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TUA
Título Único Ambiental
O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e
regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.
O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, devendo
ser integrado no respetivo título de licenciamento da atividade económica.

DADOS GERAIS
Nº TUA

TUA20210329000118

REQUERENTE

CIMPOR

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500782946

ESTABELECIMENTO

Centro de Produção de Loulé

LOCALIZAÇÃO

Cerro da Cabeça Alta Apartado 45
23510 - Fabricação de cimento

CAE

38322 - Valorização de resíduos não metálicos
08113 - Extração de calcário e cré

CONTEÚDOS TUA
ENQUADRAMENTO

LOCALIZAÇÃO

EXPLORAÇÃO

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

ANEXOS TUA
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ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO
Data de
Emissão

Regime
Nº Processo

AIA

OGRIncineraçã
o

PCIP

PL20191206001754

PL20200903001215

PL20200903001215

Aplicáveis

X

X

X

Indicador de
enquadramento

Solicitados

Data de
Validade

X

-

-

-

X

Abrangência
pelo Capítulo IV
do Decreto-Lei n.
º 127/2013, de
30 de agosto

29-032021

02-042025

X

3.1a)
Capacidade
instalada: 1950t
/dia 5.2a)
Capacidade
instalada: 16,5t
/hora (10t/h pré-calcinador do
forno; 5t/h queimador
principal do
forno; 1,5 t/h –
de lamas secas
de ETAR, no
queimador
principal e précalcinador do
forno).

31-032021

02-042025

Prorrogação
da validade

-

-

-

Sentido da
decisão

Eficácia

Entidade
Licencia
dora

Não

-

Comissã
o de
Coorden
ação e
Desenvo
lvimento
Regional
do
Algarve

Não

Favorável
condicionad
o

Agência
Portugu
esa do
Ambient
e

Sim

Favorável
condicionad
o

Agência
Portugu
esa do
Ambient
e

ENQ4 - TUA RELACIONADOS
TUA00000319032018A

LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa
PÁG.
2/30

Estado: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 28/04/2021

CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

D20210428001036
7a2d-14a0-7368-7448

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

LOC1.5 - Confrontações
Norte

Espaços agrícolas e florestais - EN 270 (Boliqueime)

Sul

Via Longitudinal do Algarve (ou Via do Infante)

Este

Espaços agrícolas e florestais - Loulé (7 km)

Oeste

Via Longitudinal do Algarve (ou Via do Infante)

LOC1.6 - Área do estabelecimento
Área impermeabilizada não coberta (m2)

68 631,00

Área coberta (m2)

40 742,28

Área total (m2)

1 148 571,40
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LOC1.7 - Localização
Localização

Zona Industrial

EXPLORAÇÃO

EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000009

O presente Título Único Ambiental (TUA) substitui na íntegra o
TUA00000319032018A com dada de decisão PCIP 2018/04/02, e trata-se de
um aditamento.

-

-

T000065

Após a tomada de conhecimento da decisão PCIP (data da decisão), tomar as
medidas e ações necessárias com vista ao cabal cumprimento das condições
impostas no presente TUA e, desde logo no RAA, apresentar demonstração do
ponto de situação do cumprimento/adaptação atempado às novas condições.

Período de Exploração

RAA

T000010

Registar o número de horas de funcionamento anual da instalação,
discriminando o número de horas em produção efetiva e em limpeza
/manutenção (evidenciando as diferentes etapas de processo). Apresentar
evidências do registo de acordo com o solicitado.

Período de Exploração

RAA

T000058

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

Período de Exploração

RAA

T000059

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

Período de Exploração

RAA

T000061

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

Período de Exploração

RAA

T000060

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

Período de Exploração

RAA

T000062

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

Período de Exploração

RAA

T000063

Registar os procedimentos adotados para as operações de manutenção e
limpeza dos equipamentos, de processo ou de retenção, drenagem,
tratamento e controlo de emissões, com indicação de data(s) ou período(s) em
que ocorreram e do encaminhamento dado às substâncias geradas (matériasprimas, produtos, efluentes líquidos, resíduos, etc.), de modo a permitir mantêlos a um nível de eficiência elevado.

Período de Exploração

RAA

Explorar e manter a atividade de acordo com o projeto aprovado e com as
condições estabelecidas no TUA, sendo que nenhuma alteração relacionada
com a atividade ou com parte dela, que possa ter consequências no ambiente,
nomeadamente as que introduzam um efeito relevante nas condições
estabelecidas neste TUA, pode ser realizada ou iniciada, sem a prévia
notificação à Entidade Coordenadora do Licenciamento (ECL) e APA.
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Medida/ Condição a cumprir

Apresentar evidências da comunicação à ECL e APA de qualquer alteração na
instalação com implicações neste TUA.

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Período de Exploração

Outro

T000066

Explorar a instalação de forma a prevenir a libertação não autorizada e
acidental de substâncias poluentes para o ar, o solo ou linhas de água de
modo a prevenir, ou reduzir ao mínimo os efeitos, negativos para o ambiente,
bem como eventuais riscos para a saúde humana, devendo ser operada de
forma a serem adotadas todas as regras de boas práticas e medidas de
minimização das emissões durante o funcionamento normal da instalação.

Período de Exploração

-

T000067

Os relatórios de todos os registos, amostragens, análises, medições e exames
devem ser verificados e assinados, e mantidos organizados em sistema de
arquivo devidamente atualizado. Todos os relatórios devem ser conservados
na instalação por um período não inferior a 5 anos e devem ser
disponibilizados para inspeção sempre que necessário.

Período de Exploração

Quando solicitado

T000308

Dar cumprimento ao disposto no Título de Emissão de Gases com Efeito de
Estufa (TEGEE) atualmente em vigor e anexo ao presente TUA.

Período de Exploração

-

T000350

A instalação de coincineração de resíduos deve ser operada de acordo com o
previsto no Anexo - Memória Descritiva Instalação de Coincineração de
Resíduos. Qualquer alteração deve ser comunicada via plataforma LUA.

Período de Exploração

T000351

Sempre que ocorram alterações dos procedimentos de aceitação e/ou dos
respetivos critérios de aceitação, deverá ser efetuada a revisão do Plano de
Admissão e Aceitação de Resíduos.

Período de Exploração

RAA

T000352

Os resíduos a tratar ou produzidos, armazenados no estabelecimento, devem
estar identificados, segundo a LER, em local destinado a esse efeito, por forma
a evitar escorrências ou qualquer derrame para o solo, ou linha de água.

Período de Exploração

RAA

T000353

Em conformidade com o disposto no Regime Geral de Gestão de Resíduos, no
envio dos resíduos produzidos para tratamento devem ser privilegiadas as
opções de reciclagem e outras formas de valorização de acordo com o
estabelecidos na hierarquia de resíduos.

Período de Exploração

T000354

O estabelecimento deve efetuar o registo das cargas de resíduos recusadas,
incluindo informação relativa ao motivo da recusa, indicando a sua origem,
classificação segundo a LER, número da respetiva guia de acompanhamento
de resíduos, bem como outras informações consideradas relevantes.

Período de Exploração

T000355

A autorização para coincineração de resíduos fica condicionada ao
cumprimento de metas de gestão de resíduos, nacionais e comunitárias
aplicáveis aos resíduos em causa.

Período de Exploração

RAA

EXP2 - Medidas / Condições específicas a cumprir

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000175

Aguardar parecer quanto ao relatório de base, de acordo com as Diretrizes da
Comissão Europeia respeitantes aos relatórios de base - Comunicação da
Comissão 2014/C 136/03, JOUE de 06/05/2014 - a documentação submetida
pelo operador neste âmbito (avaliação das substâncias perigosas relevantes),
encontra-se ainda em análise, não sendo ainda possível concluir se a
instalação se encontra em condições de usufruir da dispensa de apresentação
do Relatório de Base previsto no Artigo 42º do diploma REI. A conclusão desta
análise, será aditada ao TUA.

Relatório de Avaliação da
Necessidade de Elaboração de
Relatório de Base - em avaliação

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

T000068

Reavaliar a necessidade de apresentação do Relatório de Base no caso de
existirem novas substâncias na instalação (matérias-primas, subsidiárias,
combustíveis e/ou outras) cuja utilização e/ou manuseamento, envolva e/ou
provoque a libertação de substâncias perigosas relevantes, tendo em conta a
possibilidade de poluição do solo e das águas subterrâneas no local da
instalação.

Período de Exploração

Documento de reavaliação do
Relatório de Base

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
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Medida/ Condição a cumprir

dos pressupostos considerados e dados de base, e eventual fundamentação
sempre que necessário (devendo as células relativas aos cálculos conter as
respetivas fórmulas de cálculo conducentes aos resultados obtidos).

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Período de Exploração

RAA

T000176

O operador deverá ter em consideração os princípios gerais e os outros
aspetos relevantes para o seu estabelecimento PCIP, relativamente à
monitorização de emissões de poluentes para o ar e para a água previstos no
REF ROM.

Período de Exploração

RAA (conforme condições
estabelecidas no Of. Circ C000002202001-DGLA.DEI)

T000178

Ponto de situação do grau de implementação das MTD previstas no BREF
sectorial (vide Anexo - MTD BREF CLM) e documentos transversais aplicáveis
(nomeadamente BREF ENE/ BREF EFS/ REF ROM - vide Anexo) e/ou das
medidas técnicas equivalentes; apresentar evidências da manutenção da
adequada implementação das referidas técnicas.

Período de Exploração

RAA

T000357

Identificar os resíduos rececionados, pelo menos segundo os seguintes
parâmetros: LER; quantidade (ton); origem (nome e código APA, caso
aplicável).

Período de Exploração

RAA

T000358

É autorizada uma Taxa de Substituição de Combustíveis Tradicionais por
Resíduos, em energia equivalente de coque de petróleo, no máximo de 54%
no Forno.

Período de Exploração

RAA

T000359

A determinação da Taxa de Substituição de Combustíveis Tradicionais por
Resíduos para o Forno deverá ser feita mensalmente e apenas contabilizando
resíduos abrangidos pelo Regime Geral de Gestão de Resíduos.

Período de Exploração

RAA

T000360

Relativamente ao plano de amostragem implementado para os resíduos
destinados a coincineração, apresentar anualmente em sede de RAA resumo
por LER com valor mínimo, máximo e média trimestral para os parâmetros
analisados.

Período de Exploração

RAA

T000361

Preservar na instalação uma amostra selada dos resíduos recebidos, até
emissão dos resultados de análises certificados.

Período de Exploração

RAA

T000362

A admissão ao Forno dos resíduos com códigos LER 020103, 020107,
020304, 020401, 030101, 030105 e 030301poderá não estar condicionada a
limite de substituição - avaliar caso a caso enquadramento Biomassa RGGR:
Nota Técnica disponível para consulta em www.apambiente.
pt>Políticas>Resíduos>Gestão de Resíduos>Exclusões de Âmbito>5.
Biomassa

Período de Exploração

RAA

T000363

Recuperar, sempre que viável, todo o calor gerado na instalação.

Período de Exploração

RAA

T000364

Atendendo ao princípio da hierarquia de resíduos, apenas podem ser
submetidos a coincineração resíduos para os quais não seja possível ou viável
técnica e/ou economicamente o seu encaminhamento para destinos
hierarquicamente superiores.

Período de Exploração

T000365

Garantir a existência de versão atualizada do Manual de Exploração –
documento contendo todos os procedimentos inerentes à preparação e
carregamento, amostragem, transporte, descarga, armazenamento e
alimentação ao forno dos combustíveis alternativos.

Período de Exploração

RAA

T000366

Garantir que os gases resultantes do processo atingem, de forma controlada e
homogénea, mesmo nas condições mais desfavoráveis, e após a última
injeção de ar de combustão, uma temperatura de 850 ºC em todo o sistema do
forno (queimador principal e pré-calcinador), durante, pelo menos, dois
segundos.

Período de Exploração

RAA

T000367

Iniciar a queima de resíduos apenas quando estiverem garantidas as
condições que permitam, nas condições operacionais estipuladas, dar
cumprimento aos Valores Limite de Emissão (VLE) aplicáveis, ao regime de
monitorização (em contínuo e pontual) das emissões definido e ao respetivo
registo.

Período de Exploração

RAA

T000368

Suspender a coincineração de resíduos sempre que e enquanto se verificar
um funcionamento anómalo ou paragem dos dispositivos de tratamento dos
efluentes gasosos.

Período de Exploração

RAA

T000369

Não injetar quaisquer tipos de resíduos durante os arranques dos fornos, e até
que a temperatura mínima de coincineração (850 ºC em todo o sistema do
forno) requerida tenha sido atingida.

Período de Exploração

RAA

T000370

Automaticamente cortar a alimentação de resíduos ao forno sempre que a
temperatura mínima de coincineração não seja mantida.

Período de Exploração

RAA

Automaticamente cortar a alimentação de resíduos ao forno sempre que se
excedam os VLE, para os poluentes medidos em contínuo, devido a
perturbações ou a avarias dos dispositivos de tratamento dos efluentes
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Código
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Medida/ Condição a cumprir

gasosos ou, em quaisquer circunstâncias, sempre que se excedam os valores
limite durante mais de 4 horas seguidas ou mais de 60 horas anuais
acumuladas. No que respeita a esta questão, dado que os VLE, para os
poluentes monitorizados em contínuo, estão estipulados para uma média
diária, a verificação acima prevista pressupõe que nenhum valor médio horário
excede em mais de 100% o VLE.

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Período de Exploração

RAA

T000372

Proceder à alimentação de resíduos ao forno de forma controlada,
minimizando situações de instabilidade de queima.

Período de Exploração

RAA

T000446

É autorizada a capacidade máxima de 16,5 t/h de coincineração de resíduos
no forno, distribuída nos seguintes termos: - alimentação de resíduos ao précalcinador do forno: máximo 10 t/h; - alimentação de resíduos ao queimador
principal do forno: máximo 5 t/h; - alimentação ao queimador principal e précalcinador do forno de lamas secas de ETAR em mistura com petcoque:
máximo 1,5 t/h, referente exclusivamente às lamas.

Período de Exploração

RAA

T000447

Relativamente à operação de mistura de lamas secas de ETAR com o
petcoque para subsequente introdução no queimador principal e pré-calcinador
do forno, uma vez que o doseador existente pesa a mistura e não as
componentes individualizadas, deverão ser garantidos rácios que permitam dar
cumprimento à capacidade máxima de admissão de lamas de 1,5 t/h.

Período de Exploração

RAA

EXP3 - Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos
EXP3.1 - Medidas / Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou subsidiárias

Código

Matéria(s)-prima(s) e ou
subsidiária(s)

Medida / Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000069Todas

Registar do consumo mensal/anual de matérias-primas e
ou subsidiárias, evidenciando a etapa do processo onde
cada uma é utilizada.

Período de Exploração

RAA

T000070Novas substâncias

Comunicar qualquer alteração de matérias-primas e/ou
subsidiárias que possa ter repercussões ao nível do tipo
de poluentes a emitir para o ar e/ou água.

Período de Exploração

RAA

T000071Resíduos não perigosos

A utilização de resíduos em substituição de matériasprimas (valorização material) encontra-se autorizada pelo
IAPMEI (Entidade Coordenadora), de acordo com o
previsto no artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5
de setembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 75
/2015, de 11 de maio.

-

-

EXP3.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos produtos intermédios e ou finais

Código

Produtos intermédios e ou finais

T000072Clínquer e Cimento

Medida / Condição a cumprir

Registar o volume de produção mensal e anual efetivados
e capacidades de produção efetivadas.

Prazo de implementação

Período de Exploração

Demonstração do cumprimento

RAA

EXP4 - Ar
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EXP4.1 - Ar - Emissões pontuais
EXP4.1.1 - Caraterização das fontes de emissão pontual

Código

T000073

T000265

T000266

T000267

T000268

Código da
fonte

FF1

FF2

FF3

FF4

FF5

Código
interno

FF1

FF2

FF3

FF4

FF5

N.º de
cadastro
/identificação
da fonte
atribuído
pela
CCDR

-

-

-

-

-

Altura (m)

Diâmetro
(m)

Identificação
das
unidades
contribuintes
para a
fonte

Potência
térmica
nominal
(MWt)

Combustível

Sistema
de
Tratamento
de
Efluentes
Gasosos
(STEG)

61.270

Forno,
Cozedura,
Moagem
de Cru

Outro

23.000

Arrefecedor
do forno,
Arrefecimento
do
Clínquer

Não
aplicável

Filtro de
mangas

99,95

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

33.120

Moagem
de
cimento I,
Moagem
de
Clínquer

Não
aplicável

Filtro de
mangas

99,99

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

33.120

Moagem
de
cimento
III,
Moinho
Moagem
de
Clínquer

Não
aplicável

Filtro de
mangas

99,99

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

33.120

Moagem
de
cimento
III,
Separador,
Moagem
de
Clínquer

Não
aplicável

Filtro de
mangas

99,99

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Não
aplicável

Filtro de
mangas

99,99

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

T000269

FF6

FF6

-

32.000

T000270

FF7

FF7

-

11.000

Caldeira
1

0,55

Gasóleo

-

T000271

FF8

FF8

-

11.000

Caldeira
2

0,55

Gasóleo

-

Gasóleo

-

FF9

FF9

-

Parâmetro
associado
ao STEG

Torre de
condicionamento
de gases,
Filtro de
mangas,
99,98
Précalcinação
e Injeção
de água

Moagem
de
carvão,
Moagem
de
Carvão e
/ou
Coque de
petróleo

T000081

Eficácia
(%)

Geração
de
energia
elétrica
de
socorro
Caldeira
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Código
interno

FF10

FF11

N.º de
cadastro
/identificação
da fonte
atribuído
pela
CCDR

Altura (m)

Diâmetro
(m)

-

Identificação
das
unidades
contribuintes
para a
fonte

do
balneário
central

Potência
térmica
nominal
(MWt)

Combustível

0,15

Bomba
da central
de
Combate
a
Incêndios

-

Sistema
de
Tratamento
de
Efluentes
Gasosos
(STEG)

Gás
Propano

-

Gasóleo

-

Eficácia
(%)

Parâmetro
associado
ao STEG

EXP4.1.2 - Monitorização das fontes de emissão pontual

Código

T000168

T000169

T000170

T000171

Código da
fonte

FF1

FF1

FF1

FF1

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

Poluente

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Óxidos de
Azoto (NOx
/NO2)

Óxidos de
Enxofre
expressos
em SO2

Monóxido de
Carbono

20

450

400

-

Unidade do
valor limite
de emissão
ou emissão
específica

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

Frequência
de
monitorização

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Período de
referência

média diária

média diária

média diária

-

Teor O2 de
referência

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

10.0

Utilizar as
normas CEN
ou, se não
existirem,
normas ISO,
nacionais ou
internacionais
que
garantam
dados de
qualidade
científica
equivalente.

BREF CLM
MTD17

10.0

Utilizar as
normas CEN
ou, se não
existirem,
normas ISO,
nacionais ou
internacionais
que
garantam
dados de
qualidade
científica
equivalente.

BREF CLM
MTD19

10.0

Utilizar as
normas CEN
ou, se não
existirem,
normas ISO,
nacionais ou
internacionais
que
garantam
dados de
qualidade
científica
equivalente.

BREF CLM
MTD21

10.0

Utilizar as
normas CEN
ou, se não
existirem,
normas ISO,
nacionais ou
internacionais
que
garantam
dados de

BREF CLM
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Poluente

Valor limite
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Unidade do
valor limite
de emissão
ou emissão
específica

Frequência
de
monitorização

Período de
referência

Teor O2 de
referência

(CO)

T000172

T000173

T000174

T000179

T000180

FF1

FF1

FF1

FF1

FF1

Amoníaco
(NH3)

Cloro e seus
compostos
inorgânicos
(expressos
em HCl)

Flúor e seus
compostos
inorgânicos
(expresso
em HF)

Carbono
Orgânico
Total (COT)

Mercúrio
(Hg)

Métodos de
medição

qualidade
científica
equivalente.

65

10

1

100

0.05

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

Continuo

Continuo

2x por ano

Continuo

1x por ano

Pelo menos
duas vezes
por ano,
com um

média diária

média diária

mínimo de
30 minutos

média diária

mínimo de
30 minutos e
máximo de 8
horas

Condições
cumprimento

MTD5

10.0

Utilizar as
normas CEN
ou, se não
existirem,
normas ISO,
nacionais ou
internacionais
que
garantam
dados de
qualidade
científica
equivalente.

BREF CLM
MTD20

10.0

Utilizar as
normas CEN
ou, se não
existirem,
normas ISO,
nacionais ou
internacionais
que
garantam
dados de
qualidade
científica
equivalente.

BREF CLM
MTD25

10.0

Utilizar as
normas CEN
ou, se não
existirem,
normas ISO,
nacionais ou
internacionais
que
garantam
dados de
qualidade
científica
equivalente.

BREF CLM
MTD26

10.0

Utilizar as
normas CEN
ou, se não
existirem,
normas ISO,
nacionais ou
internacionais
que
garantam
dados de
qualidade
científica
equivalente.

BREF CLM
MTD24 +
Coincineração

10.0

Utilizar as
normas CEN
ou, se não
existirem,
normas ISO,
nacionais ou
internacionais
que
garantam
dados de
qualidade
científica
equivalente.

BREF CLM
MTD28 +
Coincineração

Utilizar as
normas CEN
ou, se não
existirem,
normas ISO,
nacionais ou
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Poluente

Metais IV
(Cádmio,
Tálio)

Metais V
(Antimónio,
Arsénio,
Chumbo,
Crómio,
Cobalto,
Cobre,
Manganês,
Níquel,
Vanádio)

Dioxinas e
Furanos

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

0.05

0.5

0.05

20

20

20

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

mg/Nm3

mg/Nm3

ng PCDD/F
I-TEQ/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

Frequência
de
monitorização

intervalo
mínimo de
dois meses
entre
medições

Pelo menos
duas vezes
por ano,
com um
intervalo
mínimo de
dois meses
entre
medições

1x por ano

Continuo

2x por ano

2x por ano

Período de
referência

mínimo de
30 minutos e
máximo de 8
horas

mínimo de
30 minutos e
máximo de 8
horas

mínimo de
6h e máximo
de 8h

média diária

mínimo de
30 minutos

mínimo de
30 minutos

Teor O2 de
referência

10.0

Métodos de
medição

internacionais
que
garantam
dados de
qualidade
científica
equivalente.

Condições
cumprimento

BREF CLM
MTD28 +
Coincineração

10.0

Utilizar as
normas CEN
ou, se não
existirem,
normas ISO,
nacionais ou
internacionais
que
garantam
dados de
qualidade
científica
equivalente.

BREF CLM
MTD28 +
Coincineração

10.0

Utilizar as
normas CEN
ou, se não
existirem,
normas ISO,
nacionais ou
internacionais
que
garantam
dados de
qualidade
científica
equivalente.

BREF CLM
MTD27

sem teor de
O2 de
referência

Utilizar as
normas CEN
ou, se não
existirem,
normas ISO,
nacionais ou
internacionais
que
garantam
dados de
qualidade
científica
equivalente.

BREF CLM
MTD18

sem teor de
O2 de
referência

Utilizar as
normas CEN
ou, se não
existirem,
normas ISO,
nacionais ou
internacionais
que
garantam
dados de
qualidade
científica
equivalente.

BREF CLM
MTD18

sem teor de
O2 de
referência

Utilizar as
normas CEN
ou, se não
existirem,
normas ISO,
nacionais ou
internacionais
que
garantam
dados de
qualidade
científica
equivalente.

BREF CLM
MTD18

Utilizar as
normas CEN
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Poluente

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Unidade do
valor limite
de emissão
ou emissão
específica

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

20

20

-

-

-

-

-

mg/Nm3

mg/Nm3

-

-

-

-

-

Frequência
de
monitorização

2x por ano

2x por ano

-

-

-

-

-

Período de
referência

Teor O2 de
referência

mínimo de
30 minutos

sem teor de
O2 de
referência

mínimo de
30 minutos

-

-

-

-

-

sem teor de
O2 de
referência

-

-

-

-

-

Métodos de
medição

ou, se não
existirem,
normas ISO,
nacionais ou
internacionais
que
garantam
dados de
qualidade
científica
equivalente.

Condições
cumprimento

BREF CLM
MTD18

Utilizar as
normas CEN
ou, se não
existirem,
normas ISO,
nacionais ou
internacionais
que
garantam
dados de
qualidade
científica
equivalente.

BREF CLM
MTD18

-

Fonte
excluída do
âmbito de
aplicação do
DL n.º 39
/2018
(potência
térmica<1MW)

-

Fonte
excluída do
âmbito de
aplicação do
DL n.º 39
/2018
(potência
térmica<1MW)

-

Fonte
excluída do
âmbito de
aplicação do
DL n.º 39
/2018 (art. 2.
º, n.º 2,
alínea a))

-

Fonte
excluída do
âmbito de
aplicação do
DL n.º 39
/2018
(potência
térmica<1MW)

-

Fonte
excluída do
âmbito de
aplicação do
DL n.º 39
/2018 (art. 2.
º, n.º 2,
alínea a))

EXP4.1.3 - Monitorização dos parâmetros operacionais do processo de incineração
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Parâmetro

Frequência da monitorização

T000340

Temperatura próximo da parede interna ou de outro
ponto representativo da câmara de combustão

Contínua

T000341

Caudal de gases de exaustão (se tecnicamente viável)

Contínua

T000342

Teor de O2 no efluente gasoso

Contínua

T000343

Temperatura do efluente gasoso

Contínua

T000344

Pressão do efluente gasoso

Contínua

T000345

Teor de vapor de água (exceto se o gás for seco antes
de ser analisado)

Contínua

EXP4.1.4 - Medidas / Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000189

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

Período de Exploração

RAA

T000190

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

Período de Exploração

RAA

T000191

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

Período de Exploração

RAA

T000434

Comunicar os resultados do autocontrolo: (i) Com uma periodicidade mensal e
até ao final do mês seguinte a que os resultados se referem, no caso de
monitorização em contínuo; (ii) Até 45 dias corridos contados da data da
realização do autocontrolo, no caso de monitorização pontual.

Período de Exploração

Autocontrolo

T000240

A frequência de monitorização dos parâmetros sujeitos a monitorização
pontual, com exceção dos parâmetros contemplados nas Conclusões MTD do
BREF CLM, poderá ser alterada desde que cumpra os requisitos constantes
no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho.

Período de Exploração

Autocontrolo; RAA

T000241

Para todas as fontes pontuais cuja frequência de monitorização é duas vezes
por ano, efetuar duas medições por ano civil, com intervalo mínimo de dois
meses entre medições (vide quadro monitorização).

Período de Exploração

Autocontrolo; RAA

T000242

Apresentar o registo atualizado do número de horas de funcionamento e
consumo de combustível anual dos equipamentos associados às fontes FF9 e
FF11 (geradores de emergência existentes na instalação, na aceção da alínea
z) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho).

Período de Exploração

RAA

T000262

Atualmente as Fontes Fixas FF7, FF8, FF9, FF10 e FF11 encontram-se
isentas de monitorização, conforme previsto no Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11
de junho. Deverão ser acompanhadas as atualizações legislativas que possam
vir a alterar este estatuto de isenção, devendo adequar-se as condições de
monitorização ao novo quadro legal.

Período de Exploração

Autocontrolo; RAA

T000384

Relativamente à Fonte FF1, registar, processar e validar todos os resultados
da monitorização em contínuo e pontual e apresentar à APA, I.P., de acordo
com os formatos de envio do autocontrolo das emissões para a atmosfera
constantes dos Anexos ao presente TUA.

Período de Exploração

Autocontrolo; RAA

Relativamente às restantes fontes não abrangidas pela incineração de
resíduos, registar, processar e validar todos os resultados da monitorização
em contínuo e pontual e apresentar à APA, I.P., de acordo com os formatos de
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Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

envio do autocontrolo das emissões para a atmosfera constantes dos Anexos
ao presente TUA.

Demonstração do cumprimento

Período de Exploração

Autocontrolo; RAA

T000386

Para todos os períodos de funcionamento do Forno, correspondentes à
queima ou não de resíduos, apresentar os resultados segundo um único tipo
de relatório, de acordo com as condições impostas para a coincineração de
resíduos.

Período de Exploração

autocontrolo

T000387

Efetuar as medições para determinação das concentrações dos poluentes de
forma representativa.

Período de Exploração

RAA

T000388

Ao nível do valor médio semi-horário, os valores dos intervalos de confiança a
95% de cada resultado medido correspondem à incerteza específica do
equipamento de medição obtida no procedimento de calibração QAL2 da
norma EN14181, não devendo ultrapassar as seguintes percentagens dos
VLE: i.Monóxido de carbono — 10%; ii.Dióxido de enxofre — 20%; iii.Dióxido
de azoto — 20%; iv. Partículas totais — 30%; v. Carbono orgânico total —
30%; vi.Cloreto de hidrogénio — 40%; vii.Fluoreto de hidrogénio — 40%.

Período de Exploração

T000389

Efetuar a amostragem e análise de todas as substâncias poluentes, incluindo
as dioxinas e os furanos.

Período de Exploração

T000390

Calibrar os sistemas de medição automáticos das fontes com monitorização
em contínuo, recorrendo à norma EN 14181, de acordo com os níveis de
garantia de qualidade QAL 2 e AST (anualmente, ou sempre que necessário),
e QAL 3 (semanalmente ou de acordo com os manuais de exploração).

Período de Exploração

T000391

Operar, calibrar e manter todos os equipamentos de monitorização, de
medição ou amostragem de acordo com as recomendações expressas pelos
respetivos fabricantes nos respetivos manuais de exploração.

Período de Exploração

T000392

Relativamente ao poluente CO é autorizado que a calibração realizada aos
respetivos sistemas de medição, no âmbito da EN 14181, se possa efetuar
através da execução de AST de 3 em 3 anos. Contudo, e uma vez que é
exigida monitorização em contínuo, deverão ser realizadas operações anuais
de calibração (intercalares aos AST de 3 em 3 anos), que deverão
compreender a verificação da instalação dos sistemas de medição, a
verificação da transferência de dados à distância e controlo dos cálculos,
nomeadamente a conversão final para as condições de referência, como o teor
de oxigénio, e ensaios de funcionamento, com materiais de referência com
certificação externa, incluindo-se a verificação da linearidade, interferências,
desvios de “span” e do zero.

Período de Exploração

T000463

Na fonte FF1 são utilizados os seguintes combustíveis: coque de petróleo,
fuelóleo, carvão e os resíduos autorizados no quadro EXP10.2.1 (valorização
R1).

