW)

SO2

NOx

Conceito Bolha

Conceito Bolha

Média mensal
(Valores médios mensais
são a média de todos os valores horários médios válidos medidos no período de
1 mês)
Média mensal
(Valores médios mensais
são a média de todos os valores horários médios válidos medidos no período de
1 mês)

Teor O2 de
referência

Métodos de medição

Condições
cumprimento

15 %

idem

MTD 4 BREF REF

3%

idem

DL 127/2013 (Quadro 7, da
Parte 1, do Anexo V e Parte 4,
Anexo V)

3%

idem

MTD 58 BREF REF e DL
127/2013 (Parte 4, Anexo V)

3%

idem

MTD 57 BREF REF e DL
127/2013 (Parte 4, Anexo V)

Média diária

30
FF19
(fornalhas do Hydrocracker a FuelGas, 112,3
MW)

Período de referência

mg/Nm3

mg/Nm3

Contínuo

Contínuo

95% dos valores médios
horários validados durante
o ano
Média mensal
(Valores médios mensais
são a média de todos os valores horários médios válidos medidos no período de
1 mês)
Média mensal
(Valores médios mensais
são a média de todos os valores horários médios válidos medidos no período de
1 mês)

PÁG. 25/57

DATA 21/01/2022

Código da fonte

FF19
(fornalhas do Hydrocracker a FuelGas, 112,3
MW)

FF19
(fornalhas do Hydrocracker a FuelGas, 112,3
MW)
FF19
(fornalhas do Hydrocracker a FuelGas, 112,3
MW)
FF19
(fornalhas do Hydrocracker a FuelGas, 112,3
MW)
FF20
(fornalha de processo unidade hidrogénio Steam Reformer a Gás Natural;
154,7 MW)

Parâmetro

Valor limite de
emissão ou emissão específica

Unidade

Frequência de
monitorização

Período de referência

Teor O2 de
referência

Métodos de medição

3%

idem

Condições
cumprimento

CO

100

mg/Nm3

Contínuo

Média mensal
(Valores médios mensais
são a média de todos os valores horários médios válidos medidos no período de
1 mês)

COV

50

mg/Nm3

2x por ano

-

3%

idem

Desempenho ambiental da instalação e DL 39/2018 (artigo
21.º)

H2S

30

mg/Nm3

2x por ano

-

3%

idem

DL 127/2013 (Quadro 8, Parte
1, do Anexo V) e DL 39/2018
(artigo 21.º)

Benzeno

5 (se caudal ≥
0,025 kg/h)

mg/Nm3

2x por ano

-

3%

idem

Portaria 190-B/2018 (Quadro
14, Anexo II) e DL 39/2018
(artigo 21.º)

35
SO2

38,5

Média Mensal
Contínuo

Média diária

3%

idem

DL 127/2013 (Ponto 3, Parte 1,
Anexo V e Parte 4, Anexo V)

mg/Nm3

Contínuo

3%

idem

DL 127/2013 (Quadro 5, Parte
1, Anexo V e Parte 4, Anexo
V)

mg/Nm3

Contínuo

95% dos valores médios
horários validados durante
o ano
Média Mensal
Média diária
95% dos valores médios
horários validados durante
o ano
Média Mensal
Média diária

mg/Nm3

70
100
110

FF20
(fornalha de processo unidade hidrogénio Steam Reformer a Gás Natural;
154,7 MW)

NOx

FF20

CO

200
100
110

MTD 37 BREF REF e DL
127/2013 (Parte 4, Anexo V)

3%

idem

PÁG. 26/57

DATA 21/01/2022

Código da fonte

Parâmetro

(fornalha de processo unidade hidrogénio Steam Reformer a Gás Natural;
154,7 MW)

Frequência de
monitorização

FF20
(fornalha de processo unidade hidrogénio Steam Reformer a Gás Natural;
154,7 MW)

COV

Teor O2 de
referência

Métodos de medição

Condições
cumprimento

DL 127/2013 (Quadro 5, Parte
1, Anexo V e Parte 4, Anexo
V)

mg/Nm3

Contínuo

Média Mensal
Média diária
95% dos valores médios
horários validados durante
o ano

mg/Nm3

2x por ano

-

3%

3

10

50

Período de referência

95% dos valores médios
horários validados durante
o ano

5
5,5
Partículas

FF21 (Unidade de Recuperação de Enxofre)
FF25 (exaustão da estufa)
e FF26 (extração gases de
soldadura)
FF25 (exaustão da estufa)
e FF26 (extração gases de
soldadura)
FF25 (exaustão da estufa)
e FF26 (extração gases de
soldadura)
FF25 (exaustão da estufa)
e FF26 (extração gases de
soldadura)

Unidade

200

FF20
(fornalha de processo unidade hidrogénio Steam Reformer a Gás Natural;
154,7 MW)

FF21 (Unidade de Recuperação de Enxofre)

Valor limite de
emissão ou emissão específica

3%

idem

DL 127/2013 (Quadro 7, Parte
1, Anexo V e Parte 4, Anexo
V)

idem

Desempenho ambiental da instalação e DL 39/2018 (artigo
21.º)

SO2

Conceito bolha

mg/Nm3

Contínuo

Média mensal
(Valores médios mensais
são a média de todos os valores horários médios válidos medidos no período de
1 mês)

H2S

5

mg/Nm3

2x por ano

-

3%

idem

Portaria 190-B/2018 e DL
39/2018 (artigo 21.º)

Partículas

150

mg/Nm3

2x por ano

-

-

idem

Portaria 190-B/2018 e DL
39/2018 (artigo 21.º)

COV

200

mg/Nm3

2x por ano

-

-

idem

Portaria 190-B/2018 e DL
39/2018 (artigo 21.º)

Metais I

0,2

mg/Nm3

2x por ano

-

-

idem

Portaria 190-B/2018 e DL
39/2018 (artigo 21.º)

Metais II

1

mg/Nm3

2x por ano

-

-

idem

Portaria 190-B/2018 e DL
39/2018 (artigo 21.º)

idem

MTD 58 BREF REF

PÁG. 27/57

DATA 21/01/2022

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

FF25 (exaustão da estufa)
e FF26 (extração gases de
soldadura)

Metais III

5

mg/Nm3

2x por ano

-

-

idem

Portaria 190-B/2018 e DL
39/2018 (artigo 21.º)

NOx 12

203

mg/Nm3

SO2 13

357

mg/Nm3

Média mensal

A indicada
na respetiva
chaminé do
equipamento

Chaminé virtual – Conceito Bolha
(gestão integrada das emissões)

Conceito Bolha – Emissões
pela Chaminé Virtual

NOx

A indicada na
respetiva chaminé do equipamento

Unidades contribuintes consideradas no âmbito de aplicação

MTD 57 BREF REF
idem

MTD 58 BREF REF

Justificação de exclusão do âmbito de aplicação

 Unidades ISOMAX (IX-H1 e IX-H2, na FF1) e OP-H3 na FF9, e OP-H4 na F10, paradas
e a desativar (ver condição 29);
Unidades de combustão (FF1: CE-BF4; C-H1A; C-H1B; CH-2; HV-H2 (retomado funciona Unidades paradas ou com funcionamento muito reduzido no período 2017-2021 nomemento em 2021); HD-H1; HD-H2; PP-H1; PP-H2; PP-H4; VV-H1, VB-H1; FC-H1; FF2: PPadamente a unidade C-H3 (FF1), (ver condição abaixo referente ao reinício do normal
H3 A; FF3: PP-H3 B; FF4: PP-H3 C/D; FF5: AL-H1; FF6: HG; FF8: HT-H1; FF11: HV-H1;
funcionamento destas unidades e condições específicas prévias ao seu funcionamento);
FF15: CG-BR1; FF16: CG-BR2; FF19: HC-H1; HC-H2; HC-H3), incluindo as Flares (FF13,  Unidades de recuperação de enxofre I, II e III, segundo definido na MTD 57
FF14 e FF22)
 CE-BF2 (FF1); FF7 (HI-H1) e F20 (HR-H1) utiliza combustível convencional sem enquadramento no âmbito de aplicação do BREF REF;
Unidades de FCC (FF1: FC-E11)
 P-V27 regeneração do catalisador da platforming, por não configurar uma unidade de
combustão e por não se tratar de um processo de FCC.

12

Considerados os equipamentos de unidades de combustão com enquadramento no BREF REF e a unidade de FCC.

13

Considerados os equipamentos de unidades de combustão com enquadramento no BREF REF, a unidade de FCC e as unidades de recuperação de enxofre.

PÁG. 28/57

DATA 21/01/2022

Conceito Bolha – Emissões
pela Chaminé Virtual

SO2

Unidades contribuintes consideradas no âmbito de aplicação

Justificação de exclusão do âmbito de aplicação

 Unidades ISOMAX (IX-H1 e IX-H2, na FF1) e OP-H3 na FF9, e OP-H4 na F10, paradas
e a desativar (ver condição 29);
 Unidades paradas ou com funcionamento muito reduzido no período 2017-2021 nomeadamente a unidade C-H3 (FF1), (ver condição abaixo referente ao reinício do normal
Unidades de combustão (FF1: CE-BF4; C-H1A; C-H1B; CH-2; HV-H2 (retomado funcionafuncionamento destas unidades e condições específicas prévias ao seu funcionamento);
mento em 2021); HD-H1; HD-H2; PP-H1; PP-H2; PP-H4; VV-H1, VB-H1; FC-H1; FF2: PP
FF15 e FF16 o BREF REF não estabelece VEA para o SO2 para estes equipamentos,
H3 A; FF3: PP-H3 B; FF4: PP-H3 C/D; FF5: AL-H1; FF6: HG; FF8: HT-H1; FF11: HV-H1;
bem
como o DL 127/2013 também não estabelece VLE;
FF15: CG-BR1; FF16: CG-BR2; FF19: HC-H1; HC-H2; HC-H3), incluindo as Flares (FF13,
 CE-BF2 (FF1); FF7 (HI-H1) e F20 (HR-H1) utiliza combustível convencional sem enFF14 e FF22)
quadramento no âmbito de aplicação do BREF REF;
Unidades de FCC (FF1: FC-E11)
 Unidades de Recuperação de Enxofre com funcionamento apenas em situação de backup: SRU I (SS-H10A, SS-H10B e SS-H1) e SRU II (SB-H1/2 e SS-H2), ambas na FF1,
Unidades Recuperação de Enxofre (SRU) (FF21 SRU III)
por se constituírem como backup da SRU III, e o seu funcionamento apenas ocorrerá
perante indisponibilidade de funcionamento da SRU III;
 P-V27 regeneração do catalisador da platforming, por não configurar uma unidade de
combustão e por não se tratar de um processo de FCC.

PÁG. 29/57

DATA 21/01/2022

Medidas/Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual
Medida/Condição a cumprir

Prazo de
implementação

Demonstração do
cumprimento

43. As fontes de emissão pontual associadas à FF23 e FF24 estão excluídas do âmbito de apli- Período de Excação do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho.
ploração
44. Registar o número de horas de funcionamento (mensal e anual), associado a cada fonte de
Período de Exemissão pontual (incluindo geradores de emergência com potência térmica igual ou supeAutocontrolo e RAA
ploração
rior a 1 MW, e bem como os respetivos consumos de combustível (quando aplicável).
45. Registar o número de horas de funcionamento (mensal e anual) no caso da FF1 de cada Período de ExRAA
unidade contribuinte e os respetivos consumos de combustível (quando aplicável).
ploração
46. Registar o número de horas de funcionamento anual associado a cada grande instalação de Período de ExFormulário
combustão.
ploração
PRTR/LCP
47. Dar cumprimento aos VLE definidos no Quadro “Monitorização das fontes de emissão
pontual”, definidos para condições normalizadas de pressão (101,3 kPa), temperatura
Período de ExAutocontrolo; RAA
(273,15 K) e gás seco, e realizar a monitorização de acordo com os critérios estabelecidos
ploração
no mencionado Quadro, tomando em consideração o teor de O2 de referência quando aplicável.
48. A monitorização na FF1 deve ser realizada em situação normal de funcionamento de todas
as unidades contribuintes, preferencialmente sem o P-V27 em funcionamento (na medida Período de ExAutocontrolo; RAA
em que é realizada a medição exclusiva deste efluente gasoso aquando da regeneração), ploração
que a integram de forma a assegurar a representatividade das medições.
49. A alteração do normal funcionamento das unidades contribuintes da FF1 implica a revisão
dos VLE.
Período de ExAutocontrolo
Comunicar alterações do normal funcionamento como alterações de combustível, alteração
ploração
ippc@apambiente.pt
do caudal volúmico dos gases determinado por cálculo, entre outra informação relevante.
50. Para os parâmetros sujeitos a monitorização pontual 2x por ano, o intervalo mínimo entre Período de ExAutocontrolo; RAA
medições é de 2 meses (vide quadro monitorização).
ploração
51. As condições de monitorização e a informação de reporte quando realizado por sistemas
Período de Exde medição em contínuo devem, no mínimo, cumprir os requisitos constantes da Parte 3 do
Autocontrolo
ploração
Anexo V do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto.
52. Nas fontes pontuais de emissões para o ar, os VLE dos poluentes monitorizados em contíPeríodo de Exnuo consideram-se cumpridos, se estiverem reunidas as condições definidas na parte 4 do
Autocontrolo; RAA
ploração
anexo V do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto.
53. As condições de monitorização pontual e a respetiva informação de reporte devem, no míPeríodo de ExAutocontrolo
nimo, cumprir os requisitos constantes no capítulo III do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de
ploração
junho.
54. Nas fontes pontuais de emissões para o ar, os VLE dos poluentes monitorizados pontualPeríodo de Exmente consideram-se cumpridos se estiverem reunidas as condições definidas no capítulo
Autocontrolo; RAA
ploração
IV do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho.
55. [BREF REF – MTD 5] Monitorizar ainda na FF1 e nas unidades de combustão com enquadramento no BREF REF, por recurso a técnicas adequadas os seguintes parâmetros:
a. Teor de O2 em contínuo;
b. Teor de azoto e teor de enxofre nos combustíveis ou nas cargas sempre que seja
Período de Exrealizada uma alteração significativa considerável dos combustível ou da carga,
RAA
ploração
nos equipamentos cujas emissões de NOx e SO2 nas respetivas chaminés não sejam monitorizadas em contínuo.
Incluir sistematização de resultados por fonte/equipamento e exposição detalhada com fundamentação relativamente à anterior alínea b.
56. A frequência de monitorização dos parâmetros abrangidos por VEA às MTD do BREF Período de ExRAA
REF e do BREF LCP não pode ser alterada.
ploração
57. As frequências definidas para a monitorização dos poluentes nas fontes pontuais aplicamPeríodo de ExRAA
se, desde que se mantenham inalteradas as suas condições de funcionamento e caso não
ploração
sejam obtidos caudais mássicos acima do respetivo limiar mássico.
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58. Nos casos da frequência de monitorização ser 1x por ano, caso seja excedido o respetivo Período de Ex- Autocontrolo; Colimiar mássico médio a frequência de monitorização passa a 2 x por ano.
ploração
municação à APA
59. Nos casos da frequência de monitorização de 2x por ano, caso seja excedido o respetivo Período de Ex- Autocontrolo; Colimiar mássico máximo a frequência de monitorização passa a monitorização em contínuo.
ploração
municação à APA
60. [BREF REF – MTD 4, nota 2 do Quadro] Para as fontes com monitorização em contínuo
do SO2 e com enquadramento no BREF REF, deverá ainda ser realizada a medição do SO3
periodicamente, p.ex. durante a calibragem do sistema de monitorização do SO 2.
Realizar um programa anual de medição periódica do SO3 para cada uma das fontes aplicáveis justificando a periodicidade e os momentos em que será realizada a medição no ano
Período de Exseguinte.
ploração e 1º
Incluir:
programa anual
RAA
 Sistematização fundamentada sobre as fontes com aplicação ou não devidamente
aplicável no
fundamentada e com o detalhe necessário à verificação;
ano de 2022
 os relatórios com os resultados de cada uma das fontes;
 sistematizar a informação em quadro síntese com a data de medição de SO 3, o
enquadramento da medição (p. ex. aquando da calibragem, por plano definido
pelo operador, outra razão a indicar) e os resultados obtidos;
 eventuais desvios ao programa anual estabelecido no ano anterior.
61. Para os parâmetros cuja frequência de monitorização era pontual e foi alterada para o regime de monitorização em contínuo, comunicar a data de início do normal funcionamento Período de ExAutocontrolo; RAA
ploração
do equipamento de monitorização em contínuo com informação sobre eventuais constrangimentos que ocorram na sua instalação/entrada em funcionamento.
62. Previamente ao reinício do funcionamento das unidades C-H3, SS-H10A e SS-H10B, SS60 dias previH1, SB-H1 e SB-H2, deverá ser indicado o caudal volúmico mensal dos gases esperados
amente ao Comunicação pelos
resultantes do funcionamento destas unidades com indicação dos combustíveis a utilizar e
reinício do canais/ plataformas
de proposta de VEA aplicável a cada unidade para aplicação no conceito bolha para os
funcionadisponíveis para o
parâmetros NOx e SO2.
mento de
efeito
As unidades correspondentes à URE I e à URE II funcionam apenas em Other Than Normal
cada unidade
Operation Conditions (OTNOC) – ver condição seguinte.
63. As unidades referidas na condição imediatamente anterior que integra a SRU I e SRU II
apenas podem funcionar em situação de indisponibilidade de funcionamento da SRU III,
situações que devem ser registadas com o calendário temporal do seu funcionamento (data
Período de
RAA
e hora de inicio e data e hora de fim).
Exploração
Para cada situação identificar os equipamentos que funcionaram, indicar a situação que
motivou o seu funcionamento, o caudal total e horário de gases tratados expresso em Nm3
e Nm3/h.
64. Para a medição de Dioxinas e Furanos à saída do regenerador do CCR que são depois encaminhadas para a FF1, deverá ser incluída informação sobre o período de duração da(s)
Período de Exregeneração(s), indicação da frequência aplicado a este parâmetro (1 x por ano ou 1 x por
RAA
ploração
regeneração) devidamente fundamentado tomando em consideração a MTD4 do BREF
REF e demais elementos considerados necessários desde que devidamente identificados.
65. Apresentar estudo de viabilidade, sujeito a parecer da APA, para avaliar a possibilidade de
instalação de monitorização em contínuo e também a realização de monitorização pontual Logo que posComunicação à APA
na conduta dos gases de exaustão provenientes do equipamento CEBF2 previamente à jun- sível e no mápara o email:
ção com outros efluentes gasosos que também contribuem para a FF1, que inclua projeto
ximo até
ippc@apambiente.pt
de execução devidamente calendarizado com referência, entre outras, à data para a realiza- 31.12.2022
ção de testes e início da realização do autocontrolo.
Até início da Comunicação triconstrução do mestralmente para
sistema de moautocon66. Enviar os cálculos com as estimativas das emissões provenientes da CBF2.
nitorização pro- trolo.ar@apambiposto, realizado
ente.pt
e operacional
RAA
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67. [BREF LCP] Os resultados de CO (média anual) nas medições a realizar na conduta, em
local adequado, à saída do equipamento FF1 - CE-BF 2 devem encontrar-se compreendidos
entre 5–40 mg/Nm3, para um teor de O2 de 3%, caso nesse ano civil o equipamento funcionar > de 1500 horas (Quadro 25 da MTD 44 do BREF REF). Qualquer desvio a esta gama Após início da
de valores deverá motivar uma avaliação sobre o estado de funcionamento do equipamento construção do
sistema de moe a adoção de medidas necessárias.
RAA
Incluir o valor de concentração média anual de CO (3% de O 2) e avaliação sumária sobrenitorização proposto, realizado
o desempenho do funcionamento do equipamento.
Entende-se como média anual o valor médio, durante um período de um ano, das médias e operacional
horárias válidas da medição em contínuo.
O valor apresentado deverá ser suportado pelos dados de base, nomeadamente as médias
horárias válidas da medição em contínuo expressas para o teor de O2 de 3%.
68. [BREF LCP] Incluir o valor de concentração média anual de NOx da caldeira 2 (FF1 – CEApós início da
BF 2), expresso a um teor de O2 de 3 % (Quadro 25 da MTD 44 do BREF LCP).
Entende-se como média anual o valor médio, durante um período de um ano, das médias construção do
sistema de mohorárias válidas da medição em contínuo.
RAA
O valor apresentado deverá ser suportado pelos dados de base, nomeadamente as médias nitorização prohorárias válidas da medição em contínuo expressas para o teor de O2 de 3%, as quais devemposto, realizado
dar cumprimento ao VLE estabelecido no Quadro acima e se possível aproximarem-se do e operacional
limite inferior da gama de VEA estabelecida no BREF LCP (85 mg/Nm 3, a 3% de O2).
69. [BREF REF] A monitorização de benzeno na FF12 poderá não ser aplicável se as emissões
de COVNM se situarem próximas de 0,15 mg/Nm3.
Período de ExCaso não seja realizada a monitorização deve ser apresentada informação devidamente sisRAA
ploração
tematizada que suporte e fundamente a não monitorização deste parâmetro.
Incluir os resultados da medição em contínuo de COVNM e, se aplicável, de benzeno.
70. [BREF REF – capítulo 3.5.2.1] Avaliação, ao longo do tempo, da evolução das emissões
de CO, SO2 e NOx registadas nos analisadores existentes à saída do FCC (antes de junção
com outros efluentes), por serem indicadores do estado do catalisador do regenerador (desgastes e danificação interna que possa ocorrer).
RAA e
Realizar esta avaliação para o ano de reporte e para, pelo menos, 3 anos anteriores (ou o
Comunicação à APA
período considerado mais adequado).
Período de Exsempre que se conIncluir justificação devidamente fundamentada para eventuais aumentos das emissões desploração
clua necessário substes parâmetros.
tituir catalisador
Caso se identifique um aumento das emissões destes poluentes, não justificada pela alteração da carga operada no equipamento (p.ex. alteração de carga com maior % de enxofre),
proceder à substituição do catalisador do regenerador por um catalisador resistente ao atrito
(abrasão e fragmentação) – conforme MTD 25 do BREF REF (I. i.).
71. [BREF REF MTD 25 – Quadro 5] Demonstrar, no caso particular da unidade FCC, independentemente do valor total emitido pela chaminé FF1, quais os valores efetivos de emissões para o ar desta unidade contribuinte para o parâmetro partículas após tratamento nos
ciclones atualmente existentes (7 sets de ciclones de 2º estágios, e um separador de 3º estágio).
Período de exRAA
Esta demonstração deve:
ploração
a) ser suportada com descrição detalhada da metodologia adotada, devidamente suportada com fundamentação e com estudos de suporte;
b) incluir ficheiro de suporte com os cálculos elaborado de forma a permitir o rastreio de toda a metodologia.
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72. Simultaneamente e de forma continuada procurar soluções que permitam a realização da
monitorização das emissões de partículas provenientes do regenerador do processo de craqueamento catalítico em local adequado antes do seu encaminhamento para a FF1 e previamente à mistura com outros efluentes gasosos.
Salienta-se que é condição do documento sobre as conclusões MTD do BREF REF que a Período de exRAA
medição de partículas nesta tipologia de efluente gasoso deve ser por medição direta e em ploração
contínuo.
Incluir a seguinte informação: soluções equacionadas, contactos estabelecidos com consultores /fornecedores, estudos previstos (com calendarização) e elaborados, outra documentação alusiva ao assunto, no respetivo RAA.
73. [BREF REF - MTD 25] Reavaliar com base nos resultados obtidos na condição 71 a possibilidade de implementar medidas complementares para redução das emissões de partículas decorrentes do normal funcionamento do FCC, de forma a permitir atingir os VEAMTD do Quadro 5 do BREF REF, compreendidos entre 10-50 mg/Nm3 (3 % O2), acompanhado de calendarização, e rever se se mantém a inviabilidade de implementar medidas
adicionais através da revisão da análise de custo-eficácia14.
Até
A reavaliação da análise estudo custo-eficácia deve incluir uma avaliação sobre os valores 31.12.2022 e Análise custo-eficáde emissão possíveis de atingir, expressos em mg/Nm3 perante a adoção do cenário 2 (se- caso se man- cia que suporte os
parador 4º estágio) e do cenário 5 (ciclones secundários)) e caso permitam uma redução tenha a derro- valores estabelecidos
significativa devem ser considerados no estudo.
gação a cada nos termos do REI
A exclusão do Cenário 1 (precipitador eletrostático) e do Cenário 4 (filtros de retorno de 3ª
2 anos
fase) devem ser suportados por documentação técnica e por demonstração de ausência de
fornecedores/ construtores através das evidências de respostas do mercado (incluindo preferencialmente consulta do mercado ao nível europeu).
Na justificação do Cenário 1 deve ser avaliado se o isolamento elétrico do precipitador
eletrostático assegura a falta de segurança do seu funcionamento.
74. Para cada parâmetro monitorizado em regime contínuo deverá ser indicado:
i.
Valores de concentração medidos (mg/Nm3) em média diária e anual, e outra que
esteja estabelecida no Quadro da Monitorização das fontes;
ii.
Valores de concentração convertidos para o teor de oxigénio de referência
(mg/Nm3), procedendo a uma comparação com os VLE, em média diária e anual, Período de ExRAA
e outra aplicável;
ploração
iii.
Caudais mássicos (kg/h), em média diária e anual;
iv.
Carga poluente (expressa em massa/unidade de tempo);
v.
Emissões específicas expressas em massa por unidade de produção (kg de poluente/tonelada de produto).
75. Para cada parâmetro monitorizado em regime pontual deverá ser indicado:
i.
Valores de concentração medidos (mg/Nm3);
ii.
Valores de concentração convertidos para o teor de oxigénio de referência, procedendo a uma comparação com os VLE (mg/Nm3);
iii.
Caudais mássicos (kg/h);
iv.
Carga poluente (expressa em massa/unidade de tempo);
v.
Emissões específicas expressas em massa por unidade de produção (kg de poluente/tonelada de pasta ou kg de poluente/tonelada de produto).
76. Registar a quantidade total anual das emissões anuais totais (toneladas/ano) de dióxido de
Período de ExFormulário
enxofre, de óxidos de azoto e de poeiras (como total das partículas em suspensão), associploração
PRTR/LCP
ada a cada grande instalação de combustão.

14

Estudo de Economics and Cross Media Efects relativo ao Tratamento de Partículas do Fluid Catalytic Cracking da Refinaria de Sines
com Tecnologia de Wet Gas Scrubber, de 5 de janeiro de 2018 – Rev.1 [EQSIP037/02], rececionado por mensagem eletrónica de
11.01.2018 com o Assunto: Proposta de reunião para apresentação de metodologia – Refinaria de Sines
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77. [BREF REF – MTD 57 e MTD 58] Criar, manter e atualizar um sistema de gestão de dados
para a recolha, o processamento e a comunicação de todos os dados necessários para determinar as emissões das fontes abrangidas pela técnica de gestão integrada (chaminé virtual)
– Conceito Bolha.
Este sistema de gestão de dados deve incluir um plano de monitorização que inclua:
Até 31.12.2022
 uma descrição dos processos abrangidos a ser monitorizado;
e sempre que
 uma lista das fontes de emissão e dos fluxos-fonte (produtos, gases residuais) moniocorra alguma
Enviar o Sistema de
torizados para cada processo;
alteração (a
Gestão de Dados
 uma descrição da metodologia utilizada (cálculos, medições), bem como os pressuqual deve ser
para o email:
postos subjacentes e o respetivo nível de confiança;
identificada
 uma descrição dos sistemas de medição e a especificação e localização exata dos ins- numa listagem ippc@apambiente.pt
trumentos de medição a utilizar na fonte de emissão, ou seja, os pontos de medição, alusiva a revifrequência das medições, equipamento utilizado, procedimentos de calibração, procesões)
dimentos de recolha e armazenamento de dados e a abordagem para corroborar o cálculo e a comunicação de dados de atividade e fatores de emissão.
Este sistema de gestão de dados deve também incluir a monitorização contínua dos gases
de combustão de cada uma das unidades (incluindo as flares) recorrendo ao método alternativo estabelecido no BREF REF.
78. Determinar as emissões integradas de NOx e de SO2 da Refinaria de Sines, para cada mês
(valor médio mensal), tomando em consideração os resultados obtidos nas medições realizadas (relativos às condições de referência fixadas para cada unidade, incluindo p.ex. as
concentrações para o teor de O2 de referencia indicado no Quadro relativo ao plano de
monitorização – ver acima) e o funcionamento dos equipamentos que configuram unidades
contribuintes para a chaminé virtual (caudal dos gases da unidade, expresso em valor médio
mensal (Nm3/h), representativo do funcionamento normal da refinaria).
Devem ainda ser determinadas as emissões das flares com recurso a fatores de emissão, na
medida em que estas unidades de combustão fazem parte integrante da chaminé virtual.
Para tal, deverão ser apresentados valores médios da composição dos gases enviados para
queima, assim como o cálculo dos respetivos valores de emissão, tendo em consideração a
composição dos gases e a eficiência dos equipamentos de queima instalados. Deverá igualmente ser explicitada a abordagem de balanço de massas adotada para o efeito, bem como
Período de Exo número de horas anual de funcionamento associado a estes equipamentos.
RAA
Os cálculos devem considerar, entre outros aspetos, a caracterização física de cada com- ploração
bustível, particularmente o Poder Calorífico Inferior (PCI) expresso em MJ/Nm3, e demais
informação base que permita determinar os caudais de emissão de cada unidade contribuinte (ver condição imediatamente anterior).
Deve ainda conter informação relevante como o tipo de combustível consumido em cada
unidade contribuinte por mês, o número de horas de funcionamento mensal de cada unidade
contribuinte e outra informação adicional.
O ficheiro excel deve incluir toda a informação necessária para a determinação dos fluxo
de gases de cada unidade incluindo, entre outros dados relevantes, os consumos de cada
tipo de combustível (t/mês), os PCI, os flue gas fator (Nm3/t), o fluxo de gases na unidade
(Nm3/mês) o número de horas de funcionamento mensal (h/mês) e fluxo de gases na unidade (Nm3/h).
Incluir ficheiro Excel com toda a informação devidamente explicitada e com as fórmulas
de cálculo incluídas nas respetivas células com as ligações aos dados de base.
79. [BREF REF: Nota 3 da MTD 57 e da MTD 58] Avaliar e identificar alterações estruturais
significativas na natureza ou no funcionamento de cada uma das unidades de forma a ajustar os VEA às MTD definidos no calculo do VLE da chaminé virtual, incluindo entre outras
situações devidamente detalhadas e justificadas a identificação de equipamento onde seja
Período de Exregistado um caudal de gases mensais (Nm3/h) sistematicamente superior/ inferior àquele
RAA
ploração
que tem sido registado. Nesta situação deve ser incluída justificação com indicação sobre
os desvios ao normal funcionamento do equipamento e se será alterado e mantido o normal
funcionamento daquele equipamento ou se resultou de alguma particularidade apenas verificada no ano de reporte e será nos anos seguintes retomado o funcionamento anterior.
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80. Tomando em consideração os valores obtidos das emissões integradas de NOx e de SO2,
avaliar para cada parâmetro / poluente (de forma individualizada) a implementação de medidas de redução das emissões de forma direcionada para os equipamentos do processo
com mais contributo/ peso perante as emissões totais.
A avaliação deve considerar, numa primeira fase a identificação dos equipamentos/ fontes
cujas emissões contribuem com maior peso para o total das emissões de NOx/SO2 (de entre
os equipamentos que integram a bolha). Na fase seguinte, devem ser identificadas para cada
um destes equipamentos quais as técnicas / medidas implementadas e a implementar. SePeríodo de Exguidamente e considerando as medidas a implementar, estimar qual a quantidade de reduploração
ção das emissões que serão possíveis obter com a sua implementação de cada uma das
medidas possíveis implementar em cada equipamento. Numa perspetiva integrada, cruzando entre as quantidades emitidas em cada equipamento com maior relevância nas emissões, e as medidas a implementar face à redução das emissões que são esperadas, devem
ser identificadas as medidas a implementar (aquelas que terão mais relevância na redução
global das emissões destes poluentes) com a devida calendarização devidamente justificada
e com prazos de implementação a curto/médio prazo.
Estava avaliação deve ser realizada por parâmetro/ poluente.
81. Avaliar, perante o desempenho ambiental da instalação, a implementação de MTD e altePeríodo de Exrações ao normal funcionamento da Refinaria, a possibilidade de realizar a revisão dos VLE
ploração
de NOx e de SO2 estabelecidos para a chaminé virtual.
82. Demonstrar que a eficiência de recuperação de enxofre da SRU III é ≥ 98,5% (MTD 54 do
BREF REF).
A documentação deverá incluir um documento com explicitação da metodologia aplicada
Período de excom detalhe e com as devidas justificações e fundamentações de cada passo da metodoloploração
gia, evidenciando os dados de base e os pressupostos considerados, as medições realizadas
(após
e os cálculos realizados.
01.01.2022)
Incluir folha de cálculo editável e com ligação através das fórmulas de cálculo utilizadas,
que contenha os dados de base, os pressupostos, resultados de medições e os cálculos realizados para determinar a efetiva eficiência de recuperação de enxofre para a SRU.
83. Caso a SRU I ou a SRU II, ou ambas, funcionem durante o ano civil de forma continuada
por um período de 2 meses ou superior, a anterior condição 82 são também aplicáveis a
Período de Exestas unidades devendo o operador realizar as medições acima previstas na SRU I e/ou
ploração
SRU II, bem como demonstrar que os valores de eficiência de recuperação de enxofre nestas unidades se encontram dentro da gama indicada na condição 82.

Demonstração do
cumprimento

RAA

RAA

RAA

RAA

Projeto para controlo
da taxa de recupera84. Avaliar detalhadamente e perante o BREF REF (documento integral) a instalação de equipamento que permita a determinação da taxa efetiva de recuperação da VRU – MTD 52 do Até 31.12.2022 ção mínima da VRU
a enviar para
BREF REF.
ippc@apambiente.pt
85. Demonstrar que a taxa de recuperação mínima da VRU, aquando das operações de carga e
de descarga, é ≥ 95% (MTD 52 do BREF REF).
A documentação deverá incluir um documento com explicitação da metodologia aplicada
com detalhe e com as devidas justificações e fundamentações de cada passo da metodoloPeríodo de exgia, evidenciando os dados de base e os pressupostos considerados, as medições realizadas
ploração
RAA
e os cálculos realizados, incluindo ainda informação sobre o período de funcionamento das
(após
operações de carga e descarga de hidrocarbonetos voláteis, bem como da unidade de recu01.01.2022)
peração de vapores.
Incluir folha de cálculo editável e com ligação através das fórmulas de cálculo utilizadas,
que contenha os dados de base, os pressupostos e os cálculos realizados para determinar a
taxa de recuperação na VRU.
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Medida/Condição a cumprir

Prazo de
implementação

Demonstração do
cumprimento

86. Qualquer alteração de combustível nos equipamentos de combustão deve ser previamente
Alteração à instalacomunicada à APA, na medida em que o enquadramento destes equipamentos perante o
ção através das plaPeríodo de ExBREF REF ou BREF LCP decorre da tipologia de combustível, bem ainda como do tipo
taformas eletrónicas
ploração
de equipamento, e pode implicar com os VLE aplicáveis e a frequência de monitorização
disponíveis para o
na fonte.
efeito
87. Em caso de alterações substanciais e estruturais do combustível que afetem os VEA às
Alteração à instalaMTD aplicáveis a uma unidade, ou de outras alterações estruturais significativas na natução através das plaPeríodo de Exreza ou no funcionamento da unidade, bem como no caso da sua substituição ou ampliação
taformas eletrónicas
ploração
ou da adição de unidades de combustão, de FCC ou de recuperação de enxofre dos gases
disponíveis para o
residuais, os VLE definidos para a chaminé virtual devem ser ajustados em conformidade.
efeito
88. [BREF REF MTD 34.I.ii) a) – 1 e 2.] Listar todas as unidades de combustão com enquadramento no BREF REF e avaliar com base na descrição presente no ponto 1.20.2 para
cada um dos equipamentos se a combustão por etapas garante a distribuição de ar (ver Período de Ex- RAA relativo ao ano
descrição) e a distribuição de combustível.
ploração
de 2022
Se necessário avaliar a sua implementação nos equipamentos de combustão onde não se
encontre implementado.
89. [BREF REF MTD 34.I.ii) b) e MTD 37] Listar todas as unidades de combustão com enquadramento no BREF REF e avaliar com base na descrição presente no ponto 1.20.2 para
cada um dos equipamentos se são monitorizados de forma permanente os parâmetros da Período de Ex- RAA relativo ao ano
ploração
de 2022
combustão, especificando-os.
Se necessário avaliar a sua implementação nos equipamentos de combustão onde não se
encontre implementado.
90. A queima em flare apenas deve ser realizada por motivos de segurança ou em condições
Período de Exoperacionais que não sejam de rotina (por exemplo, arranque e paragem (MTD 55 do BREF
ploração
REF).
91. [BREF REF – MTD 56 e documento integral] Apresentar estudo de viabilidade sobre os
registos de cada evento de combustão em flare incluírem a totalidade da informação elencada na condição 92, bem como ainda sobre as condições seguintes (93 e 94). Caso seja
RAA relativo ao ano
necessário incluir aspetos de melhorias deverá ser apresentado o respetivo cronograma de Até 31.12.2022
de 2022
execução. Eventuais dificuldades devem ser devidamente identificadas de forma detalhada
e incluída informação de suporte, acompanhada de eventual proposta de controlo equivalente.
92. [BREF REF – MTD 56 e documento integral] Registar cada um dos eventos da combustão
em flare, de forma individualizada para cada uma das flares existentes na instalação.
Estes registos devem incluir, em função dos resultados alcançados no estudo a apresentar
(ver condição 91), toda a informação relevante identificada no capítulo 4.27 do BREF REF,
entre a qual se destaca:
i.
Caudal de gases e poder calorifico inferior dos gases enviados para a flare;
ii.
Comparar os valores medidos com os requisitos de design para garantir a eficiên- Período de ExRAA
cia mínima de combustão;
ploração
iii.
Composição dos gases enviados para a flare analisados através de amostragem
periódica seguida de análise laboratorial ou equipamentos de medição em contínuo;
iv.
Estimativas das emissões calculadas através de estimativa ou medição de caudal
e concentrações medidas (p. ex. H2S), juntamente com fatores de emissão para
NOx e CO.
RAA relativo ao ano
93. Apresentar descrição detalhada dos procedimentos e metodologias a adotar para dar res- Período de Exde 2022 e sempre
posta à condição 92, incluindo, na medida do necessário, eventuais adaptações.
ploração
que haja alterações
94. Apresentar documentação técnica de cada uma das flares onde conste informação sobre a Período de Ex- RAA relativo ao ano
eficiência de combustão mínima.
ploração
de 2022
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Prazo de
implementação

Medida/Condição a cumprir

95. Demonstrar, sempre que ocorra um evento de combustão em flare, qual a eficiência de
combustão medida nesse evento e assegurar que foi garantida a eficiência mínima de com- Período de Exploração
bustão da respetiva flare.
Apresentar registos por flare.
96. Atualizar a documentação relativa ao pedido de derrogação realizado a 30.08.2017
(AMB_C09_17) referente à aplicabilidade das normas para as fontes FF1, FF5 e FF6, bem
Período de Excomo outras eventuais fontes que careçam de autorização nos termos do DL 39/2018, de
ploração
11/06, no que diz respeito ao n.º de tomas de amostragem e sua localização para emissão
de parecer por parte da APA.