-

Reporte anual ao abrigo da Portaria
221/2018

-

EXP4.2 - Emissões difusas
EXP4.2.1 - Caraterização das emissões difusas

Código

Código da
fonte

Origem da
emissão

Poluente

Valor limite de
emissão ou
emissão
específica

Unidade do
valor limite de
emissão ou
emissão
específica

Frequência de
monitorização

Período de
referência

Métodos de
medição

T000194

ED1

Britador

-

-

-

-

-

T000195

ED2

Torre de
ângulo

-

-

-

-

-

T000196

ED3

Moagem de
cru

-

-

-

-

-

T000197

ED4

Moagem de
carvão

-

-

-

-

-
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Valor limite de
emissão ou
emissão
específica

Unidade do
valor limite de
emissão ou
emissão
específica

Frequência de
monitorização

Período de
referência

Métodos de
medição

T000198

ED5

Arrefecedor
/Silos de
Clínquer

-

-

-

-

-

T000199

ED6

Moagem de
cimento I

-

-

-

-

-

T000200

ED7

Moagem de
cimento I e III

-

-

-

-

-

T000201

ED8

Moagem de
cimento III

-

-

-

-

-

T000202

ED9

Embalagem

-

-

-

-

-

T000203

ED10

Expedição

-

-

-

-

-

T000204

ED11

Amostrador de
cal livre

-

-

-

-

-

T000205

ED12

Sem fins do
electrofiltro

-

-

-

-

-

T000206

ED13

Britagem de
gesso

-

-

-

-

-

T000207

ED14

Armazenagem
ao ar livre
(parques de
carvão)

-

-

-

-

-

T000208

ED15

Edifícios e
Estruturas
fabris

-

-

-

-

-

T000209

ED16

Transportadores
de material

-

-

-

-

-

T000210

ED17

Pedreira perfuradora

-

-

-

-

-

T000211

ED18

Pedreira rebentamentos

-

-

-

-

-

T000212

ED19

Pedreira –
transporte de
matériasprimas

-

-

-

-

-

T000213

ED20

Pedreira –
Armazenagem

-

-

-

-

-

T000214

ED21

Pedreira –
Frentes de
desmonte

-

-

-

-

-

T000215

ED22

Queimadores
de gás
propano

-

-

-

-

-

ED23

Armazenagem
de
combustíveis
alternativos ao
queimador
principal

-

-

-

-

-

T000216

Armazenagem
de
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Valor limite de
emissão ou
emissão
específica

Unidade do
valor limite de
emissão ou
emissão
específica

Frequência de
monitorização

-

-

-

-

-

Período de
referência

Métodos de
medição

T000217

ED24

T000218

ED25

Operações de
limpeza

-

-

-

-

-

T000219

ED26

Situações de
mau
funcionamento

-

-

-

-

-

T000220

ED27

Gases de
escape das
viaturas

-

-

-

-

-

T000221

ED28

Armazenagem
de Clínquer

-

-

-

-

-

EXP4.2.2 - Medidas / Condições a cumprir para as emissões difusas

Código

Medida/ Condição a cumprir

T000222

Manter um programa de manutenção/inspeção para deteção rápida potenciais
fontes de emissão difusas (p.e. inspeção visual dos transportadores de
materiais pulverulentos).

T000223

Humidificar o material em pontos de emissões localizados com água e/ou
reagentes químicos.

T000224

T000225

T000226

Manter a superfície limpa com recurso a varredoras/aspiradoras.

Aspergir com água as vias de circulação (pavimentadas ou não).

Manusear os materiais em circuitos fechados, mantidos em depressão com
filtros de mangas associados.

T000227

Utilizar sistemas de aspiração fixos ou móveis para limpezas fabris.

T000228

Armazenar grandes volumes de materiais (clínquer, matéria-prima britada) em
local fechado, com sistemas de manuseamento automáticos e filtros de
mangas associados.

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Período de Exploração

As evidências de cumprimento
destas medidas deverão ser
mantidas em arquivo e
disponibilizadas sempre que
solicitado pelas autoridades
competentes.

Período de Exploração

As evidências de cumprimento
destas medidas deverão ser
mantidas em arquivo e
disponibilizadas sempre que
solicitado pelas autoridades
competentes.

Período de Exploração

As evidências de cumprimento
destas medidas deverão ser
mantidas em arquivo e
disponibilizadas sempre que
solicitado pelas autoridades
competentes.

Período de Exploração

As evidências de cumprimento
destas medidas deverão ser
mantidas em arquivo e
disponibilizadas sempre que
solicitado pelas autoridades
competentes.

Período de Exploração

As evidências de cumprimento
destas medidas deverão ser
mantidas em arquivo e
disponibilizadas sempre que
solicitado pelas autoridades
competentes.

Período de Exploração

As evidências de cumprimento
destas medidas deverão ser
mantidas em arquivo e
disponibilizadas sempre que
solicitado pelas autoridades
competentes.

Período de Exploração

As evidências de cumprimento
destas medidas deverão ser
mantidas em arquivo e
disponibilizadas sempre que
solicitado pelas autoridades
competentes.

PÁG.
16/30

Estado: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 28/04/2021

CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

D20210428001036
7a2d-14a0-7368-7448

Código

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

Medida/ Condição a cumprir

T000239

Prazo de implementação

Apresentar carga poluente dos poluentes PRTR (não medidos) emitidos pela
instalação (expressa em massa/ano), com demonstração dos cálculos
realizados (ficheiro em excel).

Demonstração do cumprimento

Período de Exploração

RAA

EXP6 - Energia
EXP6.1 - Combustíveis utilizados na instalação / estabelecimento

Código

Tipo de energia
utilizada

Código

Capacidade de
Armazenamento (t)

Consumo anual (t
/ano)

N.º Alvará de tanque
de armazenamento

T000229

CC1

Fuel Óleo

130,00

264,00

Capacidade em m3;
Consumo em l/ano.

T000230

CC2 e CC3

Coque de petróleo e
Carvão

43 750,00

41 190,00

Capacidade em m3;
Consumo em t/ano.

T000231

CC4

Gasóleo

50,00

427,00

Capacidade em m3;
Consumo em l/ano.

T000232

CC5

Gás Propano

15,76

94,00

Capacidade em m3;
Consumo em m3
/ano

T000233

CC6

Gás Butano

0,14

Consumo em m3
/ano

T000234

CC7

Resíduos

13 235,00

Capacidade:
4150t+1300m3;
Consumo em t/ano.

T000235

CC8

Energia Eléctrica

61 338 489,00

Consumo em kWh

Valores Tep

EXP6.2 - Tipos de energia ou produtos energéticos gerados

Código

T000236

Código

EP1

Origem

Fuelóleo,
Coque de
petróleo,
Carvão e
Resíduos

Tipo de
produção anual

Energia
Térmica

Quantidades
produzidas
anualmente

Unidades

Mcal

508 179 543,00

Consumo
próprio descrição do
destino /
utilização

Arranque dos
fornos e
Cozedura

Consumo
próprio (%)

100,00

Venda (%)

0,00

EXP6.3 - Medidas / Condições a cumprir relativamente a energia
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Medida/ Condição a cumprir

Registar o consumo específico de energia (quantidade de energia consumida
[MJ] / quantidade de produto produzido [tonelada de clínquer]).

Prazo de implementação

Período de Exploração

Demonstração do cumprimento

RAA

EXP8 - RH
EXP8.1 - RH - Captação
EXP8.1.1 - Medidas / Condições a cumprir relativamente às captações de água

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000243

Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas nas Autorizações
de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea (TURH
AC1, AC2, AC3, AC4 e AC5) e Captação de Água Superficial (TURH AC6) vide Anexo.

Período de Exploração

Autocontrolo

T000264

Proceder à verificação periódica (anualmente) da manutenção da situação de
ausência na zona do serviço de abastecimento de água pela rede pública. As
autorizações de utilização que tenham como finalidade o consumo humano,
serão dadas por revogadas a partir do momento em que a zona se mostre
servida por rede pública de abastecimento de água.

Período de Exploração

RAA

EXP8.3 - Rejeição de águas residuais
EXP8.3.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000244

Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas nos Títulos de
Utilização dos Recursos Hídricos (TURH) associadas aos pontos de descarga
de águas residuais existentes na instalação - TURH ES1 (Linha de Tratamento
LT1), TURH ES2 (LT2+LT4), TURH ES3 (LT3) (vide Anexo) e TURH ES5
(LT5) (após a sua emissão).

Período de Exploração

Autocontrolo; RAA

T000464

A reutilização e/ou descarga de águas residuais no ponto ES5 apenas pode
ser efetuada após a emissão do TURH respetivo. Até essa data, as águas
residuais deverão ser encaminhada para um dos pontos de descarga já
autorizados, devendo cumprir com as normas nele estabelecidas.

Período de Exploração

Autocontrolo; RAA

EXP10 - Resíduos
EXP10.1 - Resíduos gerados na atividade
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EXP10.1.2 - Caraterização do armazenamento temporário dos residuos produzidos no estabelecimento

Código

Código do
parque de
armazenamento
de
resíduos

Área total
(m2)

Área
coberta
(m2)

Área
impermeabilizada
(m2)

Vedado

Sistema
de
Drenagem

T000011

PA1

1 885,00

8,00

1 885,00

Sim

Sim

T000019

PA2

5,00

5,00

5,00

Não

Sim

T000036

PA3

2,00

2,00

2,00

Não

Não

T000025

PA4

5,00

5,00

5,00

Não

Não

T000027

PA5

81,50

81,50

81,50

Sim

Sim

T000037

PA6

2 300,00

0,00

0,00

Não

Não

T000054

PA7

2,00

2,00

2,00

Não

Não

T000039

PA8

2,00

2,00

2,00

Não

Não

T000043

PA9

2,00

2,00

2,00

Não

Não

T000166

PA10

10,00

0,00

10,00

Não

Sim

T000167

PA11

15,00

0,00

15,00

Não

Sim

T000048

PA12

2,00

2,00

2,00

Não

Não

T000047

PA13

30,00

0,00

0,00

Sim

Sim

T000051

PA14

1,00

1,00

1,00

Sim

Não

T000272

PA15 (R.
Recebidos)

630,00

0,00

630,00

Não

Sim

T000273

PA16 (R.
Recebidos)

3 750,00

0,00

3 750,00

Não

Sim

Volume
da bacia
de
retenção
(m3)

Acondicionamento
do
Acondicionamento
Acondicionamento
resíduo do
do
Código
material
resíduo resíduo LER
do
tipo de
n.º de
armazenado
recipiente
recipiente
recipientes

EXP10.1.3 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade
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Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000263

Assegurar que nos locais de armazenamento de resíduos se verifica a
disposição dos mesmos por tipologia de resíduo e com a identificação dos
códigos LER.

Período de Exploração

RAA

T000274

Os locais destinados ao armazenamento temporário de resíduos gerados
deverão encontrar-se devidamente protegidos, sendo prevista a contenção
/retenção de eventuais escorrências/derrames de modo a evitar a possibilidade
de dispersão, devendo ser tomadas as medidas necessárias à minimização
dos riscos de contaminação de solos e águas.

Período de Exploração

RAA

T000275

Os resíduos devem ser armazenados de forma que seja sempre possível, e
em qualquer altura, detetar derrames e fugas.

Período de Exploração

RAA

T000276

Deve ser assegurada a adequada ventilação dos locais de armazenagem de
resíduos.

Período de Exploração

RAA

T000393

Relativamente às entradas espelho da Lista Europeia de Resíduos, em que os
resíduos possam ser classificados com um código de resíduos perigosos ou
não perigosos, terá que ser verificado se o resíduo em causa contém alguma
substância perigosa que lhe confira uma ou mais das características de
perigosidade estabelecidas no Regulamento (UE) n.º 1357/2014, da Comissão,
de 18 de dezembro.

Período de Exploração

RAA

EXP10.2 - Resíduos admissíveis
EXP10.2.1 - Caraterização dos residuos admissíveis no estabelecimento / instalação

Código

Código LER

Operação de
valorização ou
eliminação

T000282

020104
Resíduos de
plásticos
(excluindo
embalagens)

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000450

020301 Lamas
de lavagem,
limpeza,
descasque,
centrifugação
e separação

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000283

030302 Lamas
da lixívia verde
(provenientes
da valorização
da lixívia de
cozimento)

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000284

030307
Rejeitados
separados
mecanicamentem,
do fabrico de
pasta a partir
de papel e
cartão usados

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

040209
Resíduos de
materiais
compósitos
(têxteis

R1—
Utilização
principal como
combustível

Capacidade
instalada

Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas
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Código LER

Operação de
valorização ou
eliminação

impregnados,
elastómeros,
plastómeros)

ou outro meio
de produção
de energia.

T000286

040210
Matérias
orgânicas de
produtos
naturais (por
exemplo,
gordura, cera)

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000287

040215
Resíduos dos
acabamentos,
não
abrangidos em
04 02 14

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000288

040217
Corantes e
pigmentos,
não
abrangidos em
04 02 16

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000291

040220 Lamas
do tratamento
local de
efluentes, não
abrangidas em
04 02 19

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000289

040221
Resíduos de
fibras têxteis
não
processadas

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000290

040222
Resíduos de
fibras têxteis
processadas

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000292

050110 Lamas
do tratamento
local de
efluentes, não
abrangidas em
05 01 09

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000293

050604
Resíduos de
colunas de
arrefecimento

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000294

060503 Lamas
do tratamento
local de
efluentes não
abrangidas em
06 05 02

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

Código

T000285

Capacidade
instalada

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
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Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

R1—
Utilização
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combustível
070112 Lamas
do tratamento
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Operação de
valorização ou
eliminação

Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

ou outro meio
de produção
de energia.

T000296

070212 Lamas
do tratamento
local de
efluentes, não
abrangidas em
07 02 11

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000297

070312 Lamas
do tratamento
local de
efluentes não
abrangidas em
07 03 11

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000298

070412 Lamas
do tratamento
local de
efluentes não
abrangidas em
07 04 11

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000299

070512 Lamas
do tratamento
local de
efluentes, não
abrangidas em
07 05 11

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000300

070612 Lamas
do tratamento
local de
efluentes não
abrangidas em
07 06 11

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000301

070712 Lamas
do tratamento
local de
efluentes, não
abrangidas em
07 07 11

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000302

080114 Lamas
de tintas e
vernizes, não
abrangidas em
08 01 13

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000303

080315 Lamas
de tintas de
impressão,
não
abrangidas em
08 03 14

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000304

080412 Lamas
de colas e
vedantes não
abrangidas em
08 04 11

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

100121 Lamas
do tratamento
local de

Capacidade
instalada

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
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Código LER

efluentes não
abrangidas em
10 01 20

Operação de
valorização ou
eliminação

Capacidade
instalada
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Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

de produção
de energia.

T000306

100125
Resíduos do
armazenamento
de
combustíveis e
da preparação
de centrais
elétricas a
carvão

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000307

100214 Lamas
e bolos de
filtração do
tratamento de
gases, não
abrangidos em
10 02 13

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000309

100215 Outras
lamas e bolos
de filtração

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000310

100326 Lama
s e bolos de
filtração do
tratamento de
gases, não
abrangidos em
10 03 25

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000311

100705 Lamas
e bolos de
filtração do
tratamento de
gases

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000312

100818 Lamas
e bolos de
filtração do
tratamento de
gases de
combustão,
não
abrangidos em
10 08 17

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000313

101114 Lamas
de polimento e
retificação de
vidro, não
abrangidas em
10 11 13

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000314

101118 Lamas
e bolos de
filtração do
tratamento de
gases de
combustão,
não
abrangidos em
10 11 17

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000315

101205 Lamas
e bolos de
filtração do
tratamento de
gases

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.
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Operação de
valorização ou
eliminação

T000316

101213 Lamas
do tratamento
local de
efluentes

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000317

101307 Lamas
e bolos de
filtração do
tratamento de
gases

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000318

120105
Aparas de
matérias
plásticas

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000319

120115 Lamas
de
maquinagem
não
abrangidas em
12 01 14

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000321

150203
Absorventes,
materiais
filtrantes,
panos de
limpeza e
vestuário de
proteção não
abrangidos em
15 02 02

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

160103 Pneus
usados

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000323

160119
Plástico

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000325

160199
Resíduos sem
outras
especificações

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000324

160216
Componentes
retirados de
equipamento
fora de uso
não
abrangidos em
16 02 15

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000322

Capacidade
instalada

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

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

Resíduos com
origem
exclusiva
interna
CIMPOR Loulé

R1—
Utilização
principal como
combustível
160306
Resíduos
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Código LER

Operação de
valorização ou
eliminação

orgânicos não
abrangidos em
16 03 05

ou outro meio
de produção
de energia.

170201
Madeira

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000328

170203
Plástico

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000329

170604
Materiais de
isolamento
não
abrangidos em
17 06 01 e 17
06 03

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000330

190206 Lamas
de tratamentos
físico-químicos
não
abrangidas em
19 02 05

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000331

190210
Resíduos
combustíveis
não
abrangidos em
19 02 08 e 19
02 09

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000332

190307
Resíduos
solidificados
não
abrangidos em
19 03 06

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000333

190805 Lamas
do tratamento
de águas
residuais
urbanas

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000451

190809
Misturas de
gorduras e
óleos, da
separação
óleo/água,
contendo
apenas óleos
e gorduras
alimentares

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000452

190899
Resíduos sem
outras
especificações

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

Código

T000326

T000327

Capacidade
instalada

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

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

R1—
Utilização
principal como
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191201 Papel
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Operação de
valorização ou
eliminação

Capacidade
instalada

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

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000335

191204
Plástico e
borracha

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000336

191207
Madeira não
abrangida em
19 12 06

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000337

191208
Têxteis

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000338

191210
Resíduos
combustíveis
(combustíveis
derivados de
resíduos)

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

T000339

191212 Outros
resíduos
(incluindo
misturas de
materiais) do
tratamento
mecânico de
resíduos, não
abrangidos em
19 12 11

R1—
Utilização
principal como
combustível
ou outro meio
de produção
de energia.

EXP10.2.2 - Capacidade do estabelecimento / instalação para as operações de gestão de resíduos

Código

T000394

Operação de valorização ou eliminação

R 1 — Utilização principal como
combustível ou outro meio de produção
de energia.

Capacidade instalada

16,50

Unidade da capacidade instalada

t/h

EXP10.2.7 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos admissíveis

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Tomar todas as precauções necessárias no que respeita à entrega e receção
de resíduos, de forma a prevenir ou a reduzir ao mínimo possível a poluição do
ar, solo e águas superficiais e subterrâneas, bem como outros efeitos
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Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
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Medida/ Condição a cumprir

negativos para o ambiente, como os odores e ruídos e os riscos diretos para a
saúde humana.

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Período de Exploração

RAA

T000396

Previamente à receção de resíduos na instalação, obter uma descrição dos
mesmos que lhe permita determinar a quantidade de cada categoria de
resíduos, classificando cada categoria, sempre que possível, de acordo com a
LER

Período de Exploração

RAA

T000397

Efetuar o transporte e o armazenamento intermédio dos resíduos secos sob a
forma de fragmentos porosos/partículas/poeiras de forma a evitar as emissões
para o ambiente

Período de Exploração

RAA

T000398

Garantir os meios de prevenção de descargas acidentais de substâncias
poluentes para o solo ou o meio hídrico (águas subterrâneas ou de superfície)

Período de Exploração

RAA

T000399

Para as águas da chuva contaminadas que escorram, provenientes de
derrames ou de operações de combate a incêndios, garantir uma capacidade
de armazenamento suficiente para que, sempre que necessário, sejam
analisadas e tratadas antes da descarga ou envio para destino final.

Período de Exploração

RAA

EXP10.4 - Identificação do responsável técnico OGR
EXP10.4.1 - Identificação do responsável técnico pela OGR

Código

Nome

Fernando Eduardo Pimentel Pereira
Carichas

T000400

N.º Bilhete de Identidade/Cartão do
cidadão

07306132

Habilitações profissionais

Engenharia Química

EXP12 - Ruido
EXP12.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao ruído

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000246

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

Período de Operação

RAA

T000247

Caso da avaliação de ruído se conclua que é necessário proceder à
implementação de medidas de minimização, deverá(ão) posteriormente ser
efetuada(s) nova(s) caraterização(ões) de ruído, de forma a verificar o
cumprimento dos critérios de incomodidade e de exposição máxima.

Período de Exploração

RAA
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DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

ENC1 - Tipo de desativação

Código

Tipo de desativação

T000248

Total, Parcial, Outro, etc.

ENC2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativação da
instalação

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

T000249

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

Aquando da previsão de cessação
definitiva total ou parcial da
instalação (com 6 meses de
antecedência).

T000250

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

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

Demonstração do cumprimento

Plano de desativação total ou parcial

Relatório final de conclusão do plano
de desativação total ou parcial

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração

Código

T000251

Tipo de informação/Parâmetros

Relatório Ambiental Anual
(RAA) (O relatório integra o
previsto no art.º 14 do DecretoLei n.º 127/2013, de 30 de
agosto (descrito ao longo
deste TUA) e devendo ser
sujeito a validação prévia, por
verificador qualificado, nos
termos do previsto no art.º 17º
do mesmo diploma).

Formato de reporte

Formato digital através da
Plataforma SILiAmb

Data de reporte

Até 30 de abril de cada ano,
reportando-se às condições de
exploração do ano anterior

Entidade

APA

Pontual: até 45 dias corridos
contados da data de
realização da monitorização. /
Contínuo: mensalmente, até
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Tipo de informação/Parâmetros

Autocontrolo das emissões
para o Ar

Formato de reporte

Data de reporte

Entidade

autocontrolo@apambiente.pt

ao final do mês seguinte a que
se referem os resultados. /
Report anual: até 30 de abril
do ano seguinte.

APA

T000253

Registo Europeu de Emissões
e Transferências de Poluentes
(PRTR)

SILiAmb

Anualmente, em data a definir

APA

T000254

Mapa Integrado de Registo de
Resíduos (MIRR)

SILiAmb

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

APA

T000257

Relatório de Base

Formato digital até 10 MB ou
através de Plataforma online
de transferência de ficheiros
para o email
ippc@apambiente.pt.
Diretrizes da Comissão
Europeia respeitantes aos
relatórios de base Comunicação da Comissão
2014/C 136/03, JOUE de
06.05.2014.

De acordo com o parecer da
APA a emitir quanto ao
Relatório de Avaliação de
Necessidade de Relatório de
Base

APA

T000258

Situações de emergência
(acidentes e incidentes)

Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre
eficiente

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

APA, EC

T000259

Situações de incumprimento
de condições do TUA

Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre
eficiente

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

APA, EC

T000260

Plano de Desativação total ou
parcial

Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre
eficiente

Aquando da previsão de
cessação definitiva total ou
parcial das atividades - com 6
meses de antecedência.

APA

T000261

Relatório Final de Conclusão
do Plano de Desativação total
ou parcial

Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre
eficiente

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

APA

APA

T000404

Autocontrolo das emissões
para o ar - report anual

autocontrolo.ar@apambiente.
pt

Até 30 de abril do ano
seguinte, atendendo o n.º 4 do
artigo 16.º do decreto-lei n.º 39
/2018, de 11 de junho e do
artigo 7.º da Portaria n.º 221
/2018, de 1 de agosto.

T000406

Incumprimento dos Valores
Limite de Emissão para as
emissões gasosas no âmbito
do regime de tolerância.

Autocontrolo.ar@apambiente.
pt

Comunicação no prazo
máximo de 48 horas

APA

T000407

Prova da manutenção do
seguro de responsabilidade
civil extracontratual.

RAA

30 de abril do ano seguinte

APA

T000408

Comunicação da alteração do
técnico responsável pelas
operações de gestão de
resíduos.

Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre
eficiente

5 dias

APA

ANEXOS TUA

Anex1 - Anexos
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Ficheiro

Descrição

T000281

TEGEE.pdf

TEGEE.172.04 III

T000279

Diagrama do Processo de Fabrico.pdf

Diagrama do Processo de Fabrico

T000280

Listagem das MTD Implementadas.pdf

Listagem das MTD Implementadas

T000458

Formato de envio autocontrolo coincineração de
resíduos nas cimenteiras, resultante de medições em
contínuo.pdf

Formato de envio autocontrolo coincineração de
resíduos nas cimenteiras, resultante de medições em
contínuo

T000456

Formato de autocontrolo de emissões para atmosfera medições pontuais.pdf

Formato de envio do autocontrolo das emissões para a
atmosfera, resultante de medições pontuais

T000457

Formato de autocontrolo de fontes não abrangidas
pela incineração - medições em contínuo.pdf

Formato de envio do autocontrolo das fontes não
abrangidas pela incineração de resíduos, resultante de
medições em contínuo

T000469

TURH - Captação de Água Subterrânea e Superficial.
pdf

TURH - Captação de Água Subterrânea (AC1, AC2,
AC3, AC4, AC5) e Superficial (AC6)

T000466

TURH - Rejeição de Águas Residuais.pdf

TURH - Rejeição de Águas Residuais - ES1 (LT1), ES2
(LT2+LT4), ES3 (LT3)

T000455

Lista de Abreviaturas.pdf

Lista de Abreviaturas

T000465

Memória Descritiva Instalação Coincineração Resíduos
CPL.pdf

Memória Descritiva da Instalação de Coincineração de
Resíduos do CPL
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Título de Emissão
de Gases com Efeito de Estufa
TEGEE.172.04 III
Nos termos do Decreto-Lei n.º 38/2013, de 15 de março, é concedido o título de
emissão de gases com efeito de estufa n.º 172 ao operador,
CIMPOR – Indústria de Cimentos, S.A
com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 500 782 946, referente à
instalação
Centro de Produção de Loulé
sita em Cerro da Cabeça Alta, Apartado 45, 8100-952 Loulé que desenvolve as
atividades a seguir descritas:
Atividades do Anexo II do Decreto-Lei n.º 38/2013, de 15 de março:
Produção de clínquer em fornos rotativos com uma capacidade de produção superior a
500 toneladas por dia, ou noutros tipos de fornos com uma capacidade de produção
superior a 50 toneladas por dia

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 Anuais anexo do
presente título.
Produção de efeitos:
O Plano de Monitorização de Emissões Anuais produz efeitos a partir de 20 de outubro de
2017.

Amadora, 20 de outubro de 2017

A Vogal do Conselho Diretivo da APA, I.P.

Ana Teresa Perez

TE GEE.172.04 III

Condições do título:
1. O operador detentor do presente título fica sujeito, nos termos do artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 38/2013, de 15 de março, 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 22.º do Decreto-Lei n.º
38/2013, de 15 de março, e do Regulamento (UE) n.º 601/2012 da Comissão de 21 de junho, com
as devidas retificações publicadas no Jornal Oficial da União Europeia L 181 de 12 de julho de
2012;
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 23.º do Decreto-Lei
n.º 38/2013, de 15 de março;
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 23.º do Decreto-Lei n.º 38/2013, de 15 de março e em função dos critérios fixados no
Regulamento (UE) 600/2012, da Comissão, de 21 de junho;
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 19.º do Decreto-Lei n.º 38/2013, de 15 de março;
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 no ano anterior, fica obrigado a pagar
as penalizações por emissões excedentárias previstas no artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 38/2013,
de 15 de março;
7. O operador detentor do presente título de gases com efeito de estufa que tenha beneficiado de
atribuição de licenças de emissão gratuitas, encontra-se, nos termos do n.º 7 do artigo 9.º do
Decreto-Lei n.º 38/2013, de 15 de março, obrigado a comunicar à APA IP até 31 de dezembro de
cada ano, toda a informação relevante relativa a quaisquer alterações previstas ou efetivas à
capacidade, ao nível de atividade e ao funcionamento da instalação, referentes ao ano em causa;
8. Por aplicação do disposto no número anterior e de acordo com o estipulado no n.º 8 do artigo 9.º
do Decreto-Lei n.º 38/2013, de 15 de março, quaisquer alterações efetivas que constituam uma
redução significativa da capacidade de uma subinstalação ou a cessação parcial das atividades de
uma instalação, devem ser sujeitas a procedimento de verificação por verificador acreditado, nos
termos do artigo 23.º do supracitado Diploma, previamente á sua comunicação à APA, I.P.
9. As alterações não significativa ao Título de Emissão de Gases com Efeito de Estufa, de acordo com
o n.º 5 e 6 do artigo 9.º do Decreto-Lei nº 38/2013, de 15 de março, deverão ser registadas pelos
operadores, 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.
10. O operador detentor do presente título de gases com efeito de estufa encontra-se, nos termos do
n.ºs 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 38/2013, de 15 de março obrigado a comunicar
atempadamente à entidade competente pelo respetivo processo de licenciamento da atividade
quaisquer alterações previstas na natureza ou funcionamento da instalação, que possam exigir a
atualização do presente título;
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11. A transmissão, a qualquer título, da instalação abrangida pelo presente título de emissão de gases
com efeito de estufa, deve ser comunicada à entidade competente pelo respetivo processo de
licenciamento da atividade no prazo máximo de 30 dias úteis para atualização do título de emissão
de gases com efeito de estufa com o nome do novo operador.

Observações:
- Instalação abrangida pelo Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto (Diploma PCIP)
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VEA/VCA

Condições

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

1.1. CONCLUSÕES MTD GERAIS
1.1.1. Sistemas de gestão ambiental (SGA)
MTD 1.
1. i.
1. ii.
1. iii.
1. iv.
1. iv. a)
1. iv. b)
1. iv. c)
1. iv. d)
1. iv. e)
1. iv. f)
1. iv. g)
1. iv. h)
1. iv. i)
1. v.
1. v. a)
1. v. b)
1. v. c)
1. v. d)

Para melhorar o desempenho ambiental global das unidades/instalações de produção de cimento, cal e óxido de magnésio, constitui MTD de produção a implementação e a
adesão a um sistema de gestão ambiental (SGA) que incorpore todos os seguintes elementos:
Compromisso da gestão, incluindo a gestão de topo;

Sim

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

Sim

Planeamento e implementação dos procedimentos, objetivos e metas necessários, em conjunto com planeamento financeiro e investimento;

Sim

Implementação dos procedimentos, prestando particular atenção a:

Sim

estrutura e responsabilidade,

Sim

formação, sensibilização e competência,

Sim

comunicação,

Sim

envolvimento dos trabalhadores,

Sim

documentação,

Sim

controlo eficiente do processo,

Sim

programas de manutenção,

Sim

preparação e resposta a situações de emergência,

Sim

salvaguarda do cumprimento da legislação ambiental;

Sim

Verificação do desempenho e implementação de ações corretivas, prestando particular atenção a:

Sim

monitorização e medição (ver também Documento de Referência sobre os Princípios Gerais de Monitorização),

Sim

ações corretivas e preventivas,

Sim

controlo dos registos,

Sim

auditoria independente (sempre que possível) interna e externa para determinar se o SGA cumpre ou não as medidas planeadas e se está a ser devidamente implementado e mantido;

Sim

2003(→)Requisitos assegurados pelo SGA implementado:
Certificação do SGA de acordo com a NP EN ISO 14001:1999 (Certificado n.º 2003/AMB.128)
(2004-2006) Adaptação/certificação de acordo com a NP EN ISO 14001:2004
2009(→) SGA do CPL integrado no SGA da CIMPOR INDÚSTRIA, envolvendo os 3 Centros de Produção e respetivas pedreiras, com o mesmo n.º de
certificado (desde 25.11.2009) e válido por 3 anos
(2012-2015) Última renovação obtida com data de 11.07.2017 (válida até 10.07.2020)
2015 (→) Integração dos Sistemas de Gestão Ambiental, da Qualidade e da Segurança no SGI – Sistema de Gestão Integrado | Certificado único do SGA n.º
2003/AMB.128 de acordo com NP EN ISO 14001:2012
(Emitido em 25-11-2015 e válido até 25-11-2018)
2005 (→) Primeiro registo no EMAS obtido em 17.10.2005 com o n.º PT-000036 após validação da Declaração Ambiental de 2003
Nota1: Obtenção da Licença Ambiental PCIP n.º 6/2007 (em 27.03.2007)
Nota2: Renovação – TUA 00000319032018A, de 02-04-2018 com vários emails a solicitar correções (sem resposta da APA)

1. vi.
1. vii.