Demonstração do
cumprimento

RAA

PDA

Ar – Emissões difusas
Caraterização das emissões difusas
Código da fonte

Origem da emissão

FD1
FD2
FD3

Armazenamento de matérias-primas
Zona de pré-tratamento de efluentes contaminados
Zona de enchimento

Medidas/Condições a cumprir para as emissões difusas
Medida/Condição a cumprir

Prazo de
implementação

Demonstração do
cumprimento

97. Adotar boas práticas e medidas / técnicas de prevenção e minimização das emissões difusas e ou fugitivas, durante o funcionamento normal da instalação e na situações de arran- Período de ExRAA
ploração
ques e paragens, as quais deverão considerar ainda as medidas preconizadas no n.º 1 ao
art.º9 do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho.
98. Apresentar reavaliação detalhada de todos os potenciais equipamentos/etapas de processo
Período de Ex- RAA relativo ao ano
geradores de emissões (eg. Partículas, COV, etc.) e avaliar a necessidade do seu confinaploração
de 2023
mento para uma chaminé.
99. Canalizar as emissões difusas de poluentes atmosféricos, desde que seja possível confinar
essas mesmas emissões, para um ponto de emissão, devendo aplicar-se as condições de Período de Ex- RAA relativo ao ano
descarga de poluentes para a atmosfera através de uma chaminé de altura adequada para
ploração
de 2023
permitir uma boa dispersão dos poluentes e salvaguardar o ambiente e a saúde humana.
100. Nas situações em que não seja técnica ou economicamente viável o confinamento das emisPeríodo de Ex- RAA relativo ao ano
sões difusas através de uma chaminé, apresentar fundamentação técnica detalhada em artiploração
de 2023
culação com as disposições dos BREF aplicáveis.
101. Apresentar informação detalhada sobre o programa de inspeção, manutenção, controle e
minimização de emissões difusas e ou fugitivas e ou fugas da instalação, em articulação Período de ExRAA
com as disposições dos BREF aplicáveis.
ploração
Considerar, entre outras, a MTD 18 do BREF REF e a MTD 5.2.1 B. do BREF EFS.
102. Apresentar programa de monitorização e os procedimentos e técnicas a utilizar para quantificar as emissões difusas e fugitivas de COV, evidenciando a utilização das técnicas identificadas na MTD 6 do BREF REF, nomeadamente nas alíneas i) e ii), bem como ainda na
Período de Exalínea iii).
PDA
ploração
O programa de monitorização deve ainda incluir proposta de periocidade para quantificação das emissões locais através de campanhas periódicas com técnicas de adsorção ótica
tais como DIAL ou SOF.
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Demonstração do
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103. Apresentar os resultados da quantificação das emissões difusas e ou fugitivas da instalação,
expressa em carga anual e para todos os parâmetros/ poluentes relevantes (eg. Partículas,
COV, etc.), identificando as metodologias / técnicas utilizadas para o efeito e pontos monitorizados. Diferenciar, sempre que aplicável o quantitativo correspondente a emissões
Período de ExRAA
acidentais, incluindo descrição do acidente, sua duração e ações tomadas para repor a auploração
sência dessa emissão.
No caso específico da monitorização das emissões difusas de COV, deverá ser considerada
a totalidade da instalação com utilização das técnicas identificadas na MTD 6 do BREF
REF.
104. Sempre que sejam publicadas normas EN ou, na sua ausência, normas ISO, nacionais ou
Revisão sobre a meoutras internacionais que garantam a obtenção de dados de qualidade cientifica equivalente,
todologia de quantiApós publicanomeadamente com procedimentos ou técnicas para quantificação das emissões difusas e
ficação das emissões
ção de normas
fugitivas de COV, rever o procedimento e técnicas, identificando os ajustes a implementar,
difusas e fugitivas de
com calendarização, e enviar uma revisão detalhada à APA.
COV
105. BREF REF [1.14. CONCLUSÕES MTD PARA OS PROCESSOS DE ARMAZENAGEM
E MANUSEAMENTO – reduzir as emissões de COV] MTD 49:
Repetir a listagem de todos os tanques/ reservatórios indicada na condição 25 e incluir a
identificação do tipo de teto (flutuante ou fixo).
De forma complementar ao tipo de substância/produto armazenado ou possível de armazenar, identificar se as substâncias são do seguinte tipo: substâncias voláteis tóxicas (T),
muito tóxicas (T+) ou carcinogénicas, mutagénicas e tóxicas à reprodução (CMR) categorias 1 e 2 (e caso sejam, especificar o enquadramento perante estas classificações/ tipos).
Se o tipo de teto for “teto flutuante”: incluir informação sobre se está munido de selagem
de alta eficiência ou outro tipo e; se for “teto fixo”: incluir informação sobre se tem ligação
a sistema de recuperação de vapores.
Incluir também informação sobre o tipo de sistema de recuperação de vapores.
Caso haja algum desvio à MTD apresentar calendarização para adequação do respetivo
Comunicação para o
reservatório.
email:
Até 31.12.2022
Identificar, caso existam, tanques/ reservatórios subterrâneos especificando como se proippc@apambiente.pt
cessa a remoção das águas subterrâneas eventualmente presentes na sua envolvente e qual
o encaminhamento às mesmas.
BREF EFS – 5.1.1.2 – reservatórios teto exterior flutuante:
Incluir na listagem para cada um destes tanques plano de ações de melhoria, calendarizado,
que incluía a implementação das seguintes medidas adicionais para reduzir as emissões:
a. Aplicação de flutuador nos postes-guia ranhurado (slotted guide pole);
b. Aplicação de manga nos postes-guia ranhurado;
c. Aplicação de meias nos pés do telhado.
BREF EFS – 5.1.1.2 – reservatórios teto exterior fixo:
Incluir na listagem para cada um destes tanques plano de ações que considere a instalação
de sistema de tratamento de vapores e nos casos considerados como não aplicável, incluir
a devida fundamentação tomando em consideração as características dos tanques e substancias armazenadas em articulação com as MTD do BREF EFS.
106. BREF REF [1.14. CONCLUSÕES MTD PARA OS PROCESSOS DE ARMAZENAGEM
E MANUSEAMENTO – reduzir as emissões de COV] MTD 50 ii):
Repetir a listagem de todos os tanques/ reservatórios indicada na condição 25 e identificar
onde é realizada a limpeza com utilização de um sistema em circuito fechado. Nos tanques
Comunicação para o
onde não é passível a utilização deste tipo de limpeza identificar as especificidades/ caracAté 31.12.2022
email:
terísticas que não o permitem e detalhar as alterações a realizar para tornar possível e conippc@apambiente.pt
siderar a adequação.
Incluir avaliação sobre a possibilidade de os sistemas em circuito fechado passíveis de serem combinados com técnicas de redução móveis de fim de linha evitam ou reduzem as
emissões de COV.
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107. BREF REF [1.14. CONCLUSÕES MTD PARA OS PROCESSOS DE ARMAZENAGEM
E MANUSEAMENTO – reduzir as emissões de COV] MTD 50 iii):
Comunicação para o
Repetir a listagem de todos os tanques/ reservatórios indicada na condição 25 e identificar
email:
Até 31.12.2022
o tipo de revestimento de cada tanque.
ippc@apambiente.pt
Nas situações em que o revestimento não seja do tipo “revestimento impermeável de membrana” apresentar plano de ações, calendarizado, que inclua detalhe sobre as alterações a
realizar adequação à MTD.

Odores
Medidas/Condições a cumprir relativamente a odores
Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

108. Apresentar projeto de base ou de detalhe na intervenção para proceder à cobertura dos órgãos de tratamento do sistema de pré-tratamento das águas residuais industriais existente
na Refinaria de Sines, que inclua calendarização adequada atendendo às ações a executar
bem como ainda às necessidades de funcionamento do sistema de pré-tratamento salvaguardando a capacidade de tratamento das águas residuais produzidas na Refinaria de Sines
previamente à descarga em coletor.
O projeto de colocação de cobertura deve encontrar-se alinhado com as medidas a adotar
para redução e prevenção dos odores, que se encontram estabelecidas no ponto 4.24.7 do
BREF REF, nomeadamente:
A. Nas várias etapas do tratamento de águas residuais implementar coberturas seladas
nestas unidades eventualmente dotadas de ventilação atmosférica (dimensão usual
cerca de 0,09 m de altura mínima e 10,2 cm de máximo diâmetro). Os gases libertados
Período de Expelas aberturas de ventilação devem ser recolhidos e tratados num sistema de trataploração
mento de gases apropriado (p.ex. biofiltros, adsorção de carvão ativado, incinerador,
oxidador térmico – ver secção 4.23.6.3) ou reinjetados para a bacia de arejamento.
B. Especificamente para as bacias que armazenam águas residuais a jusante ou a montante dos separadores devem ser implementadas as seguintes técnicas:
i. Colocar teto fixo equipado com válvula adequada (apresentar detalhe e evidenciar
conformidade com o detalhe do BREF REF;
ii. Colocar um teto flutuante interno/externo equipado com pelo menos uma vedação/proteção primária ou primária e secundária, evidenciando conformidade com
o detalhe do BREF REF;
iii. Instalar um sistema interno de recolha dos óleos dos tanques através de coletores
fechados com recurso a uma estação de bombagem ou camiões a vácuo para minimizar as perdas de substâncias voláteis de acordo com o detalhe do BREF REF.
109. Até à cobertura dos órgãos de tratamento do sistema de pré-tratamento da Refinaria de Período de ExSines deve manter-se o funcionamento do atual sistema de controlo de odores.
ploração

Demonstração do
cumprimento

PDA

-
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Demonstração do
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110. Submeter um Plano de Gestão de Odores que deve incluir todos os seguintes elementos:
 Estratégia para Gestão dos Odores;
 Protocolo para a monitorização de odores;
 Protocolo para resposta às ocorrências de odores identificadas;
 Programa de prevenção e redução dos odores destinado a identificar as fontes (localização e natureza), avaliar as emissões e dispersão de odores para determinar a
exposição aos mesmos, caracterizar os odores e pôr em prática medidas de prevenção e/ou redução dos mesmos.
A identificação das fontes deve incluir a sistematização de todas as áreas/equipamentos/fases dos processos geradores de odores.
Devem ser considerados os principais compostos odoríferos característicos presentes tomando em consideração os compostos/ substâncias enumeradas na tabela
3.100 do BREF REF e ainda os valores a partir dos quais são percetíveis e os
valores presentes no ar ambiente na envolvente da instalação. Outros compostos
odoríferos que sejam considerados devem ser suportados por documentação bibliográfica de suporte.
 Implementar calendarização para todas as ações a desencadear no âmbito deste
programa;
Período de ExPDA
 Elaborar relatórios para informar regularmente a Administração sobre os resultaploração
dos do Plano;
 Revisão do programa para atualização regular do plano.
O Plano de Gestão de Odores deve contemplar uma avaliação detalhada do estado de implementação das medidas a adotar para redução e prevenção dos odores (ver condição 108),
bem como das várias técnicas de eliminação, prevenção e redução direcionadas para os
COV e para os compostos de enxofre e de azoto – por se encontrarem identificados como
os principais responsáveis pelos odores nas refinarias, que se encontram descritas no ponto
4.23 do BREF REF. Sempre que existam medidas passiveis de implementação deverá ser
incluída uma calendarização para implementação destas medidas / técnicas.
E ainda contemplar:
 estudo que inclua a identificação dos recetores sensíveis a odores;
 a monitorização periódica das emissões de odores provenientes de fontes relevantes em conformidade com normas EN. As emissões podem ser monitorizadas por
olfatometria dinâmica de acordo com a norma EN 13725. Em complemento dessa
monitorização, pode medir-se ou estimar-se a exposição a odores ou estimar-se o
impacte destes.
 avaliação da possibilidade de monitorização das substâncias e compostos identificados na tabela 3.100 do BREF REF nos principais recetores sensíveis aos odores.
111. Estabelecer, implementar e proceder à revisão regular de um Plano de Gestão de Odores,
Período de Ex- RAA relativo a 2023
como parte integrante do SGA que inclua a totalidade dos elementos enumerados no ponto
ploração
e seguintes
3.26.1.4 do BREF REF.
112. Apresentar anualmente a calendarização para todas as ações a desencadear no âmbito do Período de Ex- RAA relativo a 2023
programa de prevenção e redução dos odores;
ploração
e seguintes
Período de Ex- RAA relativo a 2023
113. Remeter os relatórios elaborados para informar regularmente sobre os resultados do Plano;
ploração
e seguintes
Período de Ex- RAA relativo a 2023
114. Comunicar todas as revisões realizadas ao programa para atualização regular do plano.
ploração
e seguintes
115. Comunicar todas as ocorrências de odores identificadas e as respostas prestadas pela Refi- Período de Ex- RAA relativo a 2023
naria.
ploração
e seguintes
116. Efetuar o protocolo de monitorização de odores de forma periódica através da medição dos
compostos odoríferos identificados, em locais adequados, e incluir sistematização dos re- Período de Ex- RAA relativo a 2023
sultados, metodologia/métodos utilizados, respetiva avaliação e boletins de monitorização
ploração
e seguintes
no PGO.
117. Adotar boas práticas e medidas/técnicas de prevenção e minimização de odores de acordo Período de ex- RAA relativo a 2023
com o previsto nos BREF/BATc e acompanhamento definido no PGO.
ploração
e seguintes
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Energia
Medidas/Condições a cumprir relativamente a energia
Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

118. Registar o consumo mensal/anual das diferentes formas de energia e combustíveis utilizaPeríodo de Exdos (eg. MW, m3, tonelada), evidenciando os equipamentos/etapas de processo onde é utiploração
lizada.
119. Registar a quantidade total anual de consumo de energia, relacionada com o Valor calorífico líquido (TJ/ano), discriminada segundo as seguintes categorias de combustíveis: carPeríodo de Exvão, lenhite, biomassa, turfa, outros combustíveis sólidos (devendo, neste caso, ser indiploração
cado qual o tipo), combustíveis líquidos, gás natural ou outros gases, (devendo, neste caso,
ser indicado qual o tipo), associada a cada grande instalação de combustão.
120. Registar o consumo específico mensal/anual de energia (eg. energia consumida/t de proPeríodo de Exduto produzido), devendo ser explicitada a forma de determinação dos valores apresentaploração
dos.
121. Avaliar as medidas implementadas e resultados alcançados para otimizar os consumos de Período de Exenergia e combustíveis na instalação.
ploração
122. Apresentar a quantidade de energia elétrica produzida, consumida na instalação e injetada Período de Exna rede pública (kWh).
ploração
123. [BREF LCP – MTD 40] Apresentar o valor anual de eficiência energética determinado
seguindo as orientações das conclusões MTD do BREF LCP e respetivo documento integral.
Incluir documento de suporte aos cálculos realizados detalhando a metodologia adotada,
dados de base e pressupostos considerados, e que permita rastrear os cálculos realizados e Período de Exploração
verificar o valor obtido,
Caso, no ano, se registe um funcionamento superior a 1500 horas, deverá o operador proceder a uma comparação entre o valor determinado e os VEEA-MTD do Quadro 23 das
conclusões MTD do BREF LCP, e se necessário apresentar medidas que permitam atingir
os valores em causa.

Demonstração do
cumprimento

RAA

Formulário
PRTR/LCP

RAA
RAA
RAA

RAA

Medidas/Condições a cumprir relativas a sistemas de arrefecimento
Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

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

Demonstração do
cumprimento

RAA

As evidências de
cumprimento destas
medidas deverão ser
125. Garantir o cumprimento das boas práticas estabelecidas para a prevenção e controlo da
Período de Ex- mantidas em arquivo
Legionella, nos termos do estabelecido nos documentos técnicos aplicáveis e nos termos
e disponibilizadas
ploração
do estabelecido pela entidade competente nesta matéria.
sempre que solicitado pelas autoridades competentes.
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Recursos Hídricos
Captação
Medidas/Condições a cumprir relativamente às captações de água
Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do
cumprimento

126. Registar o consumo mensal e anual de água proveniente da rede pública, discriminando por Período de ExRAA
utilizações (doméstica e ou outra(s)).
ploração
127. Registar o período de funcionamento (n.º horas por ano) e o consumo mensal e anual de
água captada nas captações de água subterrânea AC1 (furo 1), AC2 (furo 2), AC3 (furo 3) Período de ExRAA
e AC4 (furo 4), discriminando a sua utilização nas várias etapas / processos / unidades da
ploração
instalação.
128. Registar o consumo específico de água utilizada no processo produtivo de cada unidade Período de ExRAA
(p.ex. m3/t de produto), explicitando a forma de determinação dos valores apresentados.
ploração
129. Registar para a unidade de cogeração o consumo mensal de água e o consumo específico Período de ExRAA
mensal de água para o processo, expresso em m3/MWh e em m3/t de vapor produzido.
ploração
130. Registar o volume mensal /anual de água recirculada no processo produtivo / unidades,
Período de Exexplicitando a metodologia para a determinação dos valores apresentados (p.ex. medição,
RAA
ploração
balanços de massa).
131. Avaliar as medidas implementadas e resultados alcançados para otimizar os consumos de Período de ExRAA
água captada e da água proveniente da rede pública.
ploração
132. Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas nas Autorizações de Utilização de Recursos Hídricos, para os fins a que se destinam – Captação de Água Subterrânea
(vide Anexos 2 do TUA):
Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Agua Subterrânea
A000551.2018.RH6,
Período de ExAutorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Agua Subterrânea
RAA
ploração
A000561.2018.RH6
Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Agua Subterrânea
A000568.2018.RH6
Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Agua Subterrânea
A005069.2021.RH6
133. O incumprimento das condições impostas nas Autorizações de Utilização de Recursos HíPeríodo de Ex- Situações de incumdricos para Captação de Água Subterrânea enquadra-se nas obrigações de comunicação à
ploração
primento do TUA
Administração. Adotar medidas adequadas para o cabal cumprimento do TUA.

Piezómetros
Monitorização das águas subterrâneas na rede de controlo piezométrica
Rede de controlo piezométrica - Situação de referência

Método de colheita das amostras

MW-18; MW-19; MW-22(a); MW-28; MW-29; MW-30; MW-31; PZ-53; PZ-54(a); PZ- De acordo com as normas nacionais e inter64; PZ-68; PZ-71; PZ-72(a); PZ-D1; PZ-D2; PZ-D3; PZ-D4; PZ-D5; PZ-D6; PZ-D7
nacionais publicadas.
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Medidas/Condições a cumprir relativamente aos piezómetros
Medida/Condição a cumprir

Prazo de implemen- Demonstração do
tação
cumprimento

134. O operador deverá realizar a monitorização nos piezómetros identificados na rede de
controlo piezométrica (ver quadro anterior), reportando periodicamente (60 dias após
Comunicação para
realização das amostragens) os resultados à ARH Alentejo em formato Excel – ver con- Até 60 dias após
o email:
dição 143.
realização das
arhalt.geral@apamEstes piezómetros fazem parte integrante de uma rede de piezómetros existentes no in- amostragens
biente.pt
terior do perímetro da instalação, nomeadamente 72 piezómetros acrescidos de 8 implementados no projeto de revamping.
Comunicação para
o email:
135. A monitorização deverá incluir os parâmetros definidos na “Tabela 1. Parâmetros a ana- Período de Exploarhalt.geral@apamlisar e limiares/NQA” (Anexo x), com periodicidade semestral (abril e setembro).
ração
biente.pt
RAA
Comunicação para
o email:
136. A determinação laboratorial dos parâmetros físico-químicos deverá seguir os métodos,
Período de Exploprecisão e limites de deteção no Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, garantindo
arhalt.geral@apamração
LQ=30% NQA.
biente.pt
RAA
Comunicação à
ARH e Comunica137. Os métodos laboratoriais e procedimentos de campo deverão ser atualizados de acordo Período de Explo- ção para o email:
com as normas nacionais e internacionais publicadas.
ração
arhalt.geral@apambiente.pt
RAA
Comunicação para
o email:
138. Dar cumprimento aos respetivos limiares/NQA definidos na Tabela 1 mencionada na Período de Exploarhalt.geral@apamanterior condição 12.
ração
biente.pt
RAA
Comunicação para
139. Caso se verifique uma alteração significativa na análise duma amostra de águas subtero email:
râneas o operador deve efetuar uma nova medição após a receção dos resultados para Período de Exploarhalt.geral@apamverificação e, se os valores forem confirmados, deverão ser seguidos os procedimentos
ração
biente.pt
de obrigação de comunicação relativo a Situações de emergência.
RAA
Comunicação para
o email:
140. Os limiares/NQA poderão ser revistos a pedido do operador ou por iniciativa da APA, Período de exploarhalt.geral@apamde acordo com os definidos em cada ciclo dos Planos de Gestão de Região Hidrográfica
ração
biente.pt
RAA
141. Apresentar um relatório síntese do Plano de Monitorização dos piezómetros e da qualidade das águas subterrâneas, sistematizando em quadro síntese, para cada piezómetro, Período de ExploRAA
os resultados obtidos nas medições realizadas com indicação dos respetivos NQA, LQ,
ração
LQ/NQA (%).
Comunicação para
142. Apresentar os resultados de monitorização e plano de monitorização do ano corrente e Período de Exploo email: geremeter semestralmente à Câmara Municipal de Sines.
ração
ral@mun-sines.pt
plataformas/canais
143. Previamente à instalação de novos piezómetros, a sua construção deverá ser precedida Período de Explo- de comunicação definidos para o efeito
da obtenção de TURH através da submissão de requerimentos via plataforma SILIAMB.
ração
e RAA
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Rejeição de águas pluviais não contaminadas
Monitorização dos pontos de rejeição de águas
Frequência de
Frequência de monitoriza- monitorização dução antes da descarga [1] rante o episódio de
descarga [2]
Caudal
m3/dia
Continuo
Escala de Sempre que venha a verificarpH
Contínuo
Sorensen
se descarga
µS/cm, 20 Sempre que venha a verificarCondutividade
Contínuo
ºC
se descarga
EH1 (Bacia de Águas
Carência Química de
Sempre que venha a verificarLimpas – BAL)
mg/l O2
ver condição 155
Oxigénio (CQO)
se descarga
Sólidos Suspensos
Sempre que venha a verificarmg/l
ver condição 155
Totais (SST)
se descarga
Hidrocarbonetos ToSempre que venha a verificarmg/l
ver condição 155
tais
se descarga

Ponto de
rejeição/amostragem

Parâmetro

Período de
referência

Unidade

[2] Diário
[1] ver condição 159 /
[2] Média diária
[1] ver condição 159 /
[2] Média diária
[1] ver condição 159 /
[2] ver condição 155, 158 e 159
[1] ver condição 159 /
[2] ver condição 155, 158 e 159
[1] ver condição 159 /
[2] ver condição 155, 158 e 159

Medidas/Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas
Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do
cumprimento

144. As águas pluviais não contaminadas provenientes das áreas administrativas, das vias de
circulação das áreas não processuais e da área de armazenagem (no caso de não existir
qualquer contaminação), são recolhidas através de rede separativa, sendo conduzidas para
uma bacia (original) de 31.000 m3, designada de Bacia de Águas Limpas – BAL, e por Período de
outra bacia de águas pluviais (dedicada à Fábrica III – projeto de reconversão da Refinaria Exploração
3
de 2008) de 1.300 m .
Qualquer alteração na rede de águas pluviais ou nestas estruturas deve ser comunicada à
APA, via EC.
145. Caso a capacidade de armazenamento dos equipamentos de retenção que integram a BAL
seja esgotada, como em situações de elevada pluviosidade, e não seja possível reutilizar
Período de
estas águas pluviais para o sistema de combate a incêndios, rega, ou outras finalidades, o
Exploração
excedente destas águas pluviais não contaminadas é encaminhado para o ponto de descarga
EH1 na Ribeira de Moinhos.
146. Sempre que venha a verifica-se descarga na Ribeira de Moinhos deve ser realizado previaPeríodo de
mente o autocontrolo neste ponto de descarga, segundo o previsto no Quadro acima (seRAA
Exploração
guindo a frequência indicada em [1]).
147. Caso os resultados evidenciem contaminação das águas pluviais armazenadas na BAL,
sendo ultrapassados os valores limite de emissão (VLE) estabelecidos no Anexo XVIII do
Período de
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, proceder ao seu envio para o sistema de pré-trataRAA
Exploração
mento da Refinaria ou, se possível, proceder ao seu envio para a ETAR de Ribeira de Moinhos.
148. Previamente ao início da descarga no ponto EH1 enviar à APA o seguinte:
Com a ante- Comunicação para
 os boletins do autocontrolo (que inclua local, data e hora da recolha da amostra e cedência de,
os emails:
o tipo de amostra), as razões que motivam a necessidade de descarga das águas pelo menos, arhalt.geral@apambiente.pt
da BAL e indicação da data prevista para o início da descarga no ponto EH1; ou, 24 horas an caso os resultados evidenciem contaminação, informar sobre o encaminhamento tes de iniciar ippc@apambiente.pt
a descarga geral@mun-sines.pt
a dar à totalidade das águas armazenadas na BAL.
149. Perante uma situação de contaminação das águas armazenadas na BAL, inspecionar o sisComunicação para
tema e área associada à rede de drenagem para identificar a origem da contaminação e 15 dias após a
os emails
implementar medidas corretivas e, caso necessário, medidas preventivas a curto / médio identificação arhalt.geral@apamprazo.
de contamibiente.pt
Apresentar descrição detalhada da avaliação realizada, com identificação da(s) situanação
ippc@apambiente.pt
ção(ões) identificada(s) e das medidas a adotar para repor o normal funcionamento da BAL.
geral@mun-sines.pt

PÁG. 44/57

DATA 21/01/2022

Medida/Condição a cumprir

150. Apresentar autorização de descarga no sistema de drenagem coletivo das Águas de Santo
André para as situações em que se verifique que as águas armazenadas na BAL se encontram contaminadas (ver condição 147).
151. Instalar caudalímetro com totalizador que permita registar o caudal das águas armazenadas
na BAL enviado para a ETAR de Ribeira de Moinhos.
152. Instalar medidor de condutividade em contínuo na tubagem de descarga da BAL para a
Ribeira de Moinhos.
153. Instalar solução que permita a localização do ponto de colheita de águas pluviais da BAL
na tubagem de descarga para a Ribeira de Moinhos onde é aplicado o programa de monitorização do Quadro acima definido, apenas caso não seja possível proceder à recolha das
águas no interior da BAL em pontos estrategicamente definidos, a diferentes profundidades, para assegurar uma maior representatividade da amostra – atualizar, se for o caso, a
fundamentação da carta ref.ª AMB_C07_12, de 2012.05.16.
Incluir peça desenhada com a solução adotada para a localização do(s) ponto(s) de colheita
de águas pluviais da BAL, a qual deve ainda contemplar os locais onde se encontram instalados o caudalímetro, o analisador de pH em contínuo e o medidor de condutividade em
contínuo.
154. Descrever o procedimento adotado para o encaminhamento das águas pluviais da BAL para
o sistema de pré-tratamento da Refinaria ou o seu envio para a ETAR de Ribeira de Moinhos em situações que os resultados do autocontrolo obtidos evidenciem contaminação
destas águas.

Prazo de implementação

Demonstração do
cumprimento

Período de
Exploração

PDA

Período de
Exploração
Período de
Exploração

PDA
PDA

Período de
Exploração

PDA

Período de
Exploração

PDA

Durante a
155. Durante a descarga das águas da BAL no ponto EH1 realizar medições aos parâmetros descarga das
Comunicação à APA
indicados no programa de monitorização [2] quando se atingir um volume descarregado de águas da
e RAA
BAL para o
15 000 m3.
ponto EH1
Evidenciar no local
156. Durante a rejeição das águas da BAL no ponto EH1, a descarga deverá ser realizada de Período de quando solicitado e
forma controlada de modo a minimizar os impactes na linha de água recetora.
Exploração caso estejam a ocorrer descargas
157. Após cessar a descarga das águas da BAL comunicar em função do seu encaminhamento
o seguinte:
 para o ponto EH1, data e hora de início e fim da descarga, resultados do autoconComunicação para
5 dias úteis
trolo neste ponto de descarga (com indicação da data e hora da recolha e do tipo
os emails:
após cessação
de amostra) segundo o previsto no Quadro acima seguindo a frequência indicada
arhalt.geral@apamda descarga
em [2], e indicação da pluviosidade em cada dia, expressa em mm (com referência
biente.pt
das águas da
à fonte de informação), e atualização das razões que motivaram a sua necessidade
ippc@apambiente.pt
BAL
(se necessário).
geral@mun-sines.pt
 para a ETAR de Ribeira de Moinhos, data e hora de início e fim da descarga e
caudais diários.
158. Se possível, as amostras devem ser compostas e representativas da descarga das águas da
Período de
RAA
BAL, recolhidas durante um período de 24 horas e proporcionais ao caudal ou por escalões
Exploração
de tempo. [Ver Quadro acima]
159. Incluir os procedimentos tomados de forma a assegurar a representatividade das amostra- Período de
RAA
gens efetuadas ao efluente. [Ver Quadro acima]
Exploração
160. Promover ações que visem reduzir a frequência das descargas da BAL para a Ribeira de
Moinhos, devendo ser apresentada listagem que inclua uma descrição, detalhe sobre o Período de
PDA
modo como será alcançado este objetivo pretendido e a respetiva calendarização para a sua Exploração
implementação.
161. Devem ser tomadas em consideração as especificações impostas na DIA emitida em 3 de Período de
RAA
dezembro de 2008.
Exploração
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Prazo de implementação

Medida/Condição a cumprir

Demonstração do
cumprimento

162. Incluir ficheiro Excel (editável) com quadros resumo, em função do destino dado às águas
da BAL, nomeadamente para o ponto EH1 ou para a ETAR de Ribeira de Moinhos, com a
seguinte informação para cada episódio de descarga: datas e horas da descarga (início/ fim),
as razões que motivaram a sua necessidade, resumo do autocontrolo realizado previamente
Período de
e durante a descarga e registos diários de pluviosidade, entre outra relevante.
O resumo do autocontrolo realizado deve incluir, para cada parâmetro monitorizado Exploração
(aplica-se também ao caudal), os valores obtidos (expressos nas unidades indicadas no
Quadro acima) e as respetivas emissões por descarga e totais anuais.
Incluir ainda no ficheiro informação sobre documentação enviada às entidades acima referidas (p.ex. refª e data das Comunicações da Refinaria).

RAA

Rejeição em coletor
Caraterização dos pontos de rejeição de águas residuais em coletor
Código ponto de
rejeição

ED1
ED215

Tipo de Origem

Autorização de rejeição em sistemas públicos/terceiros

Data

Entidade gestora

Industriais, pluviais potencialmente conContrato de Recolha e Tratamento de
taminadas e domésticas
Água Residual Industrial e Salina à Pe- 21/10/2019
Purgas das torres de refrigeração e destrogal, SA N.º 20190000242
mineralização da água bruta

AdSA

Monitorização dos pontos de rejeição de águas residuais em coletor
Código ponto de rejeição

Parâmetro

ED1
(efluente industrial
Caudal
tratado)
ED1
pH
ED1
Condutividade
ED1
Hidrocarbonetos Totais
ED1
Sólidos Suspensos Totais (SST)
ED1
Carência Química de Oxigénio (CQO)
ED1
Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5, 20
ºC)
ED1
Azoto Total
ED1
Chumbo Total
ED1
Cádmio Total
ED1
Níquel Total
ED1
Mercúrio Total
ED1
Vanádio
ED1
Fenóis
ED1
Benzeno

Unidade

Método analítico normalizado

Frequência de
monitorização

m3/dia

n.a.

Contínuo

Escala de Sorensen
µS/cm, 20 ºC
mg/l
mg/l
mg/l O2

Ver condição 169
Ver condição 169
EN 9377-2
Ver condição 169
Ver condição 169

Contínuo
Contínuo
Diária
Diária
Diária

mg/l O2

Ver condição 169

Semanal

mg/l N
mg/l Pb
mg/l Cd
mg/l Ni
mg/l Hg
mg/l V
mg/l C6H5OH
mg/l

Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
EN 14402
Ver condição 169

Diária
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Bissemanal
Mensal

15

Ponto de descarga integrado no sistema coletivo de drenagem de efluente salino gerido pela AdSA, que faz by-pass à ETAR da
Ribeira de Moinhos, sendo a descarga efetuada pelo emissário submarino localizado no Oceano Atlântico.

PÁG. 46/57

DATA 21/01/2022

Código ponto de rejeição

ED1
ED1
ED1
ED1
ED1
ED1
ED1
ED1
ED1
ED1
ED1
ED1
ED1
ED1
ED1
ED1
ED1
ED1
ED1
ED1
ED1
ED1
ED1
ED1
ED1
ED1
ED1
ED1
ED1
ED1
ED1
ED1
ED1
ED1
ED1
ED1
ED1
ED1
ED1
ED1
ED2
(efluente salino)
ED2
ED2
ED2
ED2
ED2
ED2

Parâmetro

Unidade

Método analítico normalizado

Frequência de
monitorização

Tolueno
Etilbenzeno
Xilenos
Sulfuretos
Azoto amoniacal
Nitratos
Nitritos
Cianetos Totais
Cloretos
Fluoretos
Fósforo Total
Óleos e gorduras
Sulfatos
Sulfitos
Arsénio Total
Cobre Total
Crómio Total
Zinco Total
Compostos orgânicos halogenados (AOX)
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos
(PAH)
Antraceno
Naftaleno
Boro
Cobalto
Estanho
Ferro Total
Manganês Total
Moilibdénio
Prata Total
Selénio
Isopropilbenzeno
Nonilfenóis e nonilfenóis etoxilados
Benzo(a)pireno
Benzo(b)fluoranteno
Benzo(k)fluoranteno
Benzo(g,h,i)perileno
Indeno(1,2,3-cd)pireno
Fluoranteno
Pentaclorobenzeno
Triclorobenzeno

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l S
mg/l NH4
mg/l NO3
mg/l NO2
mg/l CN
mg/l Cl
mg/l F
mg/l P
mg/l
mg/l SO4
mg/l SO2
mg/l As
mg/l Cu
mg/l Cr
mg/l Zn
mg/l

Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169

Mensal
Mensal
Mensal
Bissemanal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral

µg/l

Ver condição 169

Trimestral

µg/l
mg/l
mg/l B
mg/l Co
mg/l Sn
mg/l Fe
mg/l Mn
mg/l Mo
mg/l Ag
mg/l Se
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169

Trimestral
Trimestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral

Caudal

m3/dia

n.a.

Contínuo

pH
Condutividade
Compostos Orgânicos Totais (COT)
Sólidos Suspensos Totais (SST)
Hidrocarbonetos Totais
Azoto Total

Escala de Sorensen
µS/cm, 20 ºC
mg/l C
mg/l
mg/l
mg/l N

Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169

Contínuo
Contínuo
Semanal
Semanal
Semanal
Mensal
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Código ponto de rejeição

Parâmetro

Unidade

Método analítico normalizado

Frequência de
monitorização

ED2
ED2
ED2
ED2
ED2
ED2
ED2
ED2
ED2
ED2
ED2
ED2
ED2
ED2
ED2
ED2
ED2
ED2
ED2
ED2
ED2
ED2
ED2
ED2
ED2
ED2
ED2
ED2
ED2
ED2

Azoto amoniacal
Nitratos
Nitritos
Cloretos
Fenóis
Ferro Total
Fluoretos
Fósforo Total
Sulfatos
Sulfitos
Sulfuretos
Cádmio Total
Chumbo Total
Cianetos Totais
Cobre Total
Crómio Total
Mercúrio Total
Níquel Total
Vanádio
Zinco Total
Arsénio Total
Compostos orgânicos halogenados (AOX)
Benzeno
Tolueno
Etilbenzeno
Xilenos
Antraceno
Benzo(g,h,i)perileno
Diclorometano
Pentaclorobenzeno

mg/l NH4
mg/l NO3
mg/l NO2
mg/l Cl
mg/l C6H5OH
mg/l Fe
mg/l F
mg/l P
mg/l SO4
mg/l SO2
mg/l S
mg/l Cd
mg/l Pb
mg/l CN
mg/l Cu
mg/l Cr
mg/l Hg
mg/l Ni
mg/l V
mg/l Zn
mg/l As
mg/l
g/l
g/l
g/l
µg/l
g/l
g/l
g/l
µg/l

Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169
Ver condição 169

Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral

Medidas/Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais em coletor
Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do
cumprimento

163. Dar cumprimento às condições impostas no regulamento da Entidade Gestora, bem como Período de
RAA
à autorização de descarga no coletor.
Exploração
164. Sempre que se verificarem alterações nas condições de descarga impostas à instalação
pela entidade gestora do sistema de recolha e tratamento das águas residuais, ou caso
60 dias após Comunicação à APA
venham a ser estabelecidas pela entidade gestora condições adicionais à Refinaria, nomealteração
e RAA
adamente intervenções no sistema de pré-tratamento da Refinaria para melhoria da qualidade do efluente descarregado, deverá ser incluída cópia dos documentos relevantes.
Comunicação rela165. O incumprimento das condições de descarga impostas pela entidade gestora enquadra-se
Período de tiva a situação de innas obrigações de comunicação à administração.
cumprimento do
Exploração
Adotar as medidas adequadas ao cumprimento do TUA.
TUA
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Medida/Condição a cumprir

166. Sem prejuízo do cumprimento das condições de ligação impostas pela AdSA, ou por outra
entidade que a venha a substituir, deverá ainda ser realizado o autocontrolo estabelecido
no quadro “Monitorização dos pontos de rejeição de águas residuais em coletor” nos pontos de descarga ED1 e ED2, em local adequado.
167. Realizar, em complemento ao autocontrolo referido na condição 166 e para avaliação da
eventual presença no efluente descarregado no ponto ED1, 4 medições, com frequência
trimestral, aos seguintes parâmetros:
 2-amino-4-clorofenol;
 Benzidina;
 Dietilamina;
 Bifenil;
 Fosfato de tributilo;
 Triclorometano (clorofórmio);
 PCDD + PCDF (dioxinas e furanos), expresso em Teq.
O plano de monitorização poderá ser ajustado após avaliação a realizar aos resultados
obtidos.

Prazo de implementação

Demonstração do
cumprimento

Período de
Exploração

RAA

Durante o 2º
semestre de
2022 e o 1º
semestre de
2023

RAA

Enviar semestral168. As colheitas de amostras deverão ser efetuadas de acordo com o estabelecido com a enmente até 30 dias
tidade gestora e devem ser compostas, representativas da descarga de água residual, reapós o final de cada
colhidas num período de 24 horas, proporcionais ao caudal ou, se se demonstrar que a
Período de
semestre para o
estabilidade do fluxo é suficiente, proporcionais ao tempo.
Exploração
email:
Incluir informação sobre o tipo de amostra recolhida e explicitar os procedimentos tomaarhalt.geral@apamdos de forma a assegurar a representatividade das medições efetuadas nos pontos ED1 e
biente.pt
ED2.
RAA
169. Utilizar os métodos analíticos normalizados estabelecidos no programa de monitorização
e, caso omisso, utilizar normas EN ou, na falta destas, utilizar normas ISO, normas naci- Período de
RAA
onais ou outras normas internacionais que garantam a obtenção de dados de qualidade Exploração
científica equivalente.
170. A determinação laboratorial de todos os parâmetros deverá ser selecionada tomando em
consideração os limites de quantificação (LQ) dos métodos analíticos.
Para tal, o LQ selecionado deve ser inferior:
 ao limite superior da gama de VEA estabelecido no Quadro 3 do documento
sobre as conclusões MTD do BREF REF, para o ED1 e para os parâmetros
aplicáveis;
Período de
RAA
 aos VMA estabelecido no RARISA para o ED1 (no caso dos parâmetros que
Exploração
não se enquadram na situação anterior) e para o ED2;
 e, quando omisso, podem ser considerados como valores de referência, consoante aplicável, as gamas de valores presentes na Tabela 3.16 do BREF REF ou
os LQ indicados na tabela 4.62 do BREF REF, ou ainda e subsidiariamente os
VLE estabelecidos no Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.
Apresentar tabela comparativa entre os LQ utlizados e os valores acima expressos.
171. Após apreciação dos resultados obtidos, quer para o efluente descarregado em ED1 que
Período de
é enviado para tratamento na ETAR de Ribeira de Moinhos, quer para o ED2, poderão
Exploração
ser revistos os parâmetros a monitorizar, bem como a sua frequência.
172. Mediante proposta devidamente fundamentada, e tomando em consideração os resultados Período de
RAA
obtidos, o operador poderá solicitar a revisão dos programas de monitorização.
Exploração
173. O BREF REF estabelece VEA às MTD para a tipologia do efluente descarregado no
ponto ED1, pelo que após avaliação integrada perante os valores descarregados no colePeríodo de
tor, o funcionamento da ETAR de Ribeira de Moinhos, em particular após as intervenções
Exploração
a realizar, e ainda uma avaliação sobre o estado do meio recetor, poderão vir a ser estabelecidos VLE para estes parâmetros.
174. Registar o número de horas mensal/anual correspondente à descarga de efluente industrial Período de
RAA
e de efluente salino.
Exploração
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Medida/Condição a cumprir

175. Registar individualmente o volume mensal/anual de efluente industrial e de efluente salino.
176. Registar, em ficheiro Excel editável, o autocontrolo a realizar às águas residuais industriais pré tratadas e ao efluente salino, nos termos da autorização da entidade gestora do
sistema de recolha e tratamento das águas residuais e das condições do TUA, incluindo:
i.
datas de amostragem;
ii.
caudais medidos, expressos em m3/dia;
iii.
valores de concentração dos poluentes medidos;
iv.
limites de quantificação;
v.
sistematização dos valores médios mensais/anuais de cada poluente;
vi.
cargas poluentes anuais (ton/ano);
vii.
coeficientes de emissões específicas, expressos em massa (ex. kg) por unidade
de produção (ex. ton);
bem como ainda procedimentos tomados de forma a assegurar a representatividade das
medições efetuadas e metodologia seguida para o cálculo de todos os valores apresentados.

Prazo de implementação

Demonstração do
cumprimento

Período de
Exploração

RAA

Período de
Exploração

RAA

Enviar semestralmente até 30 dias
após o final de cada
semestre para o
177. Incluir todos os boletins de análise do autocontrolo realizado, separado por ponto de des- Período de
email:
carga. (inclui também condição 167)
Exploração
arhalt.geral@apambiente.pt
RAA
178. [BREF REF - MTD 44]: Identificar todos os processos de destilação realizados na refinaria e identificar, para cada um, a utilização ou não de:
a. Bombas de vácuo de anel líquido; ou,
Período de
b. Condensadores de superfície.
PDA
Exploração
Nas eventuais situações de não ser utilizado nenhum destes equipamentos para prevenir
ou reduzir os fluxos de águas residuais, deverá ser apresentado plano de ação para a aplicação de um destes equipamentos e consequente utilização, devidamente calendarização.

Reutilização de águas residuais
Medidas/Condições a cumprir relativa a reutilização de águas residuais
Medida/Condição a cumprir

179. Registar o volume específico mensal/anual de águas recirculadas, por utilização.
Para cada utilização deve ser indicada a origem, o tratamento e o destino, bem como
indicação se resultam águas residuais após reutilização e qual o encaminhamento dessas
águas residuais até ao seu destino final.
180. Previamente à implementação de novos circuitos de reutilização de águas residuais tratadas ou não tratadas, apresentar detalhe do projeto com memória descritiva incluindo peças desenhadas com os equipamentos envolvidos (local de produção de água residual,
sistema de drenagem, sistema de tratamento, equipamento / processo onde ocorre a reutilização e destino final), podendo ser incluídos diagramas esquemáticos simplificados
com a identificação das diferentes etapas/ equipamentos.
181. A reutilização de águas residuais tratadas para usos compatíveis com a qualidade das
mesmas e previstos no Decreto-Lei n.º 119/2019, de 21 de agosto (rega, usos paisagísticos, usos urbanos e usos industriais), está sujeita a obtenção prévia de licença de produção
de água para reutilização (ApR) para uso próprio nos termos do referido diploma legal.

Prazo de implementação

Demonstração do
cumprimento

Período de
Exploração

RAA

plataformas/canais
Período de de comunicação deExploração finidos para o efeito
RAA
plataformas/canais
Período de de comunicação deExploração finidos para o efeito
RAA
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Resíduos
Resíduos gerados na atividade
Caraterização dos resíduos produzidos no estabelecimento (1/2)
Código do parque de ar- Área total Área coberta
mazenamento
(m2)
(m2)

Área impermeabilizada Sistema de Dre- Volume da bacia de
(m2)
nagem
retenção (m3)

Códigos LER

Resíduos não perigosos: provenientes da refinação do petróleo;
resíduos de tintas de impressão,
resíduos de embalagem, revestimentos refratários, gases em recipientes sob pressão, pilhas, resíduos solificados/estabilizados
PA1

5674

2837

5674

PA2

PA3

Sim 16

Não

Resíduos perigosos: óleos, resíduos de embalagem contaminados; lamas de separadores de hidrocarbonetos, resíduos do tratamento de água estabilizados, catalisadores, lâmpadas fluorescentes, pilhas, produtos de laboratório

Desativado

2592

0

2592

Sim 17

Não

Resíduos não perigosos: metais
ferrosos

Medidas/Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade
Medida/Condição a cumprir

182. Assegurar que nos locais de armazenamento dos resíduos se verifique a disposição dos
mesmos por tipologia de resíduo e com a identificação dos códigos LER.
183. Garantir a existência de parques/zonas de armazenamento temporário de resíduos em número suficiente e com capacidade adequada à produção resultante da laboração da instalação, não podendo, em situação alguma, existir resíduos não acondicionados.
184. Os parques/zonas de armazenamento temporário de resíduos devem apresentar piso impermeabilizado bem como, em função do mais adequado em cada caso específico serem
cobertas, equipadas com bacia de retenção e/ou rede de drenagem.
185. Todo e qualquer resíduo produzido deve ser encaminhado para destino final adequado à
sua tipologia.
186. Registar os quantitativos de resíduos gerados no processo produtivo evidenciando a etapa
onde são produzidos.
187. Registar a produção específica de resíduos do processo produtivo (quantidade de resíduos
gerados/ton de produto).

16

Sistema de drenagem para duas fossas independentes.

17

Sistema de drenagem para uma fossa independente.

Prazo de implementação

Demonstração do
cumprimento

Período de
Exploração

-

Período de
Exploração

-

Período de
Exploração

-

Período de
Exploração
Período de
Exploração
Período de
Exploração

RAA
RAA
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Medida/Condição a cumprir

188. Registar o volume mensal/anual de produto fora de especificação gerado/perdas de processos e encaminhados enquanto resíduo, se aplicável.
189. Manter um registo devidamente atualizado do destino dado às águas residuais dos parques
de armazenamento de resíduos, que são encaminhadas para fossas estanques e posteriormente para o sistema de pré-tratamento da Refinaria (onde são tratados em conjunto com
o restante efluente industrial), onde conste a data em que são efetuadas as operações de
limpeza das fossas, a entidade responsável por esse serviço, os volumes de efluente retirados e o seu destino final.
190. Apresentar planta à escala adequada com a localização das fossas estanques e representação das caleiras de recolha e da rede de drenagem.
191. Adotar e aplicar um plano de gestão de resíduos que, por ordem de prioridade, assegure
que os resíduos são preparados para reutilização, reciclagem, recuperação ou eliminação
(MTD 14 do BREF REF).
Este plano deve considerar entre outros aspetos relevantes a implementação das técnicas
presentes nas MTD 15 e 16, incluindo descrição detalhada e pormenorizada sobre o seu
modo de implementação, identificando a(s) etapa(s) / equipamento(s) que deu/deram origem aos resíduos.
192. A armazenagem de resíduos no próprio local de produção por período superior a três anos
carece de licença a emitir pela entidade competente, nos termos do Regulamento Geral
de Gestão de Resíduos.
Incluir documento comprovativo no RAA.

Prazo de implementação

Demonstração do
cumprimento

Período de
Exploração

RAA

Período de
exploração

RAA

Período de
exploração

PDA

Período de
exploração

PDA

Período de
Exploração

Comunicação à Entidade Competente;
RAA

Prazo de implementação

Demonstração do
cumprimento

Ruído
Medidas/Condições a cumprir relativamente ao ruído
Medida/Condição a cumprir

193. Elaborar um plano de gestão do ruído, adequado ao ambiente local (MTD 17 do BREF
REF).
194. Realizar nova avaliação de ruído, por entidade acreditada, e apresentar o respetivo relatório de ensaio.
195. Caso os resultados venham a confirmar o incumprimento dos limites no ponto 6, deverá:
 efetuar uma avaliação da(s) fonte(s) sonoras da instalação responsáveis por
essa excedência e apresentar as soluções de redução de ruído implementadas
(com respetiva data de adoção). Considerar nas soluções de redução de ruído
as técnicas identificadas na MTD 17 do BREF REF ou outras que venham a
verificar-se necessárias.
 Incluir a nova avaliação prevista na condição 197.
196. Realizar nova avaliação de ruído e apresentar o respetivo relatório de ensaio, se: ocorrerem alterações na instalação que possam ter interferência direta com os níveis sonoros
anteriormente existentes como, por exemplo, o aumento de equipamentos com emissões
sonoras para o exterior e/ou aumento do número de horas de funcionamento de equipamentos e/ou alteração da sua disposição, que façam prever o aumento do nível sonoro
no(s) recetor(es) sensível(eis).
197. Sempre que sejam realizadas, as medições de ruído devem contemplar o recetor definido
no EIA conducente à emissão da DIA de 03.12.2008 como ponto P9 (Esteveirinha), para
alem dos indicados no plano de monitorização do EIA (P1 a P8).
198. Caso, dos estudos realizados, se conclua pela necessidade de adoção de medidas de minimização, e posteriormente à sua implementação, efetuar nova(s) caracterização(ões) de
ruído de forma a verificar o cumprimento dos critérios de incomodidade e de exposição
máxima estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído (RGR).

Período de
Exploração
Período de
Exploração

PDA
PDA

Período de
Exploração

RAA referente a
2022

Período de
Exploração

RAA

Período de
Exploração

Relatórios de ensaios

Período de
Exploração

RAA
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DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO
Tipo de desativação
Total, Parcial, Outro, etc.

Medidas/Condições gerais a cumprir relativamente ao encerramento e ou desativação da instalação
Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Aquando da previsão de cessação defini199. Elaborar e submeter o plano de desativação
tiva total ou parcial da instalação (com 6 Plano de desativação total ou parcial
total ou parcial da instalação para aprovação.
meses de antecedência).
200. Perante a desativação da(s) atividade(s) PCIP
e tendo em conta o horizonte de tempo de exploração do projeto e a dificuldade de prever
as condições ambientais locais e instrumentos
de gestão territorial e legais então em vigor, o
operador deve apresentar, no último ano de
exploração do Projeto, o plano de desativação
pormenorizado contemplando nomeadamente:
a. Solução final de requalificação da área
Aquando da previsão de cessação definide implantação do projeto e projetos
tiva total ou parcial da instalação (no úlcomplementares, a qual deve ser compaPlano de desativação total ou parcial
timo ano de exploração e com pelo menos
tível com os instrumentos de gestão ter6 meses de antecedência).
ritorial e com o quadro legal então em
vigor;
b. Ações de limpeza e outras a realizar previamente ao desmantelamento;
c. Ações de desmantelamento e obra a ter
lugar;
d. Destino a dar a todos os elementos retirados;
e. Plano de recuperação final de todas as
áreas afetadas.
201. Elaborar e submeter o relatório final de con- Aquando da conclusão da desativação de
Relatório final de conclusão do plano
clusão do plano de desativação total ou parcial acordo com o plano previamente aprode desativação total ou parcial
da instalação para aprovação
vado

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO
Comunicações a efetuar à Administração
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Tipo de informação/
Parâmetros

Relatório
Ambiental
Anual (RAA). O RAA
deve ser sujeito a validação prévia por verificador
qualificado nos termos do
ar.º 17 do DL 127/2013,
de 30/08.

Plano de Desempenho
ambiental (PDA)

Formato de reporte

Data de reporte

RAA a remeter até 30 de junho de cada ano,
reportando-se às condições de exploração do
ano anterior.
Formato digital através da
Plataforma SILiAmb
Para efeitos do RAA referente ao ano de
Em formato adequado à 2021, a informação a reportar retroage ao peinstalação e que permita ríodo a partir de janeiro de 2021, inclusive,
sistematizar a diversa in- sempre que tal seja possível. Perante manifesta impossibilidade deverá ser apresentada
formação a recolher.
justificação e calendarização para adaptação
da instalação.
Formato digital para o endereço eletrónico
ippc@apambiente.pt

Até 30 de outubro de 2022

Entidade

APA

APA

Relatório de Base (RB) – Formato digital para o enAté 1 de março de 2022 para aprovação pela
reformulação fase 1 a fase
dereço eletrónico
APA
7
ippc@apambiente.pt

APA

Formato digital para o en1 ano após aprovação pela APA da reformudereço eletrónico
lação do Relatório de Base (fase 1 a 7)
ippc@apambiente.pt

APA

Relatório de Base (RB)

Monitorização em contínuo:
Relatórios de monitorização em contínuo enviados, mensalmente, até ao final do mês seguinte a que os mesmos se referem, e devem
conter a informação constante no Decreto-Lei
n.º 127/2013, de 30 de agosto, no caso de instalações abrangidas pelos sues Capítulos III e
IV e da Portaria n.º 221/2018, de 1 de agosto,
nos restantes casos.

Emissões Ar

Monitorização pontual: Relatórios de monitorização pontual enviados até
SILiAmb Emissões Ar /
45 dias seguidos contados a partir da data da
Formato de Envio Autoconrealização da monitorização. O conteúdo dos
trolo Emissões
relatórios de autocontrolo e a comunicação
dos resultados das monitorizações devem ser
efetuados de acordo com a Portaria n.º
221/2018, de 1 de agosto.

Até à operacionalização da plataforma eletrónica única de comunicação de dados e ao
abrigo do previsto no art.º 41º do DL n.º
39/2018, deve ser seguido o procedimento
transitório publicado no portal da APA
(Anexo VII para monitorização em contínuo
e VII para monitorização pontual).
Registo Europeu de
PRTR e artigo 72.º Diretiva 2010/75/EU
Formulário PRTR+LCP a
Emissões e Transferên(DEI) a submeter anualmente em data a defisubmeter no SILiAmb
cias de Poluentes (PRTR)
nir

APA

APA
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Tipo de informação/
Parâmetros

Formato de reporte

Data de reporte

Entidade

Comunicação anual dos
dados anuais das grandes
instalações de combustão, tal como previsto no
artigo 115.º do DecretoLei n.º 127/2013, de 30 de
agosto
Mapa Integrado de Re- Formulário MIRR (SILigisto de Resíduos - MIRR
Amb)

Até 31 de março do ano seguinte àquele
que se reportam os dados

Relatório de Emissões
Anual (REA) com respe- Formato digital através da
Até 31 de março do ano seguinte àquele
tivo Relatório de Verifi- Plataforma SILiAmb
que se reportam os dados
cação (RV)
Relatório de Níveis de
Atividade (quando apliFormato digital através da Até 31 de março do ano seguinte àquele a que
cável) com respetivo RePlataforma SILiAmb
se reportam os dados
latório de Verificação
(RV)

APA

APA

Relatório de Melhoria Formato digital através da Até 30 de junho do ano seguinte àquele que
(quando aplicável)
Plataforma SILiAmb
se reportam os dados

APA

Devolver
emissão

Até 30 de abril do ano seguinte àquele que se
reportam os dados

APA

Comunicar
alterações Formulário TEGEE (Excel) Em Junho e/ou Dezembro, consoante a alteranão-significativas ao TE-para o e-mail cele@apambi- ção ocorra no primeiro e/ou segundo semesGEE
tre do próprio ano
ente.pt

APA

licenças

de

Através de conta RPLE

Comunicar
atempadamente à entidade competente pelo respetivo processo de licenciamento da
atividade quaisquer alterações que possam exigir
a atualização do TEGEE
(alterações significativas
nos termos do artigo 15.º
do Regulamento de ExeFormato digital através da
cução (UE) 2018/2066 da
Plataforma SILiAmb
Comissão, de 19 de dezembro de 2018, alterado
e retificado pelo Regulamento de Execução (UE)
2020/2085 da Comissão,
de 14 de dezembro, e
transmissão, a qualquer
título, da exploração ou
da propriedade da instalação)

Quando ocorre a alteração

EC, APA
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Tipo de informação/
Parâmetros

Formato de reporte

Abrir e/ou manter atualizada a conta no Registo
Português de Licenças de
Emissão integrado no Re- Formato digital através da
gisto da União (Artigo Plataforma do Registo da
União
14º do Regulamento Delegado (UE) 2019/1122
da Comissão de 12 de
março de 2019)
Formato Excel enviado por
e-mail para
geral@apambiente.pt, pasReporte de dados sobre sando a ser reportado no
subprodutos
módulo subproduto no SIRER integrado no SILiAmb
após disponibilização

Data de reporte

Entidade

Sempre que assim se imponha

EC, APA

31 de março do ano seguinte
àquele que se reportam os dados

APA

Situações de mau funcioFormato digital ou
namento ou avaria dos qualquer via disponível que Comunicação no prazo máximo de 48 horas
sistemas de redução das
se mostre eficiente
após a ocorrência
emissões
Formato digital ou
Comunicação no prazo máximo de 48 horas
Situações de emergência qualquer via disponível que
após a ocorrência; Relatório num prazo máse mostre eficiente
(acidentes e incidentes
ximo de 15 dias após a ocorrência

APA

EC, APA

Situações de emergência Comunicação de acidentes
(acidentes graves) no âm- graves na aceção da alínea
Nos prazos previstos no artigo 28.º do Debito do Regime de Pre- a) do artigo 3.º do Decretocreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto
venção de Acidentes Gra- Lei n.º 150/2015, de 5 de
ves (PAG)
agosto.

APA, ANPC, IGAMAOT,
EC

Situações de incumpri- Formato digital ou qualquer Comunicação no prazo máximo de 48 horas
mento de condições do via disponível que se mos- após a ocorrência; Relatório num prazo mátre eficiente
ximo de 15 dias após a ocorrência
TUA

EC, APA

Formato digital ou qualquer Aquando da previsão de cessação definitiva
Plano de Desativação tovia disponível que se mos- total ou parcial das atividades - com 6 meses
tal ou parcial
tre eficiente
de antecedência

APA

Relatório Final de Con- Formato digital ou qualquer
clusão do Plano de Desa- via disponível que se mostre eficiente
tivação (total ou parcial)

APA

Aquando da conclusão da desativação de
acordo com o plano aprovado

ANEXOS
Anexos
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Anexo

Anexo I – Lista de abreviaturas
Anexo II – Diagrama dos processos produtivos

Descrição

Lista de Abreviaturas
Diagrama dos processos produtivos

Anexo III – Sistematização de MTD

Sistematização de MTD dos BREF/BATc setoriais

Anexo IV – TEGEE.196.04.IV.pdf

Título de Emissão de Gases com Efeito de Estufa (TEGEE) n.º 196.04 IV

Anexo V – Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos

Captação de Água Subterrânea AC1 – Utilização n.º A000551.2018.RH6
Captação de Água Subterrânea AC2 – Utilização n.º A000561.2018.RH6
Captação de Água Subterrânea AC3 – Utilização n.º A000568.2018.RH6
Captação de Água Subterrânea AC4 – Utilização n.º A005069.2021.RH6

Anexo VI – Programa Monitorização Piezómetros

Programa de monitorização das águas subterrâneas na rede de controlo piezométrica

Anexo VII – Comunicação Resultados Monitorização
Contínuo Emissões Ar – Período Transitório

Orientações relativas à comunicação dos resultados da monitorização em contínuo
das emissões para o ar no âmbito do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho – Período Transitório

Anexo VIII – Comunicação Resultados Monitorização
Pontual Emissões Ar – Período Transitório

Orientações relativas à comunicação dos resultados da monitorização pontual das
emissões para o ar no âmbito do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho – Período Transitório
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TUA N.º TUA000008521012022A

Lista de Abreviaturas
APA, I.P.

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

AdSA

Águas de Santo André

ARH

Administração de Região Hidrográfica

BREF EFS

Documento de Referência aplicável às Emissões Resultantes do Armazenamento

BREF ENE

Documento de Referência aplicável à Eficiência Energética

BREF ICS

Documento de Referência aplicável aos Sistemas de Arrefecimento Industrial

BREF LCP

Documento de Referência aplicável às Grandes Instalações de Combustão

BREF REF

Documento de Referência aplicável à Refinação de Petróleo e de Gás

CEN

Comité Europeu de Normalização

CM

Câmara Municipal

CO

Monóxido de Carbono

COV

Compostos orgânicos voláteis, definidos no artigo 3. o , n. o 45, da Diretiva 2010/75/UE

COVNM

COV com exclusão do metano

DIA

Declaração de Impacte Ambiental

DL

Decreto-Lei

EC

Entidade Coordenadora do Exercício da Atividade Económica

ETAR

Estação de Tratamento de Águas Residuais

FCC

Unidade de craqueamento catalítico em leito fluidizado

H2S

Sulfureto de hidrogénio. Não inclui o sulfureto de carbonilo nem mercaptanos.

IGAMAOT

Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território

ISO

Organização Internacional de Normalização

JOUE

Jornal Oficial da União Europeia

LER

Lista Europeia de Resíduos

LQ

Limite de quantificação

Metais I

Cádmio (Cd), mercúrio (Hg), tálio (Tl), ou o somatório dos poluentes presentes no efluente

Metais II

Arsénio (As), níquel (Ni), selénio (Se), telúrio (Te) ou o somatório destes poluentes presentes no
efluente

Metais III

Platina (Pt), vanádio (V), chumbo (Pb), crómio (Cr), cobre (Cu), antimónio (Sb), estanho (Sn),
manganês (Mn), paládio (Pd), zinco (Zn) ou o somatório destes poluentes presentes no efluente

MIRR

Mapa Integrado de Registo de Resíduos

MP

Matérias-primas

MTD

Melhores Técnicas Disponíveis

Ni

Soma do níquel e dos compostos de níquel, expressa em Ni.

NOx / NO2

Soma do monóxido de azoto (NO) e do dióxido de azoto (NO2), expressa em NO2

NQA

Normas de Qualidade Ambiental

O2

Oxigénio

PA

Parque de armazenamento de resíduos

PAG

Prevenção de Acidentes Graves

PCIP

Prevenção e Controlo Integrados da Poluição

PDA

Plano de Desempenho Ambiental

PGO

Plano de Gestão de Odores

PRTR

Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes

DATA 21/01/2022

TUA N.º TUA000008521012022A

PTS

Partículas Totais em Suspensão

RAA

Relatório Ambiental Anual

RPC

Resíduo Processual Combustível

REF ROM

Monitorização das emissões para a atmosfera e para a água provenientes das instalações abrangidas
pela Diretiva Emissões Industriais

REI

Regime das Emissões Industriais

RH

Recursos Hídricos

S

Enxofre elementar

Sb

Soma do antimónio e dos compostos de antimónio, expressa em Sb

SGA

Sistema de Gestão Ambiental

SO2

Dióxido de enxofre

SO3

Trióxido de enxofre

SOx

Soma do dióxido de enxofre (SO2) e do trióxido de enxofre (SO3), expressa em SO2

SRU

Unidade de Recuperação de Enxofre

STEG

Sistemas de Tratamento de Emissões Gasosas

Taxa de
recuperação

Percentagem de COVNM recuperados das correntes enviadas para uma unidade de recuperação de
vapores (VRU)

TEGEE

Título de Emissão de Gases com Efeito de Estufa

TUA

Título Único Ambiental

TURH

Título de Utilização de Recursos Hídricos

UC

Unidade de Combustão

URE

Unidade de Recuperação de Enxofre

UT

Utilidades

V

Soma de vanádio e dos compostos de vanádio, expressa em V

VEA

Valor de Emissão Associado

VLE

Valor Limite de Emissão

VRU

Unidade de Recuperação de Vapores

Esta lista de abreviaturas não pretende ser exaustiva. Poderão ser consultadas definições para designações habitualmente
utilizadas nos setores de atividade nos Documentos de Referência, nomeadamente nos documentos relativos às conclusões
MTD de aplicação setorial.

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS - Conclusões MTD
BREF - Refinação de petróleo e de gás | Data de adoção: 10/2014 | Versão: 06.10.2017
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta à Decisão de Execução da Comissão 2014/738/UE.
n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição
da técnica alternativa implementada

1.1. CONCLUSÕES MTD GERAIS PARA A REFINAÇÃO DE PETRÓLEO E DE GÁS
1.1.1 Sistemas de Gestão Ambiental
MTD 1.

Para melhorar o desempenho ambiental global das instalações de refinação de petróleo e gás natural, constitui MTD a implementação e a adesão a um sistema de gestão
ambiental (SGA) que incorpore todos os seguintes elementos:

1. i)

Empenho das chefias, incluindo os quadros superiores;

Sim

Geral Refinaria:
A instalação tem um sistema de gestão ambiental devidamente implementado e
sistematizado, estando a unidade certificada em conformidade com a norma NP EN
ISO 14001, desde 2009
De salientar ainda que a empresa tem implementado e certificado um Sistema de
Gestão de Energia, em conformidade com a norma ISO 50001:2011, desde 2012

1. ii)

Definição de uma política ambiental que inclua a melhoria contínua da instalação pelas chefias;

Sim

Geral Refinaria:
A instalação tem um sistema de gestão ambiental devidamente implementado e
sistematizado, estando a unidade certificada em conformidade com a norma NP EN
ISO 14001, desde 2009
De salientar ainda que a empresa tem implementado e certificado um Sistema de
Gestão de Energia, em conformidade com a norma ISO 50001:2011, desde 2012

1. iii)

Programação e implementação dos procedimentos, objetivos e metas necessários, em conjugação com planeamento financeiro e investimento;

Sim

Geral Refinaria:
A instalação tem um sistema de gestão ambiental devidamente implementado e
sistematizado, estando a unidade certificada em conformidade com a norma NP EN
ISO 14001, desde 2009
De salientar ainda que a empresa tem implementado e certificado um Sistema de
Gestão de Energia, em conformidade com a norma ISO 50001:2011, desde 2012

1. iv)

Implementação de procedimentos prestando particular atenção a:

Sim

Geral Refinaria:
A instalação tem um sistema de gestão ambiental devidamente implementado e
sistematizado, estando a unidade certificada em conformidade com a norma NP EN
ISO 14001, desde 2009
De salientar ainda que a empresa tem implementado e certificado um Sistema de
Gestão de Energia, em conformidade com a norma ISO 50001:2011, desde 2012

1. iv) i.

Estrutura e responsabilidade,

Sim

Geral Refinaria:
A instalação tem um sistema de gestão ambiental devidamente implementado e
sistematizado, estando a unidade certificada em conformidade com a norma NP EN
ISO 14001, desde 2009
De salientar ainda que a empresa tem implementado e certificado um Sistema de
Gestão de Energia, em conformidade com a norma ISO 50001:2011, desde 2012

1. iv) ii.

Formação, sensibilização e competência,

Sim

Geral Refinaria:
A instalação tem um sistema de gestão ambiental devidamente implementado e
sistematizado, estando a unidade certificada em conformidade com a norma NP EN
ISO 14001, desde 2009
De salientar ainda que a empresa tem implementado e certificado um Sistema de
Gestão de Energia, em conformidade com a norma ISO 50001:2011, desde 2012

1. iv) iii.

Comunicação,

Sim

Geral Refinaria:
A instalação tem um sistema de gestão ambiental devidamente implementado e
sistematizado, estando a unidade certificada em conformidade com a norma NP EN
ISO 14001, desde 2009
De salientar ainda que a empresa tem implementado e certificado um Sistema de
Gestão de Energia, em conformidade com a norma ISO 50001:2011, desde 2012

1. iv) iv.

Envolvimento dos trabalhadores,

Sim

Geral Refinaria:
A instalação tem um sistema de gestão ambiental devidamente implementado e
sistematizado, estando a unidade certificada em conformidade com a norma NP EN
ISO 14001, desde 2009
De salientar ainda que a empresa tem implementado e certificado um Sistema de
Gestão de Energia, em conformidade com a norma ISO 50001:2011, desde 2012

1. iv) v.

Documentação,

Sim

Geral Refinaria:
A instalação tem um sistema de gestão ambiental devidamente implementado e
sistematizado, estando a unidade certificada em conformidade com a norma NP EN
ISO 14001, desde 2009
De salientar ainda que a empresa tem implementado e certificado um Sistema de
Gestão de Energia, em conformidade com a norma ISO 50001:2011, desde 2012

1. iv) vi.

Controlo eficiente do processo,

Sim

Geral Refinaria:
A instalação tem um sistema de gestão ambiental devidamente implementado e
sistematizado, estando a unidade certificada em conformidade com a norma NP EN
ISO 14001, desde 2009
De salientar ainda que a empresa tem implementado e certificado um Sistema de
Gestão de Energia, em conformidade com a norma ISO 50001:2011, desde 2012

1. iv) vii.

Programas de manutenção,

Sim

Geral Refinaria:
A instalação tem um sistema de gestão ambiental devidamente implementado e
sistematizado, estando a unidade certificada em conformidade com a norma NP EN
ISO 14001, desde 2009
De salientar ainda que a empresa tem implementado e certificado um Sistema de
Gestão de Energia, em conformidade com a norma ISO 50001:2011, desde 2012

1. iv) viii.

Preparação e capacidade de resposta a situações de emergência,

Sim

Geral Refinaria:
A instalação tem um sistema de gestão ambiental devidamente implementado e
sistematizado, estando a unidade certificada em conformidade com a norma NP EN
ISO 14001, desde 2009
De salientar ainda que a empresa tem implementado e certificado um Sistema de
Gestão de Energia, em conformidade com a norma ISO 50001:2011, desde 2012
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Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento
Conclusões MTD

1. iv) ix.

1. v)

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Salvaguarda do cumprimento da legislação ambiental;

Verificação do desempenho e tomada de medidas corretivas, com particular a:

MTD implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição
da técnica alternativa implementada

Sim

Geral Refinaria:
A instalação tem um sistema de gestão ambiental devidamente implementado e
sistematizado, estando a unidade certificada em conformidade com a norma NP EN
ISO 14001, desde 2009
De salientar ainda que a empresa tem implementado e certificado um Sistema de
Gestão de Energia, em conformidade com a norma ISO 50001:2011, desde 2012

Sim

Geral Refinaria:
A instalação tem um sistema de gestão ambiental devidamente implementado e
sistematizado, estando a unidade certificada em conformidade com a norma NP EN
ISO 14001, desde 2009
De salientar ainda que a empresa tem implementado e certificado um Sistema de
Gestão de Energia, em conformidade com a norma ISO 50001:2011, desde 2012

1. v) i.

Monitorização e medição (ver também o documento de referência sobre os princípios gerais de monitorização);

Sim

Geral Refinaria:
A instalação tem um sistema de gestão ambiental devidamente implementado e
sistematizado, estando a unidade certificada em conformidade com a norma NP EN
ISO 14001, desde 2009
De salientar ainda que a empresa tem implementado e certificado um Sistema de
Gestão de Energia, em conformidade com a norma ISO 50001:2011, desde 2012

1. v) ii.

Ações corretivas e preventivas;

Sim

Geral Refinaria:
A instalação tem um sistema de gestão ambiental devidamente implementado e
sistematizado, estando a unidade certificada em conformidade com a norma NP EN
ISO 14001, desde 2009
De salientar ainda que a empresa tem implementado e certificado um Sistema de
Gestão de Energia, em conformidade com a norma ISO 50001:2011, desde 2012

1. v) iii.

Controlo dos registos;

Sim

Geral Refinaria:
A instalação tem um sistema de gestão ambiental devidamente implementado e
sistematizado, estando a unidade certificada em conformidade com a norma NP EN
ISO 14001, desde 2009
De salientar ainda que a empresa tem implementado e certificado um Sistema de
Gestão de Energia, em conformidade com a norma ISO 50001:2011, desde 2012

1. v) iv.

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

Sim

Geral Refinaria:
A instalação tem um sistema de gestão ambiental devidamente implementado e
sistematizado, estando a unidade certificada em conformidade com a norma NP EN
ISO 14001, desde 2009
De salientar ainda que a empresa tem implementado e certificado um Sistema de
Gestão de Energia, em conformidade com a norma ISO 50001:2011, desde 2012

1. vi)

Revisão do SGA pelos quadros superiores quanto à respetiva aptidão, adequação e eficácia continuadas;

Sim

Geral Refinaria:
A instalação tem um sistema de gestão ambiental devidamente implementado e
sistematizado, estando a unidade certificada em conformidade com a norma NP EN
ISO 14001, desde 2009
De salientar ainda que a empresa tem implementado e certificado um Sistema de
Gestão de Energia, em conformidade com a norma ISO 50001:2011, desde 2012

1. vii)

Acompanhamento do desenvolvimento de tecnologias mais limpas;

Sim

Geral Refinaria:
A instalação tem um sistema de gestão ambiental devidamente implementado e
sistematizado, estando a unidade certificada em conformidade com a norma NP EN
ISO 14001, desde 2009
De salientar ainda que a empresa tem implementado e certificado um Sistema de
Gestão de Energia, em conformidade com a norma ISO 50001:2011, desde 2012

1. viii)

Consideração dos impactos ambientais decorrentes de uma eventual desativação da instalação na fase de conceção de uma nova instalação e ao longo da respetiva vida útil;

Sim

Geral Refinaria:
A instalação tem um sistema de gestão ambiental devidamente implementado e
sistematizado, estando a unidade certificada em conformidade com a norma NP EN
ISO 14001, desde 2009
De salientar ainda que a empresa tem implementado e certificado um Sistema de
Gestão de Energia, em conformidade com a norma ISO 50001:2011, desde 2012

1. ix)

Aplicação regular de avaliações comparativas (benchmarking ) setoriais.

Sim

Geral Refinaria:
A instalação tem um sistema de gestão ambiental devidamente implementado e
sistematizado, estando a unidade certificada em conformidade com a norma NP EN
ISO 14001, desde 2009
De salientar ainda que a empresa tem implementado e certificado um Sistema de
Gestão de Energia, em conformidade com a norma ISO 50001:2011, desde 2012

1.1.2 Eficiência Energética
MTD 2.
2. i)

2. i) a)

Com vista à utilização eficiente da energia, constitui MTD o recurso a uma combinação das técnicas que se seguem.
Técnicas de Conceção

Análise Pinch

Sim
Fábrica I:
Permutadores de carga combinada
Recuperadores de calor
Fábrica II:
Permutadores de carga combinada
Recuperadores de calor
Fábrica III:
Metodologia pinch térmico utilizado no projeto de novas unidades ou revamping de
unidades existentes.
Utilidades:
Sistema de Gestão das Modificações.
O dimensionamento das unidades principais da área (geradores de vapor), incluem
vários exemplos da aplicação desta técnica (economizadores, pré-aquecedores de ar),
sendo que a cogeração é o melhor exemplo de integração de energia, ao aproveitar a
totalidade da entalpia dos gases de combustão nas caldeiras de recuperação.
Todas as alterações implementadas na área são objecto de estudo face ao impacto
nos consumos e consequente integração energética.
Além das necessidades de refrigeração de bombas e motores,e dos condensadores
dos TGs, não existem nas Utilidades correntes que necessidade de refrigeração, o que
constitui uma limitação na aplicação deste método.

Sim
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Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento
Conclusões MTD

2. i) b)

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Integração de calor

2. i) c)

Recuperação de calor e eletricidade

2. ii)

MTD implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição
da técnica alternativa implementada

Sim

Fábrica I:
Permutadores de carga combinada
Pré-aquecedor de ar de combustão
Fábrica II:
Permutadores de carga combinada
Pré-aquecedor de ar de combustão
Fábrica III:
Novas unidades e revampings exigem estudos de integração energética/pinch que
minimizem os requisitos de utilidades frias e quentes.
Utilidades:
Ver alinea anterior.
Movimentação de Produtos:
Sustentado, monitorizado e melhorado através do sistema de gestão de energia

Sim

Fábrica I:
Recuperadores de calor
Unidade de recuperação de energia
Permutadores de carga combinada
Pré-aquecedores de ar de combustão
Fábrica II:
Recuperadores de calor
Unidade de recuperação de energia
Permutadores de carga combinada
Pré-aquecedores de ar de combustão
Fábrica III:
Waste heat boilers (recuperadores de calor)
Utilidades:
Ver alinea anterior.
Movimentação de Produtos:
Participação e análise dos resultados do estudo de benchmarking internacional SOLOMON

Técnicas de controlo processual e de manutenção

2. ii) a)

Otimização de processos

Sim

Sim:
Fábrica I:
Sistemas APC Advaced Process Control em todas as unidades
Sistema de controlo automático de combustão com base em rácio ar/combustível,
analisador de O2 nos fumos.
Fábrica II:
Sistemas APC Advaced Process Control em todas as unidades
Fábrica III:
Sistema de controlo automático de combustão com base em rácio ar/combustível,
analisador de O2 nos fumos.
Não:
Utilidades:
Controlo da %O2 nos gases de combustão das caldeiras convencionais.

2. ii) b)

Gestão e redução do consumo de vapor

Sim

Todas as unidades da RS estão integradas e geridas por software de gestão para
controlo de energia - sistema ELLA (energy lean live adviser)
Existe um plano de identificação, monitorização e reparação por priorização de fugas e
purgadores.

Utilização de padrões de referência energéticos

Sim

Geral Refinaria:
Participação no estudo de benchmark de refirarias - Solomon

Sim

Sim:
Utilidades:
Unidade de cogeração e geradores de vapor/TGs.
Não aplicável:
Geral Refinaria (com exceção das utilidades):
Apenas aplicável à cogeração

2. ii) c)
2. iii)

Técnicas de produção eficientes em termos energéticos

2. iii) a)

Recurso à geração combinada de calor e eletricidade

2. iii) b)

Ciclo combinado de gaseificação integrada (IGCC)

Geral Refinaria:
Economicamente inviável para a dimensão da refinaria.
Em alternativa existe processo de cogeração

Não Aplicável

1.1.3 Armazenagem e manuseamento de materiais sólidos
MTD 3.

Constitui MTD evitar ou, quando tal não for praticável, reduzir as emissões de partículas decorrentes da armazenagem e o manuseamento de materiais pulverulentos,
utilizando uma das seguintes técnicas ou uma combinação das mesmas:

Fábrica II:
Catalisador do FCC armazenado em silo fechado, num sistema hermético com
abastecimento e descarga pneumática
Movimentação de Produtos:
Considera-se que o benefício ambiental não é relevante. Tomadas medidas adicionais
para evitar a dispersão de partículas de enxofre (ver pontos abaixo).
Fábrica I:
Catalisador do Platforming em silo fechado, num sistema hermético com
abastecimento e descarga pneumática - existe filtro de mangas associado
Fábrica III:
Não existe armazenamento de materiais em pó (catalisador apenas em reator)
Movimentação de Produtos:
Uso de proteções no transporte das pastilhas para os silos através de telas
transportadoras (tapetes rolantes ) com proteção para evitar a emissão de pó na
atmosfera envolvente e de ficar molhado pela chuva. Boa prática de limpeza da
unidade.
Fábrica I:
Armazenamento de pó de catalisador em tambores fechados.
Fábrica II:
Não existe armazenamento de materiais em pó (catalisador apenas em reatores,
regenerador ou silo)
Fábrica III:
Não existe armazenamento de materiais em pó (catalisador apenas em reator)
Utilidades:
Não há produção de materiais pulverulentos.

3. i)

Armazenar os materiais pulverulentos a granel em silos fechados equipados com sistemas de redução de partículas (por exemplo, filtros de mangas);

Sim

3. ii)

Armazenar os finos em contentores fechados ou sacos selados;

Sim

3. iii)

Manter húmidos os materiais que libertem poeiras, estabilizar a superfície com agentes que formem película, ou armazenar em local coberto;

Sim

Movimentação de Produtos:
Sempre que se efetuam cargas de grandes quantidades para navio é efetuada a
humidificação do enxofre para limitar a emissão de poeiras.

3. iv)

Utilizar veículos de limpeza de estradas.

Sim

São utilizados veículos de limpeza geral de pavimentos da refinaria, nomeadamente
após paragens de manutenção, e smpre que tal se revela necessário

1.1.4 Monitorização das emissões para a atmosfera e principais parâmetros processuais
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VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD 4.

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

MTD 5.

Constitui MTD a monitorização dos parâmetros pertinentes dos processos ligados às emissões poluentes nas unidades de craqueamento catalítico e de combustão, por
recurso a técnicas adequadas e, no mínimo, com a frequência indicada no BREF.

MTD 6.

Constitui MTD a monitorização das emissões difusas de COV para a atmosfera provenientes de toda a instalação, utilizando as seguintes técnicas:

MTD implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição
da técnica alternativa implementada
Monitoring of emissions to air and key process parameters SO2, Nox e Partículas Combustion units ≥ 100 MW (3)
and calcining units - Monitorização em contínuo
Fábrica I
Não aplicável a condutas (descarga não direta para a atmosfera), não sendo viável tecnicamente instalar
analisadores. Os mesmos encontram-se instalados na chaminé principal.
Fábrica III
Chaminé do HR, e chaminé do HC dispõem de analisadores para monitorização em contínuo de SO2, NOx e
partículas.
Monitoring of emissions to air and key process parametersSO2, Nox e Partículas Combustion units < 50 MW - Once
a year and after significant fuel changes
Geral Refinaria (Fábricas e Utilidades):
A monitorização em linha destas variáveis será efetuada com a periodicidade indicada na BREF.
Monitoring of emissions to air and key process parameters SO2, Nox e Partículas Sulphur recovery units (SRU) Continuous for SO2 only
Fábrica I:
Não aplicável a condutas (descarga não direta para a atmosfera), não sendo viável tecnicamente instalar
analisadores. Os mesmos encontram-se instalados na chaminé principal.
Fábrica II:
A monitorização em linha do SO2 é feita através de analisadores na chaminé principal. A medição do SO2 não é feita
em contínuo à saída da SRU.
Fábrica III:
Monitorização contínua de SO2, NOx, partículas e H2S na chaminé do incinerador de tail gas da unidade de
recuperação de enxofre da Fábrica 3.
Monitoring of emissions to air and key process parameters CO - combustion units ≥ 100 MW - Monitorização em
contínuo
Fábrica III e Utilidades:
Existe monitorização em contínuo
Monitoring of emissions to air and key process parameters CO - unidades de combustão < 100 MW - uma vez em
cada 6 meses (5)
Geral Refinaria (Fábricas):
A monitorização em linha destas variáveis será efetuada com a periodicidade indicada na BREF.
Monitoring of emissions to air and key process parameters Metais: Niquel (Ni), Antimonio (Sb), Vanadio (V) Combustion units - Monitorização de 6 em 6 meses ou após alterações significativas
Fábrica I:
A monitorização em linha destas variáveis será efetuada com a periodicidade indicada na BREF:

Sim

Monitoring of emissions to air and key process parameters Polychlorinated dibenzodioxins /furans (PCDD/F)

Fábrica II:
As cargas ao FCC, VV e HT são analisadas em termos de concentração em enxofre e
azoto periodicamente . O O2 é analisado em linha para todas as fontes de flue gas
para a atmosfera, nomeadamente fornos, incineradores e regenerador do FCC.

Sim

6. i)

Métodos de sniffing associados a curvas de correlação para os principais equipamentos;

Não

6. ii)

Técnicas ótica de imagiologia de gases;

Sim

6. iii)

Cálculos de emissões crónicas com base em fatores de emissão, validados por medições periódicas (por exemplo, de dois em dois anos).

Sim

Geral Refinaria:
Temos um LDAR implementado em alternativa
Geral Refinaria :
Temos um LDAR implementado em alternativa; pontualmente são utilizadas técnicas
de ótica e imagiologia de gases
Geral Refinaria:
Implementado LDAR

1.1.5 Operação dos sistemas de tratamento de efluentes gasosos

MTD 7.

Para evitar ou reduzir as emissões para a atmosfera, constitui MTD garantir uma elevada disponibilidade e operação à capacidade otimizada das unidades de remoção dos
gases ácidos, unidades de recuperação de enxofre e todos os outros sistemas de tratamento de efluentes gasosos.

Sim

Operation of waste gas treatment systems - Special procedures can be defined for
other than normal operating conditions, in particular:
i. during start-up and shutdown operations
Geral Refinaria (Fábricas):
A unidade de recuperação de enxofre é a primeira a arrancar e a última a parar, de
forma a assegurar o tratamento do gás ácido.
Rede de gás ácido interligada às 3 fábricas, com possibilidade de tratamento em
qualquer unidade de recuperação de enxofre.
iii. in case of insufficient waste gas flow or temperature which prevents the use of
the waste gas treatment system at full capacity
Geral Refinaria (Fábricas):
A gestão de cargas ácidas é comum às três fábricas. Em caso de carga insuficiente,
para-se 1 ou mais trens de enxofre.
As unidades de amina não dependem de carga mínima , pelo que não há lugar a
afetação das emissões gasosas.
ii. during other circumstances that could affect the proper functioning of the systems
(e.g. regular and extraordinary maintenance work and cleaning operations of the
units and/or of the waste gas treatment system)
Geral Refinaria (Fábricas):
Rede de gás ácido interligada às 3 fábricas, com possibilidade de tratamento em
qualquer 1 das 4 unidades de recuperação de enxofre existentes.

MTD 8.

Para evitar e reduzir as emissões de amoníaco (NH3) para a atmosfera nos processos de redução catalítica seletiva (SCR) ou redução não-catalítica seletiva (SNCR), constitui
MTD manter condições de funcionamento adequadas para os sistemas de tratamento dos gases residuais por SCR ou SNCR, com o objetivo de limitar as emissões de NH3 que
não tenha reagido. (Consultar VEA às MTD no BREF)

Não

Fábrica I, II e III:
Em todas as unidades de Claus, onde resulta uma corrente rica em NH3 que é oxidada
no incinerador dos trens de enxofre que transformam a amónia em NOx.
Nas Claus SS e SB as correntes de NH3 são também oxidadas nos trens de enxofre,
com O2 dedicado e podem também ser enviadas para os incineradores das unidades
de Claus, a amónia é assim transformada em NOx e sai no flue gas das Claus e não sai
amónia para o sistema de tratamento de efluentes.