Revisão do SGA pela gestão de topo quanto à aptidão, adequação e eficácia continuadas;

Sim

Acompanhamento do desenvolvimento de tecnologias mais limpas;

Sim

1. viii.

Tomada em 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

2010-11 (→) Adaptação aos requisitos do EMAS III (Regulamento CE n.º 1221/2009)

1. ix.

Aplicação regular de avaliações setoriais comparativas (benchmarking ) setoriais.

Sim

2013 (→) Última renovação (4.ª) com data de 04.10.2016 (válida até 04.10.2019)

MTD 2.

Pedido de renovação entregue na APA, em Julho de 2019, com a DA 2018 (Período 2018-2020)

(2003) Elaboração do mapa tridimensional de ruído das instalações fabris, pedreira do Cerro da Cabeça Alta e suas envolventes, utilizando um dos mais
avançados programas de software (CadnaA ®), para previsão e avaliação de níveis de ruído na vizinhança de determinadas fontes. Com esta ferramenta, que
envolveu a caracterização inicial de 147 fontes, foi possível através da simulação e previsão do impacte nos níveis de ruído, a seleção e avaliação da eficácia
de medidas a implementar posteriormente incluídas num plano de ações de minimização de ruído para o exterior.

Para reduzir/minimizar as emissões de ruído durante os processos de fabrico do cimento, da cal e do óxido de magnésio, constitui MTD a utilização de uma combinação das
seguintes técnicas:

2. a)

Selecionar uma localização adequada para as operações ruidosas

Sim

Todos os projetos de alteração passados, presentes ou futuros têm em conta este requisito genérico face à proximidade da vizinhança

2. b)

Encerrar as operações/unidades ruidosas

Sim

(→) Equipamentos mais ruidosos em salas/edifícios fechados (S.E., salas de compressores)
2007 (→) Aquisição de novos compressores com canópias insonorizantes | Exemplos: Compressor Homogeneização Aerzen VML 40 R de baixas emissões
de ruído; 3 compressores Atlas Copco ZE4H200 Homogeneização (MTD 3.a2+), e um ZT 37 – WorkPlace Air System, da Central de ar comprimido dos filtros
do forno e arrefecedor (Ação 2008 da MTD 10.b2)
(2003-2009) Várias Ações de minimização de ruído em edifícios fabris, originalmente semiabertos, associadas às MTD 2.d) e 2.e)

2. c)

Recorrer ao isolamento das vibrações das operações/unidades

Sim

2. d)

Utilizar revestimentos internos e externos com materiais que absorvam impactos

Sim

2. e)

Utilizar edifícios insonorizados para confinar as operações ruidosas que envolvam equipamentos de transformação de materiais

Sim

2. f)

Utilizar paredes e/ou barreiras naturais para proteção contra o ruído

Não

2. g)

Colocar silenciadores nas chaminés de exaustão

Não

2. h)

Isolar as condutas e sopradores situados em edifícios insonorizados

Sim

2. i)

Manter fechadas as portas e janelas de áreas cobertas

Sim

2. j)
2. k)
2. l)
2. m)
2. n)
2. o)
2. p)
2. q)
2. r)
2. s)

Isolar acusticamente os edifícios onde existam equipamentos ruidosos

Sim

Isolar acusticamente as aberturas nas paredes, por exemplo, mediante a instalação de uma eclusa no ponto de entrada de um transportador de tela

Sim

Instalar absorvedores de ruído nas saídas de ar, por exemplo, na saída de gases limpos das unidades de despoeiramento

Sim

Reduzir os caudais nas condutas

Não

Usar isolamento acústico nas condutas

Sim

Utilizar um arranjo que dissocie as fontes de ruído dos componentes potencialmente ressonantes, por exemplo, os compressores das condutas

Sim

Utilizar silenciadores nos ventiladores dos filtros

Sim

Utilizar módulos insonorizados para os equipamentos (por exemplo, compressores)

Sim

Utilizar protetores de borracha no equipamento de moagem (evitando o contacto de metal com metal)

Sim

Construir edifícios ou plantar árvores e arbustos entre a zona protegida e a atividade ruidosa

Não

1.2 CONCLUSÕES MTD PARA A INDÚSTRIA DE PRODUÇÃO DE CIMENTO
1.2.1 Técnicas primárias gerais
MTD 3.

Para reduzir as emissões do forno e utilizar eficientemente a energia, constitui MTD obter um processo regular e estabilizado do forno, operando próximo dos objetivos dos
parâmetros de processo, utilizando as seguintes técnicas:

Procedimentos de inspeção de máquinas implementados que incluem monitorização de vibrações em equipamentos dinâmicos (divididos em 3 tipos com
periodicidades diferentes consoante a sua importância).
Nota: Em função dos resultados são implementadas medidas de minimização (que podem incluir substituição de rolamentos, alinhamentos, equilibragens,
etc)
(2009) Aquisição de lâmpada estroboscópica que auxilia na identificação das origens de elevados níveis de vibração em equipamentos.
(2011) Novo aparelho portátil para medição de vibrações e software de análise
(2018) Nota (informativa): Aquisição de novo sismógrafo para medição de vibrações resultantes dos desmontes da pedreira de calcário
Tapamentos com painéis metálicos ou de paredes duplas com revestimento interior de material absorsor de ruído (lã de rocha)
(2003) Edifício do Britador de calcário: Tapamento alçados Oeste e Sul | 15 dB(A)
(2004-2005) Edifício da Moagem de cru: Encerramento da abertura do lado Sul com painéis metálicos (92 m2) | 20 dB(A);
Encerramento da abertura do lado Oeste, incluindo zona do ventilador do forno, com painéis metálicos (155 m2) | 22 dB(A)
(2006) Edifício das Moagens de Cimento: Encerramento da abertura do lado Oeste
(R/C), com painéis metálicos | 18 dB(A)
(2007) Edifício do Arrefecedor:
Encerramento do alçado Oeste, com painéis metálicos | 15 dB(A)
(2002 / 2008-2009) Edifício da Moagem de Carvão:
Construção de parede em blocos de cimento no 2.º piso | 10 dB(A) Encerramento da abertura do lado Oeste (R/C), com painéis metálicos
Para além das estruturas/edifícios existentes não foi criada nenhuma barreira acústica natural ou artificial com o objetivo de atenuação do impacte do ruído
para o exterior da instalação.
Silenciadores instalados em alguns equipamentos ruidosos (motores, compressores, supressores) mas não em chaminés. Sem necessidade de reduzir
caudais em condutas ou chaminés para minimizar ruído.
Alguns exemplos em Ações das MTD 2.b); 2.q)
(→) Implementadas algumas Ações de substituição de portas e janelas ou fecho de aberturas em edifícios (associadas também com a MTD 10 e MTD´s
relacionadas do BREF EE: Isolamento térmico e Climatização)
2002-2004 Fornecimento e montagem de janelas insonorizadoras (de vidro duplo do tipo Domal Ecothermic 40) em todo o edifício do Comando Centralizado.
(2007) Colocação de telhas translúcidas nas fachadas da Oficina e Armazém

idem 2.e)

idem 2.g)
idem 2. h)

idem 2.b)

idem 2.f)

dezembro 2019: medição de ruído
ambiental após instalação do novo
projeto de receção e transporte de
combustíveis alternativos ao
queimador principal
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2002 (→) Novo sistema de supervisão em funcionamento desde 2002 (Monitor Pro, atualmente na versão V7.2)
Automação de todas as novas instalações/equipamentos com PLC´s para comunicação com o sistema de supervisão e aquisição de dados - SCADA (Monitor
Pro da Schneider) e o Sistema de Gestão Industrial.
Exemplos mais recentes (da Fase de cozedura):
2007: Substituição do QP de baixo NOx do Forno e sistema SNCR
2008: Substituição dos PLCs dos autómatos dos sinais analógicos e digitais do PT3 (Forno e Arrefecedor).
2009: Alimentação de resíduos não perigosos ao PC do Forno (armazém de combustíveis alternativos) com modificações em 2014 (2.º doseador)
2002 (→) (2015-2016) Sistema SPC – Controlo Estatístico do Processo (Laboratório de Controlo de Processo e Comando Centralizado)
Substituição do software do SPC para comunicação com a sala de CC
1998 (→) 2009) Amostrador e analisador automático de cal livre (controlo da cozedura/ qualidade do clínquer);
Modernização do hardware e software do analisador de cal livre.
(2008) Instalação de software para/análise de causas de paragens/avarias (ADAP), com o objetivo de melhorar a fiabilidade dos equipamentos.

3. a)

3. b)

MTD 4.

Otimizar o controlo do processo, incluindo o recurso a sistemas informatizados de controlo automático

Utilizar sistemas gravimétricos modernos de alimentação de combustíveis sólidos

Para prevenir e/ou reduzir as emissões, constituem MTD uma seleção e um controlo rigorosos de todas as substâncias introduzidas no forno.

Sim

Sistemas informáticos periciais de controlo automático do processo
(2004-2006) Tipo: FuzzyExpert (da FLSmith) - Fases de Fabrico abrangidas: Cozedura (forno/arrefecedor)
Tipo: ProcessExpert, MPC - Model-based Predictive Control - Fases de Fabrico abrangidas: Moagens de Cru e Cimento
(2010-2011) Afinação do sistema de condução automática das moagens.
(2014) Programação do atual PLC Schneider e HMI da nave dos combustíveis alternativos (no âmbito da colocação em serviço do novo doseador)
Homogeneização da matéria-prima ao forno
(1973) 1 Pré-homo em pilhas retangulares em linha
(1973) 2 Silos de farinha (batch) de homogeneização pneumática descontínua (Fuller-Airmerge)
(2007) Substituição de compressores de homogeneização (1 novo Aerzen)
(2009) Substituição de compressores de homogeneização (3 novos AtlasCopco)
(2012) Sistema automático de formação das pilhas (QCX/BlendExpert)
(1973 (→) Arrefecedor de grelha (FULLER) com uma superfície total útil de arrefecimento de (34,1 m2), com otimizações (ver 7.a1-3+)
Utilização do ar secundário para combustão no queimador principal e de ar terciário para a pré-calcinação (ver MTD 6.3 e MTD 7.b)
(1973 (→) Plano Individual Formação; Formação On the Job realizada para novos operadores por operadores seniores/Chefias Operacionais

Sim

(2009) Dosagem de combustíveis ao queimador principal e ao pré-calcinador do forno com sistemas tipo coriolis da Schenck (substituindo os sistemas
volumétricos)

Sim

1992 (→) Controlo dos teores de SO3 em todas as matérias-primas;
Controlo dos teores de Cloretos no Calcário, areia, argilas, escória de ferro (FRX/química clássica);
2001 - Na mistura da pré-homo através de Analisador on-line de raios gama (FSA - Full Stream Analisers da ASYS), na matéria-prima à saída do britador
(Parâmetros: SO3, K2O, Na2O, Ti2O, MnO2, Cl).
2008 (→) Controlo dos teores de SO3 na formação das pilhas.
2011-2012 Modernização/instalação de novo Analisador de raios Gama (PGNAA) e de comunicação deste com o PLC da Britagem e o sistema Expert QCX
de formação automática das pilhas de pré-homogeneização
2003 (→) Análises de teores de S e de alguns metais pesados no âmbito de processos de autorização de valorização de matérias-primas secundárias;
2004 (→) No caso de introdução de novas matérias-primas existe a possibilidade de determinação de metais pesados e outros elementos minoritários
mediante análise FRX semi-quantitativa no cru/farinha ao forno, através do espectómetro FRX Bruker AXS Pioneer.
2007 (→) Análises de COT realizadas em estudos diversos sobre matérias-primas (repetida sempre que sejam rececionadas novas)
2002 (→) Análise de COT no filler calcário (requisito da NP EN 197-1)
2008 (→) Controlo das emissões de SO2: Redução e limitação da incorporação de xisto (a m.p. que apresenta um teor significativo de S píritico) através da
sua substituição por matérias-primas secundárias alternativas (argilas)
2010-2014 (→) Realização de análises aos metais pesados e COT na farinha ao forno (amostra anual)
Outros controlos adicionais – ver MTD 11.a)
1980/82 (→) Seleção e controlo dos teores de enxofre do carvão e coque de petróleo (determinados em cada lote – certificados de análise do
fornecedor/plano de amostragem adequado e posterior análise em laboratório acreditado);
Aprovisionamento pelos serviços centrais (critérios de aceitação incluem limitação do teor de enxofre, humidade, voláteis, granulometria e PCI).
Nota: Desde 2006 é apenas utilizado petcoque como combustível sólido principal
Determinação da composição química elementar dos combustíveis principais (C, H, S, O e N), em base seca e sem cinzas, teor em humidade, cinzas,
matérias voláteis e PCI.
Nota: Incluída também a determinação de cloretos (desde 2004)
2000 (→) Utilização de Fuel n.º 4 BTE (e de fuel recuperado a partir de 2012) com baixo teor de enxofre (< 1%) nos arranques do forno
2003 (→) Monitorização dos teores de metais pesados nos lotes de coque de petróleo recebidos – análises pelo Laboratório Central (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb,
V, e Hg)
2009 (→) Controlo analítico da composição dos resíduos rececionados e destinados a coincineração através de plano de amostragem adequado.
Determinação da composição química elementar (C, H, S, O, N, Cl), em base seca e sem cinzas, teor em humidade, cinzas e PCI.
2012 (→) Controlo de metais pesados, matérias voláteis e cloretos nos resíduos rececionados destinados a Coincineração (Trimestralmente para CDR e
pneus triturados; análise semiquantitativa pelo LC do Grupo Cimpor)
(2016) Novo calorímetro, titulador e moinho para determinação PCI e cinzas dos combustíveis alternativos e preparação das respetivas amostras
(2018) Equipamentos de laboratório (RM, fotómetro, peroladora, balança) para melhorar a amostragem e o controlo de qualidade dos CA

Sim

(2011) Temperatura da zona de cozedura medida atualmente por:
Novo sistema de monitorização da chama do QP (Câmara termográfica do forno Quadtek, modelo Spyrometer3: scanning pyrometer processor, substituindo
a existente desde 1998 do mesmo fornecedor)
Temperatura da zona do pré-calcinador (câmara da mistura) medida atualmente por duas sondas Termopar;
(2018) Novo Scanner da temperatura da virola ECS/CemScanner da FLSmith
Nota: Substitui o scanner Raytec (1999)
(2002) Analisadores de gases câmara de fumos e pré-calcinador - ver MTD 5.b)
Nota: Existem também câmaras de vídeo (chama do QP, arrefecedor) e outros sensores de T e de P instalados em pontos-chave para condução do processo
de cozedura, assim como outras medidas de Q. Estes parâmetros são monitorizados em contínuo através da Supervisão.
2006 (→) Parâmetros operacionais medidos na chaminé do forno:
Caudal: Caudalímetro Durag D-FL 100
Temperatura: Sonda de temperatura FL 100 ADM
Pressão: Transmissores de pressão diferencial/absoluta 2600 T
O2: Analisador por método de Zircónio
H2O: Integrado no analisador FTIR

Sim

Controlo operacional da britagem: parâmetros de controlo na formação da pilha e respetivos valores de desvio padrão, controlados através do analisador FSA
da ASYS) – ver MTD 4.1+;
Controlo do processo na Moagem de cru e alimentação ao forno – utilização da ferramenta SPC auxiliada pelo sistema FUZZY (inclui o controlo da % de O2
na câmara de fumos e pré-calcinador).
Doseadores de farinha baseados no sistema Shenck Coriolis (MultiCor) e MultiStream / Doseadores de combustíveis sólidos – ver MTD 3.b)
Monitorização das variáveis de processo assegurado através do sistema de supervisão (MTD. 3.a)) - ver também MTD 3.a) e 3.a1+)
2008 (→) Amostrador automático da farinha quente (ciclone 4) - controlo do ciclo de voláteis e grau de calcinação da farinha
2006 (→) Analisadores de gases (principais) atualmente utilizados para controlo do processo:
Câmara de fumos: Magnos 17 (O2) e URAS 14 (NOx, CO) anteriormente instalado na chaminé do forno.
Pré-calcinador: URAS 14 (O2, NOx, CO)
(2010-2011) Medidas de otimização do controlo da britagem e formação de pilha de pré-homogeneização: Nova tremonha e sistema de doseamento de
matérias-primas alternativas (ARM) – ver tb MTD 3.a2+ (Ação2012: QCX)

1.2.2 Monitorização
MTD 5.

5. a)

5. b)

Constituem MTD a monitorização e a medição regulares dos parâmetros e emissões dos processos, e a monitorização das emissões em conformidade com as normas EN
relevantes ou, na ausência dessas normas, com normas ISO ou outras normas nacionais ou internacionais que garantam a obtenção de dados de qualidade científica
equivalente, incluindo as seguintes:

Medições em contínuo dos parâmetros dos processos suscetíveis de demonstrar a estabilidade dos mesmos, como a temperatura, o teor de O2, a pressão e o caudal

Monitorização e estabilização de parâmetros críticos dos processos, a saber, mistura de matérias-primas e alimentação de combustível homogéneos, dosagem regular e excesso de
oxigénio

VEA/VCA

Condições

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

Modernização das estações
automáticas de amostragem moagem
de cru, farinha ao forno e moagens de
cimento (Estudo 2010-2011, possível
implementação no período 20212022)
2019: (→) Upgrade do software e
hardware do FuzzyExpert (P-P103-19003)
2019: Instalação do DRX para controlo
do clínquer, farinha quente e cimentos
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5. c)

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Medição em contínuo das emissões de NH3 quando é praticada a redução não catalítica seletiva (RNCS-SNCR)

5. d)

Medição em contínuo das emissões de partículas, NOx, SOx e CO

5. e)

Medições periódicas das emissões de PCDD/F e metais

5. f)

Medições em contínuo ou periódicas das emissões de HCl, HF e COT

5. g)

Medições em contínuo ou periódicas de partículas

MTD
implementada?

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

Sim

2006 (→) NH3: Integrado no analisador FTIR da chaminé do forno
Nota: Medições pontuais de NH3 realizadas durante ensaios (ver MTD 20 c)
(2014-2016) Parametrização do SIAC (ver MTD 5.d) com vista à adoção dos novos VLE para as emissões de NH3 relacionados com a MTD 20.c)
Nota: VLE na chaminé do forno aplicáveis a partir de abril 2017
2016 (→) Incorporação dos dados de emissões de NH3 nos relatórios trimestrais do autocontrolo em contínuo.

Sim

2006 (→) Gases: Sistema de monitorização de emissões multi-componente (Advance CEMAS FTIR) na chaminé do forno
Nota: Medição em contínuo desde 1998
2006 Partículas: Opacímetro Durag DR-300-40 na chaminé do forno (baixo teor)
Nota: Medição em contínuo desde 1995 (autocontrolo desde 1985)
(2009) Novo Opacímetro Durag DR-800 na chaminé do arrefecedor (baixo teor) em substituição de um Opacímetro SICK RM-40
Nota: Medição em contínuo desde 1995 (autocontrolo desde 1988)
(2006) Caudal: Caudalímetro Durag D-FL 100
2007(→) Nota (Forno): Garantia de Qualidade das medidas em contínuo nas chaminés através de calibração de nível QAL2/Verificação AST, segundo a
norma EN 14181 | Contrato estabelecido com laboratório acreditado (Eurofins PT) estando atualmente em vigor para o período 2018-2020
Nota: Ação associada ao BREF MON 2003 (Paro todos os poluentes dos FTIR)
(1998) Sistemas de gestão/aquisição/tratamento de dados - medições em contínuo:
Instalação de software de monitorização em contínuo das emissões atmosféricas (GEAT)
2008/2012 Atualização do software de monitorização em contínuo das emissões atmosféricas (SIAC)
(2012-2016) Upgrade do SIAC (Software para aquisição, registo, monitorização e consulta da informação da monitorização em contínuo), em plataforma
WEB, com conceção de módulo específico para execução do QAL3 (DURAG D-EMS-2000)
2017 (→) Implementação do QAL3 para a emissão de gases nas chaminés dos fornos

Sim

(2001-2014) Medição pontual de metais pesados (semestral, a partir de 2001)
Chaminé do forno (Ensaios em branco da coincineração): 2006
Chaminé do forno (regime de coincineração):
Medição pontual (trimestral em 2010 e semestral a partir de 2011).
(2008-2014) Nota: Contrato estabelecido com laboratório acreditado (Eurofins PT) para as medições pontuais de todos os poluentes e com as periodicidades
definidas pela LA PCIP
2015 (→) Cumprimento de novos requisitos autorizados através do parecer 2/2015 da APA em resposta ao pedido de alteração da frequência de
monitorização:
Metais pesados - medição pontual de dois em dois anos
PCDD/F: medição pontual uma vez ano (em vez de duas)
Nota: Contrato estabelecido com laboratório acreditado (Pedamb) | 2018 a 2020

Sim

2006 (→) Medição em contínuo: Analisador FTIR na chaminé do forno
Nota1: O FTIR para além dos parâmetros/poluentes referidos mede também % CO2
Nota2: Medição pontual (2 vezes por ano) destes poluentes entre 2001 e 2006
Nota3: Para estes poluentes também se aplica a EN 14181 (ver MTD 4.d)
2015 (→) Cumprimento de novos requisitos autorizados através do parecer 2/2015 em resposta ao pedido de isenção da monitorização em contínuo do HF:
medição pontual duas vezes ano
Nota: Contrato estabelecido com laboratório acreditado (Pedamb) | 2018 a 2020
2019: Medição pontual 2 vezes por ano HCL e COT (apesar de se aguardar esclarecimentos da APA quanto ao referido no TUA)

Sim

1993 (→) Arrefecedor (partículas): Novo Opacímetro Durag DR-300 (baixo teor)
Nota: Medição em contínuo desde 1993/94
Caudal: Caudalímetro Durag D-FL 100
2002 (→) Outras fontes (chaminés das moagens de carvão e moagens de cimento:
Medição pontual (semestral) da emissão de partículas
Nota: Contrato estabelecido com laboratório acreditado (Eurofins PT) | 2018 a 2020
(2006) Construção de plataformas nas chaminés para a realização de medições
2014-2015 Trabalhos de adequação em termos de acessos e condições de segurança para a realização das amostragens nas plataformas das chaminés das
fontes fixas principais (ponto 4.2 da NP 2167)

1.2.3 Consumo de energia e seleção de processos
1.2.3.1 Seleção de processos
Em condições de funcionamento normais e operação otimizada e regular o valor de balanço térmico associado à MTD é de 2900-3300 MJ/t de clínquer
(condições otimizadas, durante ensaios de performance de curta duração, ex. 36 horas);
(+) Devido a desvios que ocorrem durante as condições normais de operação (ex. arranques e paragens) os valores médios anuais deverão sofrer um
acréscimo de 160-320 MJ/t clínquer (Secção 1.4.2.1.1)

MTD 6.

Para reduzir o consumo de energia, constitui MTD a utilização de fornos que utilizam o processo por via seca com pré-aquecedor de ciclones e pré- calcinador. (Consultar
níveis de consumo de energia aplicáveis no BREF)

Sim

(1973) Forno via seca: Tipo CLE de Ø 4,1 × 61,5 m, com 3 apoios
( 1973) Pré-aquecimentos em etapas: Tipo CLE; 4 etapas, n.º de ciclones por etapa (2+1+1+1)
Ciclone 4 modificado em 1996, ciclone 3 em 1997
Ver também MTD 7.a7+)
(1983) Pré-calcinação: Tipo: RSP-ONODA
Combustão no queimador do pré-calcinador de cerca de 55-60 % do combustível utilizando o ar terciário do arrefecedor.

VEA/VCA

Condições

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

2019-2020: Reformulação e instalação
de novo software de gestão das
emissões medidas em contínuo (PP103-19-012)
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MTD
implementada?

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

VEA/VCA

Condições

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

1.2.3.2 Consumo de energia

MTD 7.

Para reduzir/minimizar o consumo de energia térmica, constitui MTD a utilização de uma combinação das seguintes técnicas:

Sim

Valores dos últimos balanços térmicos:
F (MJ/t clq): (2010) = 3538; (2006) = 3388(1)
Info sobre TST anual: (2010) = 5,5% (CDR+Pneus); (2006) = 0%
(1) Valor corrigido posteriormente devido à repetição de um ensaio (SO3 no clq) e que substitui o valor anterior de 3488 MJ t/clq

2900-3300 MJ/t de clínquer
(intervalor de valores de balanço
Condições otimizadas, durante ensaios
Apenas possível de definir em concreto
térmico associado à MTD em
de performance de curta duração, ex. 36
2020 (PPIP): Balanço térmico ao forno
após o BT2020
condições de funcionamento
horas
normais e operação otimizada e
regular

2019-2021: Substituições na conduta
de gases entre ciclones 1 e ventilador
de tiragem do forno (PPIP)

7. a)

7. a) I.

Utilizar sistemas de cozedura melhorados e otimizados e processo regular e estável, próximo dos parâmetros de processo dos parâmetros de processo definidos, mediante:

Otimização do controlo dos processos, nomeadamente com recurso a sistemas informatizados de controlo automático

Sim

Sim

7. a) II.

Sistemas gravimétricos modernos de alimentação de combustível sólido

Sim

7. a) III.

Pré-aquecimento e pré-calcinação, na medida do possível, tendo em conta a configuração do sistema de cozedura existente

Sim

7. b)

Recuperar o calor excedente dos fornos, em especial das zonas de arrefecimento. Nomeadamente, o calor excedente dos fornos proveniente da zona de arrefecimento (ar quente) ou do
pré-aquecedor pode ser utilizado para a secagem de matérias-primas

Sim

Utilizar o número de etapas do pré-aquecedor de ciclones adequado às características e propriedades das matérias-primas e combustíveis utilizados

Sim

Utilizar combustíveis com características que tenham um impacto positivo no consumo de energia térmica

Sim

7. c)
7. d)

(2006-2008) Medidas relevantes nos últimos anos:
Recondicionamento da motorização do forno (acoplamentos, motor principal, redutor principal; sistemas de lubrificação forçada/automática, etc.) permitindo o
aumento da sua velocidade de rotação e melhorias ao nível da estabilização do processo de cozedura
Ver também descrição das restantes MTD´s referidas
(2010) Estudo de revestimentos alternativos para o queimador principal do forno
(→) Nota Geral: Adicionalmente e com uma frequência no mínimo anual (paragens programadas), ou sempre que considerado necessário, é realizada a
verificação, demolição e montagem de refratário de modo a reduzir as perdas por radiação/convecção dos fornos.
(1973) Arrefecedor de origem (2 grelhas móveis), modificação na 1ª grelha com conversão das primeiras fiadas de placas móveis para placas fixas.
(1995) Nota: Garantido pelas características das grelhas referidas na MTD 7.a1+)
Otimização do arrefecedor: grelhas de distribuição de ar
(1995) Existem 7 ventiladores no arrefecedor de clinquer: V1e, V1d, V1c, V2, V3, V4 e V5. Os ventiladores V1e e V1d insuflam ar de arrefecimento
diretamente às placas da 1ª câmara. O V1c insufla ar na 1ª câmara, mas não diretamente nos elementos da grelha, mantendo a estanqueidade da mesma.
Os restantes ventiladores V2 a V5 insuflam ar de arrefecimento na 2ª à 5ª câmara respetivamente.
Os VEV dos ventiladores permitem controlar a injeção de ar às várias secções do arrefecedor (ver MTD 10.b2.2+).
(2011) Alteração do perfil de arrefecimento (ajuste dos caudais dos ventiladores de acordo com recomendações do BT2010)
(→) Identificação durante operações de controlo/vigilância do processo e BT.
Trabalhos de reparação efetuados nas PP anuais (inclui inspeções preparatórias da reparação ao forno, torre de ciclones e arrefecedor). Exemplos mais
recentes:
2014: Eliminar entrada de ar falso no casing do electrofiltro por aplicação de betão.
2009) Clapet duplo da alimentação de combustíveis alternativos com revestimento em aço refratário para impedir a entrada de ar falso no pré-calcinador – ver
também outras MTD 7.a1-7+)
2016 Substituição da conduta de gases de interligação do ventilador de tiragem do forno à TCG | Substituição do cone inferior da TCG
2016-2018 (→) Eliminação de entradas de ar falso: Reparações e substituições da conduta de gases entre ciclones 1 e ventilador de tiragem do forno
Distribuição uniforme da farinha quente - ver MTD 7.a10+)
Sistema de limpeza da torre por canhões de ar comprimido- ver MTD 7.a7+)
Limpezas com jatos de água de muito alta pressão e disparos de cardox (na CF e diafragma, normalmente com um frequência de 1 vez por turno)
(→) Controlo da probabilidade de encravamentos/incrustações pela análise da farinha quente (alcalis, SO3 e Cl) – MTD 5.b), e teor em alcalis (Na2O e K2O),
Cl e SO3 nas matérias-primas – MTD 4.1+). Nota: ver tb MTD 25.b)
Nota (BT2010): No que respeita à probabilidade de agarramentos na base do pré-aquecedor o forno do CPL foi classificado como tendo problemas frequentes
embora com melhorias em relação a BT anteriores, devido à aquisição do novo queimador, ao aumento da velocidade do forno e ao aumento dos níveis de
O2 na câmara de fumos.
(→) Medidas para reduzir as perdas de calor por radiação/convecção no sistema, nomeadamente através da verificação das espessuras/reaplicação de betão
refratário | Medidas para aumento da eficiência de despoeiramento dos ciclones pelo acompanhamento do seu estado mecânico e funcionamento dos
diversos componentes (identificadas em BT ou controlo operacional para implementação durante paragens programadas de manutenção geral da linha)
Outras modificações mais recentes nas torres de ciclones:
(2007) Aumento da secção de passagem na zona do diafragma (com redução da depressão à saída do C4)
(2011) Modificação/reforço das estruturas metálicas do troço de saída dos ciclones da 1ª etapa (C1, C1-bis e também saída do C2) no sentido de reduzir
velocidades excessivas dos gases.
Nota: Ação no âmbito de um Estudo da diminuição da perda de carga no pré-aquecedor - identificada pelo BT2010)
(2015) Novo teto para o ciclone 4 e virola lateral substituindo os danificados por ação térmica e reconstrução do cabeçote do forno com substituição de
elementos estruturais danificados e beneficiação da junta superior do forno.
(2017-2018) Substituição da junta superior do forno
2012-2013 (→) Estudo de otimização da Torre de Ciclones (Plano de ação de incremento da substituição térmica por combustíveis alternativos) – ver MTD
3.a)
2016-2018(→) Continuação do Estudo referido acima e implementação de ações no âmbito do plano de melhoria da fiabilidade do forno – ver tb MTD 7.e)
(2003-2010) Canhões de ar comprimido para limpeza da torre de ciclones (53 na Torre de ciclones/câmara de fumos e 16 no Arrefecedor)
(2007) Instalação de rede de fibra ótica, automação e supervisão, para comando dos canhões de ar comprimido da torre do pré-aquecedor e do arrefecedor
Intervenções mais recentes incluem:
(2011) Otimização/instalação de 26 novos canhões de ar na torre de ciclones (C4)
(2012) Instalação de 8 novos canhões de ar na zona do diafragma do forno
(2011-2012) Automação e supervisão MPro V7.2, Sistema de Gestão Industrial, com substituição dos PLCs dos canhões de ar da torre de
ciclones/arrefecedor
(2015) Melhorias nos sistemas de desencravamento dos ciclones (novas bocas dos canhões de ar e abertura de porta do ciclone 4)
Nota: Ação Estudo A TEC referido na MTD 7.e)
(2016) Montagem de 16 novos canhões e instalação de ar comprimido (zona da câmara de mistura e conduta de gases ao ciclone 4 - Ação Estudo ATEC)
(2017) Montagem de novos canhões de ar (e tubos de descarga para alargamento do diâmetro e retirada de betão refratário) nos ciclones I
(→) Limitação e controlo do teor de Humidade dos combustíveis alternativos e coque de petróleo através de especificações.
Nota: Critério de admissibilidade para AFs (< 20%) e coque de petróleo (< 8%)
Controlo do teor de humidade de matérias-primas, previsto no Plano de Inspeção e Ensaio da Instalação.
Minimização da humidade ao longo do processo através da MTD 7.b)
(→) Combustível principal: Coque de petróleo com PCI (como recebido) habitualmente situado entre 7500-8000 kcal/kg
Combustíveis secundários: PCI (como recebido) 3500-6000 kcal/kg
Efetuado o controlo analítico da composição dos combustíveis rececionados contemplando a determinação do PCI – ver MTD 4.2+)
A admissão de combustíveis alternativos esteve condicionada ao menor valor de PCI (em base seca) permitido pela LA PCIP.
Desde 2010 que são estabelecidas condições de ajustes no preço dos AFs em caso de não cumprimento de PCI mínimos estabelecidos por contrato de
fornecimento (através da AVE)
Doseadores/alimentação: Schenck Multicor e Multistream.- ver MTD 5.b)
Nota: Sobre Homogeneização ver MTD 3.a2+)
Combustíveis principais - ver MTD 3.b)
Combustíveis secundários - ver MTD 12.e)
(→) Operação composta (forno e moinhos de cru a funcionar em simultâneo) é realizada sempre que possível, com exceção de situações de gestão de
paragens da moagem de cru: Paragem durante as horas de ponta do tarifário da energia elétrica (9-12h nos dias úteis) e paragem semanal para manutenção
(9h-17h)

(1973/1986 ) Aproveitamento dos gases quentes do forno (pré-aquecedor) em processos de secagem da matéria-prima (moagem de cru) e dos combustíveis
sólidos (moagem de carvão constituída por moinho de bolas em circuito fechado)
4
Etapas (nº
etapas com
mantém-se
inalterado
e considera-se adequado) - ver MTD 6.2
Efetuada
de acordo
a LA PCIP
e LE 2/2012/DOGR
Assegurado através do descrito na MTD 7.a9+)

2019: Otimização da monitorização e
controlo do teor de Cl da farinha
quente
2020: Balanço ao Cloro e avaliação de
medidas para minimizar
encravamentos (Acompanhamento
Área E&T)
2019: Substituição do troço de
conduta do ciclone 4 com o clapet por
um troço simples de conduta com
montagem do canhão de ar
2019-2020: Projeto para aumento do
diâmetro da conduta do ciclone 4 ate
câmara de fumos
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7. e)

Aquando da substituição de combustíveis convencionais por combustíveis alternativos, utilizar sistemas de cozedura otimizados e adequados para a queima de resíduos

7. f)

Minimizar os caudais de bypass

MTD
implementada?