MTD 9.

A fim de evitar e reduzir as emissões para a atmosfera decorrentes da utilização de uma unidade de «stripping » de águas ácidas, constitui MTD enviar os efluentes gasosos
ácidos desta unidade para uma unidade SRU ou um sistema equivalente de tratamento de gases.

Sim

Fábrica I e Fábrica II:
Os SWS gases são enviados para conversão nos trens de enxofre
Fábrica III:
Gases ácidos do SWS (AK) são encaminhados para a unidade de recuperação de
enxofre (SC). Com operação do SWS em 2 estágios, em ambos os estágios dá-se o
tratamento de todos os gases ácidos em reator Claus, após esta operação é que segue
para o incinerador que transforma a amónia em NOx.

1.1.6 Monitorização das Emissões para a Água

MTD 10.

1.1.7 Emissões para a Água
MTD 11.

Constitui MTD monitorizar as emissões para a água utilizando as técnicas de monitorização com a frequência mínima abaixo indicada no quadro 3 em conformidade com as
normas EN. Na falta destas, a MTD consiste em utilizar normas ISO, normas nacionais ou outras normas internacionais que garantam a obtenção de dados de qualidade
científica equivalente.

A RS encaminha os efluentes industriais para a AdSA para tratamento final em ETAR,
transferindo a responsabilidade no tratamento complementar das águas residuais
industriais, sendo obrigação da Refinaria assegurar a qualidade mínima exigida para
garantir o tratamento complementar e a qualidade no meio recetor.

Avaliar pela APA

Para reduzir o consumo de água e o volume de águas contaminadas, constitui MTD utilizar as técnicas que se seguem.
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VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento
Conclusões MTD

11. i)

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Integração dos caudais de água

MTD implementada?

Sim

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição
da técnica alternativa implementada
Geral Refinaria: Envio de águas ácidas tratadas para unidade de dessalinização,
recuperação de condensados de vapor, recirculação das águas processuais e
recirculação da água de arrefecimento.

11. ii)

Sistema de águas e drenos para segregação das correntes contaminadas

Sim

Segregação de correntes:
- as águas pluviais - BAL (fora das áreas processuais);
- águas acidentamente contaminadas das áreas processuais - OPV´s;
- águas sanitárias - AdSA.
- envio de águas ácidas para tratamento nos strippers, cujo efluente é reutiizado nos
dessalters;
- efluente salino (purgas das torres de refrigeração e de regeneração das cadeias de
tratamento de água desmineralizada para produção de vapor).

11. iii)

Segregação das correntes de águas não-contaminadas (por exemplo, águas de refrigeração de passagem única e águas pluviais)

Sim

Segregação de correntes não contaminadas:
- as águas pluviais - BAL (fora das áreas processuais);
- efluente salino (purgas das torres de refrigeração e de regeneração das cadeias de
tratamento de água desmineralizada para produção de vapor).
Áreas processuais impermeabilizadas, evitando perda de contenção para o meio
ambiente, com encaminhamento de eventuais derrames e fugas para o sistema de
drenos de águas acidentalmente contaminadas.
Utilização de carros de vacuo, bacias de contenção e materiais absorventes, em caso
de contingência.

11. iv)

Prevenção de derrames e fugas

MTD 12.

Movimentação de Produtos:
Existe plano de intervenção em tanques de acordo com a legislação em vigor;
inspeção e manutenção aos tanques por forma a diminuir perdas de contenção. Bacias
naturalmente impermeabilizadas com argila, e na eventualidade de existir derrame o
mesmo é contido na bacia fechada, e enviado para efluente oleoso, para tratamento.
Utilização de carros de vacuo, bacias de contenção e materiais absorventes, em caso
de contingência.

Sim

A fim de reduzir a concentração de poluentes nas descargas de águas residuais para as massas de água recetoras, constitui MTD remover as substâncias poluentes
insolúveis e solúveis, por recurso às técnicas a seguir indicadas

12. i)

Remoção de substâncias insolúveis, com recuperação de óleos

Sim

Movimentação de Produtos:
Tecnologia implementada : API Separators (APIs). Os API's estão equipados com um
dispositivo que arrasta os óleos e as lamas, o qual se move lentamente sobre o muro
lateral dos API's.

12. ii)

Remoção de substâncias insolúveis, com recuperação de sólidos em suspensão e óleos dispersos

Sim

Movimentação de Produtos:
Tecnologia implementada : DAF (dissolver air flotatiion). A flotação é um processo de
separação sólido-líquido. É utilizado em alternativa ao processo clássico de
sedimentação e que consiste na introdução de um gás que agregará as partículas
sólidas formando-se um agregado que flutua por ser menos denso que a água.

12. iii)

Remoção das substâncias solúveis, incluindo tratamento biológico e clarificação

Não

Movimentação de Produtos:
Embora a RS não descarregue no meio e os VEA se refiram a descarga direta, a
descarga direta no meio tem lugar após tratamento complementar na AdSA sendo
realizado um pré-tratamento na RS. Deve a RS ou a AdSA (se transferida essa
responsabilidade) assegurar que a descarga no meio garante o cumprimento dos VEA,
independentemente da entidade que assegura o tratamento.
Poderão vir a ser estabelecidos VLE à RS após avaliação integrada a realizar pela APA.

Quando é também necessária remoção de substâncias orgânicas ou de azoto, constitui MTD utilizar uma fase de tratamento complementar, como descrito no ponto 1.21.2.
(Consultar VEA às MTD no BREF)

Não

Movimentação de Produtos:
Embora a RS não descarregue no meio e os VEA se refiram a descarga direta, a
descarga direta no meio tem lugar após tratamento complementar na AdSA sendo
realizado um pré-tratamento na RS. Deve a RS ou a AdSA (se transferida essa
responsabilidade) assegurar que a descarga no meio garante o cumprimento dos VEA,
independentemente da entidade que assegura o tratamento.
Poderão vir a ser estabelecidos VLE à RS após avaliação integrada a realizar pela APA.

MTD 14.

Para evitar e, quando tal não seja possível, reduzir a produção de resíduos, constitui MTD adotar e aplicar um plano de gestão de resíduos que, por ordem de prioridade,
assegure que os resíduos são preparados para reutilização, reciclagem, recuperação ou eliminação.

Sim

A RS dispõe de um Plano de Gestão de resíduos, integrado no âmbito do seu Sistema
de Gestão Ambiental, o qual garante uma adequada redução na fonte, triagem
adequada e tratamento final otimizado, priorizando sempre que possível a valorização
em detrimento da eliminação dos mesmos.
Ver condição TUA no campo "Resíduos gerados na atividade" / "Medidas/ Condições a
cumprir relativamente aos resíduos geerados na atividade".

MTD 15.

Para reduzir a quantidade de lamas a tratar ou eliminar, constitui MTD utilizar uma das técnicas a seguir indicadas ou uma combinação das mesmas.
Pré-tratamento de lamas

Sim

Efetuado tratamento em unidade de centrifugação trifásica dedicada.

Reutilização de lamas nas unidades de processamento

Sim

São reprocessados os óleos centrifugados no equipamento acima indicado.

Fábricas:
Os catalisadores exaustos são tratados por empresas especializadas.
Tratamentos efetuados nas unidades OGR:
- Recuperação de metais nobres e com terras raras
- Catalisador de equilibrio do FCC - desclassificação como resíduo e encaminhamento
para incorporação do catalisador em argamassas de construção civil (Declaração de
subproduto APA 18/2019)

MTD 13.

1.1.8 Produção e gestão dos resíduos

15. i)

15. ii)

MTD 16.

Para reduzir a produção de resíduos de catalisadores sólidos usados, constitui MTD utilizar uma das técnicas a seguir indicadas ou uma combinação das mesmas.

16. i)

Gestão dos catalisadores sólidos usados

Sim

16. ii)

Remoção de catalisadores de óleos de decantação

Sim

São removidos os óleos dos catalisadores antes da sua descarga previamente ao envio
para recuperação de metais ex situ

1.1.9 Ruído
MTD 17.
17. i)

Para evitar ou reduzir o ruído, constitui MTD utilizar uma das técnicas a seguir indicadas ou uma combinação das mesmas.
Proceder a uma avaliação do ruído ambiental e elaborar um plano de gestão do ruído, adequado ao ambiente local;

Ver condição TUA no campo "Ruído" / "Medidas/Condições a cumprir relativamente
ao ruído"

A avaliar
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VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

17. ii)

Confinar os equipamentos/operações ruidosos numa estrutura/unidade separada;

A avaliar

17. iii)

Utilizar taludes que atuem como barreira à fonte de ruído;

A avaliar

17. iv)

Utilizar muros de proteção contra o ruído.

A avaliar

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição
da técnica alternativa implementada
Ver condição TUA no campo "Ruído" / "Medidas/Condições a cumprir relativamente
ao ruído"
Ver condição TUA no campo "Ruído" / "Medidas/Condições a cumprir relativamente
ao ruído"
Ver condição TUA no campo "Ruído" / "Medidas/Condições a cumprir relativamente
ao ruído"

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

1.1.10 Conclusões MTD para a gestão integrada da refinaria
MTD 18.

A fim de evitar ou reduzir as emissões difusas de COV, constitui MTD utilizar uma das técnicas a seguir indicadas.

18. I.

Técnicas relacionadas com a conceção da instalação

Sim

18. II.

Técnicas relacionadas com a construção e o comissionamento das instalações

Sim

18. III.

Técnicas relacionadas com o funcionamento da instalação

Sim

Encontra-se totalmente implementado em novas conceções/alterações, com base nos
resultados do programa LDAR.
A tecnologia aplicada nas unidades existentes foi de acordo com o estado da arte na
altura da sua conceção.
Encontra-se totalmente implementado em novas conceções/alterações, com base nos
resultados do programa LDAR.
A tecnologia aplicada nas unidades existentes foi de acordo com o estado da arte na
altura da sua conceção.
Geral Refinaria:
Programa LDAR

1.2. CONCLUSÕES MTD PARA PROCESSOS DE ALQUILAÇÃO
1.2.1 Processos de alquilação com ácido fluorídrico
MTD 19.

Para evitar emissões para a atmosfera de ácido fluorídrico (HF) proveniente de processos de alquilação, constitui MTD utilizar um sistema de depuração com uma solução
alcalina para tratar correntes de gás incondensáveis, antes da queima em flare .

MTD 20.

A fim de reduzir as emissões para a água provenientes dos processos de alquilação com ácido fluorídrico, constitui MTD utilizar uma combinação das técnicas que se
seguem.

Sim

Fábrica II:
Eventuais descargas dos equipamentos que contenham vapores de HF, estão ligados
por circuitos de tubagem a um scrubber neutralizador de descarga de ácido, antes do
seu encaminhamento para a flare.

20. i)

Fase de precipitação/neutralização

Sim

Fábrica II:
A solução de hidróxido de sódio usada proveniente dos neutralizadores das descargas
de ácido e da lavagem cáustica de ASO , é enviada para o tanque de mistura com soda.
O fluoreto de cálcio é precipitado nesse tanque por meio de vazamento.

20. ii)

Fase de separação

Sim

Fábrica II:
Utilizam processo de separação posteriormente ao da linha acima.

1.2.2 Processos de alquilação com ácido sulfúrico
MTD 21.

A fim de reduzir as emissões para a água provenientes dos processos de alquilação com ácido sulfúrico, constitui MTD reduzir a utilização deste por regeneração do ácido já
utilizado e neutralizar as águas residuais geradas pelo processo antes de as enviar para a estação de tratamento de águas residuais.

Não Aplicável

A unidade de alquilação da RS utiliza ácido fluorídrico e não ácido sulfúrico como
indicado nesta MTD.

Não Aplicável

A RS não produz óleos base.

Não Aplicável

A RS não produz betumes.

1.3. CONCLUSÕES MTD PARA PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE ÓLEOS BASE
MTD 22.

Para evitar e reduzir as emissões para a atmosfera e para a água de substâncias nocivas provenientes da produção de óleos base, constitui MTD utilizar uma das técnicas a
seguir indicadas ou uma combinação das mesmas.

Processo fechado com recuperação de solventes
22. i)
Processos de extração múltipla com solventes
22. ii)
Processos de extração com substâncias menos nocivas
22. iii)
Processos catalíticos baseados na hidrogenação
22. iv)
1.4. CONCLUSÕES MTD PARA PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE BETUMES

MTD 23.

Para evitar e reduzir as emissões para a atmosfera provenientes dos processos de produção de betumes, constitui MTD tratar os gases de topo por recurso a uma das
técnicas a seguir indicadas.

Oxidação térmica dos gases de topo a uma temperatura superior a 800 °C
23. i)
Depuração por via húmida dos gases de topo
23. ii)
1.5. CONCLUSÕES MTD PARA O PROCESSO DE CRAQUEAMENTO CATALÍTICO EM LEITO FLUIDIZADO

MTD 24.

Para evitar ou reduzir as emissões para a atmosfera de NOx proveniente de processos de craqueamento catalítico (regenerador), constitui MTD utilizar uma das técnicas a
seguir indicadas ou uma combinação das mesmas. (Consultar VEA às MTD no BREF)

Quadro 4 das conclusões MTD

Técnicas primárias ou específicas do processo, nomeadamente:

24. I.

Quadro 4 das conclusões MTD

Otimização do processo e utilização de promotores ou aditivos

24. I. i)

Otimização dos processos

Sim

Fábrica II:
O regenerador do FCC funciona em modo de combustão total, minimizando o teor de
oxigénio para diminuir a formação de NOx.

24. I. ii)

Promotores da oxidação de CO com baixo teor de NOX

Sim

Fábrica II:
O catalisador do FCC tem aditivos promotores de combustão para reduzir as emissões
de CO e NOx.

24. I. iii)

Aditivos específicos para a redução dos NOx

Sim

Fábrica II:
O aditivo usado para diminuição das emissões de Nox é fornecido como parte
integrante do catalisador fresco

< 100-700 mg/Nm3, se
utilizar injeção de Sb; caso
contrario o limite maximo é
300 mg/Nm3

300 mg/Nm3

10-50 mg/Nm3

Pedido de derrogação por período
de 2 anos - a avaliar
periodicamente a implementação
de MTD

Técnicas secundárias ou de fim de linha, nomeadamente:

24. II.

Otimização do processo e utilização de promotores ou aditivos

24. II. i)

Redução catalítica seletiva (SCR)

Não

Fábrica II:
Não foi adotada a tecnologia SCR para redução das emissões de Nox, uma vez que a
tecnologia do ponto anterior a substitui.

24. II. ii)

Redução não-catalítica seletiva (SNCR)

Não

Fábrica II:
Não foi adotada a tecnologia SNCR para redução das emissões de Nox, uma vez que a
tecnologia do ponto anterior a substitui.

24. II. iii)

Oxidação a baixa temperatura

MTD 25.

25. I.
25. I. i)

Fábrica II:
Aplicável apenas em caso de utilização da tecnologia SCR e SNCR.

Não Aplicável

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de partículas e metais provenientes de processos de craqueamento catalítico (regenerador), constitui MTD utilizar uma das
técnicas a seguir indicadas ou uma combinação das mesmas. (Consultar VEA às MTD no BREF)

Quadro 5 das conclusões MTD

Técnicas primárias ou específicas do processo, nomeadamente:

Utilização de um catalisador resistente ao atrito

Fábrica II:
É utilizado um catalisador com um índice de Davison (DI) de 3-4 o que faz com que o
catalisador seja extremamente resitente à abrasão.

Sim
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n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento
Conclusões MTD

25. I. ii)

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Utilização de matérias-primas com baixo teor de enxofre (por exemplo, através de uma seleção ou por hidrotratamento da carga)

25. II.

MTD implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição
da técnica alternativa implementada

Sim

Fábrica II:
A unidade HV remove os metais, enxofre e algum azoto da carga ao FCC. Esta carga
hidrotratada corresponde a 35-40% da carga ao FCC. O Resíduo Atmosférico é
seleccionado com baixo teor em enxofre, azoto e metais para permitir baixar as
emissões de NOx e SO2.

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

Técnicas secundárias ou de fim de linha, nomeadamente:

25. II. i)

Precipitadores eletrostáticos (ESP)

Não

Ver condição do TUA no campo "Emissões pontuais" / "Medidas/Condições a cumprir
relativamente às fontes de emissão pontual"

25. II. ii)

Separadores de ciclone multiestágio

Sim

Fábrica II:
Ciclones (1º Estágio & 2ºEstágio) – Dois estágios de ciclones no regenerador separam
os finos de catalisador dos fumos antes do envio para o expander da unidade. A
jusante do regenerador existe um equipamento denominado TSS (Third Stage
Separator) que reduz a um nível mínimo partículas nos fumos.

25. II. iii)

Filtros de retorno de terceira fase

Não

Ver condição do TUA no campo "Emissões pontuais" / "Medidas/Condições a cumprir
relativamente às fontes de emissão pontual"

Depuração por via húmida

Não

Ver condição do TUA no campo "Emissões pontuais" / "Medidas/Condições a cumprir
relativamente às fontes de emissão pontual"

25. II. iv)

MTD 26.
26. I.

Para evitar ou reduzir as emissões para a atmosfera de SOx proveniente de processos de craqueamento catalítico (regenerador), constitui MTD utilizar uma das técnicas a
seguir indicadas ou uma combinação das mesmas. (Consultar VEA às MTD no BREF)

Quadro 6 das conclusões MTD

< 100-600 mg/Nm3

600 mg/Nm3

≤ 100 mg/Nm3

100 mg/Nm3

Técnicas primárias ou específicas do processo, nomeadamente:

26. I. i.

Utilização de aditivos redutores de SOX no catalisador

26. I. ii)

Utilização de matérias-primas com baixo teor de enxofre (por exemplo, através de uma seleção ou por hidrotratamento da carga)

26. II.

Não

Fábrica II:
A progressiva redução do enxofre no crude, matéria prima da RS, nomeadamente com
a entrada da recente Diretiva IMO 2020 para o fuel, tem vindo a reduzir as emissões
de SOx.

Sim

Fábrica II:
A progressiva redução do enxofre no crude, matéria prima da RS, nomeadamente com
a entrada da recente Diretiva IMO 2020 para o fuel, tem vindo a reduzir as emissões
de SOx.
Adicionalmente, a unidade HV remove os metais, enxofre e algum azoto da carga ao
FCC. O Resíduo Atmosférico é seleccionado com baixo teor em enxofre, azoto e metais
para permitir baixar as emissões de NOx e SO2.

Técnicas secundárias ou de fim de linha, nomeadamente:

26. II. i)

Depuração não-regenerativa

Não

Fábrica II:
A progressiva redução do enxofre no crude, matéria prima da RS, nomeadamente com
a entrada da recente Diretiva IMO 2020 para o fuel, tem vindo a reduzir as emissões
de SOx.

26. II. ii)

Depuração regenerativa

Não

Fábrica II:
A progressiva redução do enxofre no crude, matéria prima da RS, nomeadamente com
a entrada da recente Diretiva IMO 2020 para o fuel, tem vindo a reduzir as emissões
de SOx.

MTD 27.

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de monóxido de carbono (CO) proveniente de processos de craqueamento catalítico (regenerador), constitui MTD utilizar uma
das técnicas a seguir indicadas ou uma combinação das mesmas. (Consultar VEA às MTD no BREF)

Quadro 15 das conclusões MTD

27. i)

Controlo das operações de combustão

Sim

Fábrica II:
O regenerador do FCC funciona em modo de combustão total, otimizando-se o teor de
oxigénio em 2.5-3% para minimizar a formação de CO.

27. ii)

Catalisadores com promotores de oxidação de monóxido de carbono (CO)

Sim

Fábrica II:
O catalisador do FCC tem aditivos promotores de combustão para reduzir as emissões
de CO e NOx.

27. iii)

Caldeiras de monóxido de carbono (CO)

Fábrica II:
Regenerador do FCC em combustão total

Não Aplicável

1.6. CONCLUSÕES MTD PARA OS PROCESSOS DE REFORMAÇÃO CATALÍTICA
MTD 28.
28. i)
28. ii)

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de dibenzodioxinas/dibenzofuranos policlorados (PCDD/F) provenientes de unidades de reformação catalítica, constitui MTD
utilizar uma das técnicas a seguir indicadas ou uma combinação das mesmas.
Escolha do promotor do catalisador

A avaliar

Rever: incluir descrição do modo de implementação

Tratamento dos gases da regeneração

28. ii) a)

Circuito de reciclagem do gás de regeneração com leito de adsorção

Não

28. ii) b)

Depuração por via húmida

Não

28. ii) c)

Precipitadores eletrostáticos (ESP)

MTD 29.

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera provenientes de processos de produção de coque, constitui MTD utilizar uma das técnicas a seguir indicadas ou uma
combinação das mesmas.

Fábrica I:
Não existe necessidade dados os baixos valores de dioxinas e furanos
Fábrica I:
Não existe necessidade dados os baixos valores de dioxinas e furanos
Fábrica I:
Não existe necessidade dados os baixos valores de dioxinas e furanos

Não
Não Aplicável

Não existe produção de coque na RS.

Técnicas primárias ou específicas dos processos, nomeadamente:

29. i)
29. ii)
29. iii)
29. iv)

Recolha e reciclagem dos finos de coque
Manuseamento e armazenagem de coque em conformidade com a MTD 3
Utilização de um sistema fechado de purga
Recuperação de gás (incluindo a desgasagem antes da abertura do tambor para a atmosfera) como componente de gás de refinaria (RFG)

MTD 30.

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de NOX proveniente de processos de calcinação de coque verde, constitui MTD utilizar a redução não-catalítica seletiva (SNCR).

Não Aplicável

Não existe calcinação de coque verde na RS.

MTD 31.

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de SOX proveniente de processos de calcinação de coque verde, constitui MTD utilizar uma das técnicas a seguir indicadas ou
uma combinação das mesmas.

Não Aplicável

Não existe calcinação de coque verde na RS.

Não Aplicável

Não existe calcinação de coque verde na RS.

31. i)
31. ii)

Depuração não-regenerativa
Depuração regenerativa

MTD 32.

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de partículas provenientes de processos de calcinação de coque verde, constitui MTD utilizar uma das técnicas a seguir
indicadas. (Consultar VEA às MTD no BREF)

Precipitadores eletrostáticos (ESP)
32. i)
Separadores de ciclone multiestágio
32. ii)
1.8. CONCLUSÕES MTD PARA PROCESSOS DE DESSALINIZAÇÃO

MTD 33.

Para reduzir o consumo de água e as emissões para a atmosfera provenientes de processos de dessalinização, constitui MTD utilizar uma das técnicas a seguir indicadas ou
uma combinação das mesmas.
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n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

A avaliar

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição
da técnica alternativa implementada
Existe atualmente na RS o projeto piloto de tratamento MBBR para reaproveitamento
de parte do efluente para água bruta
Ver condição do TUA no campo "Exploração"/ "Medidas/Condições específicas a
cumprir"

33. i)

Reciclagem da água e otimização do processo de dessalinização

33. ii)

Dessalinizadores multiestágio

Não

Fábrica I:
O consumo de água encontra-se otimizado pela aplicação da tecnologia anterior.

33. iii)

Estágio de separação complementar

Não

Fábrica I:
Em 2011 os dessalters sofreram alterações para se tornarem mais eficientes em
termos de separação óleo/água

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)
calendarização do projeto:

1.9. CONCLUSÕES MTD PARA UNIDADES DE COMBUSTÃO

MTD 34.

34. I.
34. I. i)
34. I. i) a)
34. I. i) b)
34. I. ii)
34. I. ii) a)

Para evitar ou reduzir as emissões para a atmosfera de NOx proveniente das unidades de combustão, constitui MTD utilizar uma das técnicas a seguir indicadas ou uma
combinação das mesmas. (Consultar VEA às MTD no BREF)

Quadro 9 (Cogeração) e Quadro 10 (restantes equipamentos) das condições MTDs

Utilização de gás em vez de combustíveis líquidos
Utilização de fuelóleo de refinaria (RFO) com baixo teor de azoto, por exemplo, por seleção ou hidrotratamento do RFO

Sim
Sim

30 mg/Nm3

As unidades de combustão não utilizam combustíveis líquidos.
Não é utilizado fuelóleo na RS. Todas as unidades de combustão são a gás.

Combustão por etapas:

Sim

34. I. ii) a) 2.

Distribuição do combustível

Sim

34. I. ii) b)

Otimização da combustão

Sim

Aplicado nas unidades de steam reformer nos respetivos fornos catalíticos da fábrica I
(HI) e fábrica III (HR)
Ver condição do TUA no campo "Emissões pontuais" / "Medidas/Condições a cumprir
relativamente às fontes de emissão pontual"
Fábrica I:
Queimadores low NOx em várias unidades. Substituição gradual, nos processos de
atualização dos equipamentos de queima.
Fábrica II, Fábrica III e Utilidades:
Queimadores low NOx, com injeção em 2 estágios de gás (fuel staging).
Ver condição do TUA no campo "Emissões pontuais" / "Medidas/Condições a cumprir
relativamente às fontes de emissão pontual"
Geral Refinaria (Fábricas e Utilidades):
Em todos os equipamentos de combustão minimiza-se o teor de O2 de forma a
minimizar as emissões de Nox para o meio ambiente.
Geral Refinaria Fábricas:
Esta tecnologia não é compatível com os queimadores de staged-fuel existentes.
Utilidades:
Não é viável a alteração de queimadores, visto que a produção de vapor é assegurada
em 85-100% pela cogeração, onde se verifica já um elevado aproveitamento
energético e o nivel de emissões é baixo em comparação com as unidades
convencionais.

34. I. ii) c)

Recirculação dos gases de combustão

34. I. ii) d)

Injeção de diluentes

Não

Geral Refinaria (Fábricas e Utilidades):
Esta tecnologia não é compatível com os queimadores de staged-fuel existentes.

34. I. ii) e)

Utilização de queimadores com baixas emissões de NOX

Sim

Fábrica I:
Queimadores low NOx em várias unidades. Substituição gradual, nos processos de
atualização dos equipamentos de queima.
Fábrica II, Fábrica III e Utilidades:
Queimadores low NOx, com injeção em 2 estágios de gás (fuel staging).

34. II.

Não Aplicável

Técnicas secundárias ou de fim de linha, nomeadamente:

34. II. i)

Redução catalítica seletiva (SCR)

Não

34. II. ii)

Redução não-catalítica seletiva (SNCR)

Não

34. II. iii)

Oxidação a baixa temperatura

34. II. iv)

Técnica combinada SNOX

MTD 35.
35. I.
35. I. i)
35. I. i) a)
35. I. i) b)
35. I. ii)

Para evitar ou reduzir as emissões para a atmosfera de partículas e metais provenientes das unidades de combustão, constitui MTD utilizar uma das técnicas a seguir
indicadas ou uma combinação das mesmas. (Consultar VEA às MTD no BREF)

Combustíveis gasosos (baixo teor N).
Queimadores low Nox perrmitem cumprir VEA´s
Combustíveis gasosos (baixo teor N).
Queimadores low Nox permitem cumprir VEA´s
Combustíveis gasosos (baixo teor N).
Queimadores low Nox permitem cumprir VEA´s

Não

Não Aplicável

Geral Refinaria:
O caudal de fumos de cada uma das fontes da Refinaria de Sines é sempre inferior a
800 000 Nm3/h

Não Aplicável

Não Aplicável - não existe queima mista

Sim
Não Aplicável

Todos os equipamentos de combustão utilizam gás
Todos os equipamentos de combustão utilizam gás

Técnicas primárias ou específicas dos processos, nomeadamente:
Seleção ou tratamento dos combustíveis
Utilização de gás em vez de combustíveis líquidos
Utilização de fuelóleo de refinaria (RFO) com baixo teor de enxofre, por exemplo, por seleção ou hidrotratamento do RFO
Modificações da combustão

35. I. ii) a)

Otimização da combustão

35. I. ii) b)
35. II.

Geral Refinaria (Fábrica I, Fábrica II e Utilidades):
Monitorização da eficiência dos fornos, teor em O2 do flue gas e, nos fornos catalíticos
das unidades de steam reformer, sistema de controlo automático de combustão com
base em rácio ar/combustível.

Sim

Não Aplicável

Todos os equipamentos de combustão utilizam gás

35. II. i)

Precipitadores eletrostáticos (ESP)

Não Aplicável

Queima a gás limpa, com emissões de partículas e metais abaixo dos requisitos legais.

35. II. ii)

Filtros gás-sólido (Third stage blowback filter )

Não Aplicável

Queima a gás limpa, com emissões de partículas e metais abaixo dos requisitos legais.

35. II. iii)

Depuração por via húmida (Wet scrubbing )

Não Aplicável

Queima a gás limpa, com emissões de partículas e metais abaixo dos requisitos legais.

35. II. iv)

Lavadores centrífugos

Não Aplicável

Queima a gás limpa, com emissões de partículas e metais abaixo dos requisitos legais.

Atomização do combustível líquido
Técnicas secundárias ou de fim de linha, nomeadamente:

MTD 36.

36. I. iii)
36. II.
36. II. i)
36. II. ii)

5-35 mg/Nm3

Seleção ou tratamento dos combustíveis

Modificações da combustão

Distribuição do ar

36. I. ii)

75 mg/Nm3 (cogeração)
150 mg/Nm3 (outros
equipamentos)

Técnicas primárias ou específicas dos processos, nomeadamente:

34. I. ii) a) 1.

36. I.
36. I. i)

40-120 mg/Nm3
(cogeração)
30-150 mg/Nm3 (outros
equipamentos)

Para evitar ou reduzir as emissões para a atmosfera de SOx proveniente das unidades de combustão, constitui MTD utilizar uma das técnicas a seguir indicadas ou uma
combinação das mesmas. (Consultar VEA às MTD no BREF)

Quadro 13 das condições MTDs

Técnicas primárias ou inerentes aos processos, baseadas na seleção ou no tratamento dos combustíveis, nomeadamente:
Utilização de gás em vez de combustíveis líquidos
Tratamento do gás de refinaria (RFG)
Utilização de fuelóleo de refinaria (RFO) com baixo teor de enxofre, por exemplo, por seleção ou hidrotratamento do RFO

Sim

Todos os equipamentos de combustão utilizam combustível gasoso
Geral RS:
Existem unidades de aminas para remoção do H2S da corrente de FG.
Todos os equipamentos de combustão utilizam gás

Sim
Não Aplicável

Técnicas secundárias ou de fim de linha
Depuração não-regenerativa
Depuração regenerativa

Não
Não

Cumprimento dos VEA´s de SO2, no âmbito da gestão integrada de emissões.
Cumprimento dos VEA´s de SO2, no âmbito da gestão integrada de emissões.
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n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento
Conclusões MTD

36. II. iii)

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Técnica combinada SNOX

MTD 37.

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de monóxido de carbono (CO) proveniente das unidades de combustão, constitui MTD utilizar um controlo de operação da
combustão. (Consultar VEA às MTD no BREF)

MTD implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição
da técnica alternativa implementada

Não Aplicável

Geral Refinaria:
Em todos os equipamentos de combustão é controlado o teor de O2 por forma a
minimizar as emissões de CO para o meio ambiente.
Quadro 15 das condições MTDs

Sim

1.10. CONCLUSÕES MTD PARA PROCESSOS DE ETERIFICAÇÃO
MTD 38.

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera provenientes dos processos de eterificação, constitui MTD assegurar o tratamento adequado dos efluentes gasosos, enviandoos para o sistema de combustíveis gasosos da refinaria.

Não Aplicável

Processo não existente na RS

MTD 39.

A fim de evitar perturbações da unidade de biotratamento, constitui MTD utilizar um reservatório de armazenagem e efetuar uma gestão adequada do plano de produção da
unidade, com vista a limitar os componentes tóxicos dissolvidos (por exemplo, metanol, ácido fórmico, éteres) no fluxo de águas residuais, antes do tratamento final.

Não Aplicável

Processo não existente na RS

Não Aplicável

Processo não existente na RS

Não Aplicável

O gás natural utilizado na RS não tem H2S e não liberta na sua combustão SO2

1.11. CONCLUSÕES MTD PARA PROCESSOS DE ISOMERIZAÇÃO

MTD 40.

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de compostos clorados, constitui MTD otimizar a utilização dos compostos orgânicos clorados destinados a manter a atividade
dos catalisadores, caso seja utilizado um processo desse tipo, ou utilizar sistemas catalíticos não clorados.

1.12. CONCLUSÕES MTD PARA REFINARIAS DE GÁS NATURAL
MTD 41.

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de dióxido de enxofre proveniente das instalações de gás natural, constitui MTD aplicar a MTD 54.

MTD 42.

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de óxidos de azoto (NOX), provenientes das instalações de gás natural, constitui MTD aplicar a MTD 34.

MTD 43.

A fim de prevenir as emissões de mercúrio presente no gás natural bruto, constitui MTD removê-lo e recuperar as lamas com mercúrio, para eliminação.

Sim

Ver acima detalhes de cumprimento na MTD 34

Não Aplicável

O gás natural utilizado na RS não é bruto e não tem mercúrio.

1.13. CONCLUSÕES MTD PARA PROCESSO DE DESTILAÇÃO

MTD 44.

A fim de prevenir ou reduzir a produção de fluxos de águas residuais a partir de processos de destilação, constitui MTD utilizar bombas de vácuo de anel líquido ou
condensadores de superfície.

MTD 45.

A fim de prevenir ou reduzir a poluição das águas dos processos de destilação, constitui MTD enviar as águas ácidas para a unidade de «stripping ».

MTD 46.

A fim de evitar ou reduzir as emissões para a atmosfera provenientes das unidades de destilação, constitui MTD assegurar o tratamento adequado dos gases do processo,
nomeadamente os gases incondensáveis, por remoção do gás ácido, antes da utilização a jusante.

Sim:
Fábrica II:
Existência de bombas de anel líquido e um sistema de ejectores/condensadores para
fazer vácuo em colunas e de condensadores de superfície para promover o vácuo à
saída das turbinas.
Não:
Fábrica I:
A unidade de vácuo I não tem bomba de vácuo.
Não Aplicável:
Fábrica III:
Não existem processos de destilação de vácuo.

A avaliar

Ver condição no campo do TUA "Rejeição em coletor" / "Medidas/ Condições a
cumprir relativamente à rejeição de águas residuais em coletor"
Geral Refinaria (Fábricas):
É efetuado o stripping das águas ácidas recolhidas em todas as Fábricas

Sim

Sim

Fábrica I:
Os gases são tratados nas unidades de aminas para recuperar o H2S
Fábrica II:
Efetuado tratamento do off-gás do Visbreaker (tratamento de FG e LPG da unidade de
FCC) e do off gas da unidade de dessulfuração da gasolina de cracking (tratamento de
FG e LPG da unidade de FCC).
Fábrica III:
Offgas do separador frio de baixa pressão é lavado com amina e encaminhado para
recuperação de H2.
Gases incondensáveis produzidos são lavados com amina e integrados no sistema de
fuel gas da Fábrica III.
Sim:
Fábrica I:
O gás de purga é enviado para os fornos da destilação
Fábrica II:
O gás de purga é enviado para o forno da unidade de Vácuo
Não Aplicável:
Fábrica III:
Não existem unidades tipo Merox na Fábrica III.

1.14. CONCLUSÕES MTD PARA OS PROCESSOS DE TRATAMENTO DE PRODUTOS

MTD 47.

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera provenientes de processos de tratamento de produtos, constitui MTD garantir a eliminação adequada dos efluentes gasosos,
especialmente o gás de purga proveniente das unidades de adoçamento, enviando-os para eliminação (por exemplo, por incineração).

Sim

MTD 48.

A fim de reduzir a produção de resíduos e de águas residuais provenientes de processos de tratamento de produtos que utilizem soda cáustica, constitui MTD utilizar as
soluções cáusticas em cascata e uma gestão global das sodas exaustas, incluindo a reciclagem após tratamento adequado (por exemplo, por «stripping »).

Sim

Nas unidades de merox que utilizam soda cáustica, a gestão é feita da forma referida

Sim

Movimentação de Produtos:
Ver levantamento BREF Armazenagem
Ver condição do TUA no campo "Emissões difusas" / "Medidas/Condições a cumprir
para as emissões difusas"

1.15. CONCLUSÕES MTD PARA OS PROCESSOS DE ARMAZENAGEM E MANUSEAMENTO
MTD 49.

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de COV provenientes da armazenagem de hidrocarbonetos líquidos voláteis, constitui MTD utilizar reservatórios de teto
flutuante munidos de selagem de alta eficiência ou reservatórios de teto fixo ligados a sistemas de recuperação de vapores.

MTD 50.

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de COV provenientes da armazenagem de hidrocarbonetos líquidos voláteis, constitui MTD utilizar uma das técnicas a seguir
indicadas ou uma combinação das mesmas.

50. i)

Limpeza manual dos reservatórios de petróleo bruto

Sim

Movimentação de Produtos:
A limpeza interior de reservatórios de armazenagem de produtos é fundamental tendo
em vista assegurar que o estado do reservatório não afecta a qualidade do produto. A
limpeza é efectuada, sendo a parte não bombeável removida para posterior
tratamento.

50. ii)

Utilização de um sistema em circuito fechado

Sim

Movimentação de Produtos:
Existe limpeza em circuíto fechado para os tanques onde a técnica é passível de
utilização.

MTD 51.

A fim de reduzir as emissões para os solos e as águas subterrâneas provenientes da armazenagem de hidrocarbonetos líquidos voláteis, constitui MTD utilizar uma das
técnicas a seguir indicadas ou uma combinação das mesmas.

51. i)

Programa de manutenção que inclua a monitorização, a prevenção e o controlo da corrosão

51. ii)

Reservatórios de fundo duplo

VEA/VCA

Geral Refinaria:
O caudal de fumos de cada uma das fontes da Refinaria de Sines é sempre inferior a
800 000 Nm3/h

Movimentação de Produtos:
Existe o Plano de Inspeção de Tanque- PIT.
Movimentação de Produtos:
Não é tecnicamente viável nos tanques existentes.
Será tido em consideração em futuros tanques a instalar.
Segundo o BREF, as técnicas ii) e iii) podem não ser de aplicabilidade geral caso os
reservatórios se destinem a produtos (por exemplo, betumes) cujo manuseamento na
fase líquida necessite de uma fonte de calor, não sendo provável a ocorrência de fugas
devido à solidificação.
Não sendo o caso deverá o operador apresentar plano de adaptacao dos tanques que
nao tenham esta caracteristica.
Ver condição do TUA no campo "Emissões difusas" / "Medidas/Condições a cumprir
para as emissões difusas"

Sim

A avaliar
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≤ 100 mg/Nm3

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento
Conclusões MTD

51. iii)

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Revestimentos impermeáveis de membrana

51. iv)

Contenção suficiente do parque de armazenagem

MTD 52.

MTD implementada?

A avaliar

Sim

Para evitar ou reduzir as emissões para a atmosfera de COV provenientes de operações de carga e descarga de hidrocarbonetos líquidos voláteis, constitui MTD utilizar uma
das técnicas a seguir indicadas ou uma combinação das mesmas, para atingir uma taxa de recuperação mínima de 95 %. (Consultar VEA às MTD no BREF)

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição
da técnica alternativa implementada
Movimentação de Produtos:
Nos tanques novos as bacias são impermeabilizadas. Bacias dos tanques de betume
estão também impermeabilizadas.
Segundo o BREF, as técnicas ii) e iii) podem não ser de aplicabilidade geral caso os
reservatórios se destinem a produtos (por exemplo, betumes) cujo manuseamento na
fase líquida necessite de uma fonte de calor, não sendo provável a ocorrência de fugas
devido à solidificação.
Não sendo o caso deverá o operador apresentar plano de adaptacao dos tanques que
nao tenham esta caracteristica.
Ver condição do TUA no campo "Emissões difusas" / "Medidas/Condições a cumprir
para as emissões difusas"
Movimentação de Produtos:
Todos os tanques têm garantido o confinamento por via das bacias existentes. No
caso dos novos tanques, estas bacias encontram-se impermeabilizadas (ver ponto
acima).
Quadro 16 das condições MTDs

VEA/VCA

COVNM 0,15-10 g/Nm3

Condições

Cumpre a nota 3 do quadro, pelo que o
benzeno não é monitorizado

Recuperação de vapores por:
Condensação
52. i)
Absorção
52. ii)
Adsorção
52. iii)
Separação por membrana
52. iv)
Sistemas híbridos
52. v)
1.16. CONCLUSÕES MTD PARA A VISCORREDUÇÃO E OUTROS PROCESSOS TÉRMICOS

MTD 53.

A fim de reduzir as emissões para a água provenientes da viscorredução e de outros processos térmicos, constitui MTD assegurar o tratamento adequado das águas residuais
através da aplicação das técnicas MTD 11.

Não
Não
Sim
Não
Não

Tipologia da unidade de VRU da RS.

Sim

É efetuado o stripping das águas ácidas de todas as fábricas e depois essa água é
enviada para os dessalters da unidade de destilação atmosférica de forma a minimizar
o consumo de água fresca.

1.17. CONCLUSÕES MTD PARA O TRATAMENTO DO ENXOFRE DOS GASES RESIDUAIS
MTD 54.

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de enxofre proveniente de gases que contenham sulfureto de hidrogénio (H2S), constitui MTD utilizar todas as técnicas a seguir
indicadas. (Consultar VEA às MTD no BREF)

Quadro 17 das condições MTDs

54. i)

Remoção dos gases ácidos, por exemplo, por tratamento com amina

Sim

Fábrica I:
Todos os gases são lavados na unidade de aminas
Fábrica II:
É efetuado o tratamento do off-gás do Visbreaker (tratamento de FG e LPG da unidade
de FCC) e do off gas da unidade de dessulfuração da gasolina de cracking (tratamento
de FG e LPG da unidade de FCC).
Fábrica III:
Offgas do separador frio de baixa pressão é lavado com amina e encaminhado para
recuperação de H2.
Gases incondensáveis produzidos são lavados com amina e integrados no sistema de
fuel gas da Fábrica III.

54. ii)

Unidade de recuperação de enxofre (SRU), por exemplo, pelo processo de Claus

Sim

Os H2S das unidades de amina são globalmente encaminhados para os trens de
enxofre.
Fábrica III:
Unidade Claus (SC) da Fábrica III processa gases ácidos da regeneração de aminas e do
stripper de águas ácidas.

Sim

Sim:
Fábrica III:
Unidade de recuperação de enxofre equipada com TGTU.
Não Aplicável:
Fábrica I e Fábrica II:
A TGTU não é compatível com a Super Claus que já apresenta uma eficiência bastante
elevada de recuperação de enxofre.

Sim

Geral Refinaria (Fábricas):
São minimizadas as emissões de hidrocarbonetos para a Flare em operação normal.
Ver condições do TUA no campo "Emissões Pontuais" / "Medidas/Condições a
cumprir relativamente às fontes de emissão pontual"

54. iii)

Unidade de tratamento de gases residuais (TGTU)

1.18. CONCLUSÕES MTD PARA A QUEIMA EM FLARE

MTD 55.

A fim de evitar as emissões para a atmosfera provenientes da queima em flare, constitui MTD utilizar esta técnica apenas por motivos de segurança ou em condições
operacionais que não sejam de rotina (por exemplo, arranque e paragem).

MTD 56.

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera dos processos de queima em flare, nos casos em que não for possível evitar o recurso a esta, constitui MTD utilizar as técnicas
que se seguem.

56. i)

Conceção adequada da instalação

Sim

Geral Refinaria (Fábricas):
Qualquer alteração das unidades é conduzida ao abrigo do sistema de gestão da
mudança.

56. ii)

Gestão das instalações

Sim

Geral Refinaria (Fábricas):
Foi implementada uma unidade de recuperação de gases das flares da RS.

56. iii)

Conceção correta dos dispositivos de queima em flare

Sim

Geral Refinaria (Fábricas):
Qualquer alteração das unidades é conduzida ao abrigo do sistema de gestão da
mudança.
No caso da Fábrica III a nova flare foi desenhada de forma adequada aos cenários de
descargas.

56. iv)

Monitorização e apresentação de relatórios

Geral Refinaria (Fábricas):
As emissões para a Flare são monitorizadas mensalmente, por cálculo, e reportadas
anualmente.
Ver ponto 1.20.7 das conclusões MTD do BREF REF.
Ver condições do TUA no campo "Emissões Pontuais" / "Medidas/Condições a
cumprir relativamente às fontes de emissão pontual"
Geral Refinaria:
É efetuada a gestão integrada das emissões de NOx através do cálculo da bolha, de
acordo com a metodologia da BREF.
Geral Refinaria:
É efetuada a gestão integrada das emissões de SO2 através do cálculo da bolha, de
acordo com a metodologia da BREF.

A avaliar

MTD 57.

Com vista a obter uma redução global das emissões para a atmosfera de NOX proveniente de unidades de combustão e de craqueamento catalítico em leito fluidizado (FCC),
constitui MTD utilizar uma técnica de gestão integrada das emissões em alternativa à aplicação da MTD 24 e da MTD 34.

Sim

MTD 58.

Com vista a obter uma redução global das emissões para a atmosfera de SO2 proveniente de unidades de combustão, de craqueamento catalítico em leito fluidizado (FCC) e
de recuperação de enxofre, constitui MTD utilizar uma técnica de gestão integrada das emissões, em alternativa à aplicação da MTD 26, da MTD 36 e da MTD 54

Sim
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n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica
alternativa implementada

1. CONCLUSÕES MTD GERAIS
1.1 Sistemas de gestão ambiental (SGA)
1.

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

1. a)

O empenho da direção, incluindo a gestão de topo;

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. b)

A definição, pela gestão, de uma política ambiental que inclua a melhoria contínua do desempenho ambiental da instalação;

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. c)

O planeamento e a execução dos procedimentos, objetivos e metas necessários, em conjugação com o planeamento financeiro e o investimento;

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. d)

A implementação dos procedimentos, prestando particular atenção ao seguinte:

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. d) i.

Estrutura e responsabilidade,

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. d) ii.

Recrutamento, formação, sensibilização e competência,

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. d) iii.

Comunicação,

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. d) iv.

Envolvimento dos trabalhadores,

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. d) v.

Documentação,

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. d) vi.

Controlo eficaz do processo,

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. d) vii.

Planeamento de programas de manutenção regulares,

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. d) viii.

Preparação e capacidade de resposta a situações de emergência,

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. d) ix.

Salvaguarda do cumprimento da legislação ambiental;

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. e)

Verificação do desempenho ambiental e implementação de medidas corretivas, prestando particular atenção ao seguinte:

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. e) i.

Monitorização e medição (ver também o documento de referência sobre os princípios gerais de monitorização),

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. e) ii.

Medidas corretivas e preventivas,

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. e) iv.

Controlo de registos,

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. e) v.

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;

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. f)

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

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. g)

Acompanhamento do desenvolvimento de tecnologias mais limpas;

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. h)

Consideração dos impactes ambientais decorrentes de uma eventual desativação da instalação, na fase de projeto e ao longo da sua vida útil, incluindo:

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. h) i.

Evitar estruturas subterrâneas,

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. h) ii.

Incorporar características que facilitem o desmantelamento,

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. h) iii.

Escolher acabamentos de superfície facilmente descontamináveis,

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. h) iv.

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

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. h) v.

Conceber equipamentos flexíveis e independentes que permitam o encerramento faseado,

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. h) vi.

Utilizar materiais biodegradáveis e recicláveis sempre que possível;

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. h) vii.

Realizar avaliações comparativas setoriais (benchmarking ) regulares.

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. i)

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

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. i) i.

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

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. i) ii.

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);

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. i) iii.

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;

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. i) iv.

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

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. i) iv. a)

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

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. i) iv. b)

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

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. i) v.

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;

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. i) vi.

Um plano de gestão de ruído quando é esperada ou verificada poluição sonora em recetores sensíveis, incluindo:

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. i) vi. a)

Um protocolo para conduzir a monitorização de ruído nos limites da instalação,

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. i) vi. b)

Um programa de redução do ruído,

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. i) vi. c)

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

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. i) vi. d)

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

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. i) vii.

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

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. i) vii. a)

Um protocolo para a monitorização de odores,

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. i) vii. b)

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

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. i) vii. c)

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

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1. i) vii. d)

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

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

1.2 Monitorização

2.

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.

3.

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:

3. a)

Efluentes gasosos:

Sim

Na Chaminé Principal, em conjunto com outros flue gases, de acordo com o estipulado na LA

3. a) i.

Caudal

Sim

Na Chaminé Principal, em conjunto com outros flue gases, de acordo com o estipulado na LA

3. a) ii.

Teor de oxigénio, temperatura e pressão

Sim
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3. a) iii.

Teor de vapor de água

3. b)

Águas residuais provenientes do tratamento dos gases de combustão:

Não aplicável

3. b) i.

Caudal, pH e temperatura

Não aplicável

4.

Sim

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica
alternativa implementada

Na Chaminé Principal, em conjunto com outros flue gases, de acordo com o estipulado na LA

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.

4. a)

NH3:

4. a) i.

Quando se utiliza a SCR e/ou a SNCR

4. b)

NOX:

Sim

Na Chaminé Principal, em conjunto com outros flue gases, de acordo com o estipulado na LA

Não aplicável

4. b) i.

Carvão e/ou lenhite, incluindo a coincineração de resíduos

Não aplicável

4. b) ii.

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

Não aplicável

4. b) iii.

Caldeiras e motores alimentados por fuelóleo pesado e/ou gasóleo

Não aplicável

4. b) iv.

Turbinas a gás alimentadas por gasóleo

Não aplicável

4. b) v.

Caldeiras, motores e turbinas alimentados por gás natural

4. b) vi.

Gases de processamento de ferro e aço

Não aplicável

4. b) vii.

Combustíveis de processo da indústria química

Não aplicável

4. b) viii.

Centrais IGCC

Não aplicável

4. b) ix.

Instalações de combustão em plataformas no alto-mar

Não aplicável

4. c)

N2O

4. c) i.

Carvão e/ou lenhite em caldeiras de leito fluidizado circulante

Não aplicável

4. c) ii.

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

Não aplicável

4. d)

CO

4. d) i.

Carvão e/ou lenhite, incluindo a coincineração de resíduos

Não aplicável

4. d) ii.

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

Não aplicável

4. d) iii.

Caldeiras e motores alimentados por fuelóleo pesado e/ou gasóleo

Não aplicável

4. d) iv.

Turbinas a gás alimentadas por gasóleo

Não aplicável

4. d) v.

Caldeiras, motores e turbinas alimentados por gás natural

4. d) vi.

Gases de processamento de ferro e aço

Não aplicável

4. d) vii.

Combustíveis de processo da indústria química

Não aplicável

4. d) viii.

Centrais CCGI

Não aplicável

4. d) ix.

Instalações de combustão em plataformas no alto-mar

Não aplicável

4. e)

SO2

4. e) i.

Carvão e/ou lenhite, incluindo a coincineração de resíduos

Não aplicável

4. e) ii.

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

Não aplicável

4. e) iii.

Caldeiras alimentadas por fuelóleo pesado e/ou gasóleo

Não aplicável

4. e) iv.

Motores alimentados por fuelóleo pesado e/ou gasóleo

Não aplicável

4. e) v.

Turbinas a gás alimentadas por gasóleo

Não aplicável

4. e) vi.

Gases de processamento de ferro e aço

Não aplicável

4. e) vii.

Combustíveis de processo da indústria química em caldeiras

Não aplicável

4. e) viii.

Centrais CCGI

Não aplicável

4. f)

SO3

4. f) i.

Quando se utiliza a SCR

Não aplicável

4. g)

Cloretos gasosos, expressos como HCl

Não aplicável

4. g) i.

Carvão e/ou lenhite

Não aplicável

4. g) ii.

Combustíveis de processo da indústria química em caldeiras

Não aplicável

4. g) iii.

Biomassa sólida e/ou turfa

Não aplicável

4. g) iv.

Coincineração de resíduos

Não aplicável

4. h)

HF

Não aplicável

4. h) i.

Carvão e/ou lenhite

Não aplicável

4. h) ii.

Combustíveis de processo da indústria química em caldeiras

Não aplicável

4. h) iii.

Biomassa sólida e/ou turfa

Não aplicável

4. h) iv.

Coincineração de resíduos

Não aplicável

4. i)

Partículas

4. i) i.

Carvão e/ou lenhite

Não aplicável

4. i) ii.

Biomassa sólida e/ou turfa

Não aplicável

4. i) iii.

Caldeiras alimentadas por fuelóleo pesado e/ou gasóleo

Não aplicável

4. i) iv.

Gases de processamento de ferro e aço

Não aplicável

4. i) v.

Combustíveis de processo da indústria química em caldeiras

Não aplicável

4. i) vi.

Centrais IGCC

Não aplicável

4. i) vii.

Motores alimentados por fuelóleo pesado e/ou gasóleo

Não aplicável

4. i) viii.

Turbinas a gás alimentadas por gasóleo

Não aplicável

4. j)

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

Não aplicável

4. j) i.

Carvão e/ou lenhite

Não aplicável

4. j) ii.

Biomassa sólida e/ou turfa

Não aplicável

4. j) iii.

Caldeiras e motores alimentados por fuelóleo pesado e/ou gasóleo

Não aplicável

4. j) iv.

Coincineração de resíduos

Não aplicável

4. j) v.

Centrais CCGI

Não aplicável

4. k)

Hg

4. k) i.

Carvão e/ou lenhite, incluindo a coincineração de resíduos

Sim

Sim

Na Chaminé Principal, em conjunto com outros flue gases, de acordo com o estipulado na LA

Na Chaminé Principal, em conjunto com outros flue gases, de acordo com o estipulado na LA

Não aplicável
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4. k) ii.

Biomassa sólida e/ou turfa

Não aplicável

4. k) iii.

Coincineração de resíduos com biomassa sólida e/ou turfa

Não aplicável

4. k) iv.

Centrais IGCC

Não aplicável

4. l)

COV

4. l) i.

Motores alimentados por fuelóleo pesado e/ou gasóleo

Não aplicável

4. l) ii.

Combustíveis de processo da indústria química em caldeiras

Não aplicável

4. l) iii.

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

Não aplicável

4. m)

Formaldeído

Não aplicável

4. m) i.

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

Não aplicável

4. n)

CH4

4. n) i.

Motores alimentados por gás natural

Não aplicável

4. o)

PCDD/F

Não aplicável

4. o) i.

Combustíveis de processo da indústria química em caldeiras

Não aplicável

4. o) ii.

Coincineração de resíduos

Não aplicável

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.

Não aplicável

5.

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica
alternativa implementada

Rever: de forma a incluir fundamentação da não aplicabilidade

1.3 Desempenho ambiental geral e desempenho da combustão
6.

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).
Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação ou fundamentação da não aplicabilidade, tomando
em consideração a descrição presente nas conclusoes MTD e complementadas com o descrito no BREF LCP
(documento integral)
Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação ou fundamentação da não aplicabilidade, tomando
em consideração a descrição presente nas conclusoes MTD e complementadas com o descrito no BREF LCP
(documento integral)
Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação, tomando em consideração a descrição presente
nas conclusoes MTD e complementadas com o descrito no BREF LCP (documento integral)

6. a)

Combinação e mistura de combustível (blending)

A avaliar

6. b)

Manutenção do sistema de combustão

A avaliar

6. c)

Sistema de controlo avançado

6. d)

Boa conceção dos equipamentos de combustão

Não aplicável

Rever: de forma a incluir fundamentação da não aplicabilidade

6. e)

Escolha do combustível

Não aplicável

Rever: de forma a incluir fundamentação da não aplicabilidade

7.

A fim de reduzir as emissões de amoníaco para a atmosfera, resultantes da utilização deSCR) e/oude 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).

Não aplicável

8.

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.

9.

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):

A avaliar

Sim

9. a)

Caracterização inicial completa do combustível utilizado, incluindo, pelo menos, os parâmetros a seguir enumerados 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;

A avaliar

9. b)

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);

A avaliar

9. c)

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 avaliar

10.

Operação desta caldeira pontual, sendo garantida maioritariamente pelas HRSG. O seu funcionamento é pontual e
somente em cenários de contingência.

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação ou fundamentação da não aplicabilidade, tomando
em consideração a descrição presente nas conclusoes MTD e complementadas com o descrito no BREF LCP
(documento integral).
Para o Gás Natural as substâncias / parametros sujeitos a caracterização, a realizar pelo operador ou pelo
fornecedor (vide conclusões MTD, disponibilizando informação detalhada) são:
- PCI
- CH4, C2H6, C3, C≥4, CO2, N2, Índice de Wobbe
Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação ou fundamentação da não aplicabilidade, tomando
em consideração a descrição presente nas conclusoes MTD e complementadas com o descrito no BREF LCP
(documento integral).
Para o Gás Natural as substâncias / parametros sujeitos a caracterização, a realizar pelo operador ou pelo
fornecedor (vide conclusões MTD, disponibilizando informação detalhada) são:
- PCI
- CH4, C2H6, C3, C≥4, CO2, N2, Índice de Wobbe
Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação ou fundamentação da não aplicabilidade, tomando
em consideração a descrição presente nas conclusoes MTD e complementadas com o descrito no BREF LCP
(documento integral).
Para o Gás Natural as substâncias / parametros sujeitos a caracterização, a realizar pelo operador ou pelo
fornecedor (vide conclusões MTD, disponibilizando informação detalhada) são:
- PCI
- CH4, C2H6, C3, C≥4, CO2, N2, Índice de Wobbe

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);

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação
Apresentar, até 31/12/2022, plano de gestão do funcionamento da unidade (que considere as distintas condições
normais de funcionamento)

10. b)

Estabelecimento e aplicação de um plano de manutenção preventivo e específico para estes sistemas relevantes;

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

10. c)

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

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

10. d)

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.

Sim

Na Chaminé Principal, em conjunto com outros flue gases, de acordo com o estipulado na LA

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

Sim

Na Chaminé Principal, em conjunto com outros flue gases, de acordo com o estipulado na LA

10. a)

11.

1.4 Eficiência energética
12.

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:

12. a)

Otimização da combustão

Não aplicável

12. b)

Otimização das condições de funcionamento

Não aplicável

12. c)

Otimização do ciclo de vapor

Não aplicável

Funciomamento inferior a 1500h anuais.
A avaliar anualmente o numero de horas de funcionamento e caso exceda as 1500 h/ano, rever o estado de
implementação da MTD.
Funciomamento inferior a 1500h anuais.
A avaliar anualmente o numero de horas de funcionamento e caso exceda as 1500 h/ano, rever o estado de
implementação da MTD.
Funciomamento inferior a 1500h anuais.
A avaliar anualmente o numero de horas de funcionamento e caso exceda as 1500 h/ano, rever o estado de
implementação da MTD.
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12. d)

Minimização do consumo de energia

Não aplicável

12. e)

Pré-aquecimento do ar de combustão

Não aplicável

12. f)

Pré-aquecimento do combustível

Não aplicável

12. g)

Sistema de controlo avançado

Não aplicável

12. h)

Pré-aquecimento da água de alimentação utilizando calor recuperado

Não aplicável

12. i)

Recuperação de calor por cogeração (CHP)

Não aplicável

12. j)

Disponibilidade de CHP

Não aplicável

12. k)

Condensador de gases de combustão

Não aplicável

12. l)

Acumulação de calor

Não aplicável

12. m)

Chaminé húmida

Não aplicável

12. m)

Descarga na torre de refrigeração

Não aplicável

12. n)

Pré-secagem do combustível

Não aplicável

12. o)

Minimização das perdas de calor

Não aplicável

12. p)

Materiais avançados

Não aplicável

12. q)

Atualizações de turbinas a vapor

Não aplicável

12. r)

Condições de vapor supercríticas e ultrassupercríticas

Não aplicável

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica
alternativa implementada

Funciomamento inferior a 1500h anuais.
A avaliar anualmente o numero de horas de funcionamento e caso exceda as 1500 h/ano,
implementação da MTD.
Funciomamento inferior a 1500h anuais.
A avaliar anualmente o numero de horas de funcionamento e caso exceda as 1500 h/ano,
implementação da MTD.
Funciomamento inferior a 1500h anuais.
A avaliar anualmente o numero de horas de funcionamento e caso exceda as 1500 h/ano,
implementação da MTD.
Funciomamento inferior a 1500h anuais.
A avaliar anualmente o numero de horas de funcionamento e caso exceda as 1500 h/ano,
implementação da MTD.
Funciomamento inferior a 1500h anuais.
A avaliar anualmente o numero de horas de funcionamento e caso exceda as 1500 h/ano,
implementação da MTD.
Funciomamento inferior a 1500h anuais.
A avaliar anualmente o numero de horas de funcionamento e caso exceda as 1500 h/ano,
implementação da MTD.
Funciomamento inferior a 1500h anuais.
A avaliar anualmente o numero de horas de funcionamento e caso exceda as 1500 h/ano,
implementação da MTD.
Funciomamento inferior a 1500h anuais.
A avaliar anualmente o numero de horas de funcionamento e caso exceda as 1500 h/ano,
implementação da MTD.
Funciomamento inferior a 1500h anuais.
A avaliar anualmente o numero de horas de funcionamento e caso exceda as 1500 h/ano,
implementação da MTD.
Funciomamento inferior a 1500h anuais.
A avaliar anualmente o numero de horas de funcionamento e caso exceda as 1500 h/ano,
implementação da MTD.
Funciomamento inferior a 1500h anuais.
A avaliar anualmente o numero de horas de funcionamento e caso exceda as 1500 h/ano,
implementação da MTD.
Funciomamento inferior a 1500h anuais.
A avaliar anualmente o numero de horas de funcionamento e caso exceda as 1500 h/ano,
implementação da MTD.
Funciomamento inferior a 1500h anuais.
A avaliar anualmente o numero de horas de funcionamento e caso exceda as 1500 h/ano,
implementação da MTD.
Funciomamento inferior a 1500h anuais.
A avaliar anualmente o numero de horas de funcionamento e caso exceda as 1500 h/ano,
implementação da MTD.
Funciomamento inferior a 1500h anuais.
A avaliar anualmente o numero de horas de funcionamento e caso exceda as 1500 h/ano,
implementação da MTD.
Funciomamento inferior a 1500h anuais.
A avaliar anualmente o numero de horas de funcionamento e caso exceda as 1500 h/ano,
implementação da MTD.

rever o estado de

rever o estado de

rever o estado de

rever o estado de

rever o estado de

rever o estado de

rever o estado de

rever o estado de

rever o estado de

rever o estado de

rever o estado de

rever o estado de

rever o estado de

rever o estado de

rever o estado de

rever o estado de

1.5 Consumo de água e emissões para a água
13.

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:

13. a)

Reciclagem da água

13. b)

Tratamento de cinzas de fundo secas

14.

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.

15.

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. Consultar VEA às MTD no BREF.

Não

A água da caldeira não é reutilizada, como funciona só em contingência não necessita de aplicar esta medida.

Não aplicável

Rever: de forma a incluir fundamentação da não aplicabilidade

Sim

Aplica-se o mesmo das outras unidades.
Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação.

15. a)

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

Não aplicável

Rever: de forma a incluir fundamentação da não aplicabilidade

15. b)

Adsorção em carvão ativado

Não aplicável

Rever: de forma a incluir fundamentação da não aplicabilidade

15. c)

Tratamento biológico aeróbio

Não aplicável

Rever: de forma a incluir fundamentação da não aplicabilidade

15. d)

Tratamento biológico anóxico/anaeróbio

Não aplicável

Rever: de forma a incluir fundamentação da não aplicabilidade

15. e)

Coagulação e floculação

Não aplicável

Rever: de forma a incluir fundamentação da não aplicabilidade

15. f)

Cristalização

Não aplicável

Rever: de forma a incluir fundamentação da não aplicabilidade

15. g)

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

Não aplicável

Rever: de forma a incluir fundamentação da não aplicabilidade

15. h)

Flotação

Não aplicável

Rever: de forma a incluir fundamentação da não aplicabilidade

15. i)

Permuta iónica

Não aplicável

Rever: de forma a incluir fundamentação da não aplicabilidade

15. j)

Neutralização

Não aplicável

Rever: de forma a incluir fundamentação da não aplicabilidade

15. k)

Oxidação

Não aplicável

Rever: de forma a incluir fundamentação da não aplicabilidade

15. l)

Precipitação

Não aplicável

Rever: de forma a incluir fundamentação da não aplicabilidade

15. m)

Sedimentação

Não aplicável

Rever: de forma a incluir fundamentação da não aplicabilidade

15. n)

Extração

Não aplicável

Rever: de forma a incluir fundamentação da não aplicabilidade

1.6 Gestão de resíduos
16.

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:

16. a)

prevenção de resíduos: por exemplo, maximizar a percentagem de resíduos que surgem como subprodutos;

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

16. b)

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

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

16. c)

reciclagem de resíduos;

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

16. d)

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

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

16. e)

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

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

16. e) i.

Produção de gesso como subproduto

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

16. e) ii.

Reciclagem ou recuperação de resíduos no setor da construção

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

16. e) iii.

Valorização energética através da utilização de resíduos no cabaz de combustíveis

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

16. e) iv.

Preparação de catalisador para reutilização

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação
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1.7 Emissões de ruído
17.

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

17. a)

Medidas operacionais

Não

Só uma medida

17. b)

Equipamentos de baixa emissão de ruído

Não

Só uma medida

17. c)

Atenuação do ruído

Sim

Silenciador

17. d)

Equipamentos de controlo do ruído

Não

Só uma medida

17. e)

Localização adequada de equipamentos e edifícios

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

2. CONCLUSÕES MTD REFERENTES À COMBUSTÃO DE COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS
2.1 Conclusões MTD referentes à combustão de carvão e/ou lenhite
2.1.1 Desempenho ambiental geral
18.
18. a)

A fim de melhorar o desempenho ambiental geral da combustão de carvão e/ou lenhite, e em complemento à MTD 6, a MTD consiste em utilizar a técnica a seguir indicada:

Não aplicável

Processo de combustão integrada que assegura uma elevada eficiência da caldeira e inclui técnicas primárias para a redução de NOx (por exemplo, estagiamento do ar , estagiamentodo
combustível, queimadores de baixa emissão de NOX e/ou recirculação de gases de combustão)

Não aplicável

2.1.2 Eficiência energética
19.
19. a)

A fim de aumentar a eficiência energética da combustão de carvão e/ou lenhite, a MTD consiste em utilizar uma combinação adequada das técnicas indicadas na MTD 12 e a seguir
(consultar VEA às MTD no BREF):

Não aplicável

Tratamento de cinzas de fundo secas

Não aplicável

2.1.3 Emissões de NOX, N2O e CO para a atmosfera
20.

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 carvão
e/ou lenhite, a MTD consiste em utilizar uma ou mais técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF):

20. a)

Otimização da combustão

Não aplicável

20. b)

Combinação de outras técnicas primárias para a redução de NOX (por exemplo, estagiamento do ar, estagiamento do combustível, recirculação de gases de combustão, queimadores de baixa
emissão de NOX)

Não aplicável

20. c)

Redução não catalítica seletiva (SNCR)

Não aplicável

20. d)

Redução catalítica seletiva (SRC)

Não aplicável

20. e)

Técnicas combinadas de redução de NOX e SOX

Não aplicável

2.1.4 Emissões de SOX, HCl e HF para a atmosfera
21.

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

21. a)

Injeção de sorvente na caldeira (em fornalha ou leito)

Não aplicável

21. b)

Injeção de sorvente na conduta (DSI)

Não aplicável

21. c)

Absorvedor de atomização (SDA)

Não aplicável

21. d)

Lavador a seco de leito fluidizado circulante

Não aplicável

21. e)

Lavagem por via húmida

Não aplicável

21. e)

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

Não aplicável

21. f)

FGD com água do mar

Não aplicável

21. g)

Técnicas combinadas de redução de NOX e SOX

Não aplicável

21. h)

Substituição ou remoção do aquecedor gás-gás localizado a jusante da FGD por via húmida

Não aplicável

21. i)

Escolha do combustível

Não aplicável

2.1.5 Emissões para a atmosfera de partículas e de metais associados às partículas
22.

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

22. a)

Precipitador eletrostático (ESP)

Não aplicável

22. b)

Filtro de mangas

Não aplicável

22. c)

Injeção de sorvente na caldeira

Não aplicável

22. d)

(na fornalha ou leito)

Não aplicável

22. e)

Sistema de FGD por via semisseca ou seca

Não aplicável

22. f)

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

Não aplicável

2.1.6 Emissões de mercúrio para a atmosfera
23.

A fim de evitar ou reduzir as emissões de mercúrio para a atmosfera, provenientes da combustão de carvão e/ou lenhite, a MTD consiste em utilizar uma ou mais técnicas a seguir
indicadas (consultar VEA às MTD no BREF):

23. a)

Precipitador eletrostático (ESP)

Não aplicável

23. b)

Filtro de mangas

Não aplicável

23. c)

Sistema de FGD por via semisseca ou seca

Não aplicável

23. d)

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

Não aplicável

23. e)

Redução catalítica seletiva (SCR)

Não aplicável

23. f)

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

Não aplicável

23. g)

Utilização de aditivos halogenados nos combustíveis ou injetados na câmara de combustão

Não aplicável

23. h)

Pré-tratamento do combustível

Não aplicável

23. i)

Escolha do combustível

Não aplicável

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.

Não aplicável
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2.2.2 Emissões de NOX, N2O e CO para a atmosfera
24.

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):

24. a)

Otimização da combustão

Não aplicável

24. b)

Queimadores de baixa emissão de NOX

Não aplicável

24. c)

Distribuição de ar

Não aplicável

24. d)

Distribuição de combustível

Não aplicável

24. e)

Recirculação dos gases de combustão

Não aplicável

24. f)

Redução não catalítica seletiva (SNCR)

Não aplicável

24. g)

Redução catalítica seletiva (SCR)

Não aplicável

2.2.3 Emissões de SOX, HCl e HF para a atmosfera
25.

Não aplicável

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):

25. a)

Injeção de sorvente de caldeira (em forno ou leito)

Não aplicável

25. b)

Injeção de sorvente de conduta (DSI)

Não aplicável

25. c)

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

Não aplicável

25. d)

Depurador de gases a seco de leito fluidizado circulante

Não aplicável

25. e)

Depuração por via húmida

Não aplicável

25. f)

Condensador de gases de combustão

Não aplicável

25. g)

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

Não aplicável

25. h)

Escolha do combustível

Não aplicável

2.2.4 Emissões para a atmosfera de partículas e de metais associados às partículas
26.

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):

26. a)

Precipitador eletrostático (ESP)

Não aplicável

26. b)

Filtro de mangas

Não aplicável

26. c)

Sistema de FGD por via semisseca ou seca

Não aplicável

26. d)

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

Não aplicável

26. e)

Escolha do combustível

Não aplicável

2.2.5 Emissões de mercúrio para a atmosfera
27.

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:

27. a)

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

Não aplicável

27. b)

Utilização de aditivos halogenados nos combustíveis ou injetados no forno

Não aplicável

27. c)

Escolha do combustível

Não aplicável

27. d)

Precipitador eletrostático (ESP)

Não aplicável

27. e)

Filtro de mangas

Não aplicável

27. f)

Sistema FGD por via semisseca ou seca

Não aplicável

27. g)

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

Não aplicável

3. CONCLUSÕES MTD REFERENTES À COMBUSTÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS
3.1 Caldeiras alimentadas a fuelóleo pesado e/ou gasóleo
3.1.1 Eficiência energética
Valores de eficiência energética associados às melhores técnicas disponíveis (VEEA às MTD) referentes às caldeiras alimentadas a fuelóleo pesado e/ou gasóleo no BREF.

Não aplicável

3.1.2 Emissões de NOX e CO para a atmosfera
28.

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

28. a)

Distribuição de ar

Não aplicável

28. b)

Distribuição de combustível

Não aplicável

28. c)

Recirculação de gases de combustão

Não aplicável

28. d)

Queimadores de baixa emissão de NOX

Não aplicável

28. e)

Adição de água/vapor

Não aplicável

28. f)

Redução não catalítica seletiva (SNCS)

Não aplicável

28. g)

Redução catalítica seletiva (SCR)

Não aplicável

28. h)

Sistema de controlo avançado

Não aplicável

28. i)

Escolha do combustível

Não aplicável

3.1.3 Emissões de SOX, HCl e HF para a atmosfera
29.

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

29. a)

Injeção de sorvente de conduta (DSI)

Não aplicável

29. b)

Absorvedor do tipo secador de pulverização (SDA)

Não aplicável

29. c)

Condensador de gases de combustão

Não aplicável
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29. d)

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

Não aplicável

29. e)

FGD por água do mar

Não aplicável

29. f)

Escolha do combustível

Não aplicável

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica
alternativa implementada

3.1.4 Emissões para a atmosfera de partículas e de metais associados às partículas
30.

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

30. a)

Precipitador eletrostático (ESP)

Não aplicável

30. b)

Filtro de mangas

Não aplicável

30. c)

Multiciclones

Não aplicável

30. d)

Sistema de FGD por via semisseca ou seca

Não aplicável

30. e)

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

Não aplicável

30. f)

Escolha do combustível

Não aplicável

3.2 Motores alimentados por fuelóleo pesado e/ou gasóleo
3.2.1 Eficiência energética
31.
31. a)

A fim de aumentar a eficiência energética da combustão de fuelóleo pesado e/ou gasóleo em motores convencionais, a MTD consiste em utilizar uma combinação adequada das
técnicas indicadas na MTD 12 e a seguir (consultar VEA às MTD no BREF):
Ciclo combinado

Não aplicável

3.2.2 Emissões de NOX, CO e compostos orgânicos voláteis para a atmosfera
32.

A fim de evitar ou reduzir as emissões de NOX para a atmosfera, provenientes da combustão de fuelóleo pesado e/ou gasóleo em motores convencionais, a MTD consiste em
utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF):

32. a)

Conceito de combustão em motores diesel com baixa emissão de NOX

Não aplicável

32. b)

Recirculação dos gases de escape (EGR)

Não aplicável

32. c)

Adição de água/vapor

Não aplicável

32. d)

Redução catalítica seletiva (SCR)

Não aplicável

33.

A fim de evitar ou reduzir as emissões de CO e compostos orgânicos voláteis para a atmosfera, provenientes da combustão de fuelóleo pesado e/ou gasóleo em motores
convencionais, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF):

33. a)

Otimização da combustão

Não aplicável

33. b)

Catalisadores de oxidação

Não aplicável

3.2.3 Emissões de SOX, HCl e HF para a atmosfera
34.

A fim de evitar ou reduzir as emissões de SOX, HCl e HF para a atmosfera, provenientes da combustão de fuelóleo pesado e/ou gasóleo em motores convencionais, a MTD consiste
em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF):

34. a)

Escolha do combustível

Não aplicável

34. b)

Injeção de sorvente de conduta (DSI)

Não aplicável

34. c)

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

Não aplicável

3.2.4 Emissões de para a atmosfera de partículase de metais associados às partículas
35.

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

35. a)

Escolha do combustível

Não aplicável

35. b)

Precipitador eletrostático (ESP)

Não aplicável

35. c)

Filtro de mangas

Não aplicável

3.3 Turbinas a gás alimentadas por gasóleo
3.3.1 Eficiência energética
36.
36. a)

A fim de aumentar a eficiência energética da combustão de gasóleo em turbinas a gás, a MTD consiste em utilizar uma combinação adequada das técnicas indicadas na MTD 12 e a
seguir (consultar VEA às MTD no BREF):
Ciclo combinado

Não aplicável

3.3.2 Emissões de NOX e CO para a atmosfera
37.

A fim de evitar ou reduzir as emissões de NOX para a atmosfera, provenientes da combustão de gasóleo em turbinas a gás, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a
seguir indicadas:

37. a)

Adição de água/vapor

Não aplicável

37. b)

Queimadores de baixa emissão de NOX

Não aplicável

37. c)

Redução catalítica seletiva (SCR)

Não aplicável

38.

A fim de evitar ou reduzir as emissões de CO para a atmosfera, provenientes da combustão de gasóleo em turbinas a gás, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a
seguir indicadas:

38. a)

Otimização da combustão

Não aplicável

38. b)

Catalisadores de oxidação

Não aplicável

3.3.3 Emissões de SOX e partículas para a atmosfera
39.
39. a)

A fim de evitar ou reduzir as emissões de SOX e partículas para a atmosfera, provenientes da combustão de gasóleo em turbinas a gás, a MTD consiste em utilizar uma ou mais
das técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF):
Escolha do combustível

Não aplicável
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4. CONCLUSÕES MTD REFERENTES À COMBUSTÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOSOS
4.1 Conclusões MTD referentes à combustão de gás natural
4.1.1 Eficiência energética
40.
40. a)

A fim de aumentar a eficiência energética da combustão de gás natural, a MTD consiste em utilizar uma combinação adequada das técnicas indicadas na MTD 12 e a seguir
(consultar VEA às MTD no BREF):
Ciclo combinado

Sim

Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação
Rever anualmente em função do numero de horas de funcionamento anual do equipamento.

4.1.2 Emissões de NOX, CO, COVNM e CH4 para a atmosfera
41.

A fim de evitar ou reduzir as emissões de NOX para a atmosfera, provenientes da combustão de gás natural em caldeiras, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a
seguir indicadas:

41. a)

Estagiamento de ar e/ou combustível

A avaliar

41. b)

Recirculação de gases de combustão

A avaliar

41. c)

Queimadores de baixa emissão de NOX

A avaliar

41. d)

Sistema de controlo avançado

A avaliar

41. e)

Redução da temperatura do ar de combustão

A avaliar

41. f)

Redução não catalítica seletiva (SNCR)

A avaliar

41. g)

Redução catalítica seletiva (SCR)

A avaliar

42.

Gestão de energia automático (sistema ELLA)
Pelo menos uma
Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação ou motivo da não aplicabilidade
Pelo menos uma
Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação ou motivo da não aplicabilidade
Pelo menos uma
Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação ou motivo da não aplicabilidade

A fim de evitar ou reduzir as emissões de NOX para a atmosfera, provenientes da combustão de gás natural em turbinas a gás, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das
técnicas a seguir indicadas:

42. a)

Sistema de controlo avançado

Não aplicável

42. b)

Adição de água/vapor

Não aplicável

42. c)

Queimadores a seco de baixa emissão de NOX

Não aplicável

42. d)

Conceito de baixa carga

Não aplicável

42. e)

Queimadores de baixa emissão de NOX

Não aplicável

42. f)

Redução catalítica seletiva (SCR)

Não aplicável

43.

CEBF2 incluída no ambito de aplicação do BREF LCP enquanto caldeira
Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação
CEBF2 incluída no ambito de aplicação do BREF LCP enquanto caldeira
Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação
CEBF2 incluída no ambito de aplicação do BREF LCP enquanto caldeira
Rever: de forma a incluir descrição do modo de implementação

A fim de evitar ou reduzir as emissões de NOX para a atmosfera, provenientes da combustão de gás natural em motores, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a
seguir indicadas:

43. a)

Sistema de controlo avançado

Não aplicável

Rever: de forma a incluir fundamentação da não aplicabilidade

43. b)

Conceito de combustão pobre

Não aplicável

Rever: de forma a incluir fundamentação da não aplicabilidade

43. c)

Conceito de combustão pobre avançada

Não aplicável

Rever: de forma a incluir fundamentação da não aplicabilidade

43. d)

Redução catalítica seletiva (RCS)

Não aplicável

Rever: de forma a incluir fundamentação da não aplicabilidade

44.

A fim de evitar ou reduzir as emissões de CO para a atmosfera, provenientes da combustão de gás natural, a MTD consiste em assegurar a combustão otimizada e/ou utilizar
catalisadores de oxidação (consultar VEA às MTD no BREF).

45.

A fim de reduzir os compostos orgânicos voláteis não metânicos (COVNM) e as emissões de metano (CH4) para a atmosfera, provenientes da combustão de gás natural em
motores de ignição comandada , a MTD consiste em assegurar a combustão otimizada e/ou utilizar catalisadores de oxidação (consultar VEA às MTD no BREF).

Sim

Não aplicável

Monitorização realizada na Chaminé Principal em conjunto com outros Flue gas de vários equipamentos.

Rever: de forma a incluir fundamentação da não aplicabilidade

4.2 Conclusões MTD referentes à combustão de gases para processamento de ferro e aço
4.2.1 Eficiência energética
46.
46. a)

A fim de aumentar a eficiência energética da combustão de gases para processamento de ferro e aço, a MTD consiste em utilizar uma combinação adequada das técnicas
indicadas na MTD 12 e a seguir (consultar VEA às MTD no BREF):
Sistema de gestão de processamento de gás

Não aplicável

4.2.2 Emissões de NOX e CO para a atmosfera
47.

A fim de evitar ou reduzir as emissões de NOX para a atmosfera, provenientes da combustão de gases para processamento de ferro e aço em caldeiras, a MTD consiste em utilizar
uma ou mais das técnicas a seguir indicadas:

47. a)

Queimadores de baixa emissão de NOX

Não aplicável

47. b)

Distribuição de ar

Não aplicável

47. c)

Distribuição de combustível

Não aplicável

47. d)

Recirculação de gases de combustão

Não aplicável

47. e)

Sistema de gestão de processamento de gás

Não aplicável

47. f)

Sistema de controlo avançado

Não aplicável

47. g)

Redução não catalítica seletiva (RNCS)

Não aplicável

47. h)

Redução catalítica seletiva (SCR)

Não aplicável

48.

A fim de evitar ou reduzir as emissões de NOX para a atmosfera, provenientes da combustão de gases para processamento de ferro e aço em CCGT, a MTD consiste em utilizar
uma ou mais das técnicas a seguir indicadas:

48. a)

Sistema de gestão de processamento de gás

Não aplicável

48. b)

Sistema de controlo avançado

Não aplicável

48. c)

Adição de água/vapor

Não aplicável

48. d)

Queimadores a seco de baixa emissão de NOX

Não aplicável

48. e)

Queimadores de baixa emissão de NOX

Não aplicável

48. f)

Redução catalítica seletiva (SCR)

Não aplicável

49.

A fim de evitar ou reduzir as emissões de CO para a atmosfera, provenientes da combustão de gases para processamento de ferro e aço, a MTD consiste em utilizar uma ou mais
das técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF):

49. a)

Otimização da combustão

Não aplicável

49. b)

Catalisadores de oxidação

Não aplicável
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4.2.3 Emissões de SOx para a atmosfera
50.