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

Sim

2009 (→) Construção de nova instalação para armazenamento, doseamento e transporte de combustíveis alternativos (AF´s) para queima no pré-calcinador
do forno.
Nota: Alvará de Licença n.º 16/2009 (CCDR-Algarve) de acordo com DL 85/2005.
(Arranque Set 2009 com biomassa, e alguns meses após com CDR e pneus)
Nota: LE n.º 2/2012/DOGR (DL 85/2005) alargando a tipologia de combustíveis alternativos e atualizando as condições. Requisitos integrados no TUA.
Nota: Retomada a utilização de biomassa vegeral
(2011) Otimizações:
Novo transportador de correia em substituição do transportador metálico, ventilador de dispersão do material na caída para otimizar o tempo de residência no
PC e outras melhorias nas condições de descarga e doseamento
(2011) Remodelação do topo do transportador para evitar encravamentos e aumento de capacidade (de 4 para 8 t), do sistema ponte-garra.
(2012) Prolongamento assimétrico dos degraus do fundo da tremonha
(2013-2014) Instalação de um novo doseador em linha com o existente duplicando a capacidade de alimentação de combustíveis alternativos ao PC
(Arranque em dez 2014 após vistoria em julho com emissão do Título de Exploração Industrial n.º 8/2014)
(2015) Reparação e reforço da estrutura de apoio do transportador de CDR ao PC
(2016) Modificações na estrutura do doseador poente de CA (alterada caixa envolvente do doseador e instalada cortina à saída da tremonha)
Projeto em curso (→) Instalação (móvel) para alimentação de combustíveis alternativos (CDR) ao QP do forno (Autorizada a construção pelo Título de
Instalação Industrial n.º 1/2013 mas não iniciada | Projeto de acordo com MD de 07-11-2012 da E&T))
Nota: BP2024 previa TST para o QP a partir de 2016 mas investimento foi adiado para ano a definir
(2004) Estudos e Testes realizados a ter em conta para o aumento da incorporação de AF´s no pré-calcinador do forno:
Elaboração de estudos da diminuição da perda de carga no pré-aquecedor (ciclones 1) e do aumento do tempo de residência no sistema de combustão
secundária (pela Cemengal, SA) com modificação do pré-aquecedor.
Nota: Estudos referidos no BT2010 (Pontos a melhorar)
(2012-2013) Elaboração de estudo por empresa especializada em processos de combustão em fornos de cimento (designada A TEC, Gmbh), com definição
de cenários e ações necessárias ao nível do processo de cozedura (com enfoque na torre de ciclones de pré-aquecimento) para a obtenção de diferentes
níveis de TST (25% | 50%; | 75%)
Nota: Este estudo é também designado por Estudo de otimização da Torre de Ciclones no âmbito de um Plano de ação de incremento da substituição térmica
por combustíveis alternativos, referido na MTD 7.a7+)
(2016) Ações do Estudo A TEC não referidas na MTD 7.a):
Ensaios de injeção de água na saída da torre de ciclones (entrada do ventilador do forno) de modo a aumentar a tiragem/caudal de gases aumentando as
condições de combustão (> %O2)
Nota: Ação também associada à MTD 17 – “Eficiência Energética da Combustão”, do BREF EE (ver MTD 3.a)
(2017-2018) Instalação definitiva para injeção de água na saída da torre de ciclones, e otimização das condições de funcionamento dos ventiladores (parceria
E&T)

Não aplicável

MTD 8.

Para reduzir o consumo de energia primária, constitui MTD a redução do teor de clínquer no cimento e nos produtos com cimento.

Sim

MTD 9.

Para reduzir o consumo de energia primária, constitui MTD o recurso à cogeração/produção combinada de calor e eletricidade.

Sim

VEA/VCA

Condições

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

Não existe necessidade de bypass, pelo menos até TST abaixo dos 50%: teores e ciclos de cloro, enxofre e álcalis controlados para os tipos de
clínquer/cimento produzidos
2002 (→) No Scorecard da empresa é feito o acompanhamento do objetivo de maximização da relação C/K (cimento/clínquer).
Obtida através da maximização da produção de cimentos compostos do Tipo II (com teores de clínquer entre 62-94%) em detrimento dos tipos I (com teor
mínimo de clínquer de 95%).
Produção de CEM II/A-L 42,5R, com uma incorporação mínima de clínquer de 75% (2010=77,1%). Valor de 2009 = 74%.
2002 (→) Produção de um novo tipo de cimento composto CEM II/B-L 32,5 N, em substituição do cimento tipo II 32,5 (o qual possuía maior incorporação de
clq, 78-79 % em 2000-2001)
(2010-2012) Produção de um novo tipo de cimento composto CEM II/B-L 42,5 R, com maior incorporação de calcário, que permite um mínimo de 65% de clq
(valores 2010-2012 CPL = 68-69 % clq em comparação com cerca de 74% considerando todos os tipos de cimento).
Nota: Deixou de ser produzido a partir de 2013 por razões de mercado.
Otimização da adição de calcário nos restantes cimentos. (Benchmark grupo Cimpor) do fator CKK
(2010-2011) Estudo preliminar em parceria com a ABB de uma instalação de cogeração (recuperação de calor dos gases do forno/arrefecedor para produção
de energia elétrica)
Nota: Não foi considerada viável para ser integrada no plano de investimentos dos próximos anos (decisão em reunião PIC2011 e CAPEX)

1.2.3.2 Consumo de energia

MTD 10.

10. a)

Para reduzir/minimizar o consumo de energia elétrica, constitui MTD a utilização de uma, ou uma combinação, das seguintes técnicas:

Utilizar sistemas de gestão de energia elétrica

Sim

(1997) Instalação de um sistema de contagem de energia elétrica.
(1998/1999) Instalação de um sistema de gestão de energia (SolAr Energia), que recebe os dados de consumos de todos os contadores instalados na fábrica,
salas elétrica e subestação. Dá informações de consumos por máquina, motores principais ou quadros de BT, por operação unitária, no período de tempo
solicitado e em função da gestão das horas (vazio, cheio, ponta).
(2005) Instalação de nova central de telecontagem (plataforma Windows 2000)
(2008) Software Report Maker – Gestão de Energia (Sysmaker) e substituição do Sistema de Controlo de Ponta e de Energia Elétrica dos PT´s
2018) Upgrade do sistema de monitorização da qualidade e gestão de energia recebida.
2011 (→) Maximização do tempo de marcha da moagem de cimento 3 (com separador de 3.ª geração e com menores consumos específicos que a moagem
1) Nota1: Entre 2011 e 2015 representou 70 a 82% do total anual de horas de funcionamento das moagens (em comparação com 58% em 2010).
Nota2: Entre 2016 e 2018 os valores foram 76%, 76% e 83%

(Desde 1996) Moagens com separadores dinâmicos (SD) de 3.ª geração: M. Cimento 3 (1996); M.Carvão (1999)
Moagens sem SD de 3.ª geração: Moagem de Cimento 1 (SD de 1.ª geração) e Moagens de Cru (SD de 1.ª geração)
(2018) Novo comissionamento e recondicionamento do sistema de acionamento do SD do Cru (VEV e Cabos)
(2010-2011) Medidas de otimização do processo de moagem
Ações relevantes não especificados nas rubricas seguintes:
1992 (→) Conversão de transportes pneumáticos em mecânicos: Instalação de elevador de alimentação de farinha ao forno (sistema pneumático ainda
existente - Air-lift - só funciona em caso de falha deste)
2005 (→) Instalação de redutores de transmissão de alta eficiência. Exemplos:
2006 (→) Substituição de acoplamentos hidráulicos por acoplamentos diretos com introdução de arrancadores/suavizadores de arranque (redução de perdas
de transmissão). Exemplos:
2006: Acionamento do forno; 2007: Acionamento da cadeia de arrasto
(2010) No âmbito da remodelação das instalações elétricas de MT e BT, automação e condicionamento foram substituídos equipamentos de climatização dos
PT e Salas Elétricas (2012) Edifício administrativo: Fornecimento de armaduras fluorescentes novas e sistema de corte por relógio dos equipamentos de ar
condicionado.
(2018) Substituição do Chiller AVAC do Edifício Comando Centralizado
Desde 1995 (→) Utilização de adjuvantes de moagem: do tipo tensioativos (permitem a redução do consumo de energia elétrica) ou de melhoria da qualidade
(permitem a redução da incorporação de clínquer no cimento – ver MTD 8) – MC1 e 3
(2015) Montagem e automação de duas motobombas de carretos para controlo do caudal de alimentação de adjuvantes (incluindo 2 VEV´s para o
acionamento) Nota: Equipamentos adquiridos em 2011
Ação PNAEE 2006: Substituição de revestimentos, placas e divisórias de moinhos
(1982-1998) Auditorias Energéticas: Exame das condições de utilização de energia e elaboração de PRCE quinquenais de acordo com o RGCE (DL 58/82 e
Portaria 359/82).
Nota: Ações relevantes implementadas descritas noutras MTD 6 e 9
(2016) Realização de auditoria energética efetuada no âmbito do DL 68-A/2015
Utilização de energia a partir de fontes de energia renováveis: (2011) Instalação de sistema solar térmico para aquecimento de águas sanitárias (balneário
central)

10. b)

Utilizar equipamentos de moagem e outros equipamentos elétricos com elevada eficiência energética

Sim

10. c)

Utilizar sistemas de monitorização melhorados

Sim

10. d)

Reduzir as entradas de ar falso para o sistema

Sim

(→) A verificação de fugas de ar está incluída nas operações obrigatórias e regulares da manutenção preventiva
Nota: Estas podem dar lugar a diferentes tipos de intervenções para correção (ver também MTD 7.a5+ e MTD 10.b2 - Ações associadas à MTD 25 do BREF
EE

10. e)

Otimizar o controlo dos processos

Sim

(→) Nota: Ação genérica que se considera integrada em outras MTD, podendo referir-se a maximização das linhas de cozedura e das moagens com menores
consumos específicos (ref.ª a partir da DA EMAS 2017)

1.2.4 Utilização de resíduos

Monitorização dos consumos de energia elétrica: ver MTD 10.a)
Outros sistemas de monitorização (mais recentes):
(2012-2015) Instalação de novos sistemas de monitorização da taxa de enchimento nos moinhos de cimento – MillScan (substituindo o controlo por ouvidos
eletrónicos anteriormente existente)

2019: Estudo para otimização da
carga moente do MC 3 para produção
de CEM I 52,5 R
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1.2.4.1 Controlo da qualidade dos resíduos

MTD 11.

11. a)

Para assegurar as características dos resíduos a utilizar como combustíveis e/ou matérias-primas em fornos e reduzir as emissões, constitui MTD a aplicação das seguintes
técnicas:

Utilizar sistemas de garantia da qualidade para assegurar as características dos resíduos e analisar quaisquer resíduos que se pretenda utilizar como matéria-prima e/ou combustível no
forno, no que respeita a:

Sim

11. a) I.

Constância da qualidade

Sim

11. a) II.
11. a) III.

Critérios físicos, nomeadamente geração de emissões, granulometria, reatividade, aptidão à cozedura e poder calorífico

Sim

Critérios químicos, nomeadamente teor de cloro, enxofre, álcalis e fosfatos e teor de metais relevantes

Sim

Ver MTD 4.
2018 (→): Estudo da aptidão à cozedura da Farinha de alimentação Forno: inclui estudar a influência no consumo térmico e aumento da TST, da redução
progressiva da finura da farinha ao forno (re. 90 µm < 17 %).

2019: Estudo da aptidão à cozedura
da farinha de alimentação ao forno
(continuação) & reatividade do
clínquer

2004/2007/2009 (→) Adaptação do SGQ e SGA para assegurar o controlo das características dos resíduos rececionados destinados a valorização material
(2007) e coincineração (2009) de acordo com o definido na LA PCIP: Efetuado controlo analítico da composição dos resíduos rececionados e destinados a
coincineração através de plano de amostragem adequado e com a definição de critérios de admissibilidade.
2012 (→) Sistema de garantia de qualidade para valorização energética de RNP de acordo com o definido na LE 2/2012/DOGR e TUA

11. b)

Controlar o número de parâmetros relevantes, no respeitante a quaisquer resíduos que se pretenda utilizar como matéria-prima e/ou combustível no forno, nomeadamente cloro, metais
relevantes (por exemplo, cádmio, mercúrio, tálio), enxofre e teor de halogéneos total.

Sim

Controlados os teores em cloro, enxofre e metais pesados
Ver MTD 4

11. c)

Aplicar sistemas de garantia da qualidade a cada carga de resíduos

Sim

2007 (→) De acordo com o Plano de Inspeção e Ensaio e Manual de Exploração, assegurando o cumprimento do TUA. Efetua-se a recolha uma amostra por
lote de resíduos (CDR) de cada fornecedor à entrada em fábrica e realiza-se a respetiva análise.

1.2.4.2 Alimentação de resíduos ao forno

MTD 12.

Para assegurar o tratamento adequado dos resíduos utilizados como combustíveis e/ou matérias-primas no forno, constitui MTD a utilização das seguintes técnicas:

Sim

12. a)

Utilizar pontos adequados, em termos de temperatura e tempo de residência, para alimentar os resíduos ao forno em função das características e do funcionamento do forno

Sim

2009 (→) Ver MTD 7.e (Descrição das instalações existentes) e 12.e (alimentação) Alimentação ao queimador do pré-calcinador através de um tubo de queda
entre a saída de material do transportador metálico inclinado e a entrada num clapet duplo com acionamento automático.
A instalação foi concebida de modo a obedecer aos requisitos legais em vigor e MTD, tendo em conta a linha de cozedura já existente.

12. b)

Alimentar os resíduos que contenham componentes orgânicos passíveis de volatilização antes da zona de calcinação nas zonas do sistema do sistema de cozedura com temperatura
adequadamente elevada

Sim

2009 (→) Utilizados resíduos não perigosos à base de CDR ou biomassa vegetal, com baixos teores de matéria orgânica volatilizável.
(2018) Co-processamento de biomassa de forma regular.

12. c)

Assegurar que os gases resultantes da coincineração dos resíduos atinjam, de forma controlada e homogénea, mesmo nas condições menos favoráveis, uma temperatura de 850 °C
durante 2 segundos

Sim

2009 (→) Programação ao nível do autómato da instalação CAPC (Combustíveis alternativos ao pré-calcinador), que garante o corte imediato da queima de
combustíveis alternativos quando a temperatura no pré-calcinador for inferior a 850ºC, durante intervalo de tempo> 2 segundos

12. d)

Aumentar a temperatura para 1 100 °C, no caso da coincineração de resíduos perigosos com teor de substâncias orgânicas halogenadas, expresso em cloro, superior a 1%

Não aplicável

12. e)

Alimentar os resíduos de forma contínua e uniforme

Sim

2009 (→) A transferência dos resíduos, previamente armazenados em 2 baias, é efetuada através de uma ponte rolante com garra automatizada, para 2
tremonhas de doseamento, com extração por fundo móvel e rolos desagregadores. Tela doseadora fechada de gama de 0,5 - 5 t/h, com velocidade variável
que faz a dosagem do material existente na tremonha (20 m3), em função do pedido de combustível alternativo para o pré-calcinador (Ver MTD 12.a).
Nota: MTD garantida em conjunto com a aplicação das MTD 3.a) e 3.a1+)
2011-2014 Ver otimizações descritas na MTD 7.e) que incluíram a otimização do transportador de alimentação e um segundo doseador de AF´s
2017 Criação de área de armazenagem estratégica para pneus usados triturados (Parque de carvão II)

12. f)

Retardar ou suspender a coincineração de resíduos nas operações de arranque e/ou paragem, se não for possível obter as temperaturas e os tempos de residência adequados, referidos
nos pontos a–d acima mencionados

Sim

2009 (→) Programação automática – instalação CAPC [ver MTD 12.a),c)]

2019-2020 (PPIP): Ensaios e arranque
da alimentação ao forno de tipos e
operações de AF´s já autorizadas
(Instalação de alimentação ao QP)
2019 (PPIP): Substituição do sistema
de posicionamento da garra para
escorregamento não interferir com
funcionamento, em fase de testes e
afinações.
Montagem de sistemas de refrigeração
adicional do óleo nas centrais
hidráulicas dos doseadores

1.2.4.3 Gestão da segurança na utilização de resíduos perigosos

MTD 13.

Constitui MTD a aplicação de sistemas de gestão da segurança para a armazenagem, manuseamento e alimentação de resíduos perigosos, nomeadamente por recurso a uma
abordagem de risco compatível com a fonte e o tipo de resíduos, nas operações de rotulagem, controlo, amostragem e ensaio dos resíduos a manusear.

Não aplicável

1.2.5 Emissões de partículas
1.2.5.1 Emissões difusas de partículas

MTD 14.
14. a)

14. b)

Para minimizar/prevenir emissões difusas de partículas resultantes de operações que geram poeiras, constitui MTD a utilização de uma, ou uma combinação, das seguintes
técnicas:
Utilizar uma configuração simples e linear para a instalação

Isolar/circunscrever as operações que geram partículas, tais como a moagem, a crivagem e a mistura

Sim
Não aplicável

Nota: Aplicável unicamente a novas instalações

Sim

1973 (→) Britagem, Moagens de cimento, cru, combustíveis (coque de petróleo) e arrefecedor de clínquer realizadas em edifícios, cujas estruturas
originalmente abertas têm vindo a ser encerradas, nomeadamente no âmbito de medidas associadas à MTD 2.
2000-2001 Cobertura do edifício da moagem de cimento e do granel
Outras ações relevantes não referidas noutros pontos:
2010 Montagem de dois painéis de tapamento lateral, Sul e Poente do Edifício do Silo da Moagem de carvão
2014 Tapamento da tremonha metálica de gesso e da tremonha de betão
(→) Ações de manutenção/melhoria dos edifícios/estruturas existentes e outras coberturas (ver relação com descrições de outras 14.i e 15.b)

14. c)

Cobrir transportadores e elevadores, construídos como sistemas fechados, caso seja provável a emissão difusa de poeiras libertadas de material pulverulento

Sim

(→) Os principais transportadores e elevadores encontram-se cobertos/fechados com estruturas metálicas (constitui um requisito para novos equipamentos
ou remodelações dos existentes)
1999-2004 Ações CMCDA (incluíram a remodelação e capotagem de cinco transportadores da zona da pré-homo)
Ações relevantes (e mais recentes):
2006 Capotagem do novo transportador do circuito de transporte de clínquer e aditivos às moagens de cimento
2009 Transportador (coberto e fechado) de resíduos ao pré-calcinador.
2014 Recondicionamento das coberturas das caves dos elevadores do Cru

14. d)

Reduzir as fugas de ar e os pontos de derrame

Sim

(→) Ver outras MTD relacionadas (MTD 14 h-j e também MTD 10.d).
Para controlo/minimização de pontos de derrame ver ainda MTD 29 (Apanha migalhas). Outras melhorias a destacar:
2009: Instalação de caixa de recolha de poeiras (junta superior do forno)
2018: Requalificação da sala de arrumos da fabricação para descarga das poeiras da junta superior do forno beneficiada em 2017 minimizando a libertação
de poeiras na folga que permite a rotação do mesmo
Incluídos nos equipamentos/técnicas descritas para a MTD 14
1984 (→) Adicionalmente, refere-se o controlo da concentração de partículas no ar ambiente, através de (situação mais atual):
2004-2005 (→) Aquisição e instalação de novos equipamentos de medida de PM10 no ar ambiente (de marca Verewa F-701-20), para a rede de 3 postos
existente, passando a efetuar-se a monitorização em contínuo (24h/dia)
2013 Desativação dos Postos A e B localizados nas imediações as instalações fabris em zonas inacessíveis ao público em geral e onde não existe habitação,
mantendo-se o Posto C localizado na zona residencial mais próxima (a cerca de 1700 m, orientação N-NW do centro da fábrica)
Incluídos nos equipamentos/técnicas descritas para a MTD 14

14. e)

Utilizar dispositivos e sistemas de controlo automáticos

Sim

14. f)
14. g)

Assegurar operações isentas de falhas

Sim

Assegurar a manutenção adequada e completa da instalação, com recurso a sistemas de aspiração móveis e/ou centrais

Sim

Ver linha de baixo

Durante as operações de manutenção ou em caso de problemas com sistemas de transporte, pode ocorrer o derrame de materiais. Para prevenir a formação difusa de poeiras durante
as operações de remoção, devem ser utilizados sistemas de vácuo. Os novos edifícios podem facilmente ser dotados de tubagens aspiração central, enquanto os sistemas aspiração
móvel e as ligações flexíveis são mais adequados para edifícios existentes

Sim

1991 Redes de aspiração fixa centralizada nos Edifícios da Ensacagem
2003 Substituição do aspirador fixo e alargamento da rede centralizada para a Paletização
2001 Redes nas Moagens de Cimento; Moagens de Cru; Moagem Carvão
2002 Redes nas zonas do Forno e Arrefecedor de clínquer
Total de aspiradores fixos com redes de aspiração centralizada = 6
2008 (→) Nota: Serviços de limpeza subcontratado para determinadas áreas fabris e usando os meios existentes na fábrica (ou do próprio contratado se
necessário)
Nota: Novo veículo adquirido em 2010 (ver MTD 15.d.2) também funciona como aspirador móvel
2010 Aspirador dorsal (Nilfisk GD 10 Back Vac) para apoio a limpezas fabris

Em determinados casos, para sistemas de transporte pneumático, pode ser adequado um processo de circulação.

Sim

14. g)

14. g)
14. h)

Aspirar e captar partículas em filtros de mangas:

Sim

Inspeção, manutenção e reposição de
coberturas sempre que necessário (→)
Nota: Válido também para MTD 14.c,
14.a8 e MTD 2
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n.º atribuído de
acordo com o BREF
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Conclusões MTD

14. h) i.

14. i)

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Na medida do possível, os materiais devem ser manuseados em sistemas fechados, mantidos em depressão. O ar aspirado para este efeito é despoeirado através de um filtro de
mangas antes de voltar a ser libertado para a atmosfera

MTD
implementada?

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

Sim

(→) Existem atualmente 28 filtros de mangas de despoeiramento de diversos locais ao longo de todo o processo de fabrico (considerados fontes secundárias
de emissões de poeiras - difusas)
Nota: Filtros associados à MTD 15 e com possível ref.ª noutras MTD 14
1999-2004 Ações CMCDA (incluíram a instalação ou remodelações relevantes de diversos despoeiramentos envolvendo um total de 18 FM), destacando-se
os das máquinas de ensacar e dos sistemas de carga de cimento a granel
Novos filtros ou remodelações/substituições mais recentes:
2006 Circuito transporte de clínquer e aditivos às moagens de cimento (2 FM)

Utilizar armazéns fechados, com sistemas de manuseamento automático:

14. i) i.

Silos de clínquer e zonas fechadas e completamente automatizadas de armazenagem de matérias-primas são considerados a solução mais eficaz para o problema das emissões
difusas de partículas geradas por grandes volumes de existências. Estes tipos de armazéns estão equipados com um ou diversos filtros de mangas, a fim de evitar a dispersão de
poeiras durante as operações de carga e descarga

Sim

1973 2 Silos de clínquer (2 × 8.000t)
1988-89 Stock polar de clínquer coberto (50.000t): Fecho total em 1996; Reabilitação estrutural da estrutura de apoio da cobertura em 2013.
1985 Armazém fechado da Pré-homo (2 pilhas de mistura × 12.000 t)
2009 Renovação da estrutura de tapamento (lado sul da pré-homo)
2009 Armazém fechado para combustíveis alternativos ao pré-calcinador

14. i) ii.

Utilizar silos de armazenagem com capacidades adequadas, indicadores de nível com interruptores de corte e com filtros para tratar o ar onde estão suspensas as poeiras libertadas
durante as operações de enchimento.

Sim

2006-2008: Medidores/transmissores de nível do tipo radar (novos) com corte automático de alimentação: Silos: farinha (2), clínquer (2) e cimento (5) Nota:
Todos os silos dispõem de despoeiramento por filtro de mangas

Nos processos de expedição e carregamento, utilizar mangas de enchimento flexíveis, dotadas de um sistema de extração de partículas orientado para a plataforma de carga do camião

Sim

1999-2003: Postos de carregamentos de cimento a granel (3 rodovia): Novas mangas com variação automática da altura e redução da velocidade de
descarga no final (doseamento fino) e equipadas com FM Nota: Para o clínquer o carregamento e/ou expedição é efetuado com o recurso a pás mecânicas de
rodas

14. j)

VEA/VCA

Condições

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

MTD 15.

Para minimizar/prevenir emissões difusas de poeiras provenientes de zonas de armazenagem a granel, constitui MTD a utilização de uma, ou uma combinação, das seguintes
técnicas:

Sim

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

15. a)

Cobrir as zonas de armazenagem a granel ou as pilhas de materiais, ou isolá-las com telas, muros ou uma vedação composta por vegetação vertical (barreiras artificiais ou naturais para
proteger do vento as pilhas de materiais a céu aberto)

Sim

Nota: Técnicas descritas noutros pontos (MTD 14.i, e 14.i.1; MTD 15.b)

15. b)

Proteger do vento as pilhas de materiais a céu aberto:

Não

Sim

Ver linha de baixo
Utilizadas (pontualmente e em função de condições meteorológicas desfavoráveis) coberturas de plástico para proteção temporária das pilhas de
combustíveis sólidos e outras matérias-primas armazenadas ao ar livre
Nota: Existem 2 parques de carvão ao ar livre. Um principal (Parque I com capacidade de 20.000 t e outro pouco utilizado (Parque II para 30.000 t e cuja
capacidade será reduzida para 15 000 t com a criação de uma área de armazenagem para um máximo de 4 000 t de pneus usados triturados)
Ver linha de baixo

Sim

1993 (→) Aspersão de água na tremonha do Britador de calcário

Sim

(→) Nota: Como medidas adicionais de minimização da formação de poeiras difusas libertadas pela movimentação de veículos regista-se a limitação da
velocidade máxima no interior das instalações e a colocação de redutores de velocidade, do tipo lomba em locais estratégicos.

Sim

1973 (→) Todas as vias principais de circulação de veículos estão pavimentadas (com exceção de parte do acesso à pedreira pela pré-homo)
Área total de pavimentos exteriores (de cerca de 85.000 m2)
1999-2004 Ações CMCDA: Novas pavimentações ou repavimentações em diversos locais/acessos da fábrica
Nota: Área total neste período, excluindo a ação seguinte, de cerca de 5 000 m2
2004-2005 Remodelação dos acessos às portarias e novo parque comercial (23 650 m2)
Ações de manutenção e novas pavimentações mais recentes:
2009 Recuperação da pavimentação dos acessos ao PT3 e Edifício do CC.
2010 Pavimentação da zona de movimentação de paletes
2010 Pavimentação da área (cerca de 13 000 m2) junto ao stock polar de clínquer
2012-2013 Remodelação da portaria comercial e pavimentação da zona envolvente
2015 Pavimentação junto à nave da Paletização (Substituição 850 m2)
2009: Serviço de limpeza dos arruamentos fabris subcontratado
2010: Nova varredora mecânica aspiradora - Dulevo 200 quattro (substituindo o camião Dulevo em serviço desde 1995 - para abate)
Aspersão de água em vias de circulação (pavimentadas ou não)
1975 (→) 1 Camião de rega
2002 (→) 2008: Camião de rega dos caminhos da pedreira (serviço contratado)
Nota: Utilizados 2 Tratores com autotanque (jopper) até finais de 2007
2004 (→) Aspersão automática de água na estrada de acesso principal às frentes de exploração da pedreira (ao longo de cerca de 700 m de comprimento).
Sistema constituído por 260 aspersores, incluindo 2 bombas de elevação da água acumulada na bacia de retenção (2003)
2010: Instalação do sistema de rega complementar entre a estrada de acesso à Pedreira do Cerro da Cabeça Alta e a Zona da Britagem
2011: Limpeza e manutenção do sistema de rega, incluindo a afinação do sistema de filtração e reposicionamento das bombas da lagoa / Fornecimento de kit
de substituição de aspersores, constituído por aspersor de substituição e respetiva união (40 unidades)

Sim

Ver linha de baixo

Sim

(→) Tela do lançador (stacker) de formação das pilhas da pré-homogeneização com altura regulável e percurso de translação automatizados (diferentes níveis
de altura e tempos de percurso programados no autómato) e sujeitos a otimização
Nota: Não utilizados sistemas de aspersão com água nos pontos referidos

Sim

Ver descrições da MTD 14.i-j) e MTD 15.e)

15. b) i.
15. c)
15. c) i.