A fim de evitar ou reduzir as emissões de SOx para a atmosfera, provenientes da combustão de gases para processamento de ferro e aço, a MTD consiste em utilizar uma ou mais
das técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF):

50. a)

Sistema de gestão de gases para processamento e escolha de combustível auxiliar

Não aplicável

50. b)

Pré-tratamento de gás de coque em instalações de siderurgia

Não aplicável

4.2.4 Emissões de partículas para a atmosfera
51.

A fim de reduzir as emissões de partículas para a atmosfera, provenientes da combustão de gases para processamento de ferro e aço, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das
técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF):

51. a)

Escolha/gestão do combustível

Não aplicável

51. b)

Pré-tratamento de gás de alto-forno em instalações de siderurgia

Não aplicável

51. c)

Pré-tratamento de gás de conversor de oxigénio em instalações de siderurgia

Não aplicável

51. d)

Precipitador eletrostático (ESP)

Não aplicável

51. e)

Filtro de mangas

Não aplicável

4.3 Conclusões MTD referentes à combustão de combustíveis gasosos e/ou líquidos em plataformas no alto-mar
52.

A fim de melhorar o desempenho ambiental geral da combustão de combustíveis gasosos e/ou líquidos em plataformas no alto-mar, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das
técnicas a seguir indicadas:

52. a)

Otimização do processo

Não aplicável

52. b)

Perdas de pressão de controlo

Não aplicável

52. c)

Controlo da carga

Não aplicável

52. d)

Minimizar a «reserva circulante»

Não aplicável

52. e)

Escolha do combustível

Não aplicável

52. f)

Regulação da injeção

Não aplicável

52. g)

Recuperação de calor

Não aplicável

52. h)

Integração de energia de múltiplos campos de gás ou de petróleo

Não aplicável

53.

A fim de evitar ou reduzir as emissões de NOx para a atmosfera, provenientes da combustão de combustíveis gasosos e/ou líquidos em plataformas no alto-mar, a MTD consiste
em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas:

53. a)

Sistema de controlo avançado

Não aplicável

53. b)

Queimadores a seco de baixa emissão de NOX

Não aplicável

53. c)

Conceito de combustão pobre

Não aplicável

53. d)

Queimadores de baixa emissão de NOX

Não aplicável

54.

A fim de evitar ou reduzir as emissões de CO para a atmosfera, provenientes da combustão de combustíveis gasosos e/ou líquidos em turbinas a gás em plataformas no alto-mar,
a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF):

54. a)

Otimização da combustão

Não aplicável

54. b)

Catalisadores de oxidação

Não aplicável

5. CONCLUSÕES MTD REFERENTES ÀS INTALAÇÕES ALIMENTADAS POR VÁRIOS COMBUSTÍVEIS
5.1 Conclusões MTD referentes à combustão de combustíveis de processo da indústria química
5.1.1 Desempenho ambiental geral
55.
55. a)

A fim de melhorar o desempenho geral ambiental da combustão de combustíveis de processo da indústria química em caldeiras, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das
técnicas indicadas na MTD 6 e a seguir:
Pré-tratamento dos combustíveis de processo da indústria química

Não aplicável

5.1.2 Eficiência energética
Valores de eficiência energética associados às melhores técnicas disponíveis (VEEA às MTD) referentes à combustão de combustíveis de processo da indústria química em
caldeiras no BREF.

Não aplicável

5.1.3 Emissões de NOX e CO para a atmosfera
56.

A fim de evitar ou reduzir as emissões de NOx para a atmosfera, limitando, ao mesmo tempo, as emissões de CO para a atmosfera, provenientes da combustão de combustíveis de
processo da indústria química, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF):

56. a)

Queimadores de baixa emissão de NOX

Não aplicável

56. b)

Distribuição de ar

Não aplicável

56. c)

Distribuição de combustível

Não aplicável

56. d)

Recirculação de gases de combustão

Não aplicável

56. e)

Adição de água/vapor

Não aplicável

56. f)

Escolha do combustível

Não aplicável

56. g)

Sistema de controlo avançado

Não aplicável

56. h)

Redução não catalítica seletiva (SNCR)

Não aplicável

56. i)

Redução catalítica seletiva (SCR)

Não aplicável

5.1.4 Emissões de SOX, HCl e HF para a atmosfera
57.

A fim de reduzir as emissões de SOX, HCl e HF para a atmosfera, provenientes da combustão de combustíveis de processo da indústria química em caldeiras, a MTD consiste em
utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF):

57. a)

Escolha do combustível

Não aplicável

57. b)

Injeção de sorvente de caldeira (em forno ou leito)

Não aplicável

57. c)

Injeção de sorvente de conduta DSI)

Não aplicável

57. d)

Absorvedor do tipo secador de pulverização (SDA)

Não aplicável

57. e)

Depuração por via húmida

Não aplicável

57. f)

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

Não aplicável

57. g)

FGD por água do mar

Não aplicável
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5.1.5 Emissões para a atmosfera de partículas e de metais associados às partículas
58.

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de partículas , de metais associados às partículas e elementos vestigiais provenientes da combustão de combustíveis de processo
da indústria química em caldeiras, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF):

58. a)

Precipitador eletrostático (ESP)

Não aplicável

58. b)

Filtro de mangas

Não aplicável

58. c)

Escolha do combustível

Não aplicável

58. d)

Sistema de FGD por via semisseca ou seca

Não aplicável

58. e)

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

Não aplicável

5.1.6 Emissões de compostos orgânicos voláteis, de dibenzo-p-dioxinas policloradas e de dibenzo-p-furanos policlorados para a atmosfera

59.

A fim de reduzir as emissões de compostos orgânicos voláteis, de dibenzo-p -dioxinas policloradas e de dibenzo-p -furanos policlorados para a atmosfera, provenientes da
combustão de combustíveis de processo da indústria química em caldeiras, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas indicadas na MTD 6 e a seguir (consultar VEA às
MTD no BREF):

59. a)

Injeção de carvão ativado

Não aplicável

59. b)

Arrefecimento rápido que utiliza depuração por via húmida/condensador de gases de combustão

Não aplicável

59. c)

Redução catalítica seletiva (SCR)

Não aplicável

6. Conclusões MTD referentes à coincineração de resíduos
6.1.1 Desempenho ambiental geral
60.

A fim de melhorar o desempenho ambiental da coincineração de resíduos em instalações de combustão, assegurar condições estáveis de combustão e reduzir as emissões para a
atmosfera, a MTD consiste em utilizar a técnica MTD 60 (a) que se segue, bem como uma ou mais das técnicas indicadas na MTD 6 e/ou outras que se seguem:

60. a)

Pré-aceitação e aceitação de resíduos

Não aplicável

60. b)

Seleção/limitação de resíduos

Não aplicável

60. c)

Mistura de resíduos com o combustível principal

Não aplicável

60. d)

Secagem de resíduos

Não aplicável

60. e)

Pré-tratamento de resíduos

Não aplicável

61.

A fim de evitar o aumento das emissões provenientes da coincineração de resíduos em instalações de combustão, a MTD consiste em tomar medidas adequadas para assegurar
que as emissões de substâncias poluentes na parte dos gases de combustão provenientes da coincineração de resíduos não excedem as provenientes da aplicação das
conclusões MTD referentes à incineração de resíduos.

Não aplicável

62.

A fim de minimizar o impacto na reciclagem desses resíduos da coincineração de resíduos em instalações de combustão, a MTD consiste em manter a boa qualidade do gesso,
das cinzas, das escórias e de outros resíduos, em conformidade com os requisitos definidos para a sua reciclagem, quando a instalação não coincinera resíduos, utilizando uma
ou mais das técnicas indicadas na MTD 60 e/ou restringindo a coincineração de frações de resíduos com concentrações de poluentes semelhantes às de outros combustíveis
queimados.

Não aplicável

6.1.2 Eficiência energética
63.

A fim de aumentar a eficiência energética da coincineração de resíduos, a MTD consiste em utilizar uma combinação adequada das técnicas indicadas na MTD 12 e na MTD 19, em
função do tipo de combustível principal utilizado e da configuração da instalação.

Não aplicável

6.1.3 Emissões de NOx e CO para a atmosfera
64.

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 coincineração de
resíduos com carvão e/ou lenhite, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas MTD 20.

Não aplicável

65.

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 coincineração de
resíduos com biomassa e/ou turfa, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas indicadas na MTD 24.

Não aplicável

6.1.4 Emissões de SOx, HCl e HF para a atmosfera
66.

A fim de evitar ou reduzir as emissões de SOx, HCl e HF para a atmosfera, provenientes da coincineração de resíduos com carvão e/ou lenhite, a MTD consiste em utilizar uma ou
mais das técnicas indicadas na MTD 21.

Não aplicável

67.

A fim de evitar ou reduzir as emissões de SOx, HCl e HF para a atmosfera, provenientes da coincineração de resíduos com biomassa e/ou turfa, a MTD consiste em utilizar uma ou
mais das técnicas indicadas na MTD 25.

Não aplicável

6.1.5 Emissões para a atmosfera de partículas e de metais associados às partículas
68.

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de partículas e de metais associados às partículas provenientes da coincineração de resíduos com carvão e/ou lenhite, a MTD
consiste em utilizar uma ou mais das técnicas indicadas na MTD 22 (consultar VEA às MTD no BREF).

Não aplicável

69.

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de partículas e de metais associados às partículas , provenientes da coincineração de resíduos com biomassa e/ou turfa, a MTD
consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas na MTD 26 (consultar VEA às MTD no BREF).

Não aplicável

6.1.6 Emissões de mercúrio para a atmosfera
70.

A fim de reduzir as emissões de mercúrio para a atmosfera, provenientes da coincineração de resíduos com biomassa, turfa, carvão e/ou lenhite, a MTD consiste em utilizar uma
ou mais das técnicas indicadas na MTD 23 e na MTD 27.

Não aplicável

6.1.7 Emissões de compostos orgânicos voláteis, de dibenzo-p -dioxinas policloradas e de dibenzo-p -furanos policlorados para a atmosfera

71.

A fim de reduzir as emissões de compostos orgânicos voláteis, de dibenzo-p-dioxinas policloradas e de dibenzo-p-furanos policlorados para a atmosfera, provenientes da
coincineração de resíduos com biomassa, turfa, carvão e/ou lenhite, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas indicadas na MTD 6, na MTD 26 e a seguir (consultar VEA
às MTD no BREF):

71. a)

Injeção de carvão ativado

Não aplicável

71. b)

Arrefecimento rápido que utiliza depuração por via húmida/ condensador de gases de combustão

Não aplicável

71. c)

Redução catalítica seletiva (SCR)

Não aplicável

7. Conclusões MTD referentes à gaseificação

Não aplicável

7.1.1 Eficiência energética
72.

A fim de aumentar a eficiência energética das unidades de gaseificação e centrais IGCC, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas indicadas na MTD 12 e a seguir
(consultar VEA às MTD no BREF):

72. a)

Recuperação de calor do processo de gaseificação

Não aplicável

72. b)

Integração dos processos de combustão e gaseificação

Não aplicável

72. c)

Sistema de alimentação de matéria-prima por via seca

Não aplicável

72. d)

Gaseificação com alta temperatura e alta pressão

Não aplicável
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Não aplicável

7.1.2 Emissões de NOX e CO para a atmosfera
73.

A fim de evitar ou reduzir as emissões de NOx para a atmosfera, limitando, ao mesmo tempo, as emissões de CO para a atmosfera, provenientes das centrais IGCC, a MTD
consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF):

73. a)

Otimização da combustão

Não aplicável

73. b)

Adição de água/vapor

Não aplicável

73. c)

Queimadores a seco de baixa emissão de NOX

Não aplicável

73. d)

Diluição de gás de síntese com azoto residual da unidade de alimentação de ar (ASU)

Não aplicável

73. e)

Redução catalítica seletiva (SCR)

Não aplicável

7.1.3 Emissões de SOX para a atmosfera
74.
74. a)

A fim de evitar ou reduzir as emissões de SOx para a atmosfera, provenientes das centrais IGCC, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas:
Remoção de gases ácidos

Não aplicável

7.1.4 Emissões de partículas, de metais associados a partículas , de amoníaco e de compostos halogenados para a atmosfera
75.

A fim de evitar ou reduzir as emissões para a atmosfera de partículas, de metais associados às partículas , de amoníaco e de compostos halogenados , provenientes das centrais
IGCC, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF):

75. a)

Filtração de gás de síntese

Não aplicável

75. b)

Recirculação de alcatrões de gás de síntese e cinzas para o gaseificador

Não aplicável

75. c)

Lavagem de gás de síntese

Não aplicável
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5.1. ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS E GASES LIQUEFEITOS
5.1.1. Reservatórios
5.1.1.1. Princípios gerais para prevenir e reduzir emissões
Design dos Reservatórios

5.1.1.1 A.
A. i)
A. ii)
A. iii)
A. iv)
A. v)
A. vi)
A. vii)

As considerações feitas quanto ao design dos reservatórios foram feitas na fase de projeto dos mesmos tendo em conta as BES correspondentes
(BES-0800)

No design dos reservatórios tomar em consideração, pelo menos:
as propriedades físico-químicas da substância a armazenar;

Sim

de que forma a armazenagem é realizada, o nível de instrumentação necessária, quantos operadores são necessários e a respetiva carga de trabalho;

Sim

a forma como os operadores são informados sobre desvios às condições normais de processo (alarmes);

Sim

a forma como o armazenamento é protegido de desvios às condições normais de processo (instruções de segurança, sistemas de interligação, dispositivos de descompressão, deteção e
contenção de fugas, etc.);

Sim

o tipo de equipamento a ser instalado, tendo em particular consideração o histórico do produto (materiais de construção, qualidade de válvulas, etc.);

Sim

o plano de manutenção e inspeção a ser implementado e de que forma pode ser facilitado o trabalho de manutenção e inspeção (acesso, layout , etc.);

Sim

a forma de lidar com situações de emergência (distâncias a outros tanques, instalações e zonas limite, proteção contra incêndios, acesso a serviços de emergência (eg. bombeiros), etc.).

Sim

Inspeção e Manutenção

5.1.1.1 B.

Implementar uma metodologia para definir planos de manutenção preventiva e para desenvolver planos de inspeção baseados na possibilidade de risco, como por exemplo a
abordagem de manutenção baseada no risco e fiabilidade.

Sim

Plano de Inspeção de Tanque - PIT. A periodicidade de limpeza interior de reservatórios é determinada e controlada pela área da Movimentação de Produtos, com
o acordo das áreas da Inspeção, Programação e Planeamento, com base no PIT

Sim

Aquando da construção da refinaria, foi considerado para instalação de tanques o local com melhor impermeabilização natural (terreno argiloso)
Esta MTD não é aplicável aos seguintes tanques por serem tanques de gás: Tanque OPT100/OPT101/OPT102/OPT103 Propano; Tanque
OPT104/OPT151/OPT154 Butano; Tanque OPT105/106/107 Propileno; Tanque OPT150 Butileno; Tanque OPT152/OPT153 Butano; Tanque
OPT200/OPT201 Isopentano.

Localização e Layout

5.1.1.1 C.

Instalar à superfície os reservatórios que operam aproximadamente ou à pressão atmosférica.
No entanto, para o armazenamento de líquidos inflamáveis numa instalação com restrição de espaço, os tanques subterrâneos também podem ser considerados. No caso de
gases liquefeitos, pode ser considerada, eg. a armazenagem subterrânea, "mounded storage " ou esferas, dependendo do volume de armazenamento.
Cor do reservatório

5.1.1.1 D.

5.1.1.1 D.

Aplicar ao reservatório uma cor com uma refletividade à radiação térmica ou luminosa de pelo menos 70 %, ou uma proteção solar em reservatórios superficiais que contenham
substâncias voláteis.

Aplicar ao reservatório uma cor com uma refletividade à radiação térmica ou luminosa de pelo menos 70 %, ou uma proteção solar em reservatórios superficiais que contenham
substâncias voláteis. (continuação)

Sim

Sim

Tanque OPT1/OPT2/OPT3/OPT4/OPT5/OPT6/OPT7/OPT8/OPT9/OPT10/OPT11/OPT13/OPT14/OPT15/OPT16 Crude:
Cinzento, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs em tanque de crude
Tanque OPT12/OPT17/OPT18 Gasóleo:
Cinzento, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs em tanque de crude
Tanque OPT50 Slops Lig:
Cinzento, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
Tanque OPT51 Slops Pes:
Cinzento com isolamento externo, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
Tanque OPT52/OPT53/OPT54 Slops Húm:
Cinzento com isolamento externo, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
Tanque OPT55 Slops Crack:
Cinzento com isolamento externo, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
Tanque OPT100/OPT101/OPT102/OPT103 Propano:
Branco, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
Tanque OPT104/OPT154 Butano:
Branco com isolamento externo, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
Tanque OPT105/106/107 Propileno:
Branco, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
Tanque OPT150 Butileno:
Branco, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
Tanque OPT151 Butano:
Branco, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
Tanque OPT152/OPT153 Butano Com:
Branco, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
Tanque OPT200/OPT201 Isopentano:
Branco, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
Tanque OPT202/OPT203/OPT204/OPT205 Platformada:
Branco, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
Tanque OPT206/OPT207 MTBE:
Branco, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
Tanque OPT208/OPT209 G. Lig/ Ix:
Branco, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
Tanque OPT210 MTBE:
Cinzento, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs

Tanque OPT211 Crack off:
Branco, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
Tanque OPT212/OPT213/OPT214/OPT215/OPT216/OPT217/OPT218/OPT219/OPT220/OPT221/OPT263/OPT264 Ga. s/ Pb:
Branco, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
Tanque OPT222/OPT223 Ga Cracking:
Branco, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
Tanque OPT224/OPT225 Ga Alquilada:
Branco, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
Tanque OPT250/OPT251 Nafta média:
Cinzento, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
Tanque OPT252 Nafta TR:
Cinzento, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
Tanque OPT253/OPT254 Nafta Pesada:
Cinzento, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
Tanque OPT255/OPT256/OPT257/OPT258 Nafta Comp:
Cinzento, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
Tanque OPT259/OPT260 Ga Ligeira:
Cinzento, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
Tanque OPT261/OPT262 Slop's gasolina:
Cinzento, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
Tanque OPT265/OPT266 Gasolina crack:
Branco, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
Tanque OPT300/OPT301/OPT302/OPT303/OPT304 Petróleo:
Azul, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
Tanque OPT305 Petróleo:
Branco, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
Tanque OPT306/OPT307/OPT308 AVTUR/FS II:
Cinzento, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
Tanque OPT309 Petróleo:
Cinzento, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
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Tanque OPT350/OPT351/OPT352 Jet A1:
Cinzento, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
Tanque OPT353/OPT354 J-P 8:
Cinzento, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
Tanque OPT355 Gasóleo:
Cinzento, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
Tanque OPT355 Gasóleo:
Cinzento, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
Tanque OPT400/OPT401 Gasóleo Interm:
Branco, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
Tanque OPT402/OPT403/OPT413/OPT414 Gasóleo Vácuo:
Chapas de alumínio com primário (não pintadas) adequado
Tanque OPT404/OPT405/OPT406/OPT407/OPT408/OPT409/OPT410/OPT411 Gasóleo Comp:
Azul, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
Tanque OPT412/OPT420/OPT422/OPT423 Gasóleo:
Azul, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
Tanque OPT415/OPT416 LCO/VGO:
Chapas de alumínio com primário (não pintadas) adequado
Tanque OPT417/OPT418/OPT419/OPT421/OPT502 Gasóleo:
Branco, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
Tanque OPT424/OPT425 VGO:
Branco, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
Tanque OPT426/OPT427 GO/Petróleo:
Branco, de acordo com a especificação para minimização de emissões de COVs
Tanque OPT500/OPT501/OPT503/OPT504/OPT505/OPT506/OPT507 Res. Atmosf:
Chapas de alumínio com primário (não pintadas) adequado

Tanque OPT508 Slurry:
Chapas de alumínio com primário (não pintadas) adequado
Tanque OPT509/OPT510 Res. Vác./VB:
Chapas de alumínio com primário (não pintadas) adequado
Tanque OPT511/OPT512/OPT513/OPT514/OPT515 Fuel:
Chapas de alumínio com primário (não pintadas) adequado
Tanque OPT516/OPT517 Fuel-RAT:
Chapas de alumínio com primário (não pintadas) adequado
Tanque OPT600/OPT601/OPT602/OPT603/OPT604/OPT607/OPT608/OPT609/OPT610/OPT611/OPT612/OPT613/OPT614/OPT615/
OPT616/OPT617/OPT618/OPT619 Betumes Asf:
Chapas de alumínio com primário (não pintadas) adequado
Tanque OPT605 Nafta:
Chapas de alumínio com primário (não pintadas) adequado
Tanque OPT606 Petróleo:
Chapas de alumínio com primário (não pintadas) adequado
Tanque OPT746/OPT747/OPT748 Fuel consumo:
Chapas de alumínio com primário (não pintadas) adequado

Princípio da minimização de emissões no armazenamento em reservatórios

5.1.1.1 E.

5.1.1.1 E.

Minimizar as emissões associadas a atividades de armazenamento em reservatórios, transferência e manuseamento que tenham um efeito negativo significativo no ambiente.

Minimizar as emissões associadas a atividades de armazenamento em reservatórios, transferência e manuseamento que tenham um efeito negativo significativo no ambiente.
(continuação)

Sim

Sim

Tanque OPT1/OPT3/OPT13/OPT14/OPT15 Crude:
Teto flutuante com selo simples
Tanque OPT2/OPT4/OPT5/OPT6/OPT7/OPT8/OPT9/OPT10/OPT11 Crude:
Teto flutuante com selo duplo
Tanque OPT12 Gasóleo:
Teto flutuante com selo simples
Tanque OPT16 Crude:
Teto esférico e fixo (sem selagem) são tanques atmosféricos com sistemas de válvulas de alívio/vácuo
Tanque OPT17/OPT18 Gasóleo:
Teto flutuante com selo duplo
Tanque OPT50 Slops Lig:
Teto flutuante com selo simples
Tanque OPT51 Slops Pes:
Teto fixo (sem selagem) são tanques atmosféricos com sistemas de válvulas de alívio/vácuo
Tanque OPT52/OPT53/OPT54 Slops Húm:
Teto fixo (sem selagem) são tanques atmosféricos com sistemas de válvulas de alívio/vácuo
Tanque OPT55 Slops Crack:
Teto fixo (sem selagem) são tanques atmosféricos com sistemas de válvulas de alívio/vácuo
Tanque OPT100/OPT101/OPT102/OPT103 Propano:
Não Aplicável (é uma esfera de gás)
Tanque OPT104/OPT151/OPT154 Butano:
Não Aplicável (é uma esfera)
Tanque OPT105/106/107 Propileno:
Não Aplicável (é uma esfera)
Tanque OPT150 Butileno:
Não Aplicável (é uma esfera)
Tanque OPT152/OPT153 Butano Com:
Não Aplicável (é uma esfera)
Tanque OPT200/OPT201 Isopentano:
Não Aplicável (é uma esfera de gás)
Tanque OPT202/OPT203/OPT205 Platformada:
Teto flutuante com selo duplo
Tanque OPT204 Platformada:
Teto flutuante com selo simples
Tanque OPT206/OPT207 MTBE:
Teto flutuante com selo duplo
Tanque OPT208 G. Lig/ Ix:
Teto flutuante com selo duplo
Tanque OPT209 G. Lig/ Ix:
Teto flutuante com selo simples
Tanque OPT210 MTBE:
Teto flutuante interior com selo duplo
Tanque OPT211 Crack off:
Teto flutuante com selo duplo
Tanque OPT212/OPT213/OPT214/OPT215/OPT216/OPT217/OPT218/OPT219/OPT220/OPT221/OPT263/OPT264 Ga. s/ Pb:
Teto flutuante com selo duplo
Tanque OPT222/OPT223 Ga Cracking:
Teto flutuante com selo duplo
Tanque OPT224/OPT225 Ga Alquilada:
Teto flutuante com selo duplo
Tanque OPT250/OPT251 Nafta média:
Teto flutuante com selo duplo
Tanque OPT252/OPT253/OPT254 Nafta TR:
Teto flutuante com selo duplo
Tanque OPT255/OPT256/OPT257/OPT258 Nafta Quím:
Esferas (selagem não aplicável)
Tanque OPT259/OPT260 Ga Ligeira:
Teto fixo com ecrã flutuante (2 tetos) o teto exterior é fixo e o teto interior é flutuante
Tanque OPT261/OPT262 Slop's gasolina:
Esferas (selagem não aplicável)
Tanque OPT265/OPT266 Gasolina crack:
Teto flutuante com selo duplo
Tanque OPT300/OPT301/OPT302/OPT303/OPT304/OPT305 Petróleo TR:
Teto fixo (sem selagem) são tanques atmosféricos com sistemas de válvulas de alívio/vácuo
Tanque OPT306/OPT307/OPT308 AVTUR/FS II:
Teto fixo cónico (sem selagem) são tanques atmosféricos com sistemas de válvulas de alívio/vácuo
Tanque OPT350/OPT351/OPT352 Jet A1:
Esferas (selagem não aplicável)
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Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

5.1.1.1 E.

Minimizar as emissões associadas a atividades de armazenamento em reservatórios, transferência e manuseamento que tenham um efeito negativo significativo no ambiente.
(continuação)

5.1.1.1 F.

Em instalações onde sejam expectáveis emissões significativas de COV proceder, de forma regular, ao cálculo das emissões de COV.
O modelo de cálculo poderá carecer de validação por aplicação de métodos de medição.

MTD implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica alternativa implementada

Sim

Tanque OPT353/OPT354 Jet A1:
Teto fixo com ecrã flutuante (2 tetos) o teto exterior é fixo e o teto interior é flutuante
Tanque OPT355 Gasóleo:
Teto fixo com ecrã flutuante (2 tetos) o teto exterior é fixo e o teto interior é flutuante
Tanque OPT400/OPT401 Gasóleo Interm:
Teto fixo cónico (sem selagem) são tanques atmosféricos com sistemas de válvulas de alívio/vácuo
Tanque OPT402/OPT403/OPT413/OPT414/OPT415/OPT424/OPT425 Gasóleo Vácuo:
Teto fixo cónico (sem selagem) são tanques atmosféricos com sistemas de válvulas de alívio/vácuo
Tanque OPT404/OPT406/OPT407/OPT410/OPT411 Gasóleo Comp:
Teto fixo cónico (sem selagem) são tanques atmosféricos com sistemas de válvulas de alívio/vácuo
Tanque OPT405 Gasóleo Comp:
Teto fixo cónico (sem selagem) são tanques atmosféricos com sistemas de válvulas de alívio/vácuo (existe libertação de gases)
Tanque OPT412/ OPT417/OPT418/OPT419/OPT420/OPT421/OPT422/OPT423/OPT502 Gasóleo:
Teto fixo cónico (sem selagem) são tanques atmosféricos com sistemas de válvulas de alívio/vácuo
Tanque OPT416 LCO:
Teto fixo cónico (sem selagem) são tanques atmosféricos com sistemas de válvulas de alívio/vácuo
Tanque OPT408/OPT409 Biodiesel:
Teto fixo cónico (sem selagem) são tanques atmosféricos com sistemas de válvulas d alívio/vácuo
Tanque OPT426 Kerosene:
Teto fixo cónico (sem selagem) são tanques atmosféricos com sistemas de válvulas de alívio/vácuo
Tanque OPT500/OPT501/OPT503/OPT504/OPT505/OPT506/OPT507/OPT516/OPT517 Res. Atmosf:
Teto fixo cónico (sem selagem) são tanques atmosféricos com sistemas de válvulas de alívio/vácuo
Tanque OPT508 Slurry:
Teto fixo cónico (sem selagem) são tanques atmosféricos com sistemas de válvulas de alívio/vácuo
Tanque OPT509/OPT510 Res. Vác./VB:
Teto fixo cónico (sem selagem) são tanques atmosféricos com sistemas de válvulas de alívio/vácuo
Tanque OPT511/OPT512/OPT513/OPT514/OPT515 Fuel:
Teto fixo cónico (sem selagem) são tanques atmosféricos com sistemas de válvulas de alívio/vácuo
Tanque OPT600/OPT601/OPT602/OPT603/OPT604/OPT613/OPT614/OPT615/OPT616 Betumes Asf:
Teto fixo cónico (sem selagem) são tanques atmosféricos com sistemas de válvulas de alívio/vácuo
Tanque OPT605 Nafta:
Teto fixo (sem selagem) são tanques atmosféricos com sistemas de válvulas de alívio/vácuo
Tanque OPT746/OPT747/OPT748 Fuel consumo:
Teto fixo cónico (sem selagem) são tanques atmosféricos com sistemas de válvulas de alívio/vácuo

Sim

Estimativa de emissões de COVs efetuada anualmente com base no software Tanks

Sim

Tanque OPT1/OPT2/OPT3/OPT4/OPT5/OPT6/OPT7/OPT8/OPT9/OPT10/OPT11/OPT14/OPT15/OPT16 Crude:
Sistemas dedicados - dois aneis de deteção, uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT12/OPT17/OPT18 Gasóleo:
Sistemas dedicados - dois aneis de deteção, uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT13 Crude:
Sistemas dedicados - detetores de incêndio e atuadores de emergência (de espuma)
Tanque OPT50 Slops Lig:
Sistemas dedicados - dois aneis de deteção, uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT51 Slops Pes:
Sistemas dedicados - uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT52/OPT53/OPT54 Slops Húm:
Sistemas dedicados - uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT55 Slops Crack:
Sistemas dedicados - uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT100/OPT101/OPT102/OPT103 Propano:
Sistemas dedicados - Detectores de gases, uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT104/OPT151/OPT154 Butano:
Sistemas dedicados - Detectores de gases, uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT105/106/107 Propileno:
Sistemas dedicados - Detectores de gases, uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT150 Butileno:
Sistemas dedicados - Detectores de gases, uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT152/OPT153 Butano Com:
Sistemas dedicados - Detectores de gases, uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT200/OPT201 Isopentano:
Sistemas dedicados - Detectores de gases, uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT202/OPT203/OPT204 Platformada:
Sistemas dedicados - dois aneis de deteção, uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT205 Platformada:
Sistemas dedicados - detetores de incêndio e atuadores de emergência (de espuma)
Tanque OPT206/OPT207/OPT210 MTBE:
Sistemas dedicados - dois aneis de deteção, uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT208/OPT209 G. Lig/ Ix:
Sistemas dedicados - dois aneis de deteção, uma botoneira e uma válvula de água/espuma

Sim

Tanque OPT211 Crack off:
Sistemas dedicados - dois aneis de deteção, uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT212/OPT213/OPT214/OPT215/OPT216/OPT217/OPT218/OPT219/OPT220/OPT221/OPT263/OPT264 Ga. s/ Pb:
Sistemas dedicados - dois aneis de deteção, uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT222/OPT223 Ga Cracking:
Sistemas dedicados - dois aneis de deteção, uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT224/OPT225 Ga Alquilada:
Sistemas dedicados - dois aneis de deteção, uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT250/OPT251 Nafta média:
Sistemas dedicados - dois aneis de deteção, uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT252 Nafta TR:
Sistemas dedicados - dois aneis de deteção, uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT253/OPT254 Nafta Pesada:
Sistemas dedicados - dois aneis de deteção, uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT255/OPT256/OPT257/OPT258 Nafta Comp:
Sistemas dedicados - uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT259/OPT260 Ga Ligeira:
Sistemas dedicados - uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT261/OPT262 Slop's gasolina:
Sistemas dedicados - uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT265/OPT266 Gasolina crack:
Sistemas dedicados - dois aneis de deteção, uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT300/OPT301/OPT302/OPT303/OPT304/OPT305/OPT309 Petróleo:
Sistemas dedicados - uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT306/OPT307/OPT308 AVTUR/FS II:
Sistemas dedicados - uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT350/OPT351/OPT352 Jet A1:
Sistemas dedicados - uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT353/OPT354 J-P 8:
Sistemas dedicados -uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT355/OPT412/OPT417/OPT418/OPT419/OPT420/OPT421/OPT422/OPT423/OPT502 Gasóleo:
Sistemas dedicados - uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT400/OPT401 Gasóleo Interm:
Sistemas dedicados - uma botoneira e uma válvula de água/espuma

Monitorização de COV

Sistemas dedicados

5.1.1.1 G.

5.1.1.1 G.

Utilizar sistemas dedicados.

Utilizar sistemas dedicados. (continuação)
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Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

5.1.1.1 G.

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Utilizar sistemas dedicados. (continuação)

MTD implementada?

Sim

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica alternativa implementada

Tanque OPT402/OPT403/OPT413/OPT414 Gasóleo Vácuo:
Sistemas dedicados - uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT404/OPT405/OPT406/OPT407/OPT408/OPT409/OPT410/OPT411 Gasóleo Comp:
Sistemas dedicados - uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT415/OPT416 LCO/VGO:
Sistemas dedicados - uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT424/OPT425 VGO:
Sistemas dedicados - dois aneis de deteção, uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT426/OPT427 GO/Petróleo:
Sistemas dedicados - dois aneis de deteção, uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT500/OPT501/OPT503/OPT504/OPT505/OPT506/OPT507 Res. Atmosf:
Sistemas dedicados - uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT508 Slurry:
Sistemas dedicados - uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT509/OPT510 Res. Vác./VB:
Sistemas dedicados - uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT511/OPT512/OPT513/OPT514/OPT515 Fuel:
Sistemas dedicados - uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT516/OPT517 Fuel-RAT:
Sistemas dedicados - uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT600/OPT601/OPT602/OPT603/OPT604/OPT607/OPT608/OPT609/OPT610/OPT611/OPT612/OPT613/OPT614/OPT615/
OPT616/OPT617/OPT618/OPT619 Betumes Asf:
Sistemas dedicados - uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT605 Nafta:
Sistemas dedicados - uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT606 Petróleo:
Sistemas dedicados - uma botoneira e uma válvula de água/espuma
Tanque OPT746/OPT747/OPT748 Fuel consumo:
Sistemas dedicados - uma botoneira e uma válvula de água/espuma

5.1.1.2. Considerações específicas dos reservatórios
Reservatórios abertos

5.1.1.2 A.
A. i)
A. ii)
A. iii)
5.1.1.2 B.

Se ocorrerem emissões para o ar, cobrir o reservatório com:

Não existem reservatórios abertos.

cobertura flutuante;

Não Aplicável

Não existem reservatórios abertos.

cobertura flexível ou de tenda;

Não Aplicável

Não existem reservatórios abertos.

cobertura rígida

Não Aplicável

Não existem reservatórios abertos.

Não Aplicável

Não existem reservatórios abertos.

Para prevenir a acumulação de depósito que possa vir a exigir um passo de limpeza adicional, proceder à agitação da substância armazenada (eg. lamas).
Reservatórios de teto exterior flutuante

5.1.1.2 C.

Aplicar tetos flutuantes de contacto direto (dupla cobertura), embora também possam ser usados sistemas existentes de tetos flutuantes sem contacto

Não

Nos tanques de teto flutuante é utilizado um sistema de teto flutuante sem contacto (Pontoon-type)

5.1.1.2 D.

Aplicar medidas adicionais para reduzir as emissões de acordo com o descrito no BREF.

Sim

Estão a ser aplicados um flutuador e uma manga nos poste-guia ranhurado (slotted guide pole), mas não está a ser feita a implementação de meias
nos pés do teto.

5.1.1.2 E.

Aplicar uma cobertura nas situações de condições climatéricas adversas (eg. ventos fortes, chuva ou queda de neve).

Não

Não implementado.

5.1.1.2 F.

No caso de armazenamento de líquidos contendo elevadas quantidades de partículas, proceder à agitação da substância armazenada de forma a prevenir a criação de um
depósito que possa vir a exigir um passo de limpeza adicional.

Sim

Todos os tanques de crude possuem agitadores: Tanque OPT1/OPT2/OPT3/OPT4/OPT5/OPT6/OPT7/OPT8/OPT9/OPT10/OPT11/OPT13/OPT14/OPT15

5.1.1.2 G.

Para o armazenamento de substâncas voláteis tóxicas (T), muito tóxicas (T+) ou carcinogénicas, mutagénicas e tóxicas à reprodução (CMR) categorias 1 e 2 em reservatórios
de teto fixo, aplicar um sistema de tratamento de vapores.

Não

Não implementado.

5.1.1.2 H.

Para outras substâncias, aplicar sistemas de tratamento de vapores ou instalar tetos flutuantes internos. Usar tetos flutuantes de contacto direto e sem contacto.

Sim

Tanques com ecrã flutuante: OPT210 MTBE; OPT259/ OPT260 Ga Ligeira; OPT353/ OPT354 JA-1; OPT355 Gasóleo

5.1.1.2 I.

Para reservatórios < 50 m3, aplicar um sistema de válvulas de alívio de pressão definido para o valor mais elevado possível consistente com os critérios de design do tanque.

5.1.1.2 J.

Para armazenagem de líquidos com níveis elevados de partículas (p.ex. crude) promover a mistura da substância para prevenir a deposição, ver secção 4.1.5.1.

Reservatórios de teto fixo

Não Aplicável

Não existem tanques de armazenagem de produto com capacidades abaixo de 50 m3.

Sim

Todos os tanques de crude possuem agitadores: Tanque OPT1/OPT2/OPT3/OPT4/OPT5/OPT6/OPT7/OPT8/OPT9/OPT10/OPT11/OPT13/OPT14/OPT15

A avaliar

Não existem tanques horizontais de armzanegem de produto, apenas de corantes e aditivos.
Rever: ver condição do TUA no campo "Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos" / "Medidas/Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou
subsidiárias"

Reservatórios atmosféricos horizontais

5.1.1.2 K.

Para o armazenamento de substâncas voláteis tóxicas (T), muito tóxicas (T+) ou carcinogénicas, mutagénicas e tóxicas à reprodução (CMR) categorias 1 e 2 em reservatórios
atmosféricos horizontais, aplicar um sistema de tratamento de vapores.

5.1.1.2 L.

Para outras substâncias, aplicar todas ou uma combinação das seguintes técnicas, dependendo das substâncias armazenadas:

L. i)

aplicar válvulas de alívio de pressão em vácuo

A avaliar

Não existem tanques horizontais de armzanegem de produto, apenas de corantes e aditivos.
Rever: ver condição do TUA no campo "Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos" / "Medidas/Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou
subsidiárias"

L. ii)

aumentar a taxa de pressão para 56 mbar

A avaliar

Não existem tanques horizontais de armzanegem de produto, apenas de corantes e aditivos.
Rever: ver condição do TUA no campo "Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos" / "Medidas/Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou
subsidiárias"

L. iii)

aplicar um equilíbrio de vapor

A avaliar

Requer dois tanques que estejam envolvidos na troca de fluído e tubagens estreitas, específicas para esta troca.
Rever: ver condição do TUA no campo "Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos" / "Medidas/Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou
subsidiárias"

L. iv)

aplicar um tanque de contenção de vapor

A avaliar

Podem ser tanques verticais, horizontais ou esferas equipadas com um diafragma, respiros e uma válvula PV. Estão associados a sistemas de
equilíbrio de vapores
Rever: ver condição do TUA no campo "Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos" / "Medidas/Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou
subsidiárias"

L. v)

aplicar um sistema de tratamento de vapor

A avaliar

Aplicáveis em situações onde é possível a recolha de vapores (como de respiros em tanques de teto fixo). Unidades de VRU mais usadas: ver nota
Rever: ver condição do TUA no campo "Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos" / "Medidas/Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou
subsidiárias"

A avaliar

Esferas . Não existe sistema de tratamento de vapores
Rever: ver condição do TUA no campo "Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos" / "Medidas/Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou
subsidiárias"

Reservatórios pressurizados

5.1.1.2 M.

O sistema de drenagem é dependente do tipo de reservatório utilizado podendo, no entanto, ser instalado um sistema de drenagem fechado ligado a um sistema de tratamento
de vapores
Tanques de teto elevatório

5.1.1.2 M.
M. i)
N. ii)

Para emissões para o ar, proceder a:

Não Aplicável

Não existem tanques deste tipo na RS.

aplicação de um tanque de diafragma flexível equipado com válvulas de alívio de pressão/vácuo; ou

Não Aplicável

Não existem tanques deste tipo na RS.

aplicação de um tanque elevatório equipado com válvulas de alívio de pressão/vácuo e ligado a um sistema de tratamento de vapores.

Não Aplicável

Não existem tanques deste tipo na RS.

Não Aplicável

Não existe esse tipo de armazenagem RS

aplicar válvulas de alívio de pressão em vácuo

Não Aplicável

Não existe esse tipo de armazenagem RS

aplicar um equilíbrio de vapor

Não Aplicável

Não existe esse tipo de armazenagem RS

aplicar um tanque de contenção de vapor

Não Aplicável

Não existe esse tipo de armazenagem RS

aplicar um sistema de tratamento de vapor

Não Aplicável

Não existe esse tipo de armazenagem RS

Tanques subterrâneos e "mounded tanks "

5.1.1.2 O.

Para o armazenamento de substâncias voláteis tóxicas (T), muito tóxicas (T+) ou carcinogénicas, mutagénicas e tóxicas à reprodução (CMR) categorias 1 e 2 em reservatórios
subterrâneos ou "mounded tanks ", aplicar um sistema de tratamento de vapores.

5.1.1.2 P.

Para outras substâncias, aplicar todas ou uma combinação das seguintes técnicas , dependendo das substâncias armazenadas:

P. i)
P. ii)
P. iii)
P. iv)

5.1.1.3. Prevenção de incidentes e acidentes (graves)
Gestão da segurança e do risco
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Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
(mês.ano)
da gama de VEA/VCA

n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

5.1.1.3 A.

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Para prevenir incidentes e acidentes, aplicar um sistema de gestão de segurança de acordo com o descrito no BREF.

MTD implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica alternativa implementada

Sim

A RS é uma instalação de nível superior de perigosidade, verificada anualmente pelas autoridades, no âmbito do cumprimento legal do DL 150/2015, possuindo
declaração de conformidade. No âmbito do seu sistema de gestão para a prevenção de acidentes graves, procede à identificação de perigos e avaliação de
riscos, e define a análise ciclo de vida da sua instalação de acordo com os requisitos definidos pelo mesmo diploma.

Sim

Estão definidos procedimentos para todas as atividades, que se encontram para consulta na nossa instalação. Sendo uma instalação de nivel superior está
definido um plano de formação anual para todos os colaboradores, nas áreas consideradas relevantes para a sua atividade.

Procedimentos operacionais e formação

5.1.1.3 B.

Implementar e seguir as medidas de organização adequadas e garantir a formação e instrução de funcionários para a realização das operações na instalação de forma segura e
responsável
Fugas devidas a corrosão e/ou erosão

5.1.1.3 C.
C. i)
C. ii)
C. iii)
C. iv)
C. v)
C. vi)
C. vii)
C. vii) a.
C. vii) b.
C. vii) c.
C. viii)
C. viii) a.
C. viii) b.