15. d)

15. d) i.

15. e)
15. e) i.
15. f)

Deve evitar-se armazenar pilhas de materiais pulverulentos a céu aberto; no entanto, se estas existirem, é possível reduzir as emissões difusas de partículas com recurso a barreiras de
proteção contra o vento bem concebidas
Utilizar aspersores de água e supressores químicos de partículas:
Se o ponto de origem das emissões difusas de partículas estiver bem localizado, pode ser instalado um sistema de aspersão de água. A humidificação das partículas facilita a sua
aglomeração e, por conseguinte, contribui para o seu assentamento. Existe ainda uma grande variedade de agentes que melhoram a eficácia global da aspersão de água

Assegurar a pavimentação, o humedecimento dos acessos e a limpeza:

As zonas utilizadas por camiões devem, sempre que possível, estar pavimentadas e a sua superfície deve estar tão limpa quanto possível. O humedecimento dos acessos pode reduzir
as emissões difusas de partículas, em especial com tempo seco. Os acessos podem igualmente ser limpos com vassouras mecânicas. Devem ser utilizadas boas práticas de limpeza,
para limitar ao máximo as emissões difusas de partículas

Assegurar a humidificação das pilhas de materiais:
As emissões difusas de partículas em pilhas de materiais podem ser reduzidas mediante uma humidificação suficiente dos pontos de carga e descarga e a utilização de transportadores
de tela de altura ajustável
Sempre que não seja possível prevenir emissões difusas de partículas nos pontos de carga e descarga dos locais de armazenagem, ajustar a altura e descarga à altura da pilha,
automaticamente, se possível, ou reduzir a velocidade de descarga

Não

VEA/VCA

Condições

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

1.2.5.2 Emissões de partículas de fontes de emissão secundárias

MTD 16.

Para reduzir as emissões de partículas de fontes secundárias, constitui MTD a aplicação de um sistema de gestão da manutenção que incida particularmente no desempenho
dos filtros utilizados nas operações que geram partículas, com exceção dos processos de cozedura e de arrefecimento, e dos principais processos de moagem. Tendo em
conta este sistema de gestão, constitui MTD o despoeiramento por via seca dos efluentes gasosos com um filtro. (Consultar VEA às MTD no BREF)

Sim

2000 (→) Os filtros de despoeiramento são sujeitos a vigilância periódica e a operações de manutenção preventiva e curativa, conforme o plano de
manutenção definido pela Área de Conservação.
Nota: Ações relacionadas com a instalação/remodelação de FM de fontes secundárias referidas nas MTD 14 (14.h e outras).
Nota: FM associados às fontes fixas principais descritos nas MTD 17.b e MTD 18

Atualização, sempre que necessário,
da listagem de filtros secundários para
aplicação da estimativa de emissões

2002 (→) Nota: Não efetuadas medições pontuais de partículas nestas fontes: aplicado método de estimativa das emissões de partículas a partir de dados e
características de funcionamento de sistemas de despoeiramento (filtros secundários) com ventilação para o exterior de edifícios. Método definido no âmbito
do EPER 2002 e adotado para a Licença Ambiental PCIP (Envio de dados semestralmente para a APA)

1.2.5.3 Emissões de partículas provenientes dos processos de cozedura

MTD 17.
17. a)

Para reduzir as emissões de partículas dos efluentes gasosos dos processos de cozedura, constitui MTD o despoeiramento por via seca dos efluentes gasosos com um filtro.
(Consultar VEA às MTD no BREF)
Eletrofiltros

Não aplicável

Fora de serviço a partir de 2002: Electrofiltro (anteriormente o equipamento de despoeiramento principal) continua a funcionar, mas apenas como câmara de
decantação a montante do filtro de mangas – MTD 17.b) | Ações recentes de manutenção relevantes:
2014: Substituição dos tetos dos campos do electrofiltro

17. b)

Filtros de mangas

Sim

2002 FM (AAF, tipo Fabripulse) com 10 compartimentos múltiplos e sistema de deteção de mangas rotas (N.º mangas = 3060 | Área de filtragem = 6104 m2);
Nota: Torre de condicionamento de gases substituída em 2001
2005-2007: Aquisição de peças de reserva (mangas e armações) para substituição
Nota: N.º total de mangas do filtro de 3060 (em fibra de vidro e membrana PTFE) | Superfície de filtragem = 6 104 m2
2014 Substituição integral das mangas e da manta envolvente no interior do filtro
2015 Prolongamento da vida útil do filtro, com tratamento de superfície das chapas das câmaras limpas.
2017 Fornecimento de 2 novas bombas para elevação de água à TCG

17. c)

Filtros híbridos

Não

Não se justifica em função da MTD alternativa implementada

Não

Para estas fontes encontram-se em funcionamento os seguintes FM, indicando-se os códigos das fontes (chaminés) de acordo com o TUA e entre parêntesis
o intervalo de VMD (fonte FF2) ou intervalo de valores medidos no período 2010-2012 assim como os das campanhas de 2018.
Nota: Estes FM são também sujeitos às operações de manutenção descritas na primeira linha da MTD 16 sendo dados exemplos de ações recentes de
<10-20 mg/Nm 3
manutenção/otimização relevantes. Refira-se que durante as inspeções de sistemas de despoeiramento e condutas de gases é utilizado um pó especial para
deteção e posterior eliminação de possíveis fugas.
Não se justifica em função da MTD alternativa implementada

1.2.5.4 Emissões de partículas provenientes dos processos de arrefecimento e de moagem

MTD 18.
18. a)

Para reduzir as emissões de partículas dos efluentes gasosos dos processos de arrefecimento e de moagem, constitui MTD o despoeiramento por via seca dos efluentes com
um filtro. (Consultar VEA às MTD no BREF)
Eletrofiltros

Proposta:
Como valor médio diário (ou medição
pontual durante pelo menos 30 minutos) Manter VLE = 20 mg/Nm 3
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FF2: Arrefecedor - VMD 2010-2 (1,2 – 21,9); VMD 2018 (0,5 – 15,5)
1994 Filtro Redecam com compartimentos múltiplos, sem sistema de deteção de mangas rotas (Total de mangas = 1440 | Superfície de filtragem = 1 970
m2);
2008 Revamping do filtro com substituição integral das mangas/manequins e introdução do sistema snap ring para uma fixação mais eficiente das mesmas.
2016 Substituição integral de mangas do filtro do arrefecedor
FF6: Moagem de carvão (2,0 – 12,8); Valores 2018 = 2,3 | 4,7
1986 Filtro Sonair-CEIA (Total de mangas = 440)
2010 Revamping do filtro (semelhante ao descrito para o FM da fonte FF2)
2015 Substituição integral das mangas do filtro

18. b)

Filtros de mangas

Sim

2019: Substituição da carga de
mangas do filtro da moagem de
combustíveis sólidos (FF6)

FF3: Moagem de cimento 1 (0,9 – 3,3); Valores 2018 = 6,3 | 16,6
1973 Filtro Prat-Daniel do moinho e separador (Total de mangas = 120)
1996 Reformulação do circuito aberto da Moagem de cimento 2 cujo despoeiramento era efetuado por electrofiltro, sendo instalada uma nova moagem em
circuito fechado (Moagem de cimento 3) com despoeiramentos por 2 FM:
FF4: Moagem de cimento 3 (2,6 – 8,5); Valores 2018 = 5,0 | 9,5
1996 Filtro Aerjet do moinho (Total de mangas = 360)
2010 Revamping do filtro (semelhante ao descrito para o FM da fonte FF2)
FF5: Moagem de cimento 3 – sep. (1,9 – 23,1); Valores 2018 = 11,4 | 7,8
1996 Filtro Aerjet do separador dinâmico 3.ª geração (Total de mangas = 360)
2016: Substituição parcial (relevante) de mangas danificadas
2017 Revamping do filtro (semelhante ao descrito para o FM da fonte FF2)

18. c)

Filtros híbridos

Não

Não se justifica em função da MTD alternativa implementada

1.2.6 Compostos gasosos
1.2.6.1 Emissões de NOx

MTD 19.

19. a)
19. a) I.

Chaminé do Forno – Fonte FF1:
VMD 2010 entre 418 e 728 mg/Nm3 | VMA 2010 = 617 mg/Nm3
VMD 2018 entre 300 e 497 mg/Nm3 | VMA 2018 = 385 mg/Nm3

Para reduzir as emissões de NOx dos efluentes gasosos dos processos de cozedura e/ou de pré-aquecimento/pré-calcinação, constitui MTD a utilização de uma, ou uma
combinação, das seguintes técnicas: (Consultar VEA às MTD)

1) O VEA é de 500 mg/Nm3, se o nível
inicial é for > 1000 mg/Nm3 após
aplicação das técnicas primárias.
VLE do TUA = 450 mg/Nm 3
2) O design do sistema de forno
Proposta: Manter VLE
existente, as propriedades do mix de
combustíveis incluindo resíduos, e a
aptidão à cozedura da matéria-prima
podem influenciar a capacidade de estar
dentro da gama.

Técnicas primárias

Arrefecimento de chama

Sim

2000 (→) Injeção de água ao queimador principal do forno (desde 2006, apenas é utilizada pontualmente, tendo em conta as MTD 17.a2) e 17.c))
2005-2006 Ensaios de sistemas de injeção de água e amónia
2018 (→) Substituição de água por resíduos líquidos aquosos (p.e. lixiviados de aterros) na técnica de arrefecimento da chama, e que garantem a mesma
eficiência (Ensaios e otimização).

2019: Maximizar a técnica de
arrefecimento da chama através da
injeção de lixiviados de aterro no QP
(em substituição da água)

2019: Avaliação do queimador
principal (adaptação para
combustíveis alternativos)

19. a) II.

Queimadores de baixo NOx

Sim

Queimador principal do forno:
1998 Queimador de alto rendimento (FCT) substituído por:
2007 Queimador Rotaflam (Pillard) – Low NOx (com baixo ar primário)
Nota: Caraterização do queimador realizada no BT2010 (Anexo 15)
Queimador do pré-calcinador:
1983: Dada a queima de combustíveis alternativos (principalmente de pneus triturados) o teor de NOx produzido no pré-calcinador (cujo queimador
secundário é o de origem, de 1983) é baixo relativamente ao do QP (ver MTD 19.aII). Não se considerava relevante a aquisição de um novo mas tal cenário
poderá alterar-se em função do aumento da TST.

19. a) III.
19. a) IV.
19. a) V.

Mid-kiln firing

Não

Apenas adequada para fornos longos (até 200 m de comprimento)

Adição de mineralizadores para melhorar a aptidão à cozedura do cru (clínquer mineralizado)

Não

Ensaio de viabilidade técnico/económica, realizado em Abril de 2001, no Forno 2 do Centro de Produção de Souselas (não viável na altura)

Otimização de processos

Sim

Ver descrição das MTD´s referenciadas
1983 Combustão adicional através da introdução, no pré-calcinador, de parte do combustível e combinação de ar terciário do arrefecedor (cerca de 60 % do
consumo térmico – queima carvão/petcoque; a partir de 2009 com queima de petcoque e CDR + pneus triturados)
2005-2006 Ensaios e estudo de viabilidade da injeção de amónia
2006-2007 Injeção de solução de amónia (instalação provisória)
2008-2009 (→) Sistema automatizado de injeção de uma solução de amónia (em água a 24-25%) na conduta de gases à saída da câmara de fumos num dos
pisos inferiores da torre de pré-aquecimento (instalação definitiva)
Nota: Gama de temperaturas no local de injeção de 830-1050 ºC
2010-2011 Realização de ensaios industriais para cumprimento de um VLE de 500 mg/Nm3, com monitorização/comparação das emissões (NOx, NH3) e
consumos de amónia (moagem de cru em marcha e parada).
2013-2014 Estudo da necessidade de otimizar o sistema de SNCR com a instalação e testes a um novo controlador PID para ajuste do sistema de controlo
automático de injeção de amónia (para assegurar cumprimento do novo VLE aplicável a partir de 2014 e o controlo do escape de amónia livre)
2014 Ajuste do sistema de controlo automático de injeção de amónia aos novos VLE em vigor a partir de 1 de janeiro e estudo de fatores de processo
responsáveis pelas variações das emissões deste poluente.
Custos de investimento e operacionais bastante elevados e não justificável para os níveis de emissão atualmente obtidos com as MTD implementadas.
Técnica sujeita a catalisadores apropriados e desenvolvimento do processo na indústria cimenteira, considerada emergente até ao BREF 2010 e com elevado
grau de risco em função do comportamento dos catalisadores.
Teoricamente, a combinação da Combustão por etapas (MTD 19.b) com a SNCR (MTD 19.c) pode ser comparável à SCR

19. b)

Combustão por etapas (combustíveis convencionais ou alternativos), também em conjugação com um pré-calcinador, e utilização de uma mistura de combustíveis otimizada

Sim

19. c)

Redução não catalítica seletiva (SNCR)

Sim

19. d)

Redução catalítica seletiva (SCR)

Não

MTD 20.

Reduzir as emissões de NOx
dos gases dos fornos, aplicando
uma, ou uma combinação, das
seguintes técnicas, com um
VEA, para fornos com préaquecedor, de <200-450
mg/Nm3, como valor médio
diário
Ver Notas (1) e (2)

Quando é utilizada a SNCR, constitui MTD a obtenção de uma redução eficiente dos NOx , mantendo o escape adicional de NH3 ao nível mais baixo possível, com recurso à
seguinte técnica: (Consultar VEA às MTD no BREF)

Sim

Chaminé do Forno – Fonte FF1:
VMD 2010 entre 9,0 e 39,4 mg/Nm3 | VMA 2010 = 11,5 mg/Nm3
VMD 2018 entre 10,0 e 54,2 mg/Nm3 | VMA 2018 = 29,3 mg/Nm3
NOTA: Não estabelecido VLE para as emissões de NH3. No entanto, com publicação das conclusões MTD, em abril de 2013, foi apresentada à autoridade
competente uma proposta de metodologia de avaliação do cumprimento do diferencial de 50 mg/Nm3 entre a situação de utilização ou não da técnica de
SNCR, com definição de VLE para as emissões de NH3 monitorizadas em contínuo nas chaminés dos fornos (ver MTD 5.c).

20. a)

Obter uma eficiência de redução dos NOx adequada e suficiente, mantendo a estabilidade do processo.

Sim

2008-2009 (→) Sistema automatizado com regulação automática do caudal de solução de amónia em função dos níveis de emissão de NOx na chaminé.
Instrução de controlo operacional definida para os operadores da sala de comando.
NOTA: Operação estável do processo - ver MTD 5.b e as referidas na MTD 7.a)
NOTA: Otimizado o consumo específico de amónia, em especial antes do novo VLE
(VLE de 500 mg/Nm3: valor 2015 = 1,7 kg/t clq em comparação com 2014 = 1,5; Anos anteriores, VLE de 800 mg/Nm3; 2013 a 2009: 0,3 | 0.4 | 0,9 | 1,4 | 1,9
kg/t clq)
2014-2015 (→) Controlador PID (proporcional integral derivativo) interligado com a supervisão para controlo do caudal de amónia injetado.

20. b)

Utilizar uma boa distribuição estequiométrica da amónia, a fim de obter a máxima eficiência na redução dos NOx e de reduzir o escape adicional de NH3.

Sim

2008-2009 (→) NOTA: Doseamento estabelecido nos ensaios – MTD 19.c (sujeito a otimizações)
Adaptações nos pontos de injeção e canas de pulverização de amónia na torre de ciclones
Nota: Gama de temperaturas no local de injeção de 830-1050 ºC

20. c)

Manter o escape adicional de NH3 (resultante da amónia que não reagiu) nos efluentes gasosos a níveis tão baixos quanto possível, tendo em conta a correlação entre a eficiência da
redução de NOx e o escape adicional de NH3.

Sim

VLE do TUA = 65 mg/Nm3
(Novo VLE autorizado de acordo com
Metodologia aprovada para o setor e
aplicável a partir de abril 2017 de
acordo com Ofício APA S18638201403-DGLA.DEI 3.1a-144, de 09-072014)
Proposta: Manter VLE

1.2.6.2 Emissões de SOx

MTD 21.

Para reduzir/minimizar as emissões de SOx dos efluentes gasosos dos processos de cozedura e/ou dos processos de pré-aquecimento/pré-calcinação, constitui MTD a
utilização de uma das seguintes técnicas: (Consultar VEA às MTD no BREF)

Sim

21. a)

Adição de absorventes

Sim

21. b)

Lavagem dos gases por via húmida

Não

Chaminé do Forno – Fonte FF1:
VMD 2010 entre 1,2 e 76,5 mg/Nm3 | VMA 2010 = 10,8 mg/Nm3
VMD 2018 entre 3,0 e 268,5 mg/Nm3 | VMA 2018 = 34,1 mg/Nm3
NOTA: Em relação ao teor de S das matérias-primas ver MTD 4.1+, nomeadamente do que é referido quanto ao “Controlo das emissões de SO2”
2008 Montagem de uma instalação piloto e realização de ensaios de adição (injeção seca) de hidróxido de cálcio nas caleiras de alimentação de farinha ao
forno.
2009 Ensaios de otimização da instalação piloto (apenas utilizada pontualmente, tendo em conta o referido na MTD 4.1+ e MTD 21)
NOTA: Desde 2010 o consumo de absorventes para controlo de emissões de SO2 tem sido praticamente nulo
Obs: Devido ao muito elevado valor de investimento esta técnica só é tida em consideração para níveis de emissão iniciais elevados (> 800 mg/Nm3)

<50-<400 mg/Nm3

como valor médio diário

VLE = 400 mg/Nm3
Proposta_ Manter VLE
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MTD 22.

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Para reduzir as emissões de SO2 dos fornos, constitui MTD a otimização dos processos de moagem de cru

MTD
implementada?

Sim

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

VEA/VCA

Condições

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

(→) Moagem de cru constituída por dois moinhos (ver MTD 10.b2.3+) garante uma elevada eficiência de absorção de SO2 dos gases do forno (em operação
composta - ver MTD 7.a12+)
(→) Otimizar a operação composta dos moinhos de cru - Ver MTD 7.a12+)

1.2.6.3 Emissões de CO e disparos por CO
1.2.6.3.1 Redução dos disparos por CO

MTD 23.

Na utilização de eletrofiltros ou filtros híbridos, para minimizar a frequência dos disparos por CO e limitar a sua duração total a 30 minutos anuais, constitui MTD a utilização da
combinação das seguintes técnicas:

23. a)

Gerir os disparos por CO, a fim de reduzir o período de paragem dos eletrofiltros

23. b)

Medir contínua e automaticamente o CO, com recurso a equipamento de monitorização situado perto da fonte de CO e com um tempo de resposta curto

Sim
Não aplicável
Sim

Ver MTD 17.a) - ESP fora de serviço
(→) Analisador FTIR na chaminé do forno - ver MTD 4.c)
1990-2002 Sistema de medição rápida dos níveis de CO, à entrada do electrofiltro, instalado desde 1990 até 2002 – ver MTD 17.a)
1973/1983 (→) Analisador de gases para controlo do processo câmara de fumos e pré-calcinador

1.2.6.4 Emissões de carbono orgânico total (COT)

MTD 24.

Para manter a um nível baixo de emissões de carbono orgânico total dos efluentes gasosos dos processos de cozedura, constitui MTD evitar a alimentação de matérias-primas
com elevado teor de compostos orgânicos voláteis.

Sim

Chaminé do Forno – Fonte FF1:
VMD 2010 entre 5,5 e 18,8 mg/Nm3 | VMA 2010 = 11,8 mg/Nm3
VMD 2018 entre 10,0 e 99,8 mg/Nm3 | VMA 2018 = 46,0 mg/Nm3
Emissões mantidas em geral baixas e inferiores ao VLE em vigor. Pontualmente podem ser elevadas e próximas do VLE por influência da qualidade das
matérias-primas e dos combustíveis.
2006 (→) Teor de COT na farinha ao forno (média anual) controlado - processo de cálculo das emissões CO2, no âmbito do CSI/WBCSD.
2006 (→) Para além de outros controlos ao nível das matérias-primas (ver MTD 4.1+) são ainda feitas análises de COT à farinha alimentada aos fornos no
âmbito de balanços térmicos
Nota1 (BT2010): “elevado teor de carbono orgânico na farinha (0,24 %) e elevada velocidade dos gases (C2) que impede uma combustão completa desse
carbono”.
Nota2: Limitação do teor de voláteis no coque de petróleo adquirido (MTD 4.2+)

Sim

Chaminé do Forno – Fonte FF1:
VMD 2010 entre 0,0 e 1,4 mg/Nm3 | VMA 2010 = 0,2 mg/Nm3
VMD 2018 < 9,4 mg/Nm3
| VMA 2018 = 0,5 mg/Nm3

Sim

(→) Controlo dos teores de Cl - ver MTD 4.1+), 4.2+), 11.a) e 7.a6+)
As análises efetuadas no âmbito do controlo de receção de matérias-primas (calcário, xisto, mistura) evidenciam teores reduzidos de Cl
(ver MTD 4.1+)
Controlo do teor de Cl nos combustíveis - CDR (ver também MTD 4.2+)

Sim

2009 (→) Contratos de fornecimento de resíduos (CDR) têm limitação do teor em cloro e mercúrio.
Nota: No caso dos restantes combustíveis e matérias-primas sem necessidade de limitar face aos reduzidos valores de emissão e teores nas análises
efetuadas.
Nota (extra): Controlo e limitação (< 0,1% de acordo com a NP EN 197-1) do teor de cloro no produto final (cimentos)
Extra MTD: (→) Otimizar a operação composta dos moinhos de cru (MTD 7.a12+, associada também à MTD 22 de redução das emissões de SO2)
2011 (→) Limitação do teor de cloro (<1 %) na farinha do último ciclone (C4) com o aumento da incorporação de CDR como combustível alternativo (BT2010)
2012 (→) Acerto dos preços de aquisição de CDR feito em função de gamas de PCI e de %Cl/MJ, conforme Fichas Comerciais

VLE do TUA
= 100 mg/Nm3
Proposta: manter VLE

1.2.6.5 Emissões de cloreto de hidrogénio (HCl) e fluoreto de hidrogénio (HF)

MTD 25.

25. a)

25. b)

MTD 26.

Para reduzir/prevenir as emissões de HCl dos efluentes gasosos dos processos de cozedura, constitui MTD a utilização de uma, ou uma combinação, das seguintes técnicas
primárias: (Consultar VEA às MTD no BREF)

Utilizar matérias-primas e combustíveis com baixo teor de cloro

Limitar o teor de cloro de quaisquer resíduos que se pretenda utilizar como matéria-prima e/ou combustível no forno

Para prevenir/reduzir as emissões de HF dos efluentes gasosos dos processos de cozedura, constitui MTD a utilização de uma, ou uma combinação, das seguintes técnicas
primárias:

Sim

26. a)

Utilizar matérias-primas e combustíveis com baixo teor de flúor

Sim

26. b)

Limitar o teor de flúor de quaisquer resíduos que se pretenda utilizar como matéria-prima e/ou combustível no forno

Não

Chaminé do Forno – Fonte FF1:
VMD 2010 entre 0,0 e 0,6 mg/Nm3 | VMA 2010 = 0,2 mg/Nm3
VMD 2014 < 0,3 mg/Nm3
| VMA 2014 = 0,01 mg/Nm3
Valores medidos em 2018 (monitorização pontual): <0,4 e < 0,5 mg/Nm3
(→) As análises efetuadas às farinhas de alimentação do forno evidenciam um baixo teor em flúor nas matérias-primas.
Determinação do teor de flúor do coque de petróleo (em balanços térmicos) e no âmbito da autorização da receção de novos tipos de combustíveis.
(ver também decisão da MTD 5.f) em função do histórico de medições das emissões)
Sem necessidade de limitar face ao histórico dos valores de emissão (muito reduzidos e <LQ) e teores nas análises efetuadas.

VLE do TUA
= 10 mg/Nm3
Proposta: manter VLE

VLE do TUA
= 1 mg/Nm3
Proposta: manter VLE
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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?

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

VEA/VCA

Condições

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

1.2.7 Emissões de PCDD/F

MTD 27.

Para prevenir as emissões de PCDD/F ou para manter um nível baixo de emissões de PCDD/F dos efluentes gasosos dos processos de cozedura, constitui MTD a utilização de
uma, ou uma combinação, das seguintes técnicas: (Consultar VEA às MTD no BREF)

Sim

Chaminé do Forno – Fonte FF1:
Valores medidos em 2010 : <0,0018 e < 0,0018 ng I-TEQ/Nm3
Valor medido em 2018 : <0,0022 ng I-TEQ/Nm3
Nota: O sinal de “<” significa que pelo menos uma parcela do somatório(ou seja, pelo menos um dos congéneres) é inferior ao limite de quantificação do
método de análise utilizado.

27. a)

Selecionar e controlar rigorosamente os materiais introduzidos no forno (matérias-primas), ou seja, cloro, cobre e compostos orgânicos voláteis

Sim

27. b)

Selecionar e controlar rigorosamente os materiais introduzidos no forno (combustíveis), ou seja, cloro e cobre

Sim

27. c)

Limitar/evitar a utilização de resíduos que contenham matérias orgânicas cloradas

Sim

27. d)

Evitar a utilização de combustíveis com um elevado teor de halogéneos (por exemplo, cloro) na queima secundária

Sim

27. e)

Arrefecer rapidamente os efluentes gasosos dos fornos para temperaturas inferiores a 200 °C e minimizar o tempo de residência dos efluentes gasosos e a quantidade de oxigénio em
zonas com temperaturas compreendidas entre os 300 e os 450 °C

Sim

(→) Ver MTD 4.1+) e MTD 7.a6+)
Nota: Não determinado regularmente o teor de cobre nas matérias-primas
(→) Ver MTD 4.2+) e MTD 25. a/b)
Nota: Controlo do teor de cobre apenas no coque de petróleo mas possibilidade de determinação por análise semiquantitativa (combustíveis e matériasprimas alternativas
Ver MTD 4.2+), MTD 24.a) e MTD 25.a/b)
Nota: Limitado o teor de cloro nos combustíveis secundários (CDR) alimentados ao pré-calcinador (queimador secundário)
Nota (pós 2009): controlo e limitação dos teores em cloro através das MTD 27 a-c) e MTD 25.
Idem
(→) A Torre de condicionamento de gases (TCG) de exaustão do forno efetua o arrefecimento dos gases antes de serem encaminhados para o equipamento
de despoeiramento (ver MTD 17) a montante da fonte FF1
Garantidas temperaturas à saída da TCG inferiores a 180-200ºC
Gases de saída do arrefecedor dispõem de um permutador de calor para arrefecimento dos mesmos antes de serem encaminhados para o equipamento de
despoeiramento (ver MTD 18) a montante da fonte FF2
(Nota3: T dos gases á saída da chaminé FF2 dentro do intervalo 90-125ºC)

Sim

(Nota1: valores superiores implicariam danificação das mangas filtrantes)
(Nota2: T dos gases á saída da chaminé FF1 dentro do intervalo 100-140ºC)
À saída da torre de pré-aquecimento (T da ordem dos 390-400ºC ) o tempo de residência dos gases de exaustão é minimizado através da tiragem pelo
ventilador de exaustão.
(→) Arranques e paragens sempre realizados com queima exclusiva de combustível fóssil (100% petcoque ou fuel/petcoque) - ver MTD 12.f)

27. f)

Suspender a coincineração de resíduos nas operações de arranque e/ou paragem

VLE do TUA
0,1 ng I-TEQ/Nm3
Proposta: manter VLE

1.2.8 Emissões de metais
MTD 28.

Para minimizar as emissões de metais dos efluentes gasosos dos processos de cozedura, constitui MTD a utilização de uma, ou uma combinação, das seguintes técnicas:
(Consultar VEA às MTD no BREF)

Sim

28. a)

Selecionar materiais com baixo teor de metais relevantes e limitar o teor de metais relevantes nos materiais, em especial de mercúrio

Sim

28. b)

Utilizar um sistema de garantia da qualidade para assegurar as características dos resíduos utilizados

Sim

28. c)

Utilizar técnicas eficazes de remoção de partículas, enunciadas nas MTD 17

Sim

(→) O calcário proveniente da Pedreira do Cerro da Cabeça Alta e outras matérias-primas adquiridas são pobres em metais.
Controlo dos teores de metais pesados nos lotes de petcoque – MTD 4.2+), mas sem serem limitados. Os teores de mercúrio situam-se entre 0 e 0,05 ppm,
sendo, em geral, inferiores aos dos restantes metais.
Controlo e limitação do teor de mercúrio nos CDR – MTD 25.b)
Nota: Sem necessidade de limitar outros metais pesados de outros materiais face aos reduzidos valores de emissão.
Outros controlos em matérias-primas e combustíveis secundários e análises de Hg em farinhas e clínquer – ver MTD 4.1+) e MTD 4.2+)
Possibilidade de determinação dos teores de metais pesados nos materiais no laboratório do CPL ou Laboratório Central (Análise semiquantitativa:
caracterização de Hg+Cd+Cu+Sb+As+Pb+Cr+Ni+V+Mn+V)
Ver MTD 11.a) e 11 c)
Ver MTD 17.b (com a aplicação desta MTD - filtro de mangas - é de esperar que sejam mantidas baixas as emissões dos metais monitorizados – ver MTD
5.d).
Nota1: No âmbito do EPER/PRTR (desde 2002) não foram ultrapassados os limiares de comunicação de todos os metais pesados, com exceção do Cr
(2004).
Nota2: Dos tipos de metais pesados incluídos nos grupos sujeitos a VEA alguns não são abrangidos na lista de poluentes PRTR (Tl, Sb, Mn e V).

1.2.9 Perdas/resíduos dos processos
MTD 29.

Para reduzir os resíduos sólidos do processo de fabrico do cimento e poupar matérias-primas, constitui MTD:

Sim

29. a)

Reutilizar, sempre que possível, as partículas recolhidas no processo

Sim

29. b)

Utilizar, sempre que possível, estas partículas noutros produtos comerciais

Não

1973 (→) Todas as poeiras recolhidas pelos despoeiramentos (filtros das MTD 14.a7, MTD 16 e MTD 17.b) são reintroduzidas diretamente no processo.
2002 (→) Reciclagem das poeiras recolhidas pelos sistemas de aspiração, varredora mecânica e outras operações de limpeza, assim como de descargas de
materiais aquando de paragens das várias instalações (operações de valorização interna autorizadas). Nota: Operações incluídas na LA PCIP
Instalação de apanha migalhas/limpezas de cauda em transportadores:
2018 (→) Instalação de raspadores, barras de impacto e bavetes em borracha para a aplicação nos transportadores da britagem e moagem de cru
(intervenções no T3, T4 e T9)
MTD considerada desnecessária: A instalação, por considerar ser a medida mais adequada em termos técnicos e legais e uma vez que se encontra
autorizada para o efeito, tem dado prioridade à reutilização/reintrodução das poeiras recolhidas no seu próprio processo (MTD 29.a).

2019: Instalação de raspadores,
barras de impacto e bavetes em
borracha para a aplicação em
transportadores (→)
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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)

No design dos reservatórios tomar em consideração, pelo menos:
as propriedades físico-químicas da substância a armazenar;
de que forma a armazenagem é realizada, o nível de instrumentação necessária, quantos operadores são necessários e a respetiva carga de trabalho;
a forma como os operadores são informados sobre desvios às condições normais de processo (alarmes);
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.);

A. iv)
A. v)
A. vi)

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

A. vii)

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.).
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.
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.

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.
Princípio da minimização de emissões no armazenamento em reservatórios

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.
Monitorização de COV

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.
Sistemas dedicados

5.1.1.1 G.

Utilizar sistemas dedicados.

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:
cobertura flutuante;
cobertura flexível ou de tenda;
cobertura rígida
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

5.1.1.2 D.

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

5.1.1.2 E.

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

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.

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.

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.

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.

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:

Reservatórios de teto fixo

Reservatórios atmosféricos horizontais

L. i)
L. ii)

aplicar válvulas de alívio de pressão em vácuo
aumentar a taxa de pressão para 56 mbar

MTD implementada?

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

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
(mês.ano)
da gama de VEA/VCA
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L. iii)
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aplicar um equilíbrio de vapor
aplicar um tanque de contenção de vapor
aplicar um sistema de tratamento de vapor

MTD implementada?

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

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
(mês.ano)
da gama de VEA/VCA
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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:
aplicação de um tanque de diafragma flexível equipado com válvulas de alívio de pressão/vácuo; ou
aplicação de um tanque elevatório equipado com válvulas de alívio de pressão/vácuo e ligado a um sistema de tratamento de vapores.
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)

aplicar válvulas de alívio de pressão em vácuo
aplicar um equilíbrio de vapor
aplicar um tanque de contenção de vapor
aplicar um sistema de tratamento de vapor

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

5.1.1.3 A.

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

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

5.1.1.3 C.

Evitar a corrosão através de:

Procedimentos operacionais e formação

Fugas devidas a corrosão e/ou erosão

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.

seleção de material de construção resistente ao produto armazenado;
aplicação de métodos de construção adequados
prevenção da entrada da água das chuvas ou águas subterrâneas no reservatório e, se necessário, remoção da água que ficou acumulada;
encaminhamento das águas pluviais para um coletor de drenagem
realização de manutenção preventiva;
Onde aplicável, adição de inibidores de corrosão ou aplicação de proteção catódica no interior do tanque
Para tanques subterrâneos, aplicar no exterior do tanque:
revestimento resistente à corrosão
galvanização, e ou
um sistema de proteção catódica
Prevenir fissuras por tensão à corrosão (SCC) através de:
alívio de tensões por tratamento térmico após soldagem
realização de inspeções baseadas no risco.
Procedimentos operacionais e instrumentação para prevenir sobreenchimento

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

Implementar e manter procedimentos operacionais, eg. por meio de um sistema de gestão, de forma a garantir:
a implementação de sistemas de alarme e/ou de válvulas de fecho automático em instrumentação para controlo de nível ou de pressão
procedimentos operacionais adequados para prevenir o sobreenchimento durante as operações de enchimento de reservatórios
a existência de escoamento adequado para o lote de enchimento a receber
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)

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

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.

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).

5.1.1.3 K.

No caso de reservatórios subterrâneos e "mounded tanks " contendo produtos com potencial risco de contaminação do solo proceder a:

Proteção do solo na envolvente dos reservatórios (contenção)

K. a)
K. b)

aplicação de parede dupla com sistema de deteção de fugas, ou;
aplicação de parede simples com sistemas de contenção secundária e de deteção de fugas.
Áreas inflamáveis e fontes de ignição

5.1.1.3 L.

Ver Directiva 1999/92 / CE da ATEX.
Proteção contra incêndios

5.1.1.3 M.

Avaliar, caso a caso, a necessidade de implementar medidas de proteção contra incêndios que considerem:

MTD implementada?

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

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
(mês.ano)
da gama de VEA/VCA
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Coberturas ou revestimentos resistentes ao fogo
paredes corta-fogo (apenas para tanques menores) e/ou
sistemas de arrefecimento de água.
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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.

Equipamento de combate a incêndios

Contenção de agentes extintores contaminados

5.1.1.3 O.

No caso das substâncias tóxicas, carcinogénicas ou outras substâncias perigosas, aplicar um sistema de contenção total.

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.

5.1.2 B.

Avaliar os riscos de acidentes e incidentes no local de armazenamento de acordo com os passos descritos no BREF.

5.1.2 C.

Identificar a(s) pessoa(s) responsável(eis) pelas 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.

Formação e responsabilidade

Área de armazenagem

5.1.2 E.

Utilizar armazéns interiores/exteriores cobertos.

5.1.2 F.

Para quantidades de armazenagem inferiores a 2500 l ou kg de substâncias perigosas, implementar células de armazenamento.
Separação e segregação

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.

5.1.2 H.

Separar e/ou segregar substâncias incompatíveis.
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.

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.
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.
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:
cobertura de plástico
cobertura flutuante, ou
cobertura rígida, apenas para pequenas bacias.

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

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.

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.
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.

5.1.4 C.

Aplicar um sistema de gestão de segurança para prevenção de acidentes e incidentes.

5.1.4 D.

Aplicar e avalir de forma regular um programa de monitorização que inclua, pelo menos, o seguinte:

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

D. ii)
D. iii)
D. iv)

avaliação da estabilidade da caverna por monitorização sísmica;
procedimentos de acompanhamento da qualidade da água por amostragem e análise regulares
monitorização de corrosão, incluindo avaliação periódica do revestimento.

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.

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

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

5.1.4 H.

Aplicar proteção automática contra o transbordo

5.1.5. Cavernas pressurizadas

MTD implementada?
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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.

5.1.5 B.

Aplicar um sistema de gestão de segurança para prevenção de acidentes e incidentes.

5.1.5 C.

Aplicar e avalir de forma regular um programa de monitorização que inclua, pelo menos, o seguinte:

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

C. ii)
C. iii)
C. iv)

avaliação da estabilidade da caverna por monitorização sísmica;
procedimentos de acompanhamento da qualidade da água por amostragem e análise regulares
monitorização de corrosão, incluindo avaliação periódica do revestimento.

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.

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

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

5.1.5 G.

Aplicar proteção automática contra o transbordo

5.1.5 H.

Aplicar válvulas de segurança para situações de emergência à superfície

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.

5.1.6 B.

Aplicar um sistema de gestão de segurança para prevenção de acidentes e incidentes.

5.1.6 C.

Aplicar e avalir de forma regular um programa de monitorização que inclua, pelo menos, o seguinte:

C. i)
C. ii)
C. iii)

avaliação da estabilidade da caverna por monitorização sísmica;
monitorização da corrosão, incluindo avaliação periódica do revestimento;
realização de avaliações regulares de sonar para monitorizar eventuais variações de forma, e em particular se for utilizada salmoura não saturada.

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

5.2.1 B.

Para grandes unidades de armazenamento, e em função dos produtos armazenados, implementar um plano de reparação de deteção e reparação de fugas com especial foco nas
situações mais suscetíveis de causar emissões

Programas de deteção e reparação de fugas

Princípio da minimização de emissões no armazenamento em reservatórios

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.
Gestão da segurança e do risco

5.2.1 D.

Implementar um sistema de gestão de segurança de acordo com o descrito no BREF.

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

Procedimentos operacionais e formação

5.2.2. Considerações sobre técnicas de transferência e manuseamento
5.2.2.1. Tubagem

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.

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.

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)

encaixar flanges cegas em conexões pouco usadas para evitar a abertura acidental
usar tampas ou tampões nas extremidades de condutas abertas em vez de válvulas
garantir que as juntas selecionadas são adequadas ao processo em causa
garantir que a junta está instalada corretamente;
garantir que a junta de flange seja montada e carregada corretamente;
no caso de transferências de substâncias tóxicas, carcinogénicas ou outras substâncias perigosas, implementar juntas de alta integridade.
A corrosão interna pode ser causada pela natureza corrosiva do produto a ser transferido. Para prevenir a corrosão:
selecionar materiais de construção resistentes ao produto;
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aplicar métodos de construção adequados;
aplicar manutenção preventiva, e;
onde aplicável, aplicar um revestimento interno ou adicionar inibidores de corrosão.
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5.2.2.1 E.

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

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.

5.2.2.3. Válvulas

5.2.2.3 A.
A. i)
A. ii)
A. iii)
A. iv)
A. v)

Para as válvulas considerar:
a seleção correta do material de embalagem e construção para aplicação no processo em causa
identificação das válvulas de maior risco, através de monitorização
aplicação de válvulas de controlo rotativas ou bombas de velocidade variável
utilização de válvulas de diafragma, fole ou de parede dupla nas situações em que estão envolvidas de substâncias tóxicas, carcinogénicas ou outras substâncias perigosas
direcionar as válvulas de escape para o sistema de transferência ou armazenamento ou para um sistema de tratamento de vapores

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:

A. i)

fixação adequada da bomba ou unidade de compressão à sua placa de base ou estrutura;

A. ii)

aplicação de tensões de ligação entre tubagens de acordo com as especificações dos produtores;

A. iii)

design adequado das tubagens de sucção para minimizar variações hidráulicas;

A. iv)

alinhamento do eixo e da cápsula de acordo com as recomendações dos produtores

A. v)

aquando da montagem, proceder ao alinhamento e acoplamento da bomba/compressor de acordo com as recomendações dos produtores

A. vi)

nivelar corretamente as peças rotativas;

A. vii)

acionar corretament as bombas e compressores antes do seu funcionamento

A. viii)

operar a bomba e compressor dentro do nível de desempenho recomendado pelos produtores

A. ix)

o valor do NPSH (net positive suction head ) disponível deve sempre exceder o valor requerido pelo fabricante da bomba ou compressor;

A. x)

aplicar controlo e manutenção regulares de equipamentos rotativos e sistemas de vedação, combinados com um programa de reparação ou substituição.
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).
Sistemas de vedação em compressores

5.2.2.4 C.

Para compressores que transferem gases não tóxicos, aplicar vedantes mecânicos lubrificados a gás

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.

5.2.2.4 E.

Para serviços de alta pressão, aplicar um sistema vedante triplo em série.

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.

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

Armazém de CA ao PC

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

Sim

Parques CS I e II

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

C. ii)

cobertura da superfície (eg. lonas, encerados);

C. iii)

solidificação da superfície;

C. iv)

aplicação de relva sobre a superfície.

5.3.1. D

humedecer a superfície utilizando substâncias com propriedades duradouras aglutinantes de poeiras

D. ii)

humedecer a superfície com água;

5.3.1. E
E. i)

Zona impermeabilizada
Zona impermeabilizada

Para armazenamento aberto a curto prazo, implementar uma das seguintes técnicas ou uma combinação adequada das mesmas:

D. i)

D. iii)

Sim
Não aplicável

cobertura da superfície (eg. lonas, encerados).
Medidas adicionais para reduzir as emissões de poeira do armazenamento aberto, de longo e curto prazo, incluem:
colocar o eixo longitudinal da pilha de material sólido paralelo ao vento predominante;

E. ii)

aplicar plantações de proteção, cercas corta-vento ou posicionar a pilha/monte contra o vento para reduzir a velocidade do vento;

E. iii)

na medida do possível, aplicar apenas uma pilha de material sólido em vez de várias

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

E. v)

instalar as paredes de contenção próximas entre si

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

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.

Sim

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.

Sim

Filtros de mangas secundários, sprinklers, detetores de metano, câmaras de vigilância
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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

Sim
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Novo Silo CA ao Qp
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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

5.3.4. Prevenção de incidentes e acidentes (graves)

Não aplicável
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.

5.4.1 B.

Garantir distâncias de transporte o mais curtas possível e recorrer, sempre que possível, a medidas de transporte em contínuo.

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

5.4.1 D.

Ajustar a velocidade dos veículos que circulam na instalação pde forma a evitar ou minimizar a formação de poeiras

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.

5.4.1 F.

Proceder à limpeza das estradas dotadas de superfícies duras.

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.

5.4.1 H.

Para cargas/descargas mais suscetíveis ao vento, e no caso de produtos molháveis, humedecer o produto.

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

I. ii)

aplicar uma cabeça de carga na extremidade da tubagem ou tubo para regular a velocidade de saída

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
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

J. ii)

tubos de enchimento de altura ajustável, e

J. iii)

tubos em cascata de altura ajustável.

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;

B. ii)

o volume da garra deve ser sempre maior do que o volume que é dado pela curvatura da garra

B. iii)

a superfície deve ser lisa para evitar a aderência do material, e

B. iv)

a garra deve ter boa capacidade de contenção durante toda a operação
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).

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:

D. i)

proteção lateral contra o vento;

D. ii)

pulverização de água e pulverização a jato nos pontos de transferência e/ou;

D. iii)

5.4.2 E.
E. i)

limpeza da correia/tapete.
Para produtos altamente sensíveis à deriva (S1 e S2) e moderadamente sensíveis à deriva, não molháveis (S3), considerar para situações novas:
Aplicação de transportadores fechados, ou sistemas onde a própria correia ou uma segunda correia bloqueia o material, tais como:

E. i) a)

Transportadores pneumáticos;

E. i) b)

Transportadores de corrente;

E. i) c)

Transportadores de parafuso

E. i) d)

Transportador de correia de tubo;

E. i) e)

Transportador de correia de laço;

E. i) f)
E. ii)

Transportador de dupla correia.
Ou aplicar correias transportadoras fechadas, sem polias de suporte, tais como:

E. ii) a)

Transportador aerobelt

E. ii) b)

Transportador de baixa fricção

E. ii) c)

Transportador com diabolos.

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.

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.

5.4.2 H.

Ao aplicar um sistema de extração, filtrar o fluxo de ar de saída

5.4.2 I.

Para reduzir o consumo de energia para correias transportadoras, aplicar:

I. i)

Não aplicável

uma boa conceção do transportador, incluindo folgas e espaço entre folgas;
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4.2 MTD PARA INSTALAÇÕES
4.2.1. Gestão da eficiência energética
1.

Implementar e aderir a um sistema de gestão da eficiência energética que incorpore, conforme apropriado às circunstâncias locais, todas as seguintes especificidades (ver
secção 2.1)

1. a)
1. b)

Compromisso da gestão de topo (o compromisso da gestão é considerado uma condição prévia para a aplicação bem sucedida da gestão da eficiência energética);

Sim

Definição, pela gestão de topo, de uma política de eficiência energética para a instalação;

Sim

Incorporada na política de gestão integrada (Sistema de Gestão Integrado) mas não especifica para a EE

1. c)

Planeamento e estabelecimento de objectivos e metas (ver MTD 2, 3 e 8);

Sim

Definidos objetivos e metas para consumos específicos (eneriga elétrica e térmica) no âmbito do SGI e indicadores
de gestão

1. d)
1. d) i.
1. d) ii.
1. d) iii.
1. d) iv.
1. d) v.
1. d) vi.
1. d) viii.
1. d) ix.

Implementação e realização de procedimentos, com especial atenção para:
Estrutura e responsabilidade

Sim

Enquadrado no SGI (mas não específico para a EE)

Formação, sensibilização e competência (ver MTD 13)

Sim

idem

Comunicação

Sim

idem

Envolvimento dos trabalhadores;

Sim

idem

Documentação

Sim

idem

Controlo eficaz dos processos (ver MTD 14)

Sim

idem

Preparação e resposta a emergências

Sim

idem

Salvaguarda do cumprimento da legislação e dos acordos relativos à eficiência energética (quando existirem).

Sim

idem

1. e)

Benchmarking : Identificação e avaliação de indicadores de eficiência energética ao longo do tempo (ver MTD 8) e comparações sistemáticas e regulares com benchmarks setoriais,
nacionais ou regionais para eficiência energética, quando disponham de dados verificados (ver seções 2.1 e), 2.16 e MTD 9)

Sim

Benchmark efetuado (ao nível de Grupo e Cembureau)

1. f)

Verificação do desempenho e adoção de medidas corretivas, prestando especial atenção a:

Incorporada na política de gestão integrada (Sistema de Gestão Integrado) mas não especifica para a EE

1. f) i.

Controlo e monitorização (ver MTD 16)

Sim

Enquadrado no SGI (mas não específico para a EE)

1. f) ii.
1. f) iii.

Ações preventivas e corretivas

Sim

Enquadrado no SGI (mas não específico para a EE)

Manutenção de registos

Sim

Enquadrado no SGI (mas não específico para a EE)

1. f) iv.

Auditorias internas independentes (se tal for exequível) a fim de determinar se o sistema de gestão de eficiência energética se encontra, ou não, em conformidade com as disposições
planeadas e se o mesmo tem sido adequadamente implementado e mantido (ver MTD 4 e 5)

Sim

Enquadrado no SGI (mas não específico para a EE)

Sim

Enquadrado no SGI (mas não específico para a EE)

Sim

Em orçamento/Planos de investimento da fábrica

1. g)

Revisão, pela gestão de topo, do sistema de gestão de eficiência energética e garantia da sua contínua adequabilidade e eficácia.

4.2.2. Planeamento e estabelecimento de objetivos e metas
4.2.2.1. Melhoria contínua do ambiente

2.

Minimizar de forma contínua o impacte ambiental de uma instalação através do planeamento de ações e de investimentos de forma integrada e a curto, médio e longo prazo,
tomando em consideração os custos-benefícios e os efeitos cruzados.

4.2.2.2. Identificação dos aspetos relacionados com a eficiência energética de uma instalação e oportunidades de poupança de energia

3.

Realizar auditorias para identificar os aspetos que influenciam a eficiência energética da instalação. É importante que essa auditoria seja coerente com as abordagens de
sistema.

4.

Aquando da realização de auditorias, assegurar que sejam identificados os seguintes aspetos:

Sim

4. a)
4. b)
4. c)
4. c) i.
4. c) ii.
4. c) iii.

tipo e utilizações de energia na instalação, respetivos sistemas e processos;

4. d)

Possibilidades de utilização de fontes alternativas de energia ou de utilização de energia mais eficiente aproveitando, em particular, a energia excedente de outros processos e ou sistemas.

Sim

4. e)
4. f)

possibilidades de aplicar a energia excedente noutros processos e ou sistemas

Sim

Equipamentos consumidores de energia, tipo e quantidade de energia consumida na instalação;
Possibilidades de redução do consumo de energia, como por exemplo:
Controlo/redução dos tempos de operação, eg. desligando os sistemas quando não estiverem a ser utilizados;
otimização do isolamento;
Otimização das redes de utilidades, sistemas, processos e equipamentos que lhes estejam associados.

possibilidades de melhoria do nível de calor (temperatura)

5.
5. a)
5. b)
5. c)

Utilizar ferramentas e metodologias apropriadas para apoiar na avaliação e quantificação da otimização energética, como por exemplo:
Modelos, bases de dados e balanços energéticos;
Técnicas como a metodologia pinch , a análise da exergia ou da entalpia ou a termoeconomia;
Estimativas e cálculos.

6.

Identificar possibilidades de otimização da recuperação energética na instalação, entre sistemas da própria instalação e ou com outras instalações

4.2.2.3. Abordagem de sistemas para a gestão energética

7.
7. a)
7. b)
7. c)
7. d)
7. e)
7. f)

Otimizar a eficiência energética adotando uma abordagem de sistemas para a gestão energética na instalação. Os sistemas a considerar para a otimização no seu todo são, por
exemplo:
Unidades de processo (vide BREFs setoriais)
Sistemas de aquecimento, como por exemplo: vapor; água quente;
Arrefecimento e vácuo (vide BREF ICS)
Sistemas a motor, como por exemplo: ar comprimido e bombagem;
Iluminação;
Secagem, separação e concentração.

4.2.2.4. Estabelecimento e revisão dos objetivos e indicadores de eficiência energética

8.

Estabelecer indicadores adequados de eficiência energética através da aplicação das seguintes medidas:

8. a)

Identificação de indicadores de eficiência energética adequados para a instalação e, quando necessário, para processos individuais, sistemas e/ou unidades, e quantificação da sua
evolução ao longo do tempo ou após a aplicação de medidas de eficiência energética;

8. b)
8. c)

Identificação e registo dos limites adequados associados aos indicadores;
Identificação e registo de fatores que possam causar variações na eficiência energética dos processos, sistemas e ou unidades relevantes

4.2.2.5. Benchmarking

9.

Proceder a comparações sistemáticas e regulares com benchmarks setoriais, nacionais ou regionais, sempre que existam dados validados.

Não

ver MTD 7.b) BREF CLM

2020: Elaborar relatório da actual
situação e o plano de ação de
potenciais reduções

2019: Avaliar consumos na fase 15, 16
e 17 quando o forno está parado
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4.2.3. Integração da eficiência energética na fase de projeto (Energy efficient design )
10.

Otimizar a eficiência energética em sede de planeamento de uma nova instalação, unidade ou sistema ou de uma alteração significativa dos mesmos, tomando em consideração
todos os seguintes aspetos:

10. a)

Integração da eficiência energética na fase de projeto (EED) deve ser iniciada logo nas primeiras etapas da fase de projeto conceptual/projeto de base, mesmo que os investimentos
planeados possam não estar ainda bem definidos, e deverá ser tomada em consideração nos concursos realizados;

10. b)

Desenvolvimento e/ou escolha de tecnologias energeticamente eficientes

10. c)

Poderá ser necessário recolher dados adicionais, quer em sede de design do projeto, quer de forma independente de modo a complementar os dados existentes ou a preencher lacunas no
conhecimento;

10. d)

O trabalho EED deverá ser efetuado por um perito em questões energéticas;

10. e)

O projeto inicial do consumo de energia deverá também verificar todas as áreas na organização do projeto que possam influenciar o futuro consumo de energia e otimizar a EED da futura
instalação neste contexto. É o caso, por exemplo, do pessoal da instalação (existente) que possa ser responsável pela especificação dos parâmetros de projeto.

4.2.4. Aumento da integração do processo
11.

Otimizar a utilização de energia entre os diversos processos ou sistemas, na própria instalação ou com outras instalações

4.2.5. Manter a dinâmica das iniciativas no domínio da eficiência energética
12.
12. a)
12. b)
12. c)
12. d)
12. e)
12. f)

Manter a dinâmica do programa de eficiência energética através de diversas técnicas, como por exemplo:
Aplicação de um sistema específico de gestão da energia;

Sim

ver MTD 10.a) BREF CLM

Contabilização do consumo de energia com base em valores reais (medidos), transferindo as obrigações e os benefícios da eficiência energética para o utilizador/pagador;

Sim

Nota: Mas sem transferência (não existe venda de energia)

Criação de centros de lucro financeiro para a eficiência energética;

Não

Benchmarking;

Sim

Renovar os sistemas de gestão existentes, através do recurso à excelência operacional;

Sim

Utilização de técnicas de gestão da mudança (também característica da excelência operacional).

Sim

Comparação de alguns indicadores com classes de referência de desempenho (E&T)

4.2.6. Preservação das competências
13.

Preservar as competências em eficiência energética e em sistemas consumidores de energia através de técnicas como:

13. a)

Recrutamento de pessoal especializado e/ou formação do pessoal. A formação poderá ser prestada por pessoal interno ou por especialistas externos, através de cursos formais ou de autoformação/desenvolvimento pessoal;

13. b)
13. c)
13. d)
13. e)

Retirada periódica de pessoal da linha de produção, de forma a proceder a investigações específicas/por tempo determinado (na instalação de origem ou noutras instalações);
Partilha dos recursos internos da instalação entre as várias unidades;
Recurso a consultores qualificados para investigações por tempo determinado
Contratação externa de sistemas e/ou funções especializados.

4.2.7. Controlo eficaz dos processos
14.
14. a)
14. b)
14. c)

Garantir um controlo efetivo dos processos através da aplicação de técnicas como:
A implementação de sistemas que assegurem que os procedimentos sejam conhecidos, entendidos e cumpridos.

Sim

Assegurar que os principais parâmetros de desempenho dos processos sejam identificados, otimizados em termos de eficiência energética e monitorizados

Sim

A documentação ou o registo esses parâmetros.

Sim

Enquadrado no SGI/Procedimentos de processos (mas não específico para a EE)

Enquadrado no SGI/Procedimentos de processos (mas não específico para a EE)

4.2.8. Manutenção
15.

Proceder à manutenção das instalações de modo a otimizar a sua eficiência energética, através de:

15. a)

Atribuição clara das responsabilidades para o planeamento e execução da manutenção

Sim

Enquadrado no SGI/Gestão da manutenção (mas não específico para a EE)

15. b)

Estabelecimento de um programa estruturado de manutenção, com base na descrição técnica dos equipamentos, normas, etc., bem como nas eventuais falhas dos equipamentos e
respetivas consequências. Algumas atividades de manutenção poderão ser calendarizadas para os períodos de paragem da instalação;

Sim

Enquadrado no SGI/Gestão da manutenção (mas não específico para a EE)

15. c)

Suporte do programa de manutenção através de sistemas de manutenção de registos e de testes de diagnóstico adequados;

Sim

15. d)

Identificação, nas operações de manutenção de rotina, de avarias e/ou anomalias de funcionamento, de eventuais perdas de eficiência energética ou de situações em que a mesma possa
ser melhorada;

Sim

15. e)

Deteção de fugas, equipamentos avariados, rolamentos gastos, etc., que possam afetar ou controlar o consumo de energia e retificação tão rápida quanto possível dessas situações.

Sim

4.2.9. Controlo e monitorização
16.

Estabelecer e manter procedimentos documentados para controlo e monitorização regulares dos principais pontos característicos das operações e atividades que possam ter
impacto significativo na eficiência energética.

4.3. MTD PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SISTEMAS, PROCESSO, ATIVIDADES OU EQUIPAMENTOS CONSUMIDORES DE ENERGIA
4.3.1. Combustão

17.

17. a)
17. b)
17. c)
17. c) i.
17. c) ii.
17. c) iii.

Otimização da eficiência energética da combustão através das seguintes técnicas:

Cogeração;
Redução do caudal de gases de exaustão através da redução do excesso de ar;
Redução de temperatura dos gases de exaustão através de:
Dimensionamento para um máximo desempenho, tomando em ainda em consideração um fator de segurança calculado para sobrecargas;
Aumento da transferência de calor para o processo através do aumento da taxa de transferência ou através de um aumento ou melhoria das superfícies de transferência;
Recuperação de calor através da combinação de um processo adicional (eg. , geração de vapor pelo uso de economizadores) para recuperar o calor residual dos gases de exaustão;

17. c) iv.

Instalação de pré-aquecimento do ar ou água ou pré-aqueceimento do combustível através da transferência de calor com os gases de exaustão;

17. c) v.

Limpeza das superfícies de transferência de calor que ficam progressivamente cobertas por cinzas de forma a manter uma elevada eficiência de transferência de calor (operação
geralmente realizada durante períodos de paragem para inspeção ou manutenção);

17. d)

Pré-aquecimento do combustível gasoso por transferência de calor com os gases de exaustão. Pode ainda ser necessário o pré-aquecimento do ar nas situações em que o processo requer
temperaturas de chama elevadas.

17. e)

Pré-aquecimento do ar por transferência de calor com os gases de exaustão. Pode ser necessário o pré-aquecimento do ar nas situações em que o processo requer temperaturas de
chama elevadas.

17. f)

Optar pela utilização de combustíveis que otimizem a eficiência energética (eg. combustíveis não fósseis).

4.3.2. Sistemas de Vapor

Não

(2011) Estudo e realização de ensaios para enriquecimento da combustão com O2 (fornecimento Praxair) no préaquecedor (CF e PC) do forno ( com benefícios associados a várias MTD para além da estabilidade do processo:
MTD 5.b; 7.a/e,19.a BREF CLM)

Nota: Resultados pouco satisfatórios
em termos de eficiência e viabilidade
económica tendo-se decidido
abandonar a sua adoção.
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4.3.3. Recuperação de Calor
19.
19. a)
19. b)

Manter a eficiência dos permutadores de calor através de:
Monitorização periódica da sua eficiência, e;
Prevenção e remoção de incrustações

4.3.4. Cogeração
20.

Avaliar possíveis soluções de cogeração, dentro e ou fora da instalação (com outras instalações).

4.3.5. Fornecimento de energia elétrica
21.
21. a)
21. b)
21. c)
21. d)

Aumentar a potência elétrica em conformidade com os requisitos do distribuidor local de energia elétrica utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas em função da sua
aplicabilidade:
Instalar condensadores em circuitos AC para diminuir a magnitude do poder reativo;

Sim

Minimizar as operações com motores ao ralenti ou em regime de baixa carga;

Sim

Evitar a utilização de equipamento acima de sua potência nominal;

Sim

Aquando da substituição de motores, recorrer a motores energeticamente eficientes

Sim

22.

Verificar o fornecimento de energia elétrica para procurar eventuais harmónicas e se necessário aplicar filtros.

23.

Otimizar a eficiência do fornecimento de energia elétrica aplicando, por exemplo, as técnicas seguintes em função da respetiva aplicabilidade:

23. a)
23. b)
23. c)
23. d)

Sim

Implementadas ações/técnicas (Correção do fator de potência) através da instalação de 20 baterias de
condensadores para quadros de baixa e média tensão.

Assegurar que os cabos elétricos têm as dimensões corretas para a exigência energética;
Manter os transformadores a operar com a carga de 40-50% acima da potência nominal;
Utilizar transformadores de elevada eficiência/perdas reduzidas;
Localizar os equipamentos com elevadas exigências energéticas tão perto quanto possível da fonte de alimentação.

4.3.6. Subsistemas que utilizam motores elétricos

24.

Otimizar os motores elétricos pela seguinte ordem:

Sim

24. a)

Otimizar todo o sistema no qual o(s) motor(es) está(ão) integrado(s) (eg. sistema de arrefecimento);

Sim

24. b)

Otimizar o(s) motor(es) do sistema de acordo com os requisitos de carga definidos, aplicando uma ou mais das técnicas a seguir descritas e segundo os critérios previstos na Tabela 4.5 do
BREF:

Sim

24. b) i.
24. b) ii.

Uso de motores energeticamente eficientes (EEM).