Sim

Existe um plano de inspeção a tanques, que dá cumprimento aos requisitos legais aplicáveis. Após o resultado da inspeção é definido a periocidade da inspeção
seguinte, garantindo sempre a periocidade do definido nos requisitos legais.

seleção de material de construção resistente ao produto armazenado;

Sim

Implementado

aplicação de métodos de construção adequados

Sim

Implementado

Evitar a corrosão através de:

prevenção da entrada da água das chuvas ou águas subterrâneas no reservatório e, se necessário, remoção da água que ficou acumulada;

Sim

Implementado

encaminhamento das águas pluviais para um coletor de drenagem

Sim

Implementado

realização de manutenção preventiva;

Sim

Implementado

Onde aplicável, adição de inibidores de corrosão ou aplicação de proteção catódica no interior do tanque

Sim

Implementado

revestimento resistente à corrosão

Sim

Implementado

galvanização, e ou

Sim

Implementado

um sistema de proteção catódica

Sim

Implementado

alívio de tensões por tratamento térmico após soldagem

Sim

Implementado

realização de inspeções baseadas no risco.

Sim

Implementado

Para tanques subterrâneos, aplicar no exterior do tanque:

Prevenir fissuras por tensão à corrosão (SCC) através de:

Procedimentos operacionais e instrumentação para prevenir sobreenchimento

5.1.1.3 D.
D. i)
D. ii)
D. iii)

Sim

Sim, exitem procedimentos que se encontram para consulta nas nossas instalações. Todos os tanques possuem alarmes de nivel (alto e muito alto e baixo e muito
baixo) com ligação automática direta à sala de controlo.

a implementação de sistemas de alarme e/ou de válvulas de fecho automático em instrumentação para controlo de nível ou de pressão

Sim

Implementado

procedimentos operacionais adequados para prevenir o sobreenchimento durante as operações de enchimento de reservatórios

Sim

Implementado

a existência de escoamento adequado para o lote de enchimento a receber

Sim

Implementado

Sim

Rever: incluir descrição sobre o modo de implementação, especificando para cada tanque qual das 4 técnicas diferentes utilizadas para detetar fugas (ver página
265 do BREF ES) se encontram implementadas, tomando em consideração o tipo de tanque segundo o detalhe presente na secção 4.1.6.1.7 do BREF EFS.
Ver condição do TUA no campo "Exploração" / "Medidas/Condições específicas a cumprir"

Implementar e manter procedimentos operacionais, eg. por meio de um sistema de gestão, de forma a garantir:

Instrumentação e automação para deteção de fugas

5.1.1.3 E.

Instalar um sistema de deteção de fugas em reservatórios que contenham líquidos que representem potencial fonte de contaminação do solo. A aplicabilidade das diferentes
técnicas depende do tipo de reservatório

Análise de risco para emissões para o solo (na base dos reservatórios)

5.1.1.3 F.

Alcançar um "nível de risco negligenciável" da contaminação do solo a partir das tubagens de fundo ou das paredes inferiores dos reservatórios de armazenagem superficiais.

5.1.1.3 G.

Para reservatórios superficiais que contenham líquidos inflamáveis ou líquidos que apresentem risco de contaminação significativa do solo ou de contaminação significativa
das linhas de água adjacentes, implementar um sistema de contenção secundária (eg. bacias de retenção em reservatórios de parede simples "cup-tanks ", reservatórios de
parede dupla com controlo da descarga de fundo)

Sim

Todos os tanques encontram-se instalados dentro de bacias de retenção, devidamente dimensionadas.

5.1.1.3 H.

Para novos tanques de parede simples que contenham líquidos com potencial risco de contaminação significativa do solo ou de contaminação significativa das linhas de água
adjacentes, implementar uma parede de contenção total e impermeável

Sim

Aplicado em novos tanques (ex.º tanques da Fábrica III)
Avaliação efetuada de forma objetiva no procedimento de identificação e avaliação de aspetos ambientais da RS.

A avaliar

Em articulação com o Relatório de Base.

Proteção do solo na envolvente dos reservatórios (contenção)

5.1.1.3 I.

Para tanques existentes com sistema de contenção, realizar uma análise de risco considerando o grau de risco de derrame para o solo de forma a determinar a necessidade ou
o tipo de parede de contenção a implementar.

Sim

5.1.1.3 J.

Para solventes de hidrocabonetos clorados (CHC) armazenados em reservatórios de parede simples, aplicar laminados à base de resinas fenólicas e de furano nas paredes de
betão (e sistemas de contenção).

Não Aplicável

5.1.1.3 K.

No caso de reservatórios subterrâneos e "mounded tanks " contendo produtos com potencial risco de contaminação do solo proceder a:

K. a)

aplicação de parede dupla com sistema de deteção de fugas, ou;

K. b)

aplicação de parede simples com sistemas de contenção secundária e de deteção de fugas.

Sim
Não Aplicável

Não existe este tipo de produtos na RS

Existem apenas nesta tipologia os PIT de enxofre, existentes nas fábricas I, II e III e movimntação de produção. Apenas os PIT da Fábrica III, pela data da sua
instalação, já contemplaram a implementação destas medidas.
Não aplicável dada a implementação da MTD acima indicada, apenas no caso da Fábrica III.

Áreas inflamáveis e fontes de ignição

5.1.1.3 L.

Ver Directiva 1999/92 / CE da ATEX.

Sim

- Quanto às áreas inflamáveis encontram-se identificadas de acordo com a diretiva atex.
- Quanto às fontes de ignição são inexistentes nos locais em funcionamento normal, sendo que pontualmente, em trabalhos especificos de manutenção, poderão
existir. Para tal é efectuada uma avaliação de riscos e tomadas as medidas de prevenção necessárias (analisado caso a caso).

Sim

Tanque OPT1/OPT3/OPT5/OPT7/OPT9/OPT14/OPT15/OPT16 Crude/Tanque OPT12/OPT17/OPT18 Gasóleo/Tanque OPT50 Slops Lig/Tanque
OPT202/OPT203/OPT204 Platformada/Tanque OPT206/OPT207/OPT210 MTBE/Tanque OPT208/OPT209 G. Lig/ Ix/Tanque OPT211 Crack off/Tanque
OPT212/OPT213/OPT214/OPT215/OPT216/OPT217/OPT218/OPT219/OPT220/OPT221/OPT264 Ga. s/ Pb/Tanque OPT222/OPT223 Ga Cracking/Tanque
OPT224/OPT225 Ga Alquilada/Tanque OPT250/OPT251 Nafta Média/Tanque OPT252 Nafta TR/Tanque OPT253/OPT254 Nafta Pesada/Tanque
OPT265/OPT266 Gasolina crack/Tanque OPT424/OPT425 VGO/Tanque OPT426/OPT427 GO/Petróleo
Dois aneis de deteção, uma botoneira e uma válvula de água/espuma.
Tanque OPT2/OPT4/OPT6/OPT8/OPT10/OPT11 Crude
Dois aneis de deteção, uma botoneira e duas válvulas de água/espuma.
Tanque OPT13 Crude/Tanque OPT205 Platformada
Detetores de incêndio e atuadores de emergência (de espuma).
Tanque OPT51 Slops Pes/Tanque OPT52/OPT53/OPT54 Slops Húm/Tanque OPT55 Slops crack/Tanque OPT255/OPT256/OPT257/OPT258 Nafta
Comp/Tanque OPT259/OPT260 Ga Ligeira/Tanque OPT261/OPT262 Slop's gasolina/Tanque OPT263 Ga s/ Pb/Tanque
OPT300/OPT301/OPT302/OPT303/OPT304/OPT305/OPT309/OPT606 Petróleo/Tanque OPT306/OPT307/OPT308 AVTUR/FS II/Tanque
OPT350/OPT351/OPT352 Jet A1/Tanque OPT353/OPT354 J-P 8/Tanque
OPT355/OPT412/OPT417/OPT418/OPT419/OPT420/OPT421/OPT422/OPT423/OPT502 Gasóleo/Tanque OPT400/OPT401 Gasóleo Interm/Tanque
OPT402/OPT403/OPT413/OPT414 Gasóleo Vácuo/Tanque OPT404/OPT405/OPT406/OPT407/OPT408/OPT409/OPT410/OPT411 Gasóleo Comp/Tanque
OPT415/OPT416 LCO/VGO/Tanque OPT500/OPT501/OPT503/OPT504/OPT505/OPT506/OPT507 Res. Atmosf/Tanque OPT508 Slurry/Tanque
OPT509/OPT510 Res. Vác./VB/Tanque OPT511/OPT512/OPT513/OPT514/OPT515 Fuel/Tanque OPT516/OPT517 Fuel-RAT/Tanque
OPT600/OPT601/OPT602/OPT603/OPT604/OPT607/OPT608/OPT609/OPT610/OPT611/OPT612/OPT613/OPT614/OPT615/OPT616/OPT617/OPT618/OPT
619 Betumes Asf/Tanque OPT605 Nafta/Tanque OPT746/OPT747/OPT748 Fuel Consumo
Uma botoneira e uma válvula de água/espuma.
Tanque OPT100/OPT101/OPT102/OPT103 Propano/Tanque OPT104/OPT151/OPT154 Butano/Tanque OPT105/106/107 Propileno/Tanque OPT150
Butileno/Tanque OPT152/OPT153 Butano Com/Tanque OPT200/OPT201 Isopentano
Detetores de gases, uma botoneira e uma válvula de água/espuma.

Proteção contra incêndios

5.1.1.3 M.

M. i)
M. ii)
M. iii)

Avaliar, caso a caso, a necessidade de implementar medidas de proteção contra incêndios que considerem:

Coberturas ou revestimentos resistentes ao fogo
paredes corta-fogo (apenas para tanques menores) e/ou
sistemas de arrefecimento de água.
Equipamento de combate a incêndios
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VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

5.1.1.3 N.

A necessidade de implementar o equipamento de combate a incêndios e a decisão sobre qual equipamento deve ser aplicado devem ser avaliadas caso a caso, em articulação
com os bombeiros locais.

5.1.1.3 O.

No caso das substâncias tóxicas, carcinogénicas ou outras substâncias perigosas, aplicar um sistema de contenção total.

MTD implementada?

Sim

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica alternativa implementada

Viaturas de emergência, equipamento de extinção automática (USD), canhões de espumifero, brigada volante e de intervenção, para os Tanques:
Tanque OPT1/OPT4/OPT5/OPT6/OPT7/OPT8/OPT9/OPT10/OPT11/OPT13/OPT14/OPT15/OPT16 Crude/Tanque
OPT12/OPT17/OPT18/OPT412/OPT417/OPT418/OPT419/OPT420/OPT421/OPT422/OPT423/OPT502 Gasóleo/Tanque OPT50 Slops Lig/Tanque OPT51
Slops Pes/Tanque OPT52/OPT53/OPT54 Slops Húm/Tanque OPT55 Slops crack/Tanque OPT100/OPT101/OPT102/OPT103 Propano/Tanque
OPT104/OPT151/OPT154 Butano/Tanque OPT105/106/107 Propileno/Tanque OPT150 Butileno/Tanque OPT152/OPT153 Butano Com/Tanque
OPT200/OPT201 IsopentanoTanque OPT202/OPT203/OPT204/OPT205 Platformada/Tanque OPT206/OPT207/OPT210 MTBE/Tanque OPT208/OPT209
G. Lig/ Ix/Tanque OPT211 Crack off/Tanque OPT212/OPT213/OPT214/OPT215/OPT216/OPT217/OPT218/OPT219/OPT220/OPT221/OPT263/OPT264 Ga.
s/ Pb/Tanque OPT222/OPT223 Ga Cracking/Tanque OPT224/OPT225 Ga Alquilada/Tanque OPT250/OPT251 Nafta Média/Tanque OPT252 Nafta
TR/Tanque OPT253/OPT254 Nafta Pesada/Tanque OPT255/OPT256/OPT257/OPT258 Nafta Comp/Tanque OPT259/OPT260 Ga Ligeira/Tanque
OPT261/OPT262 Slop's gasolina/Tanque OPT265/OPT266 Gasolina crack/Tanque
OPT300/OPT301/OPT302/OPT303/OPT304/OPT305/OPT309/OPT606 Petróleo/Tanque OPT306/OPT307/OPT308 AVTUR/FS II/Tanque
OPT350/OPT351/OPT352 Jet A1/Tanque OPT353 J-P 8/Tanque OPT400/OPT401 Gasóleo Interm/Tanque OPT402/OPT403/OPT413/OPT414 Gasóleo
Vácuo/Tanque OPT404/OPT405/OPT406/OPT407/OPT408/OPT409/OPT410/OPT411 Gasóleo Comp/Tanque OPT415/OPT416 LCO/VGO/Tanque
OPT424/OPT425 VGO/Tanque OPT426/OPT427 GO/Petróleo/Tanque OPT500/OPT501/OPT503/OPT504/OPT505/OPT506/OPT507 Res. Atmosf/Tanque
OPT508 Slurry/Tanque OPT509/OPT510 Res. Vác./VB/Tanque OPT511/OPT512/OPT513/OPT514/OPT515 Fuel/Tanque OPT516/OPT517 FuelRAT/Tanque
OPT600/OPT601/OPT602/OPT603/OPT604/OPT607/OPT608/OPT609/OPT610/OPT611/OPT612/OPT613/OPT614/OPT615/OPT616/OPT617/OPT618/OPT
619 Betumes Asf/Tanque OPT605 Nafta/Tanque OPT746/OPT748 Fuel Consumo
Não existe para os Tanques:
Tanque OPT2/OPT3 Crude/Tanque OPT354 J-P 8/Tanque OPT355 Gasóleo/Tanque OPT747 Fuel Consumo

Contenção de agentes extintores contaminados

Sim

Como referido anterior, todos os tanques encontram-se dentro de bacias de retenção cujo o encaminhamento de efluentes é efectuado para o sistema de pré
tratamento da refinaria de Sines e postriormente enviado para a Etar de Ribeira de Moinhos. Assim sendo, qualquer agente de extinção utilizado na zona de
armazenagem é encaminhado para tratamento.

5.1.2. Armazenamento de substâncias perigosas embaladas

Gestão da segurança e do risco

5.1.2 A.

Implementar um sistema de gestão de segurança de acordo com o descrito no BREF.

Sim

a) o armazenamento de substâncias perigosas embaladas é efetuado cumprindo os requisitos legais, nomeadamente no que respeita à prevenção de derrames e
às regras de compatibilidades do produto (questão largamente avaliada no SGSPAG e SGAQSE).

5.1.2 B.

Avaliar os riscos de acidentes e incidentes no local de armazenamento de acordo com os passos descritos no BREF.

Sim

Previsto: deve existir uma política de prevenção de acidentes a ser seguida: 1) identificação do perigo; 2) decidir quem pode ser afetado (ou o quê); 3) avaliar os
riscos associados a cada perigo e se as medidas atuais são as mais corretas; 4) registo de observações significativas; 5) revisão regular do plano.

5.1.2 C.

Identificar a(s) pessoa(s) responsável(eis) pelas operações de armazenagem.

Sim

Em cada armazém existem pessoas designadas, responsáveis pelas várias operações de armazenagem.

5.1.2 D.

Ministrar formação e treino específico em procedimentos de emergência à(s) pessoa(s) responsável(eis) pelas operações de armazenagem e informar os restantes
trabalhadores sobre os riscos de armazenagem de substâncias perigosas e precauções necessárias para o armazenamento em segurança de substâncias de perigosidades
distintas.

Sim

Os trabalhadores dos armazéns recebem o treino necessário referente às várias operações de armazenagem, assim como ações de formação periódicas sobre
as medidas de segurança a adotar durante os trabalhos.

5.1.2 E.

Utilizar armazéns interiores/exteriores cobertos.

A avaliar

5.1.2 F.

Para quantidades de armazenagem inferiores a 2500 l ou kg de substâncias perigosas, implementar células de armazenamento.

A avaliar

5.1.2. G

Isolar a área ou o edifício de armazenamento de substâncias perigosas embaladas de outras áreas de armazenamento, de fontes de ignição e de outros edifícios, dentro ou fora
da instalação, assegurando uma distância suficiente, se necessário com implementação de paredes corta-fogo.

A avaliar

Os produtos químicos são armazenados no armazém geral/central
Rever: incluir descrição sobre o modo de implementação, referindo-se ao armazenameno de todas as substancias perigosas embaladas que se encontrem
armazenadas na Refinaria, em 1 ou mais armazéns, incluido detalhe.

5.1.2 H.

Separar e/ou segregar substâncias incompatíveis.

A avaliar

Os produtos químicos são armazenados no armazém geral/central
Rever: incluir descrição sobre o modo de implementação, referindo-se ao armazenameno de todas as substancias perigosas embaladas que se encontrem
armazenadas na Refinaria, em 1 ou mais armazéns, incluido detalhe.

Formação e responsabilidade

Área de armazenagem
Rever: incluir descrição do modo de implementação, referindo-se ao armazenamento de substâncias perigosas embaladas e portanto armazenadas em armazéns
e não em tanques. Refere-se ao armazenamento de todas e quaisquer substâncias perigosas embaladas que se encontrem armazenadas na Refinaria, em 1 ou
mais armazéns.
Rever: incluir descrição do modo de implementação, referindo-se ao armazenamento de substâncias perigosas embaladas e portanto armazenadas em armazéns
e não em tanques. Refere-se ao armazenamento de todas e quaisquer substâncias perigosas embaladas que se encontrem armazenadas na Refinaria, em 1 ou
mais armazéns.

Separação e segregação

Contenção de derrames e de agentes extintores contaminados

5.1.2 I.

Instalar um bacia estanque que garanta a contenção da totalidade ou parte dos líquidos perigosos nela armazenados.

A avaliar

5.1.2 J.

Instalar um sistema estanque de contenção de agentes extintores nos edifícios e áreas de armazenagem de acordo com o previsto no BREF.

A avaliar

Rever: incluir descrição do modo de implementação, referindo-se ao armazenamento de substâncias perigosas embaladas e portanto armazenadas em armazéns
e não em tanques. Refere-se ao armazenamento de todas e quaisquer substâncias perigosas embaladas que se encontrem armazenadas na Refinaria, em 1 ou
mais armazéns.
Previsto: ter em conta o tipo de substância armazenada e se o seu armazenamento se encontra perto de algum curso de água.
Rever: Incluir detalhe sobre as substâncias perigosas embaladas em armazem e respetiva avaliação sobre a sua localização e condições de armazenamento.

Equipamentos de combate a incêndios

5.1.2 K.

Aplicar um nível de proteção adequado das medidas de prevenção e de combate a incêndios de acordo com o previsto no BREF.

A avaliar

Nível 1 de proteção contra incêndios aplicado com extintores de CO2, espuma ou pó seco . Nível de proteção 1: deteção rápida e sistema de extinção semiautomática ou sistema de combate a incêndios com os bombeiros, deteção de fogo, medidas preventivas e recolha de extintores; Nível 2: deteção de
fogo, recolha de extintores e medidas preventivas; Nível 3: medidas preventivas.
Rever: Esta MTD refere-se a ao armazenamento de substâncias perigosas embaladas e portanto armazenadas em armazéns e não em tanques, pelo que deverá
ser revisto o seu estado de implementação, incluindo detalhe para cada área de armazenamento onde possam estar armazenadas este tipo de substâncias.

A avaliar

As medidas aplicadas assentam no controlo da temperatura e aplicação de teto/ecrã flutuante. Proibição de fumar na área de armazenagem e designar uma
área específica para tal; Implementação das boas práticas em trabalhos de manutenção (a quente); Os veículos que circulam em áreas perigosas
devem ser protegidos segundo algum standard ; Devem ser usados sistemas de aquecimento indireto; Na utilização de equipamento elétrico, a boa
prática inclui aplicar um interruptor principal e um quadro de distribuição numa sala separada resistente ao fogo.
Rever: Esta MTD refere-se a ao armazenamento de substâncias perigosas embaladas e portanto armazenadas em armazéns e não em tanques, pelo que deverá
ser revisto o seu estado de implementação, incluindo detalhe para cada área de armazenamento onde possam estar armazenadas este tipo de substâncias.

Prevenção da ignição

5.1.2 L.

Prevenir a ignição na fonte de acordo com o previsto no BREF

5.1.3. Bacias e lagoas

5.1.3 A.
A. i)
A. ii)
A. iii)

Nas situações normais de operações em que as emissões para o ar sejam significantes, cobrir as bacias e lagoas usando uma das seguintes opções:

Existem apenas bacias na RS

cobertura de plástico

Não

Não implementado.

cobertura flutuante, ou

Não

Não implementado.

cobertura rígida, apenas para pequenas bacias.

Não

Não implementado.

5.1.3 B.

De modo a evitar o transbordo por ação das chuvas em situações em que a bacia ou a lagoa não se encontra coberta, garantir um bordo livre suficiente

Não

Não implementado.

5.1.3 C.

Nas situações de armazenamento de substâncias em bacias ou lagoas onde exista risco de contaminação do solo, aplicar uma barreira impermeável.

Sim

Os solos são impermeabilizados nas imediações dos equipamentos

5.1.4 Cavernas atmosféricas

Emissões para o ar resultantes do funcionamento normal

5.1.4 A.

No caso de cavernas com um leito de água fixo para o armazenamento de hidrocarbonetos líquidos, aplicar equilíbio de vapores.

Não Aplicável

Não existe este tipo de armazenamento na RS, apenas uma caverna pressurizada.

Emissões de incidentes e acidentes (graves)

5.1.4 B.

Para armazenar grandes quantidades de hidrocarbonetos, recorrer ao uso de cavernas sempre que a geologia do local seja adequada.

Não Aplicável

Não existe este tipo de armazenamento na RS

5.1.4 C.

Aplicar um sistema de gestão de segurança para prevenção de acidentes e incidentes.

Não Aplicável

Não existe este tipo de armazenamento na RS

5.1.4 D.

Aplicar e avalir de forma regular um programa de monitorização que inclua, pelo menos, o seguinte:
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Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica alternativa implementada

D. i)

monitorização do padrão de fluxo hidráulico em torno das cavernas por meio de medições de águas subterrâneas, piezómetros e/ou células de pressão, medição da altura de água de
infiltração

Não Aplicável

Não existe este tipo de armazenamento na RS

D. ii)
D. iii)
D. iv)

avaliação da estabilidade da caverna por monitorização sísmica;

Não Aplicável

Não existe este tipo de armazenamento na RS

procedimentos de acompanhamento da qualidade da água por amostragem e análise regulares

Não Aplicável

Não existe este tipo de armazenamento na RS

monitorização de corrosão, incluindo avaliação periódica do revestimento.

Não Aplicável

Não existe este tipo de armazenamento na RS

5.1.4 E.

Para evitar a fuga do produto armazenado da caverna, conceber a caverna de tal forma que, na profundidade a que está situada, a pressão hidrostática das águas subterrâneas
que rodeiam a caverna seja sempre superior à do produto armazenado.

Não Aplicável

Não existe este tipo de armazenamento na RS

5.1.4 F.

Para evitar a entrada de águas de infiltração na caverna, para além de um design adequado, aplicar adicionalmente injeção de cimento

Não Aplicável

Não existe este tipo de armazenamento na RS

5.1.4 G.

Se a água de infiltração que entra na caverna for bombeada para o exterior, aplicar o tratamento de águas residuais previamente à descarga

Não Aplicável

Não existe este tipo de armazenamento na RS

5.1.4 H.

Aplicar proteção automática contra o transbordo

Não Aplicável

Não existe este tipo de armazenamento na RS

5.1.5. Cavernas pressurizadas
Emissões de incidentes e acidentes (graves)

5.1.5 A.

Para armazenar grandes quantidades de hidrocarbonetos, recorrer ao uso cavernas sempre que a geologia do local seja adequada.

Não Aplicável

Não existe este tipo de armazenamento na RS

5.1.5 B.

Aplicar um sistema de gestão de segurança para prevenção de acidentes e incidentes.

Não Aplicável

Não existe este tipo de armazenamento na RS

5.1.5 C.

Aplicar e avalir de forma regular um programa de monitorização que inclua, pelo menos, o seguinte:

Não Aplicável

Não existe este tipo de armazenamento na RS

C. i)

monitorização do padrão de fluxo hidráulico em torno das cavernas por meio de medições de águas subterrâneas, piezómetros e/ou células de pressão, medição da altura de água de
infiltração

Não Aplicável

Não existe este tipo de armazenamento na RS

C. ii)
C. iii)
C. iv)

avaliação da estabilidade da caverna por monitorização sísmica;

Não Aplicável

Não existe este tipo de armazenamento na RS

procedimentos de acompanhamento da qualidade da água por amostragem e análise regulares

Não Aplicável

Não existe este tipo de armazenamento na RS

monitorização de corrosão, incluindo avaliação periódica do revestimento.

Não Aplicável

Não existe este tipo de armazenamento na RS

5.1.5 D.

Para evitar a fuga do produto armazenado da caverna, conceber a caverna de tal forma que, na profundidade a que está situada, a pressão hidrostática das águas subterrâneas
que rodeiam a caverna seja sempre superior à do produto armazenado.

Não Aplicável

Não existe este tipo de armazenamento na RS

5.1.5 E.

Para evitar a entrada de águas de infiltração na caverna, para além de um design adequado, aplicar adicionalmente injeção de cimento

Não Aplicável

Não existe este tipo de armazenamento na RS

5.1.5 F.

Se a água de infiltração que entra na caverna for bombeada para o exterior, aplicar o tratamento de águas residuais previamente à descarga

Não Aplicável

Não existe este tipo de armazenamento na RS

5.1.5 G.

Aplicar proteção automática contra o transbordo

Não Aplicável

Não existe este tipo de armazenamento na RS

5.1.5 H.

Aplicar válvulas de segurança para situações de emergência à superfície

Não Aplicável

Não existe este tipo de armazenamento na RS

5.1.6. Cavernas escavadas por dissolução de maciços salinos

Emissões de incidentes e acidentes (graves)

5.1.6 A.

Para armazenar grandes quantidades de hidrocarbonetos, recorrer ao uso cavernas sempre que a geologia do local seja adequada.

Não Aplicável

Não existe este tipo de armazenamento na RS

5.1.6 B.

Aplicar um sistema de gestão de segurança para prevenção de acidentes e incidentes.

Não Aplicável

Não existe este tipo de armazenamento na RS

5.1.6 C.

Aplicar e avalir de forma regular um programa de monitorização que inclua, pelo menos, o seguinte:
avaliação da estabilidade da caverna por monitorização sísmica;

Não Aplicável

Não existe este tipo de armazenamento na RS

monitorização da corrosão, incluindo avaliação periódica do revestimento;

Não Aplicável

Não existe este tipo de armazenamento na RS

realização de avaliações regulares de sonar para monitorizar eventuais variações de forma, e em particular se for utilizada salmoura não saturada.

Não Aplicável

Não existe este tipo de armazenamento na RS

Não Aplicável

Não existe este tipo de armazenamento na RS

C. i)
C. ii)
C. iii)
5.1.6 D.

Pequenos vestígios de hidrocarbonetos podem estar presentes na interface salmoura/hidrocarboneto devido ao enchimento e vazamento das cavernas. Nestas situações,
separar os hidrocarbonetos na unidade de tratamento de salmoura, proceder à sua recolha e eliminação com segurança.

5.1.7. Armazenamento flutuante
5.1.7 A.

O armazenamento flutuante não é MTD

5.2. TRANSFERÊNCIA E MANUSEAMENTO DE LÍQUIDOS E GASES LIQUEFEITOS

5.2.1. Princípios gerais para prevenção e redução de emissões

Inspeção e manutenção

5.2.1 A.

Implementar uma ferramenta para definir planos de manutenção proativos e desenvolver planos de inspeção baseados na possibilidade de risco, como por exemplo a
abordagem de manutenção baseada no risco e fiabilidade

Sim

Existência de um Plano de Inspeção de Tanque-PIT. A manutenção é realizada de acordo com os requisitos legais aplicáveis e engloba as atividades de inspeção
e manutenção de todos os tanques de toda a instalação.

Programas de deteção e reparação de fugas

5.2.1 B.

Para grandes unidades de armazenamento, e em função dos produtos armazenados, implementar um plano de deteção e reparação de fugas com especial foco nas situações
mais suscetíveis de causar emissões

5.2.1 C.

Minimizar as emissões associadas a atividades de armazenamento em reservatórios, transferência e manuseamento que tenham um efeito negativo significativo no ambiente.

Avaliar a implementação de um plano de deteção e reparação de fugas nos Tanques (identificados como "nãoi implementado"):
Tanque OPT1/OPT2/OPT3/OPT4/OPT5/OPT6/OPT7/OPT8/OPT9/OPT10/OPT11/OPT13/OPT14/OPT15/OPT16 Crude/Tanque
OPT12/OPT17/OPT18/OPT355/OPT412/OPT417/OPT418/OPT419/OPT420/OPT421/OPT422/OPT423/OPT502 Gasóleo/Tanque OPT50 Slops Lig/Tanque
OPT51 Slops Pes/Tanque OPT52/OPT53/OPT54 Slops Húm/Tanque OPT55 Slops crack/Tanque OPT202/OPT203/OPT204/OPT205
Platformada/Tanque OPT206/OPT207/OPT210 MTBE/Tanque OPT208/OPT209 G. Lig/ Ix/Tanque OPT211 Crack off/Tanque
OPT212/OPT213/OPT214/OPT215/OPT216/OPT217/OPT218/OPT219/OPT220/OPT221/OPT263/OPT264 Ga. s/ Pb/Tanque OPT222/OPT223 Ga
Cracking/Tanque OPT224/OPT225 Ga Alquilada/Tanque OPT250/OPT251 Nafta Média/Tanque OPT252 Nafta TR/Tanque OPT253/OPT254 Nafta
Pesada/Tanque OPT255/OPT256/OPT257/OPT258 Nafta Comp/Tanque OPT259/OPT260 Ga Ligeira/Tanque OPT261/OPT262 Slop's gasolina/Tanque
OPT265/OPT266 Gasolina crack/Tanque OPT300/OPT301/OPT302/OPT303/OPT304/OPT305/OPT309/OPT606 Petróleo/Tanque
A avaliar em coordenação com a
OPT306/OPT307/OPT308 AVTUR/FS II/Tanque OPT350/OPT351/OPT352 Jet A1/Tanque OPT353/OPT354 J-P 8/Tanque OPT400/OPT401 Gasóleo
MTD 18 do BREF REF
Interm/Tanque OPT402/OPT403/OPT413/OPT414 Gasóleo Vácuo/Tanque OPT404/OPT405/OPT406/OPT407/OPT408/OPT409/OPT410/OPT411 Gasóleo
Comp/Tanque OPT415/OPT416 LCO/VGO/Tanque OPT424/OPT425 VGO/Tanque OPT426/OPT427 GO/Petróleo/Tanque
OPT500/OPT501/OPT503/OPT504/OPT505/OPT506/OPT507 Res. Atmosf/Tanque OPT508 Slurry/Tanque OPT509/OPT510 Res. Vác./VB/Tanque
OPT511/OPT512/OPT513/OPT514/OPT515 Fuel/Tanque OPT516/OPT517 Fuel-RAT/Tanque
OPT600/OPT601/OPT602/OPT603/OPT604/OPT607/OPT608/OPT609/OPT610/OPT611/OPT612/OPT613/OPT614/OPT615/OPT616/OPT617/OPT618/OPT
619 Betumes Asf/Tanque OPT605 Nafta/Tanque OPT746/OPT747/OPT748 Fuel Consumo
Existe implementado um LDAR no circuito de LPG à imagem do que é feito também na zona fabril, para os Tanques:
Tanque OPT100/OPT101/OPT102/OPT103 Propano/Tanque OPT104/OPT151/OPT154 Butano/Tanque OPT105/106/107 Propileno/Tanque OPT150
Butileno/Tanque OPT152/OPT153 Butano Com/Tanque OPT200/OPT201 Isopentano

Princípio da minimização de emissões no armazenamento em reservatórios

Sim

A minimização das emissões no armazenamento em reservatórios é uma preocupação constante para a refinaria, sempre que é projetado um novo tanque são
tidas em consideração as melhores tecnologias à data.

Sim

Estão definidos procedimentos para todas as atividades, que se encontram para consulta na nossa instalação. Sendo uma instalação de nivel superior está
definido um plano de formação anual para todos os colaboradores, nas áreas consideradas relevantes para a sua atividade.

Gestão da segurança e do risco

5.2.1 D.

Implementar um sistema de gestão de segurança de acordo com o descrito no BREF.
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Procedimentos operacionais e formação

5.2.1 E.

Implementar e seguir as medidas de organização adequadas e garantir a formação e instrução de funcionários para a realização das operações na instalação de forma segura e
responsável

Sim

A RS dispoõe de Plano de Formação, de modo a garantir aprofundadamente todas as questões indicadas, entre outras.

5.2.2. Considerações sobre técnicas de transferência e manuseamento
5.2.2.1. Tubagem

As considerações referentes ao sistema de tubagens tiveram por base as várias BES-1300

5.2.2.1 A.

Para novas situações, aplicar tubagens fechadas acima do solo. Para tubagens subterrâneas existentes, aplicar uma abordagem de manutenção baseada no risco e fiabilidade
de acordo com o previsto no BREF.

Sim

Implementado

5.2.2.1 B.

Minimizar o número de flanges, recorrendo a conexões soldadas e tendo em consideração as limitações dos requisitos operacionais para manutenção dos equipamentos ou
flexibilidade do sistema de transferência.

Sim

Implementado

5.2.2.1 C.

Para conexões de flanges aparafusadas, considerar:

C. i)
C. ii)
C. iii)
C. iv)
C. v)
C. vi)
5.2.2.1 D.
D. i)
D. ii)
D. iii)
D. iv)
5.2.2.1 E.

encaixar flanges cegas em conexões pouco usadas para evitar a abertura acidental

Sim

usar tampas ou tampões nas extremidades de condutas abertas em vez de válvulas

Não Aplicável

Implementado
Não existem extremidades de condutas abertas na RS

garantir que as juntas selecionadas são adequadas ao processo em causa

Sim

Implementado

garantir que a junta está instalada corretamente;

Sim

Implementado

garantir que a junta de flange seja montada e carregada corretamente;

Sim

Implementado

no caso de transferências de substâncias tóxicas, carcinogénicas ou outras substâncias perigosas, implementar juntas de alta integridade.

Sim

Implementado

selecionar materiais de construção resistentes ao produto;

Sim

Implementado

aplicar métodos de construção adequados;

Sim

Implementado

aplicar manutenção preventiva, e;

Sim

Implementado

onde aplicável, aplicar um revestimento interno ou adicionar inibidores de corrosão.

Sim

Implementado

Sim

Implementado

A corrosão interna pode ser causada pela natureza corrosiva do produto a ser transferido. Para prevenir a corrosão:

Para evitar a corrosão externa da tubagem, aplicar um sistema de revestimento de uma, duas ou três camadas dependendo das condições específicas do local (eg. perto do
mar). O revestimento não é normalmente aplicado a tubagens de plástico ou de aço inoxidável.

5.2.2.2. Tratamento de vapores

5.2.2.2 A.

Aplicar o tratamento ou equilíbio de vapores nas emissões significativas da carga e descarga de substâncias voláteis para (ou de) camiões, barcos e navios. A relevância das
emissões depende da substância e do volume emitido e deve ser avaliada caso a caso.

Sim

Existe VRU (Vapour Ricovery Unit) para o enchimento de veículos cisterna

5.2.2.3. Válvulas

5.2.2.3 A.

Para as válvulas considerar:

As considerações feitas referentes às válvulas de controlo tiveram por base a BES-1500-101 (Parte G) aquando da projeção das mesmas.

A. i)
A. ii)

a seleção correta do material de embalagem e construção para aplicação no processo em causa

Sim

identificação das válvulas de maior risco, através de monitorização

Sim

A. iii)

aplicação de válvulas de controlo rotativas ou bombas de velocidade variável

Sim

A. iv)

utilização de válvulas de diafragma, fole ou de parede dupla nas situações em que estão envolvidas de substâncias tóxicas, carcinogénicas ou outras substâncias perigosas

Sim

A. v)

direcionar as válvulas de escape para o sistema de transferência ou armazenamento ou para um sistema de tratamento de vapores

Sim

5.2.2.4. Bombas e Compressores
Instalação e manutenção de bombas e compressores

5.2.2.4 A.

O projeto, instalação e operação de bombas ou do compressores influenciam consideravelmente o potencial de vida e a fiabilidade do sistema vedante, devendo ser
considerados os seguintes fatores:

Para a instalação e manutenção de bombas e compressores foram tidas em conta as BES adequadas

A. i)

fixação adequada da bomba ou unidade de compressão à sua placa de base ou estrutura;

Sim

A. ii)

aplicação de tensões de ligação entre tubagens de acordo com as especificações dos produtores;

Sim

A. iii)

design adequado das tubagens de sucção para minimizar variações hidráulicas;

Sim

A. iv)

alinhamento do eixo e da cápsula de acordo com as recomendações dos produtores

Sim

A. v)

aquando da montagem, proceder ao alinhamento e acoplamento da bomba/compressor de acordo com as recomendações dos produtores

Sim

A. vi)

nivelar corretamente as peças rotativas;

Sim

A. vii)

acionar corretament as bombas e compressores antes do seu funcionamento

Sim

A. viii)

operar a bomba e compressor dentro do nível de desempenho recomendado pelos produtores

Sim

A. ix)

o valor do NPSH (net positive suction head ) disponível deve sempre exceder o valor requerido pelo fabricante da bomba ou compressor;

Sim

A. x)

aplicar controlo e manutenção regulares de equipamentos rotativos e sistemas de vedação, combinados com um programa de reparação ou substituição.

Sim

Sistema de vedação em bombas

5.2.2.4 B.

Selecionar corretamente os tipos de bomba e selagem aplicáveis ao processo, e preferencialmente bombas tecnologicamente concebidas para serem estanques (vide BREF).

Sim

A seleção do tipo de bombas e selagens mais adequados foi feita aquando da fase de projeto consoante a BES-0900-101/102/103

Para os sistemas de vedação em compressores teve-se em conta as BES apropriadas, na fase de projeto

Sistemas de vedação em compressores

5.2.2.4 C.

Para compressores que transferem gases não tóxicos, aplicar vedantes mecânicos lubrificados a gás

Sim

5.2.2.4 D.

Para compressores que transferem gases tóxicos, aplicar vedantes duplos com barreira de líquido ou gás e purgar o lado do processo do vedante de contenção com um gás
tampão inerte.

Sim

5.2.2.4 E.

Para serviços de alta pressão, aplicar um sistema vedante triplo em série.

Sim

5.2.2.5 Conexões para amostragem

5.2.2.5 A.

Para pontos de amostragem de produtos voláteis, aplicar uma válvula de amostragem de aperto ou válvula de agulha e válvula de bloqueio. Quando as linhas de amostragem
exigirem purga, aplicar linhas de amostragem em circuito fechado.

Sim

Teve-se em vista as BES apropriadas quando foi projetado este tipo de equipamentos

5.3. ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS SÓLIDOS

5.3.1. Armazenamento aberto
5.3.1 A.

Aplicar armazenamento fechado utilizando medidas primárias (eg. silos, bunkers , funis de enchimento e contentores) para eliminar, tanto quanto possível, a influência do
vento e evitar a formação de poeiras.

Sim

É aplicado o armazenamento fechado em todos os casos. Tanque (OPT 757) e 3 silos

5.3.1 B.

No caso de armazenamento aberto, proceder a inspeções visuais de forma regular ou contínua para avaliar a ocorrência de emissões de poeiras e verificar se as medidas
preventivas se encontram em bom funcionamento

Não

Não existe nenhum plano de inspeção com uma periodicidade definida, tendo em conta que o armazenamento de sólidos é fechado.

5.3.1 C.

No caso de armazenamento aberto a longo prazo, implementar uma das seguintes técnicas ou uma combinação adequada das mesmas:

C. i)

humedecer a superfície utilizando substâncias com propriedades duradouras de aglutinação de poeiras

Não Aplicável

Não existe este tipo de armazenamento na RS

C. ii)

cobertura da superfície (eg. lonas, encerados);

Não Aplicável

Não existe este tipo de armazenamento na RS

C. iii)

solidificação da superfície;

Não Aplicável

Não existe este tipo de armazenamento na RS

C. iv)

aplicação de relva sobre a superfície.

Não Aplicável

Não existe este tipo de armazenamento na RS

5.3.1. D

Para armazenamento aberto a curto prazo, implementar uma das seguintes técnicas ou uma combinação adequada das mesmas:

D. i)

humedecer a superfície utilizando substâncias com propriedades duradouras aglutinantes de poeiras

D. ii)
D. iii)

5.3.1. E

Não

Não implementado - ver abaixo alternativa

humedecer a superfície com água;

Sim

Implementado

cobertura da superfície (eg. lonas, encerados).

Não

Não implementado - ver acima alternativa

Medidas adicionais para reduzir as emissões de poeira do armazenamento aberto, de longo e curto prazo, incluem:
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colocar o eixo longitudinal da pilha de material sólido paralelo ao vento predominante;

Não

utilizadas técnicas alternativas

E. ii)

aplicar plantações de proteção, cercas corta-vento ou posicionar a pilha/monte contra o vento para reduzir a velocidade do vento;

Sim

Aplicação de muros laterais e corta-ventos

E. iii)

na medida do possível, aplicar apenas uma pilha de material sólido em vez de várias

Sim

Implementado

E. iv)

proceder ao armazenamento com muros de contenção de forma a reduzir a superfície livre e minimizar as emissões difusas de poeiras. Esta redução é maximizada se o muro for colocado a
montante da pilha de material sólido

Sim

Implementado

E. v)

instalar as paredes de contenção próximas entre si

Sim

Implementado

Silos e tanque para armazenagem de enxofre pastilhado.