Sim

Dimensionamento adequado dos motores

Sim

Aquisição de motores de alta eficiência (classe EFF1 - alto rendimento energético) para novas instalações ou em
substituição dos existentes (acoplados a redutores, ventiladores ou integrados em compressores).
Entre 2005 e 2010 foram adquiridos, em todas as gamas de potência standard, 60 motores de classe de EFF1,
correspondentes à totalidade de motores comprados (em substituição de outros até então instalados, ou em novas
instalações).
Exemplos:
2006: Novo acionamento do forno - motor de elevado rendimento
2009: Aquisição de 4 moto-redutores (3 instalados em substituição de equipamento antigo, 1 de reserva)
2010: Aquisição de motor para acionamento do elevador E8.
2009-2013 (ação PNAEE) Substituição gradual de motores elétricos de classe IE1 por motores de classe IE2/IE3
(para potências <22 kW). Nota: Ação PNAEE Exemplos:
2010: 4 motores (2,2 kW) nas bombas de lubrificação chumaceiras MC11 e 12
Nota1: Programa antecipado (ano de conclusão inicialmente previsto seria 2015) e substituído por outro com
alteração do âmbito (ver linha seguinte)
Nota2: Normas “IE” e classes de rendimento abrangem apenas motores até 375 kW
2014 (→) Substituição dos motores elétricos de baixo rendimento por motores de maior rendimento, das classes
IE2/IE3 (máxima eficiência com rendimentos da ordem dos 96%), aplicando-se a motores danificados e não
recuperáveis
2014: 8 motores (classe IE2); 2015: 10 motores (classe IE2)
2016: 4 motores (IE2) + 4 classe (IE3); 2017: 8 motores (IE2) + 3 classe (IE3)
2018: 11 motores da classe IE3
Nota: Incluindo 2 motores de maior dimensão do moinho de cimento 1 e moagem de cru (no âmbito do
condicionamento dos Separadores)
OBS: Total de motores de classes IE2 ou IE3 existentes no CPL = 95

Instalação ou remodelação do sistema

24. b) iii.

Instalação de sistemas de variação de velocidade (VSD)

Sim

24. b) iv.
24. b) v.
24. b) v. 1.
24. b) v. 2.
24. b) v. 3.
24. b) vi.
24. b) vii.
24. b) viii.

Instalação de transmissores/redutores de alta eficiência.

Sim

Uso de:
Ligação direta, quando possívell;
Correias sincronizadoras ou cintos em V dentados em vez de cintos em V;
Engrenagens helicoidais em vez de engrenagens de parafusos sem fim.
Reparação de motores energeticamente eficientes (EEMR) ou substituição por um EEM.

Sim

Evitar a rebobinagem e substituir por um EEM, ou utilizar uma rebobinagem contratada certificada.

Sim

Controlo de qualidade da energia

Sim
Operação e Manutenção

24. v) ix

Aplicar lubrificação, ajustes e afinação.

Principais: tiragem da moagem de cru (upgrade 2018); tiragem do forno (rev-2015), tiragem do filtro de mangas do
forno (upgrade 2016), ventilador ar 1.º-1999, grelha 1&2 (substituídos em 2010) e tiragem do arrefecedor (rev-2015),
tiragem do filtro de mangas do arrefecedor-1994; tiragem do moinho de carvão (upgrade-2016), tiragem do SD e SD
da MCIII (upgrade-2016)
Secundários: outros 18 equipamentos
Outros: Dezenas de pequenos VEVs instalados em outros equipamentos (exemplos nas linhas seguintes):
2006: Motores (acionamento) do forno (rev-2015)
2007: Ventiladores (laterais) do arrefecedor (5), Ventiladores supressor de ar axial do queimador do forno (2);
acionamento da cadeia de arrasto do arrefecedor; Lubrificação das coroas do MC1 e moinhos de cru (3)
2008: SD da MCIII (substituição); Moto-ventiladores axiais do permutador do filtro do arrefecedor (4); Ventilador de
tiragem do arrefecedor; Enrolador Roda-Pá da pré-homo
2009: Transportador T23 (Silo 1 de clínquer)
2010: 4 VEV: Moto-redutor do elevador E8 de clínquer; Transportador de clínquer às moagens; Dois motores do
enrolador/stacker da pré-homo
2011:: 2 VEV para acionamento das bombas de adjuvantes às moagens de cimento
2012: 3 VEV no âmbito da remodelação da automação e comando do Pacotão (PacketPac) | VEV (tecnologia DTC:
Direct Torque Control) para o transportador metálico (01L020) de alimentação do britador.
2014 Instalação de VEV para transportadores da paletizadora
Manutenção preventiva e modernização de VEV (PPIP)
2018: Upgrade do VEV do ventilador da Moagem de Cru

2019: Manutenção preventiva e
modernização de VEV (PPIP)
2019-2020: Substituição do variador
de frequência do ventilador tiragem do
filtro de mangas ACS 600 e do VEV do
ventilador da Moagem de Cru.
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n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

24. c)

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

Sim

No CPL existem 2 redes de ar comprimido: Geral a média pressão (7 bar) e Geral de Filtros do forno e arrefecedor a
baixa pressão (2 bar), servidas por um total de 10 compressores. Gestão por autómato e implementado
procedimento de inspeção visando detetar e eliminar eventuais fugas.

VEA/VCA

Condições

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

Após otimização dos sistemas consumidores de energia, otimizar os restantes motores (ainda não otimizados) de acordo com o previsto na Tabela 4.5 e com os critérios definidos no
BREF como, por exemplo:

24. c) i.

Substituição prioritária por EEM dos restantes motores que estejam em funcionamento mais de 2 000 horas por ano;

24. c) ii.

Relativamente aos motores elétricos com carga variável que funcionem menos de 50 % da capacidade durante mais de 20 % do seu tempo de funcionamento e que estejam em
funcionamento mais de 2 000 horas por ano, ponderação da possibilidade de se utilizarem variadores de velocidade.

4.3.7. Sistemas de ar comprimido
25.

Otimizar os sistemas de ar comprimido utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas:

Design, instalação e remodelação de sistemas

25. a)

Design global do sistema, incluíndo os sistemas de pressão múltipla

Sim

2008-2009: Substituição de Compressores Homogeneização dos Silos de Farinha (de baixa pressão e com
acionamento de velocidade variável e motor EFF1 integrados)
2008: Remodelação da Central Ar Comprimido para os Filtros Mangas do forno e arrefecedor
2015: Montagem de electroválvulas para controlo de ar comprimido dos canhões de ar (ver MTD 7.a7+) e ligações a
PLC (Exemplos: 6 na zona do diafragma).

25. b)
25. c)
25. d)
25. e)
25. f)
25. g)
25. h)
25. i)
25. j)

Upgrade dos compressores

Sim

idem

Melhoria do sistema de arrefecimento, secagem e filtração

Sim

idem

Redução e perdas de pressão por fricção

Sim

idem

Melhoria dos motores (incluído os motores de alta eficiência)

Sim

idem

Melhoria dos sistemas de controlo de velocidade

Sim

idem

Utilização de sistemas de controlo sofisticados

Sim

idem

Recuperação do calor residual para utilização noutras funções

Não

idem

Utilização do ar frio exterior para admissão no sistema
Armazenar o ar comprimido perto de sistemas de altamente flutuantes
Operação e manutenção de sistemas

25. k)

Otimizar determinados dispositivos de utilização final.

Sim

Manutenção preventiva e modernização das linhas de ar comprimido.
2018: Revisão geral do compressor Atlas GA180VSD

2019-2020: Manutenção preventiva e
modernização das linhas de ar
comprimido.(continuação)

25. l)

Reduzir as fugas de ar

Sim

2016-2018 (→) Aumentar frequência das rotinas de inspeção e deteção de fugas de ar comprimido Otimização de
sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado:

2019: Avaliar consumo de ar
comprimido (fugas de ar) quando o
forno e moagem de cimento estão
parados com a linha toda em carga e
os compressores em carga

25. m)
25. n)

Aumentar a frequência de substituição dos filtros

Sim

Idem

Otimizar a pressão de trabalho.

Sim

Idem

4.3.8. Sistemas de bombagem
26.

Otimizar os sistemas de bombagem recorrendo às seguintes técnicas em função da sua aplicabilidade (vide Tabela 4.7 do BREF):
Projeto

26. a)
26. b)
26. c)

Evitar o sobredimensionamento na seleção das bombas e substituir as bombas sobredimensionadas
Seleção adequada da bomba de acordo com o motor utilizado e a respetiva aplicação.
Seleção adequada do sistema de tubagem (de acordo com a distribuição prevista)
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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?

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

Controlo e Manutenção

26. d)
26. e)
26. f)
26. g)
26. h)

Sistema de controlo e regulação

26. i)
26. j)
26. k)

Minimizar o número de válvulas e desvios de modo a facilitar a sua operação e manutenção

Desligar as bombas não utilizadas
Utilização de transmissões de velocidade variável (VSD)

Sim

Ver informação da MTD 24. b) iii.

Utilização de bombas múltiplas (de fase cortada)
Manutenção regular
Sistema de distribuição

Evitar a utilização de desvios em excesso, especialmente curvas apertadas.
Garantir que o diâmetro da tubagem não é demasiado pequeno.

4.3.9. Sistemas AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado)

27.

Otimizar os sistemas AVAC utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas:

27. a)

para ventilação, aquecimento e arrefecimento, vide Tabela 4.8. do BREF;

Sim

2003-2009 (→) Substituição de equipamentos de climatização (HVAC) por outros mais eficientes (a maior parte
integrada no âmbito do plano de eliminação gradual de equipamentos contendo ODS concluído em 2008)
(2010) No âmbito da remodelação das instalações elétricas de MT e BT, automação e condicionamento foram
substituídos equipamentos de climatização dos PT e Salas Elétricas (2012) Edifício administrativo: Fornecimento de
armaduras fluorescentes novas e sistema de corte por relógio dos equipamentos de ar condicionado.
(2018) Substituição do Chiller AVAC do Edifício Comando Centralizado

27. b)
27. c)
27. d)

para aquecimento, vide BREF,

Sim

idem

para bombagem, vide BREF;

Sim

MTD 26

Projeto global do sistema AVAC, identificando e equipando separadamente as seguintes áreas: ventilação geral, ventilação específica e ventilação do processo.

Sim

ver 27 a) (Exemplos)

Otimizar o número, forma e tamanho das entradas no sistema

Sim

idem

Sim

Ver informação da MTD 24. b) iii.

Sim

2007(→) Otimização de sistemas de iluminação artificial – MTD 28 do BREF EE, no âmbito de revisão/remodelação
de equipamentos existentes:
OBS: No CPL existem 3853 pontos de luz (potência total = 0,22 MW), com 78% das luminárias consideradas
eficientes (Fluorescentes+LED)
2008 (→) Remodelação instalações de iluminação e tomadas, com instalação de sistemas automáticos adequados
para ligarem/desligarem; Instalação de foto células para utilização racional de iluminação em locais de passagem e
de permanência reduzida; Remodelação de quadros elétricos com inclusão de controlo da temporização de
iluminação (utilização não permanente)
2010 (→) Ações PNAEE Substituição/alteração de balastros (por eletrónicos) nos edifícios administrativo e do
comando centralizado, e nas instalações exteriores (balastros das lâmpadas fluorescentes, utilização de projetores
LED, regulação e controlo do fluxo luminoso através de sensores IV)
2010 Novas instalações de iluminação do arrefecedor e silos de clínquer + caves do arrefecedor e transportador
metálico de clínquer (08L310)
2011-2012 Novas instalações de iluminação/tomadas do PT1 e da Britagem
2017-2018(→) Substituição gradual de luminárias menos eficientes (vapor de sódio, halogéneo e incandescentes) –
2017: Oficinas, armazém e pré-homo
2017 – Armazém, moagem de carvão e moagens de cimento
(Nota: Ação indicada como “Outras Medidas Possíveis” na Auditoria Energética 2016)
2011-2013 Intervenção nas instalações elétricas e tecnologias para redução do consumo da iluminação exterior
(arruamentos principais):
Instalação de novos postes de iluminação das vias de acesso localizadas nas traseiras do armazém da paletização e
zona de expedição de cimento a granel
Nota: Continuidade do projeto cancelado em 2013

Sim

idem a)

para arrefecimento, refrigeração e permutadores de calor, vide BREF ICS
Projeto e controlo

27. e)
27. f)
27. g)
27. h)

Utilizar ventiladores de alta eficiência, projetados para operarem a uma taxa otimizada
Gestão dos fluxos de ar, considerando a ventilação de fluxo duplo.

27. i)

Design do sistema de ar, assegurando: que as condutas têm tamanho suficiente; utilização de condutas circulares, evitar os caminhos longos e obstáculos (ligações e secções estreitas)

27. j)
27. k)
27. l)
27. m)
27. n)
27. o)

Otimização dos motores elétricos, considerando a instalação de VSD (transmissões de velocidade variável)

27. p)
27. q)
27. r)
27. s)
27. t)

Parar ou reduzir a ventilação, sempre que possível

Utilização de sistemas de controlo automáticos e integrados no sistema centralizado de gestão técnica
Integração de filtros dentro do sistema de condutas e recuperação do calor do ar de exaustão (permutadores de calor)
Redução das necessidades de aquecimento/arrefecimento
Melhoria da eficiência dos sistemas de aquecimento
Melhoria da eficiência dos sistemas de arrefecimento
Manutenção

Assegurar que o sistema não tem perdas de ar, e verificar as juntas.
Verificar o equilíbrio do sistema
Gerir e otimizar o fluxo de ar
Otimizar a filtração de ar através de reciclagem eficiente, evitar as perdas de pressão, limpeza e substituição regular dos filtros, limpeza regular do sistema.

4.3.10. Iluminação

28.

Otimizar a iluminação artificial utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas em função da sua aplicabilidade (vide Tabela 4.9):

Análise e projeto das necessidades de iluminação

28. a)

Identificação das necessidades de iluminação.

28. b)
28. c)

Planeamento do espaço e das atividades de modo a otimizar a utilização de luz natural.
Seleção das lâmpadas e luminárias de acordo com os requisitos da sua aplicação.

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
(mês.ano)
da gama de VEA/VCA
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Operação, controlo e manutenção

28. d)
28. e)

Utilização de um sistema de controlo da iluminação, incluindo os sensores de presença e temporizadores.

Sim

idem a)

Formação dos trabalhadores de forma a utilizarem a iluminação da forma mais eficiente.

Sim

Integrado na MTD 1 (alínea 1. iv. b) Formação, sensibilização e competência)

ver MTD CLM 7.b)

4.3.11. Processos de secagem, concentração e separação
29.

Otimização os processos de secagem, separação e concentração utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas em função da sua aplicabilidade (vide Tabela 4.10) e procurar
possibilidades de utilização de separação mecânica conjuntamente com processos térmicos:
Design

29. a)

Seleção de tecnologia de separação mais apropriada ou utilização de uma combinação de técnicas (abaixo) que vão ao encontro dos equipamentos específicos de processo

29. b)
29. c)
29. d)
29. e)
29. f)
29. g)
29. h)
29. i)
29. j)

Utilização do excesso de calor proveniente de outros processos.

Sim

Utilização de uma combinação de técnicas.

Sim

Utilização de processos mecânicos, por exemplo filtração, filtração de membrana.

Não

Utilização de processos térmicos, por exempo secadores de aquecimento direto, indireto ou de efeito múltiplo

Não

Operação

Secagem direta
Utilização de vapor sobreaquecido
Recuperação de calor (incluindo MVR e bombas de calor)
Otimização do isolamento do sistema de secagem
Utilização de processos por radiação, por exemplo infravermelhos, alta-frequência ou microondas
Controlo

29. k)

Automatização dos processos térmicos de secagem

Não

VEA/VCA

Condições

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

Formato de envio para a Agência Portuguesa do Ambiente do autocontrolo das
emissões para a atmosfera da coincineração de resíduos nas cimenteiras, resultante
de medições em contínuo
Objetivo
1. Definição das principais regras que devem reger o envio, por parte das instalações de
coincineração de resíduos para as entidades competentes, dos resultados do
autocontrolo das suas emissões para a atmosfera, quando realizado por sistemas de
medição em contínuo, como determina o Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto Cap IV.
2. O envio destes dados prende-se com a necessidade de dotar as entidades
competentes de informação relevante durante o período anual de referência, para cada
poluente e fonte de emissão específica.
Para o efeito, as instalações de coincineração de resíduos deverão restringir o conteúdo
de cada relatório às linhas de orientação aqui definidas.
Referências legislativas
3. Nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho, a monitorização
das emissões é obrigatória. Os poluentes cuja medição em contínuo é obrigatória, na
acessão do Título Único Ambiental e do Cap. IV do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de
agosto no caso das instalações de coincineração de resíduos, são os seguintes:
- monóxido carbono (CO);
- partículas totais em suspensão ( PTS);
- compostos orgânicos totais (COT);
- dióxido de enxofre (SO2);
- óxidos de azoto (NO, NO2);
- cloreto de hidrogénio (HCl);
- amoníaco (NH3).
4. A obrigatoriedade do envio dos resultados obtidos no autocontrolo das emissões para
as entidades competentes está expresso no artigo 16.º, do Decreto-Lei n.º 39/2018, de
11 de junho. Neste sentido os dados do autocontrolo deverão ser enviados à Agência
Portuguesa do Ambiente (APA).
5. É igualmente contemplado neste documento o texto do Decreto-Lei n.º 127/2013, de
30 de agosto no que respeita aos critérios de cumprimento das normas de emissão,
definição dos períodos de funcionamento das instalações de coincineração de resíduos
considerados como excecionais e a vigilância de condições operacionais que influenciem
as emissões atmosféricas.

Responsabilidade pelo envio da informação
6. A responsabilidade pelo envio para a APA dos resultados do autocontrolo, bem como
pela sua qualidade e consistência, cabe à Direção de cada estabelecimento industrial.
Periodicidade
7. A comunicação dos resultados do autocontrolo em contínuo é remetida 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 Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho.
Medição de parâmetros operacionais
8. Para além dos poluentes sujeitos a medição obrigatória em contínuo, de acordo com
o ponto 3, deverão ser igualmente determinadas em contínuo uma série de variáveis
operacionais que irão permitir o ajustamento dos valores das concentrações medidas a
um conjunto de condições de referência, a saber:
- temperatura;
- pressão;
- teor de vapor de água;
- teor de oxigénio;
- velocidade de escoamento.
9. No caso dos sistemas de medição que se baseiem em métodos extrativos, em que se
verifique uma secagem prévia da amostra, não será necessária, no conjunto das
variáveis operacionais referidas no ponto anterior, a medição do teor de vapor de água
e pressão.
10. Deverá igualmente ser monitorizada a temperatura dos gases após a última injeção
de ar de combustão, na parede interior da câmara de combustão ou na proximidade da
mesma.
Unidades de medida
11. Os resultados do autocontrolo deverão ser obrigatoriamente expressos nas
unidades referenciadas na regulamentação relevante.
Sistemas de aquisição de dados
12. Os sistemas de aquisição de dados que façam a recolha da informação produzida
pelos equipamentos de medição das emissões atmosféricas deverão possuir um
intervalo de consulta a estes sensores igual ou inferior a 1 minuto.

Período de integração base
13. O período de integração base dos valores adquiridos deverá ser semi-horário, ou
seja, de 30 (trinta) minutos. O conjunto dos valores médios correspondentes a este
período de integração base deverá constituir o universo de trabalho de todo o
tratamento estatístico a realizar.

Cálculo das concentrações normalizadas
14. A determinação das concentrações normalizadas em função dos parâmetros
operacionais de referência, citados nos pontos 8 e 9, deverá recair sobre os períodos de
integração base referidos em 13. A fórmula de cálculo a utilizar deverá ser a seguinte:

Em que:
Cref - Concentração normalizada (mg/Nm3N)
Cmed - Concentração real, não normalizada (mg/m3)
O2 - Teor de oxigénio (%)
T - Temperatura (K)
H2O - Teor de vapor de água (%)
P - Pressão (kPa)
med - Valor medido
ref - Valor de referência
15. Os valores médios a intervalos de 30 minutos (ou 10 minutos) devem ser
determinados durante o período de funcionamento efetivo de acordo com o ponto 18,
a partir dos valores medidos depois de subtraído o valor do intervalo de confiança
referido no Anexo II do presente documento. Os valores médios diários devem ser
determinados a partir desses valores médios validados tendo em conta os pontos 24 e
25.
16. No caso de instalações de coincineração que operem com resíduos perigosos e nas
quais as emissões de poluentes atmosféricos estão sujeitas a tratamentos de depuração,
a consideração do oxigénio como fator de referenciação, de acordo com a fórmula do
ponto 14, só deverá ter lugar se o teor de oxigénio medido for superior ao respetivo
valor de referência.

17. No caso de indisponibilidade de qualquer valor operacional, com exceção do
oxigénio, necessário ao cálculo referido no ponto anterior, deverão ser utilizados valores
previamente definidos e acordados com a APA. No caso da falta de medida do oxigénio,
a não possibilidade de correção deverá ser devidamente assinalada e reportada no
relatório mensal.
Funcionamento efetivo das fontes de emissão
18. Apenas os períodos de funcionamento efetivo das fontes de emissão deverão ser
considerados no tratamento estatístico a realizar sobre os dados brutos. É desta forma
fundamental a correta e descriminada reportagem dos períodos correspondentes.
Consideram-se períodos de funcionamento efetivo todos aqueles em que se verificam
emissões de gases para a atmosfera como consequência de atividades relacionadas com
a queima de resíduos em causa ou de qualquer outro combustível, excluindo os períodos
de arranque e de paragem. Deverão ser determinadas e reportadas as data e hora de
início e fim de todos os períodos ininterruptos de funcionamento efetivo, descriminando
os períodos com e sem adição de resíduos, durante todo o mês.
Regime excecional
19. Existe um conjunto de situações em que os valores limite de emissão podem ser
excecionalmente ultrapassados. As situações em que se pode aplicar este conceito de
tolerância dizem respeito aos períodos em que se verifiquem paragens, perturbações
ou avarias dos sistemas de tratamento ou dos sistemas de medição. Não se consideram
neste conjunto os períodos de aquecimento/arrefecimento em que não se verifique a
combustão de resíduos.
20. Os períodos referidos em 19, sujeitos a notificação à entidade competente respetiva
no prazo de 48 horas, estão limitados da seguinte forma:
• cada situação não pode exceder 4 horas seguidas;
• no decurso de um ano civil não poderão ser excedidas as 60 horas.
21. Todos os períodos que possam ser considerados como enquadráveis no regime
referido em 19. e 20. deverão ser convenientemente reportados no envio mensal
relativo ao autocontrolo das emissões industriais. Deverão ser objeto deste
procedimento as data e hora de início e fim de cada período de tolerância, bem como a
sua justificação.
Validação de dados
22. Todos os resultados a enviar para a APA deverão ser objeto de ações prévias de
validação de dados. Neste sentido, de entre os dados brutos obtidos, deverão ser

expurgados do tratamento estatístico todos aqueles sobre os quais recaia uma dúvida
razoável relativa à sua qualidade. Incluem-se nesta situação os dados que:
• antecederem a declaração de uma avaria do equipamento de medição e dos quais se
suspeite estarem já afetados por essa avaria;
• resultem de ações de manutenção ou calibração ou que de alguma forma reflitam
ações de intervenção humana extemporânea.
23. Qualquer período correspondente a situações de invalidação, de acordo com
algumas das causas acima referidas, ou outras, deverão ser claramente explicitados no
relatório mensal. Deverão ser igualmente apontadas as situações geradoras de
indisponibilidade, bem como as situações de 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 referida no ponto 14.
24. As concentrações médias relativas ao período de integração base, referidos no ponto
13, só deverão ser consideradas se o cálculo se referir a um período de tempo de pelo
menos 75% do total.
25. Para obtenção de um valor médio diário, quando ocorra uma situação de mau
funcionamento ou de manutenção do sistema de monitorização em contínuo, não
podem ser excluídos mais de 5 valores médios a intervalos de 30 minutos, num mesmo
dia. Não podem ser excluídos mais de 10 valores médios diários por ano devido ao mau
funcionamento ou à manutenção do sistema de monitorização em contínuo.
26. Nas situações em que, após o envio dos resultados do autocontrolo para a APA, se
verifique um processo de validação ulterior que afete qualquer dos resultados
anteriormente apresentados, deverá então o estabelecimento industrial em causa
comunicar o facto ocorrido, justificando-o, e repetir o processo de envio relativo a esse
mês.
Tipo de suporte para o envio da informação
27. O relatório de autocontrolo a enviar para as entidades competentes deverá ser
produzido em formato digital.
Arquivo de dados
28. Toda a informação relativa aos dados em bruto (períodos de integração base),
incluindo os períodos de não funcionamento efetivo do estabelecimento industrial, de
tolerância (regime excecional) ou referentes a períodos não validados, bem como aos
elementos constituintes de cada relatório mensal, deverão ser adequadamente
arquivados na unidade industrial, por forma a poderem ser objeto de análises

posteriores por parte das entidades competentes. Em caso de dúvidas, suscitadas pela
análise de um determinado relatório mensal, poderá a entidade competente solicitar o
envio de todos os dados em bruto que estiveram na origem do referido relatório. Toda
a informação referida deverá ser arquivada por um período não inferior a 6 (seis) anos.

Informação a enviar
29. Para além do referido nos pontos 17, 21, 23 e 25, a informação a enviar está definida
no Anexo I.
ANEXO I
Informação a enviar (ponto 29)
Para cada mês do calendário, deverão ser comunicadas as seguintes variáveis:
- Períodos efetivos de funcionamento da unidade com queima de resíduos;
- Períodos de funcionamento sem adição de resíduos;
- Número de dias de funcionamento efetivo com mais de 5 períodos semi-horários
inválidos;
- Número de valores médios diários inválidos ao longo do ano;
- Número de valores médios horários seguidos, em que se verifica excedência do VLE,
no âmbito do ponto 19;
- Número de valores médios horários, acumulados no decurso do ano civil, em que se
verifica excedência do VLE, no âmbito do ponto 19.
Para cada poluente sujeito a medição em contínuo:
- Número de valores médios semi-horários válidos;
- Número de valores médios diários válidos;
- Valor máximo de todos os valores médios semi-horários válidos;
- Valor máximo de todos os valores médios diários válidos;
- Número de valores médios diários superiores ao valor-limite aplicável;
- Valor médio mensal (calculado com base em todos os valores semi-horários válidos);
Especificamente para a temperatura nas condições do ponto 10:
- Número de valores médios de 2 segundos inferiores à temperatura mínima admissível.
Especificamente para as variáveis operacionais definidas no ponto 8:
- Indisponibilidade de qualquer valor operacional necessário à fórmula de correção
constante no ponto 14.

ANEXO II
Exemplo explicativo para a correção dos valores de concentração normalizados, com
base na incerteza da medição (ponto 15)
Após a correção relativa às condições de referência explicitada no ponto 14, torna-se
necessário no caso da monitorização em contínuo dos efluentes gasosos, corrigir os
valores relativos aos períodos de integração base (valores semi-horários), com base na
incerteza específica de cada sistema de medição automática (SMA), de acordo com o n.º
3 da Parte 2 do Anexo III da Portaria n.º 221/2018, de 1 de agosto.
O Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto estabelece que a incerteza máxima não
pode ultrapassar o correspondente ao intervalo de confiança de 95% do respetivo
poluente. Estes valores constam no Quadro 51 (Parte 4 do Anexo VI) do Decreto-Lei n.º
127/2013, os quais são efetivamente valores máximos e não valores fixos. Para efeitos
de correção dos valores medidos de concentração de poluente, deve ser usada a
incerteza específica do SMA obtida no procedimento de calibração QAL2 da EN14181.
A percentagem a subtrair na correção do valor medido deve ser determinada a partir do
desvio padrão obtido pelos desvios das medições paralelas, do mesmo modo que a
percentagem do intervalo de confiança de 95% também deve corresponder a um desvio
padrão no teste de variabilidade no âmbito da mesma calibração.
O quadro 1 descreve um exemplo dos procedimentos a seguir para a correção de um
valor médio semi-horário do poluente partículas totais, tendo em conta a incerteza da
medição.

Quadro 1 – Exemplo e correção da concentração de um poluente com base na incerteza

Correção de um valor médio semi-horário do poluente partículas totais
Dados de entrada:
Valor limite de emissão de PTS (VLE) = 100 mg/Nm3
Intervalo de confiança de 95% da legislação para PTS (ICleg) = 30 %
Valor da medição de PTS (Vmed) = 110 mg/Nm3
Passo 1. Cálculo da incerteza da medição
Incerteza máxima (σ0) = (ICleg x VLE) / 1,96 = 30% x 100 mg/Nm3 / 1,96 = 15,3
mg/Nm3
Incerteza da calibração QAL2 (desvio padrão) = sD = 10,2 mg/Nm3 (exemplo)
O parâmetro de teste (Kv) é uma constante em função do número de medições
paralelas (Anexo I da EN 14181), sendo desprezado para este cálculo (Kv = 1)
Intervalo de confiança de 95% QAL2 (ICQAL2) = (ICleg x sD) / (σ0 x kv) = (30% x 10,2
mg/Nm3) / 15,3 mg/Nm3 = 20%
Incerteza da medição (I) = ICQAL2 x Vmed / 1,96 = 20% x 110 mg/Nm3 / 1,96 = 11,2
mg/Nm3
Passo 2. Correção da medição
Valor da medição corrigido (Vcorr) = Valor da medição (Vmed) - incerteza da
medição (I)
Valor da medição corrigido = 110 mg/Nm3 – 11,2 mg/Nm3 = 98,8 mg/ Nm3
Passo 3. Verificação do cumprimento do VLE
Vcorr (98,8 mg/m3) < VLE (100 mg/m3)

Conclusão:
Sendo o valor da medição corrigido pelo valor da incerteza, inferior ao VLE, o valor
está conforme.

Formato de envio para a Agência Portuguesa do Ambiente do autocontrolo das emissões
para a atmosfera, resultante de medições pontuais
O 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 da instalação;
b) Identificação da(s) fonte(s) alvo de monitorização (atividade/processo a que está
associada) e denominação (código do TUA e, se aplicável, código interno);
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
operações de recolha, análise e responsável técnico;
g) Objetivo dos ensaios;
h) Normas utilizadas nas determinações e indicação dos desvios, justificação e
consequências;
i) Descrição sumária da instalação incluindo, sempre que possível, o respetivo layout (eg.
capacidade nominal, combustíveis utilizados, equipamentos de redução de emissões,
etc.);
j) Condições relevantes de operação durante o período de realização do ensaio (eg.
capacidade utilizada, matérias-primas, etc.);
k) Informações relativas ao local de amostragem (eg. dimensões da chaminé/conduta,
número de pontos de toma, número de tomas de amostragem, etc.);
l) 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);
m) Resultados e precisão considerando os algarismos significativos expressos nas
unidades em que são definidos os Valores Limite de Emissão (VLE), indicando
concentrações «tal-qual» medidas e corrigidas para o teor de O2 adequado;
n) Comparação dos resultados com os VLE aplicáveis. Apresentação de caudais mássicos;
o) 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.