E. i)

5.3.2. Armazenamento Fechado

5.3.2 A.

Aplicar armazenamento fechado usando, eg. silos, bunkers , funis de enchimento e contentores. Nas situações em que o armazenamento em silos não é apropriado, o recurso
a um armazém/barracão pode ser uma alternativa. Este será o caso em que eg. para além do próprio armazenamento haja necessidade de proceder à mistura do material sólido

Sim

5.3.2 B.

No caso dos silos, adotar um design adequado para garantir estabilidade e evitar o seu desmoronamento

Sim

5.3.2 C.

No caso de armazéns/barracões, aplicar ventilação adequada, sistemas de filtragem e manter as portas fechadas.

5.3.2 D.

Aplicar sistemas de redução de poeiras e garantir níveis de emissão previstos no BREF, dependendo da natureza/tipo de substância armazenada. O tipo de técnica de redução
deve ser determinado com base numa análise caso a caso.

5.3.2 E.

No caso dos silos que contenham sólidos orgânicos, os mesmos devem ser resistentes à explosão e equipados com uma válvula de fecho rápido para evitar que a entrada de
oxigénio no silo

Não Aplicável
Sim
Não Aplicável

O design adequado dos silos foi estipulado na fase de projeto destes equipamentos, onde se teve em conta a BES correspondente
Não existe este tipo de armazenamento na RS
Implementado
Não existe este tipo de armazenamento na RS

5.3.3. Armazenamento de sólidos perigosos embalados

5.3.3 A.

Detalhes de MTD relativas ao armazenamento de sólidos perigosos embalados na Secção 5.1.2. do BREF

A avaliar

No parque de tanques não se efetua a armazenagem de sólidos embalados.
Rever: identificar substâncias armazenadas no estado sólido com caracteristicas de perigosidade considerando a totalidade da instalação da Refinaria e tomando
em consideração o local de armazenamento onde, cada uma / parte / o todo (consoante aplicável), se procede à sua armazenagem, incluir, para área de
armazenagem, detalhe sobre o modo de implementação.

Sim

Existe algum plano de segurança que contenha os passos: 1) identificação do risco; 2) decidir quem/o quê que pode ficar danificado; 3) avaliação dos riscos e se
as precauções atuais estão a ser tomadas; 4) e 5) Assinalar acontecimentos pontuais e frequência da revisão de tal plano

5.3.4. Prevenção de incidentes e acidentes (graves)

Gestão da segurança e do risco

5.3.4 A.

Para prevenir incidentes e acidentes, aplicar um sistema de gestão de segurança de acordo com o descrito no BREF.

5.4. TRANSFERÊNCIA E MANUSEAMENTO DE MATERIAIS SÓLIDOS

5.4.1. Abordagens genéricas para minimização de poeiras com origem nos processos de transferência e manuseamento
5.4.1 A.

Evitar a dispersão de poeiras devido a atividades de carga e descarga ao ar livre, agendando a transferência, tanto quanto possível, para períodos em que a velocidade do
vento é baixa.

Sim

Rever: incluir descrição sobre o modo de implementação.

5.4.1 B.

Garantir distâncias de transporte o mais curtas possível e recorrer, sempre que possível, a medidas de transporte em contínuo.

Sim

Rever: incluir descrição sobre o modo de implementação.

5.4.1 C.

Ao utilizar uma pá mecânica, reduzir a altura de queda e selecionar a melhor posição durante a descarga para um camião

Sim

Rever: incluir descrição sobre o modo de implementação.

5.4.1 D.

Ajustar a velocidade dos veículos que circulam na instalação pde forma a evitar ou minimizar a formação de poeiras

Sim

Rever: incluir descrição sobre o modo de implementação.

5.4.1 E.

No caso de vias utilizadas somente por camiões e carros, implementar superfícies duras nas estradas, eg. betão ou asfalto, de forma a que possam ser facilmente limpas e
evitar a formação de poeiras pelos veículos.

Sim

Rever: incluir descrição sobre o modo de implementação.

5.4.1 F.

Proceder à limpeza das estradas dotadas de superfícies duras.

Sim

Rever: incluir descrição sobre o modo de implementação.

5.4.1 G.

Manter limpos os pneus dos veículos. A frequência de limpeza e tipo de unidade de limpeza a adotar deve ser decidida caso a caso.

Sim

Rever: incluir descrição sobre o modo de implementação.

5.4.1 H.

Para cargas/descargas mais suscetíveis ao vento, e no caso de produtos molháveis, humedecer o produto.

Sim

Rever: incluir descrição sobre o modo de implementação.

5.4.1 I.

Para atividades de carga/descarga, minimizar a velocidade de descida e a altura de queda livre do produto. A redução da velocidade de descida pode ser conseguida através
das seguintes técnicas:

I. i)

instalar defletores dentro dos tubos de enchimento

Não aplicável

utilizadas técnicas alternativas (ver ponto iii)

I. ii)

aplicar uma cabeça de carga na extremidade da tubagem ou tubo para regular a velocidade de saída

Não aplicável

utilizadas técnicas alternativas (ver ponto iii)

I. iii)

aplicar uma cascata (por exemplo, tubo em cascata ou funil de carga/descarga)

I. iv)

5.4.1 J.

aplicar um ângulo de inclinação mínimo através de eg. calhas

Sim
Não aplicável

utilizadas técnicas alternativas (ver ponto iii)

Para minimizar a altura de queda livre do produto, a saída do sistema de descarga deve ser orientado para o fundo do espaço de carga ou para o topo do material já empilhado.
Técnicas de carga para o efeito incluem:

J. i)

tubagens de enchimento de altura ajustável

Não aplicável

Rever: incluir fundamentação incluindo indicação dos motivos da não aplicabilidade

J. ii)

tubos de enchimento de altura ajustável, e

Não aplicável

Rever: incluir fundamentação incluindo indicação dos motivos da não aplicabilidade

J. iii)

tubos em cascata de altura ajustável.

Não aplicável

Rever: incluir fundamentação incluindo indicação dos motivos da não aplicabilidade

Não Aplicável

Não existe garra mecânica

5.4.2. Considerações sobre técnicas de transferência

Garra mecânica

5.4.2 A.

Para aplicar uma garra mecânica, deve ser seguido o diagrama de decisão previsto no BREF e manter a garra sobre o funil durante um período de tempo suficiente após a
descarga do material.

5.4.2 B.

No caso de garras mecânicas novas, selecionar equipamentos com as seguintes propriedades:

B. i)

forma geométrica e capacidade de carga ótima;

Não Aplicável

B. ii)

o volume da garra deve ser sempre maior do que o volume que é dado pela curvatura da garra

Não Aplicável

B. iii)

a superfície deve ser lisa para evitar a aderência do material, e

Não Aplicável

B. iv)

a garra deve ter boa capacidade de contenção durante toda a operação

Não Aplicável

Transportadores e calhas de transferência

5.4.2 C.

Para todos os tipos de substâncias, projetar o transportador para as calhas de transferência de forma a que o derrame seja reduzido ao mínimo (vide mais detalhes no BREF).

Não Aplicável

5.4.2 D.

Para os produtos não ou ligeiramente sensíveis à deriva (S5) e moderadamente sensíveis à deriva e molháveis (S4), aplicar uma correia transportadora aberta e adicionalmente,
dependendo das circunstâncias locais, aplicar uma das seguintes técnicas ou uma combinação adequada das mesmas:

Não Aplicável

D. i)

proteção lateral contra o vento;

Não Aplicável

D. ii)

pulverização de água e pulverização a jato nos pontos de transferência e/ou;

Não Aplicável

D. iii)

limpeza da correia/tapete.

Não Aplicável

5.4.2 E.
E. i)

Para produtos altamente sensíveis à deriva (S1 e S2) e moderadamente sensíveis à deriva, não molháveis (S3), considerar para situações novas:

Não existe calha de transferência

A avaliar

Enxofre (único armazenamento sólido a granel) não se enquadra
Rever: de acordo com a condição do TUA no campo "Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos" / "Medidas/Condições a cumprir relativamente
aos produtos intermédios e ou finais"

Aplicação de transportadores fechados, ou sistemas onde a própria correia ou uma segunda correia bloqueia o material, tais como:

E. i) a)

Transportadores pneumáticos;

A avaliar

Rever: de acordo com a condição do TUA no campo "Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos" / "Medidas/Condições a cumprir relativamente aos produtos
intermédios e ou finais"

E. i) b)

Transportadores de corrente;

A avaliar

Rever: de acordo com a condição do TUA no campo "Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos" / "Medidas/Condições a cumprir relativamente aos produtos
intermédios e ou finais"
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Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
(mês.ano)
da gama de VEA/VCA

n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

E. i) c)

Transportadores de parafuso

A avaliar

E. i) d)

Transportador de correia de tubo;

A avaliar

Transportador de correia de laço;

A avaliar

Transportador de dupla correia.

A avaliar

E. i) e)
E. i) f)
E. ii)

Rever: de acordo com a condição do TUA no campo "Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos" / "Medidas/Condições a cumprir relativamente aos produtos
intermédios e ou finais"
Rever: de acordo com a condição do TUA no campo "Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos" / "Medidas/Condições a cumprir relativamente aos produtos
intermédios e ou finais"
Rever: de acordo com a condição do TUA no campo "Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos" / "Medidas/Condições a cumprir relativamente aos produtos
intermédios e ou finais"
Rever: de acordo com a condição do TUA no campo "Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos" / "Medidas/Condições a cumprir relativamente aos produtos
intermédios e ou finais"

Ou aplicar correias transportadoras fechadas, sem polias de suporte, tais como:

E. ii) a)

Transportador aerobelt

A avaliar

E. ii) b)

Transportador de baixa fricção

A avaliar

Transportador com diabolos.

A avaliar

E. ii) c)

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica alternativa implementada

5.4.2 F.

O tipo de transportador depende da substância a ser transportada e do local, deve ser decidido com base numa análise caso a caso.

A avaliar

5.4.2 G.

Para os transportadores convencionais existentes, o transporte de produtos altamente sensíveis à deriva (S1 e S2) e produtos moderadamente sensíveis à deriva, não
molháveis (S3), aplicar um sistema de encapsulamento.

A avaliar

5.4.2 H.

Ao aplicar um sistema de extração, filtrar o fluxo de ar de saída

A avaliar

5.4.2 I.

Para reduzir o consumo de energia para correias transportadoras, aplicar:

A avaliar

I. i)

uma boa conceção do transportador, incluindo folgas e espaço entre folgas;

A avaliar

I. ii)

uma tolerância de instalação precisa; e

A avaliar

I. iii)

uma correia com baixa resistência ao rolamento.

A avaliar

Rever: de acordo com a condição do TUA no campo "Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos" / "Medidas/Condições a cumprir relativamente aos produtos
intermédios e ou finais"
Rever: de acordo com a condição do TUA no campo "Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos" / "Medidas/Condições a cumprir relativamente aos produtos
intermédios e ou finais"
Rever: de acordo com a condição do TUA no campo "Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos" / "Medidas/Condições a cumprir relativamente aos produtos
intermédios e ou finais"
O tipo de transportador é aplicado com base na sua função para determinado produto e é especificado na fase de projeto.
Rever: de acordo com a condição do TUA no campo "Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos" / "Medidas/Condições a cumprir relativamente aos produtos
intermédios e ou finais"
Tendo em conta o tipo de produto a ser manuseado. não existe necessidade de tal medida
Rever: de acordo com a condição do TUA no campo "Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos" / "Medidas/Condições a cumprir relativamente aos produtos
intermédios e ou finais"
Tendo em conta o tipo de produto a ser manuseado. não existe necessidade de tal medida
Rever: de acordo com a condição do TUA no campo "Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos" / "Medidas/Condições a cumprir relativamente aos produtos
intermédios e ou finais"
Tendo em conta o tipo de produto a ser manuseado. não existe necessidade de tal medida
Rever: de acordo com a condição do TUA no campo "Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos" / "Medidas/Condições a cumprir relativamente aos produtos
intermédios e ou finais"
Tendo em conta o tipo de produto a ser manuseado. não existe necessidade de tal medida
Rever: de acordo com a condição do TUA no campo "Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos" / "Medidas/Condições a cumprir relativamente aos produtos
intermédios e ou finais"
Tendo em conta o tipo de produto a ser manuseado. não existe necessidade de tal medida
Rever: de acordo com a condição do TUA no campo "Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos" / "Medidas/Condições a cumprir relativamente aos produtos
intermédios e ou finais"
Tendo em conta o tipo de produto a ser manuseado. não existe necessidade de tal medida
Rever: de acordo com a condição do TUA no campo "Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos" / "Medidas/Condições a cumprir relativamente aos produtos
intermédios e ou finais"
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VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

Título de Emissão
de Gases com Efeito de Estufa
TEGEE 196.04 IV
Nos termos do Decreto-Lei n.º 12/2020, de 6 de abril, é concedido o título de
emissão de gases com efeito de estufa n.º 196 ao operador,

Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A.
com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 500 697 370, referente à
instalação

Refinaria de Sines
sita em Sines, 7520 – 952 Sines, que desenvolve as atividades a seguir descritas:
Atividades do Anexo II do Decreto-Lei n.º 12/2020, de 6 de abril:
Refinação de óleos minerais
Combustão de combustíveis em instalações com uma potência térmica
nominal total superior a 20 MW (excluem-se as instalações de incineração de
resíduos perigosos ou resíduos urbanos independentemente da potência térmica
nominal).

Para efeitos do referido diploma, é autorizada a emissão de dióxido de carbono
equivalente na instalação do operador acima identificado, a partir das fontes de
emissão enumeradas no Plano de Monitorização de Emissões anexo do presente
título.
Produção de efeitos:
O Plano de Monitorização de Emissões Anuais produz efeitos a partir de 17 de janeiro de
2022.

Amadora, 17 de janeiro de 2022

A Vogal do Conselho Diretivo da APA, I.P.

Ana Teresa
Perez

Assinado de forma digital
por Ana Teresa Perez
Dados: 2022.01.17
20:29:29 Z

Ana Teresa Perez

TEGEE.196.04 IV

Condições do título:
1. O operador detentor do presente título fica sujeito, nos termos do artigo 32.º do Decreto-Lei
n.º 12/2020, de 6 de abril, aos requisitos de monitorização descritos no plano de monitorização do
presente título de emissão de gases com efeito de estufa, no que respeita às emissões de dióxido
de carbono equivalente;
2. O operador detentor do presente título está obrigado a comunicar à Agência Portuguesa do
Ambiente I.P. (APA, IP), até 31 de março de cada ano, informações relativas às emissões da
instalação verificadas no ano anterior, de acordo com o disposto no artigo 32.º do Decreto-Lei
n.º 12/2020, de 6 de abril, e do Regulamento de Execução (UE) 2018/2066 da Comissão, de 19 de
dezembro de 2018, alterado pelo Regulamento de Execução (UE) 2020/2085 da Comissão, de 14
de dezembro de 2020;
3. O operador detentor do presente título deve submeter o relatório relativo às emissões anuais da
instalação, referido no número anterior, a um verificador independente e informar a APA, IP, até
31 de março de cada ano, dos resultados da verificação, nos termos do artigo 33.º do Decreto-Lei
n.º 12/2020, de 6 de abril;
4. O operador detentor do presente título não pode transferir licenças de emissão enquanto o
relatório relativo às emissões da instalação não for considerado satisfatório nos termos dos n os 3 e
4 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 12/2020, de 6 de abril, e em função dos critérios fixados no
Regulamento de Execução (UE) 2018/2067, da Comissão, de 19 de dezembro de 2018;
5. O operador detentor do presente título está obrigado a devolver licenças de emissão equivalentes
ao total das emissões da instalação em cada ano civil, após a respetiva verificação, até 30 de abril
do ano subsequente, de acordo com o artigo 24.º do Decreto-Lei n.º12/2020, de 6 de abril;
6. Caso o operador detentor do presente título não devolva, até 30 de abril de cada ano civil, as
licenças de emissão suficientes para cobrir as suas emissões relativas ao ano anterior, fica
obrigado a pagar a penalização por emissões excedentárias prevista no artigo 36.º do Decreto-Lei
n.º12/2020, de 6 de abril;
7. O operador detentor do presente título que beneficie de atribuição de licenças de emissão a título
gratuito deve estar habilitado por um Plano Metodológico de Monitorização emitido pela APA, I. P.,
que contenha a metodologia de monitorização dos níveis de atividade, de acordo com as regras
estabelecidas no Regulamento Delegado (UE) n.º 2019/331, da Comissão, de 19 de dezembro de
2018;
8. O operador detentor do presente título que beneficie de atribuição de licenças de emissão a título
gratuito encontra-se, nos termos do n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º12/2020, de 6 de abril,
obrigado a apresentar à APA, IP, até 31 de março de cada ano, o relatório de nível de atividade
que contém toda a informação relevante relativa ao nível de atividade do ano anterior,
previamente sujeita a um processo de verificação por um verificador acreditado de acordo com o
Regulamento de Execução (UE) n.º 2018/2067, da Comissão, de 19 de dezembro de 2018;
9. O operador detentor do presente título de gases com efeito de estufa encontra-se obrigado a
comunicar atempadamente à entidade coordenadora pelo respetivo processo de licenciamento da
atividade quaisquer alterações previstas na natureza ou do funcionamento da instalação, que
possam exigir a atualização do presente título, em cumprimento do disposto nos n.ºs 1 e 2 do
artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 12/2020, de 6 de abril;
10. As alterações não significativas ao presente título deverão ser registadas pelos operadores e
comunicadas à APA, IP, durante os meses de junho e dezembro, consoante ocorram,
respetivamente, no primeiro ou no segundo semestre do ano a que dizem respeito, ao abrigo do
disposto nos n.ºs 7 e 8 do artigo 10.º do Decreto-Lei nº12/2020, de 6 de abril.

Observações:
- Instalação abrangida pelo Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto (Diploma PCIP).
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Processo n.º: 450.10.02.02.017777.2017.RH6
Utilização n.º: A000551.2018.RH6
Início: 2018/01/11

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
Código APA

APA00035467

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

500697370

Nome/Denominação Social*

Petróleos de Portugal - Petrogal S.A.

Idioma

Português

Morada*

Rua Tomás da Fonseca, Torre C, Piso 9

Localidade*

LISBOA

Código Postal

1600-209

Concelho*

Lisboa

Telefones

217242500

Fax

217242965

Localização
Designação da captação

Captação aguas subterrâneas - Furo 1

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio/Parcela

Refinaria de Sines

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Alentejo Litoral / Sines / Sines

Longitude

-8.80452

Latitude

37.96816

Região Hidrográfica

Sado e Mira

Bacia Hidrográfica

Costeiras entre o Sado e o Mira

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Perfuração:
Método

Rotopercussão

Profundidade (m)

212.0

Diâmetro máximo (mm)

330.0

Profundidade do sistema de extração (m)

190.0

Cimentação anular até à profundidade de (m)

20.0

Nº ralos

8
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Localização dos ralos (m)

93-96,5; 147-156; 158-162; 165-171; 174-180; 183-196; 199-201

Revestimento:
Tipo

PVC

Profundidade (m)

212.0

Diâmetro máximo da coluna (mm)

330.0

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

55.0

Caudal máximo instântaneo (l/s)

50.000

Volume máximo anual (m3)

446400.0

Mês de maior consumo

julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

37200

Nº horas/dia em extração

8

Nº dias/mês em extração

30

Nº meses/ano em extração

12

Finalidades
Atividade Industrial
Tipo de indústria

Fabricação de produtos petroliferos refinados

CAE Principal

19201 : Fabricação de produtos petrolíferos refinados

Condições Gerais
1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.
2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.
3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.
4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.
5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.
6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.
7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.
8ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.
9ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.
10ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.
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11ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.
12ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.
13ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
14ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
15ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.
16ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.

Outras Condições
1ª A presente Autorização anula e substitui a Licença n.º 1039/DALBA/2003.
2ª A captação será exclusivamente utilizada para atividade industrial no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia
autorização da entidade licenciadora.
3ª Num raio de com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de resíduos de
qualquer natureza.
4ª A APA, I.P. reserva o direito de restringir excepcionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos, por período a definir, em
situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidente/incidentes ambientais.
5ª A APA, I.P. reserva-se o direito de ordenar a interrupção das bombagens, podendo haver lugar a revisão ou revogação do título de
captação, se forem detetados impactes negativos resultantes da captação face às disponibilidades hídricas locais ou regionais.
6ª Os poços ou furos de pesquisa e captação de águas repuxantes são munidos de dispositivos que impeçam o desperdício de água.
7ª O utilizador é obrigado a implementar medidas adequadas à proteção e manutenção da captação, nomeadamente proceder de
modo a que não haja poluição química ou microbiológica da água a explorar, por águas de pior qualidade ou outras fontes poluentes
e proteger a captação, com tampa amovível e estrutura de protecção.
8ª Na tampa de proteção da captação, antes e depois de equipada, deve ser aberto um orifício de diâmetro não inferior a 20 mm com
ligação a um tubo piezométrico, obturado por um bujão, destinado a permitir a introdução de aparelhos de medida dos níveis da
água.
9ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

37200 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar
O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade mensal.
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador],
[Volume extraído], [Observações].
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.017778.2017.RH6
Utilização n.º: A000561.2018.RH6
Início: 2018/01/11

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
Código APA

APA00035467

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

500697370

Nome/Denominação Social*

Petróleos de Portugal - Petrogal S.A.

Idioma

Português

Morada*

Rua Tomás da Fonseca, Torre C, Piso 9

Localidade*

LISBOA

Código Postal

1600-209

Concelho*

Lisboa

Telefones

217242500

Fax

217242965

Localização
Designação da captação

captação aguas subterrâneas - Furo 2

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio/Parcela

Refinaria de Sines

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Alentejo Litoral / Sines / Sines

Longitude

-8.79766

Latitude

37.96388

Região Hidrográfica

Sado e Mira

Bacia Hidrográfica

Costeiras entre o Sado e o Mira

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Perfuração:
Método

Rotopercussão

Profundidade (m)

150.0

Diâmetro máximo (mm)

305.0

Profundidade do sistema de extração (m)

140.0

Cimentação anular até à profundidade de (m)

35.0

Nº ralos

8
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Localização dos ralos (m)

81-84; 87-96; 99-102; 105-114; 117-123; 132-135; 138-141: 144-147

Revestimento:
Tipo

Aço

Profundidade (m)

150.0

Diâmetro máximo da coluna (mm)

305.0

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

14.0

Caudal máximo instântaneo (l/s)

11.000

Volume máximo anual (m3)

142848.0

Mês de maior consumo

agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

11904

Nº horas/dia em extração

16

Nº dias/mês em extração

30

Nº meses/ano em extração

12

Finalidades
Atividade Industrial
Tipo de indústria

fabricação de produtos petrolíferos refinados

CAE Principal

19201 : Fabricação de produtos petrolíferos refinados

Condições Gerais
1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.
2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.
3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.
4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.
5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.
6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.
7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.
8ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.
9ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.
10ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.
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11ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.
12ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.
13ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
14ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
15ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.
16ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.

Outras Condições
1ª A presente Autorização anula e substitui a Licença n.º 1040/DALBA/2003.
2ª A captação será exclusivamente utilizada para atividade industrial no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia
autorização da entidade licenciadora.
3ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de
resíduos de qualquer natureza.
4ª A APA, I.P. reserva o direito de restringir excepcionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos, por período a definir, em
situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidente/incidentes ambientais.
5ª A APA, I.P. reserva-se o direito de ordenar a interrupção das bombagens, podendo haver lugar a revisão ou revogação do título de
captação, se forem detetados impactes negativos resultantes da captação face às disponibilidades hídricas locais ou regionais.
6ª Os poços ou furos de pesquisa e captação de águas repuxantes são munidos de dispositivos que impeçam o desperdício de água.
7ª O utilizador é obrigado a implementar medidas adequadas à proteção e manutenção da captação, nomeadamente proceder de
modo a que não haja poluição química ou microbiológica da água a explorar, por águas de pior qualidade ou outras fontes poluentes
e proteger a captação, com tampa amovível e estrutura de protecção.
8ª Na tampa de proteção da captação, antes e depois de equipada, deve ser aberto um orifício de diâmetro não inferior a 20 mm com
ligação a um tubo piezométrico, obturado por um bujão, destinado a permitir a introdução de aparelhos de medida dos níveis da
água.
9ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

11904 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar
O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade mensal.
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador],
[Volume extraído], [Observações].
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.017779.2017.RH6
Utilização n.º: A000568.2018.RH6
Início: 2018/01/11

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
Código APA

APA00035467

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

500697370

Nome/Denominação Social*

Petróleos de Portugal - Petrogal S.A.

Idioma

Português

Morada*

Rua Tomás da Fonseca, Torre C, Piso 9

Localidade*

LISBOA

Código Postal

1600-209

Concelho*

Lisboa

Telefones

217242500

Fax

217242965

Localização
Designação da captação

captação aguas subterrâneas -Furo 3

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio/Parcela

Refinaria de Sines

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Alentejo Litoral / Sines / Sines

Longitude

-8.80063

Latitude

37.96548

Região Hidrográfica

Sado e Mira

Bacia Hidrográfica

Costeiras entre o Sado e o Mira

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Perfuração:
Método

Rotary com circulação inversa

Profundidade (m)

144.0

Diâmetro máximo (mm)

300.0

Profundidade do sistema de extração (m)

135.0

Nº ralos

8

Localização dos ralos (m)

71-77; 79-85; 88-90; 93-97; 106-110; 114-120; 122-126; 128-132

1/4 A000568.2018.RH6

Revestimento:
Tipo

Aço

Profundidade (m)

144.0

Diâmetro máximo da coluna (mm)

300.0

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

13.0

Caudal máximo instântaneo (l/s)

8.000

Volume máximo anual (m3)

98208.0

Mês de maior consumo

agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

8184

Nº horas/dia em extração

16

Nº dias/mês em extração

30

Nº meses/ano em extração

12

Finalidades
Atividade Industrial
Tipo de indústria

Fabricação de produtos petrolíferos refinados

CAE Principal

19201 : Fabricação de produtos petrolíferos refinados

Condições Gerais
1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.
2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.
3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.
4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.
5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.
6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.
7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.
8ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.
9ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.
10ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.
11ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
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suportadas pelo seu titular.
12ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.
13ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
14ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
15ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.
16ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.

Outras Condições
1ª A presente Autorização anula e substitui a Licença n.º 1041/DALBA/2003.
2ª A captação será exclusivamente utilizada para atividade industrial no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia
autorização da entidade licenciadora.
3ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de
resíduos de qualquer natureza.
4ª A APA, I.P. reserva o direito de restringir excepcionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos, por período a definir, em
situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidente/incidentes ambientais.
5ª A APA, I.P. reserva-se o direito de ordenar a interrupção das bombagens, podendo haver lugar a revisão ou revogação do título de
captação, se forem detetados impactes negativos resultantes da captação face às disponibilidades hídricas locais ou regionais.
6ª Os poços ou furos de pesquisa e captação de águas repuxantes são munidos de dispositivos que impeçam o desperdício de água.
7ª O utilizador é obrigado a implementar medidas adequadas à proteção e manutenção da captação, nomeadamente proceder de
modo a que não haja poluição química ou microbiológica da água a explorar, por águas de pior qualidade ou outras fontes poluentes
e proteger a captação, com tampa amovível e estrutura de protecção.
8ª Na tampa de proteção da captação, antes e depois de equipada, deve ser aberto um orifício de diâmetro não inferior a 20 mm com
ligação a um tubo piezométrico, obturado por um bujão, destinado a permitir a introdução de aparelhos de medida dos níveis da
água.
9ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

8184 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar
O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade mensal.
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador],
[Volume extraído], [Observações].
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.004938.2021.RH6
Utilização n.º: A005069.2021.RH6
Início: 2021/03/15

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
Código APA

APA00035467

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

500697370

Nome/Denominação Social*

Petrogal, S.A.

Idioma

Português

Morada*

Rua Tomás da Fonseca, Torre C, Piso 9

Localidade*

LISBOA

Código Postal

1600-209

Concelho*

Lisboa

Telefones

217242500

Fax

217242965

Obrigação de correcção de Dados de Perfil

|_|

Localização
Designação da captação

Furo 4

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio/Parcela

Refinaria de Sines

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Alentejo Litoral / Sines / Sines

Longitude

-8.795119

Latitude

37.960199

Região Hidrográfica

Sado e Mira

Bacia Hidrográfica

Costeiras entre o Sado e o Mira

Sub-Bacia Hidrográfica

PT06SUL1642 :: Ribeira de Moinhos

Tipo de massa de água

SUBTERRANEA

Massa de água

PTO35 :: SINES - ZONA SUL

Classificação do estado/potencial ecológico
Medíocre
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa
de água

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Perfuração:

1/4 A005069.2021.RH6

Método

Rotopercussão

Profundidade (m)

220.0

Diâmetro máximo (mm)

300.0

Profundidade do sistema de extração (m)

210.0

Cimentação anular até à profundidade de (m)

0.0

Nº ralos

0

Localização dos ralos (m)

0

Revestimento:
Tipo

PVC

Profundidade (m)

220.0

Diâmetro máximo da coluna (mm)

300.0

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Outro

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

0.0

Caudal máximo instântaneo (l/s)

0.000

Volume máximo anual (m3)

0.0

Mês de maior consumo

agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

0

Nº horas/dia em extração

0

Nº dias/mês em extração

0

Nº meses/ano em extração

0

Finalidades
Atividades de outro tipo
Complemento à rede piezométrica da Refinaria de Sines

Condições Gerais
1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.
2ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.
3ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.
4ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.
5ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.
6ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.
7ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.
8ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.
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9ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
10ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
11ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.

Outras Condições
1ª A captação será exclusivamente utilizada para investigação da qualidade da água subterrânea no local supra indicado, fim que não
pode ser alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.

Administrador Regional da ARH Alentejo

André Matoso
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Tabela 1. - Parâmetros a analisar e limiares/NQA

Parâmetro
pH (medição local)
Condutividade, a 25ºC (medição
local)

Unidades_Resultados
Escala de Sorënsen

LIMIAR/NQA
5,5-9,0

µS/cm

2500

Azoto Amoniacal/Amónia

mg/l NH4

0,5

Nitratos

mg/l NO3

Cloretos

mg/l Cl

50
250

Sulfatos

mg/l SO4

250

Nitritos

mg/l NO2

Fósforo

mg/l P

0,5
0,13

Fosfato

mg/l P2O5

Alumínio
Arsénio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Crómio
Ferro
Manganês
Mercúrio
Níquel
Prata
Selénio
Zinco
Cobalto
Titânio
Vanádio
Benzeno
Tolueno
Etilbenzeno
Meta- & para-Xileno
Orto-Xileno
Soma de Xilenos
Éter terc-butilmetílico (MTBE)
TPH Totais C5-C10
TPH Totais C10-C40
Tetracloroeteno
Tricloroeteno
Naftaleno
Acenaftileno
Acenafteno
Fluoreno
Fenantreno

µg/l Al
mg/l As
mg/l Cd
mg/l Pb
mg/l Cu
µg/l Cr
µg/l Fe
µg/l Mn
mg/l Hg
µg/l Ni
µg/l Ag
µg/l Se
µg/l Zn
mg/l Co
µg/l Ti
mg/l V
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

200
0,01
0,005
0,01
2
50
200
50
0,001
20
10
30
50
10
nd
1
1
7
4
´´2,4
0,65
´10
Soma=10
2,4
1,3
0,06
1,5
0,003

Parâmetro
Antraceno
Fluoranteno
Pireno
Benzo(a)antraceno
Criseno
Benzo(a)pireno
Dibenzo(a,h) antraceno
Benzo(b)fluoranteno
Benzo(k)fluoranteno
Benzo(ghi)perileno
Indeno(1,2,3-cd)pireno

Unidades_Resultados
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

COT

mg/l C

Oxigénio dissolvido

% saturação O2

LIMIAR/NQA
0,1
0,1
0,0023
0,0001
0,003
0,01
0,0014

Soma =0,1

sem alteração
anormal
70
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Orientações relativas à Comunicação dos resultados da monitorização em
contínuo das emissões para o ar no âmbito do Decreto-Lei n.º 39/2018,
de 11 de junho
Período transitório
2018.07.17
Enquadramento
O Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho procede, entre outros aspetos, à criação de
um sistema de cumprimento de obrigações de comunicação único e harmonizado,
prevendo no seu artigo 7.º a comunicação de dados por parte dos operadores e dos
laboratórios, no âmbito do autocontrolo das emissões atmosféricas, de forma
desmaterializada através de uma plataforma eletrónica a disponibilizar pela APA, I.P.
Atendendo a que a plataforma ainda não se encontra disponível, há que estabelecer um
procedimento a aplicar por um período de tempo limitado até disponibilização da
mesma, pelo que no sentido de prevenir encargos desnecessários para os operadores
económicos e administração, deverá ser seguido o modelo de reporte existente com a
necessária adaptação no que respeita ao novo prazo para submissão e ao tratamento
de dados, quando aplicável.
Assim, ao abrigo do previsto no artigo 41.º do referido Decreto-Lei, estabelece-se no
presente documento o procedimento a aplicar no período transitório para o reporte dos
resultados da monitorização em contínuo, com indicação da informação a submeter e
dos meios de comunicação a utilizar.

1 – Data e periodicidade de reporte
A comunicação dos resultados do autocontrolo em contínuo são remetidos
mensalmente até ao final do mês seguinte a que os mesmos se referem de acordo com
o n.º 2 do artigo 16.º do DL n.º 39/2018.

2- Informação a reportar relativa aos resultados de monitorização em
contínuo no período transitório
As instalações abrangidas pelos Capítulo III e IV do Decreto-Lei n.º 127/2013 seguem,
até à entrada em funcionamento da Plataforma Eletrónica Única a informação e o
modelo de reporte existente, com a periocidade estipulada no ponto 1.

Para as restantes instalações a informação a reportar deve respeitar o disposto nos
artigos 14.º, 17.º e 22.º do Decreto-lei n.º 39/2018, conjugado com o n.º 1 da Parte 2 do
anexo II, destacando-se as alterações relativas ao tratamento de dados face ao regime
anterior, a saber:
 os períodos máximos admitidos no Regime de Tolerância não podem exceder
120 horas em cada ano civil, em vez de 160 horas;
 para obtenção de um valor médio diário válido não podem ser excluídos mais de
três valores médios horários, em vez de seis;
 Introdução da correção dos valores médios horários medidos atendendo ao
valor do intervalo de confiança de 95%, referido no Quadro 3 do n.º1 da Parte 2
do seu Anexo II
 o período de integração base é de uma hora, em vez de uma hora ou menos.
Os operadores deverão ter em conta as alterações acima referidas, aquando do reporte
correspondente às medições efetuadas a partir do final do mês seguinte à
disponibilização destas orientações.

Assim, o modelo de comunicação mensal dos resultados da monitorização em contínuo
à APA, I.P, deve conter no mínimo a seguinte informação:
a) Nome e localização do estabelecimento
b) Identificação da(s) fonte(s) alvo de

monitorização, código interno e

equipamentos associados às mesmas
c) Poluentes, parâmetros operacionais de temperatura, pressão, teor de vapor de

água, teor de oxigénio e velocidade de escoamento.
Nota: As concentrações medidas são normalizadas em função dos parâmetros operacionais,
tendo em conta os períodos de integração base, determinadas através da seguinte fórmula de
cálculo:
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Em que:
Cref - Concentração normalizada (mg/m3N)
Cmed - Concentração real, não normalizada (mg/m3)
O2 - Teor de oxigénio (%)(*)
T - Temperatura (ºK)
H2O - Teor de vapor de água (%)
P - Pressão (kPa)
med - Valor medido
ref - Valor de referência
(*)No caso de indisponibilidade da medição do ter de oxigénio, a não possibilidade de
correção deverá ser devidamente assinalada e reportada no relatório mensal.

d) Número de horas de funcionamento normal da unidade;
e) Número de dias de funcionamento normal da unidade;

Para cada poluente sujeito a medição em contínuo:
f) Número de valores médios do período de integração base válidos;
g) Número de valores médios diários válidos;
h) Valor médio mensal (calculado com base em todos os valores válidos referentes

ao período de integração base);
i) Valor máximo de todos os valores médios referentes ao período de integração

base válidos;
j) Valor máximo de todos os valores médios diários válidos;
k) Número de valores médios diários iguais ou superiores ao valor-limite aplicável;
l) Número de valores médios relativos ao período de integração base iguais ou

superiores ao valor-limite aplicável;
Nota: para efeitos de validação dos dados, considera-se que um valor é válido quando a medição
abrange pelo menos 75 % do período de integração de base. Para os restantes parâmetros
estatísticos deve ser tido em conta o constante da legislação em vigor.

No caso de uma instalação de combustão, deve ainda ser comunicado:
m) Consumo total de combustível (toneladas);
n) Teor médio ponderado de enxofre no combustível consumido (%);
o) Teor médio ponderado de cinzas no combustível consumido (%)

Em cada relatório, devem ser explicitados os períodos correspondentes a situações de
invalidação, as situações geradoras de indisponibilidade, nomeadamente substituição
de um equipamento de medição, recolocação após reparação ou intervenção de
manutenção. Deverão ainda ser referidas as indisponibilidades de qualquer valor
operacional necessário à fórmula de correção das concentrações normalizadas, bem
como explicitados os períodos abrangidos no Regime de Tolerância.
Sempre que os resultados comunicados sejam afetados na sequência de um processo
de validação posterior, o relatório mensal deverá ser ressubmetido com a respetiva
justificação.

3 - Meios de Comunicação
Até à disponibilização da plataforma eletrónica única, a comunicação dos resultados da
monitorização em contínuo das emissões para o ar continuará a ser efetuada através do
seguinte endereço de correio eletrónico: autocontrolo.ar@apambiente.pt.

Orientações relativas à Comunicação dos resultados da monitorização
pontual das emissões para o ar no âmbito do Decreto-Lei n.º 39/2018, de
11 de junho
Período transitório
2018.07.17
Enquadramento
O Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho procede, entre outros aspetos, à criação de
um sistema de cumprimento de obrigações de comunicação único e harmonizado,
prevendo no seu artigo 7.º a comunicação de dados por parte dos operadores e dos
laboratórios, no âmbito do autocontrolo das emissões atmosféricas, de forma
desmaterializada através de uma plataforma eletrónica a disponibilizar pela APA, I.P..
Atendendo a que a plataforma ainda não se encontra disponível, há que estabelecer um
procedimento a aplicar por um período de tempo limitado até disponibilização da
mesma, pelo que no sentido de prevenir encargos desnecessários para os operadores
económicos e administração, deverá ser seguido o modelo de reporte existente com a
necessária adaptação no que respeita ao novo prazo para submissão.
Assim, ao abrigo do previsto no artigo 41.º do referido Decreto-Lei, estabelece-se no
presente documento o procedimento a aplicar no período transitório para o reporte dos
resultados da monitorização pontual, com indicação da informação a submeter e dos
meios de comunicação a utilizar.

1 – Data de reporte
A comunicação dos resultados do autocontrolo pontual deverá ser efetuada no prazo
de 45 dias corridos contados da data de realização da monitorização pontual, de
acordo com o n.º 3 do artigo 16.º do DL n.º 39/2018.

2- Informação a reportar relativa aos resultados de monitorização pontual
no período transitório
Um relatório de caracterização de efluentes gasosos para verificação da conformidade
com a legislação sobre emissões de poluentes atmosféricos deve conter, no mínimo, a
seguinte informação:
a) Nome e localização do estabelecimento;
b) Identificação da(s) fonte(s) alvo de monitorização (instalação a que está
associada) e denominação interna (código);

c) Dados da entidade responsável pela realização dos ensaios incluindo a data da

recolha e da análise;
d) Data do relatório;
e) Data de realização dos ensaios, diferenciando entre recolha e análise;
f) Identificação dos técnicos envolvidos nos ensaios, indicando explicitamente as
g)
h)
i)

j)
k)

l)

m)

n)

o)
p)

q)

operações de recolha, análise e responsável técnico;
Objetivo dos ensaios;
Normas utilizadas nas determinações e indicação dos desvios, justificação e
consequências;
Descrição sumária da instalação incluindo, sempre que possível, o respetivo
layout (ex. capacidade nominal, combustíveis utilizados, equipamentos de
redução, etc.);
Condições relevantes de operação durante o período de realização do ensaio
(ex. capacidade utilizada, matérias primas, etc.);
Existência de planos de monitorização, VLE específicos definidos pela entidade
coordenadora do licenciamento ou qualquer isenção concedida no âmbito do
Decreto-Lei n.º 39/2018; (*)
Informações relativas ao local de amostragem (ex. dimensões da
chaminé/conduta, número de pontos de toma, número de tomas de
amostragem, etc.);
Condições relevantes do escoamento durante a realização dos ensaios (teor de
oxigénio, pressão na chaminé, humidade, massa molecular, temperatura,
velocidade e caudal do efluente gasoso - efetivo e PTN, expressos em unidades
SI);
Resultados e precisão considerando os algarismos significativos expressos nas
unidades em que são definidos os VLE, indicando concentrações “tal-qual”
medidas e corrigidas para o teor de O2 adequado;
Comparação dos resultados com os VLE aplicáveis. Apresentação de caudais
mássicos;
No caso de fontes múltiplas, deverá ser apresentada a estimativa das emissões
das fontes inseridas no plano, com o respetivo fator de emissão, calculado a
partir das fontes caracterizadas;
Indicação dos equipamentos de medição utilizados;

Anexos: Detalhes sobre o sistema de qualidade utilizado; Certificados de calibração
dos equipamentos de medição; Cópias de outros dados de suporte essenciais.
(*) Deverá ser remetida apenas no primeiro relatório, ou sempre que ocorra uma alteração substancial.

3 - Meios de Comunicação
Até à disponibilização da plataforma eletrónica única, a comunicação dos resultados da
monitorização pontual das emissões para o ar continuará a ser efetuada através dos
meios já instituídos nas respetivas entidades competentes APA, I.P. e CCDR.