Formato de envio para a APA, IP do autocontrolo das emissões para a atmosfera
resultante de medições em contínuo, das fontes não abrangidas pela incineração de
resíduos

Objetivo
1. Definição das principais regras que devem reger a realização e o envio, por parte
das instalações abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho para as
entidades competentes, dos resultados do autocontrolo das suas emissões para a
atmosfera, quando realizado por sistemas de medição em contínuo, como
determina o artigo 14.º do mesmo diploma legal.
2. O envio destes dados prende-se com a necessidade de dotar as entidades
competentes de informação relevante durante o período anual de referência, para
cada poluente e fonte de emissão específica.
Para o efeito, as instalações deverão restringir o conteúdo de cada relatório às
linhas de orientação aqui definidas.
Referências legislativas
3. Nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho, a
monitorização das emissões é obrigatória. Os poluentes cuja medição em contínuo
é obrigatória, na acessão do artigo 14.º Decreto-Lei n.º 39/2018, quando o
respetivo caudal mássico ultrapassa o limiar mássico máximo fixado na Parte I do
Anexo II do mesmo diploma legal, e nas instalações de combustão que consomem
coque de petróleo como combustível, para as quais o regime de monitorização em
contínuo de SO2 é de caráter obrigatório independentemente do caudal mássico.
4. A obrigatoriedade do envio dos resultados obtidos no autocontrolo das emissões
para as entidades competentes está expresso no artigo 16.º, do Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11 de junho. Neste sentido os dados do autocontrolo deverão ser
enviados à Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
5. É igualmente contemplado neste documento o texto do Decreto-Lei n.º 39/2018 no
que respeita aos critérios de cumprimento das normas de emissão, definição dos
períodos de funcionamento das instalações, períodos de invalidação de dados, e
regime de tolerância.
Responsabilidade pelo envio da informação
6. A responsabilidade pelo envio para a APA dos resultados do autocontrolo, bem
como pela sua qualidade e consistência, cabe à Direção de cada estabelecimento
industrial.
Periodicidade
7. A comunicação dos resultados do autocontrolo em contínuo é remetida
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 Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho.
Medição de parâmetros operacionais
8. Para além dos poluentes sujeitos a medição obrigatória em contínuo, de acordo
com o ponto 3, deverão ser igualmente determinadas em contínuo uma série de

variáveis operacionais que irão permitir o ajustamento dos valores das
concentrações medidas a um conjunto de condições de referência, a saber:
- temperatura;
- pressão;
- teor de vapor de água;
- teor de oxigénio;
- velocidade de escoamento.
9. No caso dos sistemas de medição que se baseiem em métodos extrativos, em que
se verifique uma secagem prévia da amostra, não será necessária, no conjunto das
variáveis operacionais referidas no ponto anterior, a medição do teor de vapor de
água.
Unidades de medida
10. Os resultados do autocontrolo deverão ser obrigatoriamente expressos nas
unidades referenciadas na regulamentação relevante.
Sistemas de aquisição de dados
11. Os sistemas de aquisição de dados que façam a recolha da informação produzida
pelos equipamentos de medição das emissões atmosféricas deverão possuir um
intervalo de consulta a estes sensores igual ou inferior a 1 minuto.
Período de integração base
12. O período de integração base dos valores adquiridos deverá ser de 1 hora. O
conjunto dos valores médios correspondentes a este período de integração base
deverá constituir o universo de trabalho de todo o tratamento estatístico a realizar.
Cálculo das concentrações normalizadas
13. A determinação das concentrações normalizadas em função dos parâmetros
operacionais de referência, citados nos pontos 8 e 9, deverá recair sobre os
períodos de integração base referidos em 12. A fórmula de cálculo a utilizar deverá
ser a seguinte:

Em que:
Cref - Concentração normalizada (mg/Nm3)
Cmed - Concentração real, não normalizada (mg/m3)
O2 - Teor de oxigénio (%)
T - Temperatura (K)
H2O - Teor de vapor de água (%)
P - Pressão (kPa)
med - Valor medido
ref - Valor de referência

14. Os valores médios a intervalos de 1 hora devem ser determinados durante o
período de funcionamento efetivo de acordo com o ponto 16, a partir dos valores
medidos depois de subtraído o valor do intervalo de confiança referido no Anexo
II do presente documento. Os valores médios diários devem ser determinados a
partir desses valores médios validados tendo em conta os pontos 22 e 23.
15. No caso de indisponibilidade de qualquer valor operacional, com exceção do
oxigénio, necessário ao cálculo referido no ponto anterior, deverão ser utilizados
valores previamente definidos e acordados com a APA. No caso da falta de medida
do oxigénio, a não possibilidade de correção deverá ser devidamente assinalada e
reportada no relatório mensal.
Funcionamento efetivo das fontes de emissão
16. Apenas os períodos de funcionamento efetivo das fontes de emissão deverão ser
considerados no tratamento estatístico a realizar sobre os dados brutos. É desta
forma fundamental a correta e descriminada reportagem dos períodos
correspondentes. Consideram -se períodos de funcionamento normal todos
aqueles em que se verificam emissões de gases para a atmosfera como
consequência de atividades relacionadas com o processo produtivo em causa,
excluindo os períodos de arranque e de paragem. Deverão ser determinadas e
reportadas as data e hora de início e fim de todos os períodos ininterruptos de
funcionamento, durante todo o mês.
Regime de tolerância
17. Existe um conjunto de situações em que os valores limite de emissão podem ser
excecionalmente ultrapassados e não entram para o tratamento estatístico. As
situações em que se pode aplicar este conceito de tolerância dizem respeito aos
períodos em que se verifiquem paragens, perturbações ou avarias dos sistemas de
tratamento de efluentes gasosos.
18. Os períodos referidos no ponto 17, sujeitos a notificação à entidade competente
respetiva, no prazo de 48 horas, estão limitados da seguinte forma:


cada situação não pode exceder 16 horas seguidas;



no decurso de um ano civil não poderão ser excedidas as 120 horas.

19. Todos os períodos que possam ser considerados como enquadráveis no regime
referido nos pontos 17 e 18 deverão ser convenientemente reportados no envio
mensal relativo ao autocontrolo das emissões industriais. Deverão ser objeto deste
procedimento as data e hora de início e fim de cada período de tolerância, bem
como a sua justificação.
Validação de dados
20. Todos os resultados a enviar para a APA deverão ser objeto de ações prévias de
validação de dados. Neste sentido, de entre os dados brutos obtidos, deverão ser
expurgados do tratamento estatístico todos aqueles sobre os quais recaia uma
dúvida razoável relativa à sua qualidade. Estão nomeadamente, neste caso, os
dados que:



antecederem a declaração de uma avaria do equipamento de medição e
dos quais se suspeite estarem já afetados por essa avaria;



resultem de ações de manutenção ou calibração ou que de alguma forma
reflitam ações de intervenção humana extemporânea.

21. Qualquer período correspondente a situações de invalidação, de acordo com
algumas das causas acima referidas, ou outras, deverão ser claramente
explicitados no relatório mensal. Deverão ser igualmente apontadas as situações
geradoras de indisponibilidade, bem como as situações de 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 referida no ponto 13.
22. As concentrações médias relativas ao período de integração base, referidos no
ponto 12, só deverão ser consideradas se o cálculo se referir a um período de
tempo de pelo menos 75% do total.
23. Para obtenção de um valor médio diário, quando ocorra uma situação de mau
funcionamento ou de manutenção do sistema de monitorização em contínuo, não
podem ser excluídos mais de 3 valores horários, num mesmo dia. Não podem ser
excluídos mais de 10 valores médios diários por ano devido ao mau funcionamento
ou à manutenção do sistema de monitorização em contínuo.
24. Nas situações em que, após o envio dos resultados do autocontrolo para a APA, se
verifique um processo de validação ulterior que afete qualquer dos resultados
anteriormente apresentados, deverá então o estabelecimento em causa
comunicar o facto ocorrido, justificando-o, e repetir o processo de envio relativo a
esse mês.

Tipo de suporte para o envio da informação
25. O relatório de autocontrolo a enviar para as entidades competentes deverá ser
produzido em formato digital.
Arquivo de dados
26. Toda a informação relativa aos dados em bruto (períodos de integração base),
incluindo os períodos de não funcionamento efetivo do estabelecimento, de
tolerância ou referentes a períodos não validados, bem como aos elementos
constituintes de cada relatório mensal, deverão ser adequadamente arquivados na
unidade, por forma a poderem ser objeto de análises posteriores por parte das
entidades competentes. Em caso de dúvidas, suscitadas pela análise de um
determinado relatório mensal, poderá a entidade competente solicitar o envio de
todos os dados em bruto que estiveram na origem do referido relatório. Toda a
informação referida deverá ser arquivada por um período não inferior a 6 anos.
Informação a enviar
27. Para além do referido nos pontos 15, 17, 21 e 23, a informação a enviar está
definida no Anexo I.

ANEXO I
Informação a enviar (ponto 27)
Para cada mês do calendário, deverão ser comunicadas as seguintes variáveis:
-

Períodos efetivos de funcionamento da unidade;

-

Número de dias de funcionamento efetivo com mais de 3 períodos horários
inválidos;

-

Número de valores médios diários inválidos ao longo do ano;

-

Número de valores médios horários seguidos, em que se verifica excedência do
VLE, no âmbito do ponto 17;

-

Número de valores médios horários, acumulados no decurso do ano civil, em que
se verifica excedência do VLE, no âmbito do ponto 17.

Para cada poluente sujeito a medição em contínuo:
-

Número de valores médios horários válidos;

-

Número de valores médios diários válidos;

-

Valor máximo de todos os valores médios horários válidos;

-

Valor máximo de todos os valores médios diários válidos;

-

Valor médio mensal (calculado com base em todos os valores horários válidos);

-

Número de valores médios horários superiores ao valor-limite aplicável;

-

Número de valores médios diários superiores ao valor-limite aplicável;

Especificamente para as variáveis operacionais definidas no ponto 8:
-

Indisponibilidade de qualquer valor operacional necessário à fórmula de correção
constante no ponto 13.

ANEXO II
Exemplo explicativo para a correção dos valores de concentração normalizados, com
base na incerteza da medição (ponto 14)
Após a correção relativa às condições de referência explicitada no ponto 13, torna-se
necessário no caso da monitorização em contínuo dos efluentes gasosos, corrigir os
valores relativos aos períodos de integração base (valores horários), com base na
incerteza específica de cada sistema de medição automática (SMA), de acordo com o n.º
3 da Parte 2 do Anexo III da Portaria n.º 221/2018, de 1 de agosto.
O Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho estabelece que a incerteza máxima não pode
ultrapassar o correspondente ao intervalo de confiança de 95% do respetivo poluente.
Estes valores constam do Quadro 3, da Parte II do Anexo II do Decreto-Lei n.º 39/2018,
os quais são efetivamente valores máximos e não valores fixos. Para efeitos de correção
dos valores medidos de concentração de poluente, deve ser usada a incerteza específica
do SMA obtida no procedimento de calibração QAL2 da EN14181.

A percentagem a subtrair na correção do valor medido deve ser determinada a partir do
desvio padrão obtido pelos desvios das medições paralelas, do mesmo modo que a
percentagem do intervalo de confiança de 95% também deve corresponder a um desvio
padrão no teste de variabilidade no âmbito da mesma calibração.
O quadro 1 descreve um exemplo dos procedimentos a seguir para a correção de um
valor médio horário do poluente partículas totais, tendo em conta a incerteza da
medição.
Quadro 1 – Exemplo e correção da concentração de um poluente com base na incerteza

Correção de um valor médio horário do poluente partículas totais
Dados de entrada:
Valor limite de emissão de PTS (VLE) = 100 mg/Nm3
Intervalo de confiança de 95% da legislação para PTS (ICleg) = 30 %
Valor da medição de PTS (Vmed) = 110 mg/Nm3
Passo 1. Cálculo da incerteza da medição
Incerteza máxima (σ0) = (ICleg x VLE) / 1,96 = 30% x 100 mg/Nm3 / 1,96 = 15,3
mg/Nm3
Incerteza da calibração QAL2 (desvio padrão) = sD = 10,2 mg/Nm3 (exemplo)
O parâmetro de teste (Kv) é uma constante em função do número de medições
paralelas (Anexo I da EN 14181), sendo desprezado para este cálculo (Kv = 1)
Intervalo de confiança de 95% QAL2 (ICQAL2) = (ICleg x sD) / (σ0 x kv) = (30% x 10,2
mg/Nm3) / 15,3 mg/Nm3 = 20%
Incerteza da medição (I) = ICQAL2 x Vmed / 1,96 = 20% x 110 mg/Nm3 / 1,96 = 11,2
mg/Nm3
Passo 2. Correção da medição
Valor da medição corrigido (Vcorr) = Valor da medição (Vmed) - incerteza da medição
(I)
Valor da medição corrigido = 110 mg/Nm3 – 11,2 mg/Nm3 = 98,8 mg/ Nm3
Passo 3. Verificação do cumprimento do VLE
Vcorr (98,8 mg/m3) < VLE (100 mg/m3)
Conclusão:
Sendo o valor da medição corrigido pelo valor da incerteza, inferior ao VLE, o valor
está conforme.

Processo n.º: 450.10.02.02.019729.2016.RH8
Utilização n.º: A017679.2016.RH8
Início: 2016/12/16

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
Código APA

APA00013946

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

500782946

Nome/Denominação Social*

CIMPOR

Idioma

Portuguese

Morada*

RUA ALEXANDRE HERCULANO, 35 - APARTADO 2211

Localidade*

LISBOA

Código Postal

1106-802

Concelho*

Lisboa

Telefones

213118354

Fax

213561381

Localização
Designação da captação

Capt Sub Particular - Furo 1 do Centro de Produção de Cimento de Loulé

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio/Parcela

Cerro da Cabeça Alta

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Algarve / Loulé / Loulé (São Sebastião)

Longitude

-8.10394

Latitude

37.13484

Região Hidrográfica

Ribeiras do Algarve

Bacia Hidrográfica

Sotavento

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Perfuração:
Método

Rotopercussão

Profundidade (m)

87.4

Diâmetro máximo (mm)

419.0

Profundidade do sistema de extração (m)

80.0

Nº ralos

3

Localização dos ralos (m)

68-70; 73-74; 75-79
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Revestimento:
Profundidade (m)

85.0

Diâmetro máximo da coluna (mm)

304.8

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

10.0

Caudal máximo instântaneo (l/s)

10.000

Volume máximo anual (m3)

36000.0

Mês de maior consumo

julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

10000

Finalidades
Consumo Humano
Nº pessoas a abastecer

200

Nº habitações a abastecer
Destino das águas residuais

Outro

O local é servido por rede pública de
abastecimento de água

|_|

Vai ser promovido tratamento à água captada

|_|

Tipo de tratamento
Atividade Industrial
Tipo de indústria

Produção de Cimento

CAE Principal

23510 : Fabricação de cimento

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 é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.
9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
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afete o estado das águas.
10ª 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.
11ª 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.
12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.
13ª 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.
14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
16ª 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.
17ª 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.
18ª O titular obriga-se a realizar uma análise físico-química e bacteriológica da água captada, caso se destine ao consumo humano e a
enviar à entidade licenciadora os dados obtidos com o formato definido no Anexo – Análise físico-química e bacteriológica.

Outras Condições
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Água Subterrânea
emitida com o nº 381/2011.
2ª A captação será exclusivamente utilizada para consumo humano e atividade industrial no local supra indicado, fim que não pode ser
alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.
3ª O titular compromete-se a cumprir com as normas aplicáveis do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, que regula a qualidade
da água destinada a consumo humano.
4ª Se esta autorização tiver como finalidade o consumo humano será dada por revogada a partir do momento em que a zona se mostre
servida por rede pública de abastecimento de água, de acordo com o disposto no n.º6 do artigo 69.º da Lei n.º58/2005, de 29 de
dezembro.
5ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Anexos
Análise físico-química e bacteriológica
Determinação analítica de parâmetros
Quando a água a captar se destine ao consumo humano, o titular obriga-se a efetuar uma determinação analítica aos seguintes
parâmetros, de acordo com o Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de agosto:
pH, condutividade, ferro, manganês, sulfatos, cloretos, nitratos, nitritos, azoto amoniacal, oxidabilidade ao KMnO4 ou Carbono Orgânico
Total, coliformes fecais e totais, estreptococos fecais e clostrídios sulfitorredutores, número total de germes a 22ºC e número total de
germes a 37ºC.
As determinações analíticas dos parâmetros acima indicados devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para
o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizados por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica
devidamente documentado e atualizado.
Os resultados obtidos, bem como as cópia dos respetivos boletins analíticos, devem ser enviados periodicamente à entidade
licenciadora preferencialmente em formato digital, numa tabela com as seguintes colunas:
Local amostragem; Coordenadas (M e P); Data e hora de amostragem; Designação do parâmetro e unidade; Valor do parâmetro;
Método Analítico; Observações.
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Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

10000 (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
semestral.
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: 450.10.02.02.019730.2016.RH8
Utilização n.º: A017681.2016.RH8
Início: 2016/12/16

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
Código APA

APA00013946

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

500782946

Nome/Denominação Social*

CIMPOR

Idioma

Portuguese

Morada*

RUA ALEXANDRE HERCULANO, 35 - APARTADO 2211

Localidade*

LISBOA

Código Postal

1106-802

Concelho*

Lisboa

Telefones

213118354

Fax

213561381

Localização
Designação da captação

Capt Sub Particular - Furo 2 do Centro de Produção de Cimento de Loulé

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio/Parcela

Cerro da Cabeça Alta

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Algarve / Loulé / Loulé (São Sebastião)

Longitude

-8.10384

Latitude

37.13283

Região Hidrográfica

Ribeiras do Algarve

Bacia Hidrográfica

Sotavento

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Perfuração:
Método

Rotopercussão

Profundidade (m)

176.0

Diâmetro máximo (mm)

317.5

Profundidade do sistema de extração (m)

85.0

Nº ralos

4

Localização dos ralos (m)

48-50; 59-60; 68-70; 77-80
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Revestimento:
Profundidade (m)

86.0

Diâmetro máximo da coluna (mm)

304.8

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

7.5

Caudal máximo instântaneo (l/s)

10.000

Volume máximo anual (m3)

36000.0

Mês de maior consumo

julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

10000

Finalidades
Consumo Humano
Nº pessoas a abastecer

200

Nº habitações a abastecer
Destino das águas residuais

Outro

O local é servido por rede pública de
abastecimento de água

|_|

Vai ser promovido tratamento à água captada

|_|

Tipo de tratamento
Atividade Industrial
Tipo de indústria

Produção de Cimento

CAE Principal

23510 : Fabricação de cimento

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 é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.
9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
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afete o estado das águas.
10ª 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.
11ª 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.
12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.
13ª 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.
14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
16ª 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.
17ª 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.
18ª O titular obriga-se a realizar uma análise físico-química e bacteriológica da água captada, caso se destine ao consumo humano e a
enviar à entidade licenciadora os dados obtidos com o formato definido no Anexo – Análise físico-química e bacteriológica.

Outras Condições
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Água Subterrânea
emitida com o nº 382/2011.
2ª A captação será exclusivamente utilizada para consumo humano e atividade industrial no local supra indicado, fim que não pode ser
alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.
3ª O titular compromete-se a cumprir com as normas aplicáveis do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, que regula a qualidade
da água destinada a consumo humano.
4ª Se esta autorização tiver como finalidade o consumo humano será dada por revogada a partir do momento em que a zona se mostre
servida por rede pública de abastecimento de água, de acordo com o disposto no n.º6 do artigo 69.º da Lei n.º58/2005, de 29 de
dezembro.
5ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Anexos
Análise físico-química e bacteriológica
Determinação analítica de parâmetros
Quando a água a captar se destine ao consumo humano, o titular obriga-se a efetuar uma determinação analítica aos seguintes
parâmetros, de acordo com o Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de agosto:
pH, condutividade, ferro, manganês, sulfatos, cloretos, nitratos, nitritos, azoto amoniacal, oxidabilidade ao KMnO4 ou Carbono Orgânico
Total, coliformes fecais e totais, estreptococos fecais e clostrídios sulfitorredutores, número total de germes a 22ºC e número total de
germes a 37ºC.
As determinações analíticas dos parâmetros acima indicados devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para
o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizados por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica
devidamente documentado e atualizado.
Os resultados obtidos, bem como as cópia dos respetivos boletins analíticos, devem ser enviados periodicamente à entidade
licenciadora preferencialmente em formato digital, numa tabela com as seguintes colunas:
Local amostragem; Coordenadas (M e P); Data e hora de amostragem; Designação do parâmetro e unidade; Valor do parâmetro;
Método Analítico; Observações.
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Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

10000 (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
semestral.
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: 450.10.02.02.019731.2016.RH8
Utilização n.º: A017684.2016.RH8
Início: 2016/12/16

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
Código APA

APA00013946

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

500782946

Nome/Denominação Social*

CIMPOR

Idioma

Portuguese

Morada*

RUA ALEXANDRE HERCULANO, 35 - APARTADO 2211

Localidade*

LISBOA

Código Postal

1106-802

Concelho*

Lisboa

Telefones

213118354

Fax

213561381

Localização
Designação da captação

Capt Sub Particular - Furo 4 do Centro de Produção de Cimento de Loulé

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio/Parcela

Cerro da Cabeça Alta

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Algarve / Loulé / Loulé (São Sebastião)

Longitude

-8.10391

Latitude

37.13570

Região Hidrográfica

Ribeiras do Algarve

Bacia Hidrográfica

Sotavento

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Perfuração:
Método

Rotopercussão

Profundidade (m)

212.0

Diâmetro máximo (mm)

311.0

Profundidade do sistema de extração (m)

85.0

Nº ralos

1

Localização dos ralos (m)

87-88
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Revestimento:
Profundidade (m)

88.0

Diâmetro máximo da coluna (mm)

203.4

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

15.0

Caudal máximo instântaneo (l/s)

10.000

Volume máximo anual (m3)

36000.0

Mês de maior consumo

julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

10000

Finalidades
Consumo Humano
Nº pessoas a abastecer

200

Nº habitações a abastecer
Destino das águas residuais

Outro

O local é servido por rede pública de
abastecimento de água

|_|

Vai ser promovido tratamento à água captada

|_|

Tipo de tratamento
Atividade Industrial
Tipo de indústria

Produção de Cimento

CAE Principal

23510 : Fabricação de cimento

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 é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.
9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
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afete o estado das águas.
10ª 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.
11ª 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.
12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.
13ª 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.
14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
16ª 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.
17ª 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.
18ª O titular obriga-se a realizar uma análise físico-química e bacteriológica da água captada, caso se destine ao consumo humano e a
enviar à entidade licenciadora os dados obtidos com o formato definido no Anexo – Análise físico-química e bacteriológica.

Outras Condições
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Água Subterrânea
emitida com o nº 383/2011.
2ª A captação será exclusivamente utilizada para consumo humano e atividade industrial no local supra indicado, fim que não pode ser
alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.
3ª O titular compromete-se a cumprir com as normas aplicáveis do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, que regula a qualidade
da água destinada a consumo humano.
4ª Se esta autorização tiver como finalidade o consumo humano será dada por revogada a partir do momento em que a zona se mostre
servida por rede pública de abastecimento de água, de acordo com o disposto no n.º6 do artigo 69.º da Lei n.º58/2005, de 29 de
dezembro.
5ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Anexos
Análise físico-química e bacteriológica
Determinação analítica de parâmetros
Quando a água a captar se destine ao consumo humano, o titular obriga-se a efetuar uma determinação analítica aos seguintes
parâmetros, de acordo com o Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de agosto:
pH, condutividade, ferro, manganês, sulfatos, cloretos, nitratos, nitritos, azoto amoniacal, oxidabilidade ao KMnO4 ou Carbono Orgânico
Total, coliformes fecais e totais, estreptococos fecais e clostrídios sulfitorredutores, número total de germes a 22ºC e número total de
germes a 37ºC.
As determinações analíticas dos parâmetros acima indicados devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para
o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizados por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica
devidamente documentado e atualizado.
Os resultados obtidos, bem como as cópia dos respetivos boletins analíticos, devem ser enviados periodicamente à entidade
licenciadora preferencialmente em formato digital, numa tabela com as seguintes colunas:
Local amostragem; Coordenadas (M e P); Data e hora de amostragem; Designação do parâmetro e unidade; Valor do parâmetro;
Método Analítico; Observações.
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Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

10000 (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
semestral.
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: 450.10.02.02.019732.2016.RH8
Utilização n.º: A017686.2016.RH8
Início: 2016/12/16

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
Código APA

APA00013946

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

500782946

Nome/Denominação Social*

CIMPOR

Idioma

Portuguese

Morada*

RUA ALEXANDRE HERCULANO, 35 - APARTADO 2211

Localidade*

LISBOA

Código Postal

1106-802

Concelho*

Lisboa

Telefones

213118354

Fax

213561381

Localização
Designação da captação

Capt Sub Particular - Furo 5 do Centro de Produção de Cimento de Loulé

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio/Parcela

Cerro da Cabeça Alta

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Algarve / Loulé / Loulé (São Sebastião)

Longitude

-8.10360

Latitude

37.13390

Região Hidrográfica

Ribeiras do Algarve

Bacia Hidrográfica

Sotavento

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Perfuração:
Método

Rotopercussão

Profundidade (m)

178.0

Diâmetro máximo (mm)

311.0

Profundidade do sistema de extração (m)

95.0

Nº ralos

1

Localização dos ralos (m)

95,2-97,2
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Revestimento:
Profundidade (m)

98.0

Diâmetro máximo da coluna (mm)

304.0

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

15.0

Caudal máximo instântaneo (l/s)

10.000

Volume máximo anual (m3)

36000.0

Mês de maior consumo

julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

10000

Finalidades
Consumo Humano
Nº pessoas a abastecer

200

Nº habitações a abastecer
Destino das águas residuais

Outro

O local é servido por rede pública de
abastecimento de água

|_|

Vai ser promovido tratamento à água captada

|_|

Tipo de tratamento
Atividade Industrial
Tipo de indústria

Produção de Cimento

CAE Principal

23510 : Fabricação de cimento

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 é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.
9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
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afete o estado das águas.
10ª 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.
11ª 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.
12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.
13ª 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.
14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
16ª 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.
17ª 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.
18ª O titular obriga-se a realizar uma análise físico-química e bacteriológica da água captada, caso se destine ao consumo humano e a
enviar à entidade licenciadora os dados obtidos com o formato definido no Anexo – Análise físico-química e bacteriológica.

Outras Condições
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Água Subterrânea
emitida com o nº 384/2011.
2ª A captação será exclusivamente utilizada para consumo humano e atividade industrial no local supra indicado, fim que não pode ser
alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.
3ª O titular compromete-se a cumprir com as normas aplicáveis do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, que regula a qualidade
da água destinada a consumo humano.
4ª Se esta autorização tiver como finalidade o consumo humano será dada por revogada a partir do momento em que a zona se mostre
servida por rede pública de abastecimento de água, de acordo com o disposto no n.º6 do artigo 69.º da Lei n.º58/2005, de 29 de
dezembro.
5ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Anexos
Análise físico-química e bacteriológica
Determinação analítica de parâmetros
Quando a água a captar se destine ao consumo humano, o titular obriga-se a efetuar uma determinação analítica aos seguintes
parâmetros, de acordo com o Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de agosto:
pH, condutividade, ferro, manganês, sulfatos, cloretos, nitratos, nitritos, azoto amoniacal, oxidabilidade ao KMnO4 ou Carbono Orgânico
Total, coliformes fecais e totais, estreptococos fecais e clostrídios sulfitorredutores, número total de germes a 22ºC e número total de
germes a 37ºC.
As determinações analíticas dos parâmetros acima indicados devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para
o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizados por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica
devidamente documentado e atualizado.
Os resultados obtidos, bem como as cópia dos respetivos boletins analíticos, devem ser enviados periodicamente à entidade
licenciadora preferencialmente em formato digital, numa tabela com as seguintes colunas:
Local amostragem; Coordenadas (M e P); Data e hora de amostragem; Designação do parâmetro e unidade; Valor do parâmetro;
Método Analítico; Observações.
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Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

10000 (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
semestral.
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: 450.10.02.02.019733.2016.RH8
Utilização n.º: A017689.2016.RH8
Início: 2016/12/16

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
Código APA

APA00013946

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

500782946

Nome/Denominação Social*

CIMPOR

Idioma

Portuguese

Morada*

RUA ALEXANDRE HERCULANO, 35 - APARTADO 2211

Localidade*

LISBOA

Código Postal

1106-802

Concelho*

Lisboa

Telefones

213118354

Fax

213561381

Localização
Designação da captação

Capt Sub Particular - Furo 6 do Centro de Produção de Cimento de Loulé

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio/Parcela

Cerro da Cabeça Alta

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Algarve / Loulé / Loulé (São Sebastião)

Longitude

-8.10586

Latitude

37.13454

Região Hidrográfica

Ribeiras do Algarve

Bacia Hidrográfica

Sotavento

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Perfuração:
Método

Rotopercussão

Profundidade (m)

171.0

Diâmetro máximo (mm)

368.0

Profundidade do sistema de extração (m)

90.0

Nº ralos

1

Localização dos ralos (m)

92-94
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Revestimento:
Profundidade (m)

95.0

Diâmetro máximo da coluna (mm)

304.8

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

15.0

Caudal máximo instântaneo (l/s)

10.000

Volume máximo anual (m3)

36000.0

Mês de maior consumo

julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

10000

Finalidades
Consumo Humano
Nº pessoas a abastecer

200

Nº habitações a abastecer
Destino das águas residuais

Outro

O local é servido por rede pública de
abastecimento de água

|_|

Vai ser promovido tratamento à água captada

|_|

Tipo de tratamento
Atividade Industrial
Tipo de indústria

Produção de Cimento

CAE Principal

23510 : Fabricação de cimento

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 é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.
9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
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afete o estado das águas.
10ª 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.
11ª 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.
12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.
13ª 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.
14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
16ª 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.
17ª 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.
18ª O titular obriga-se a realizar uma análise físico-química e bacteriológica da água captada, caso se destine ao consumo humano e a
enviar à entidade licenciadora os dados obtidos com o formato definido no Anexo – Análise físico-química e bacteriológica.

Outras Condições
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água
Subterrânea emitida com o nº 385/2011.
2ª A captação será exclusivamente utilizada para consumo humano e atividade industrial no local supra indicado, fim que não pode ser
alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.
3ª O titular compromete-se a cumprir com as normas aplicáveis do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, que regula a qualidade
da água destinada a consumo humano.
4ª Se esta autorização tiver como finalidade o consumo humano será dada por revogada a partir do momento em que a zona se mostre
servida por rede pública de abastecimento de água, de acordo com o disposto no n.º6 do artigo 69.º da Lei n.º58/2005, de 29 de
dezembro.
5ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Anexos
Análise físico-química e bacteriológica
Determinação analítica de parâmetros
Quando a água a captar se destine ao consumo humano, o titular obriga-se a efetuar uma determinação analítica aos seguintes
parâmetros, de acordo com o Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de agosto:
pH, condutividade, ferro, manganês, sulfatos, cloretos, nitratos, nitritos, azoto amoniacal, oxidabilidade ao KMnO4 ou Carbono Orgânico
Total, coliformes fecais e totais, estreptococos fecais e clostrídios sulfitorredutores, número total de germes a 22ºC e número total de
germes a 37ºC.
As determinações analíticas dos parâmetros acima indicados devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para
o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizados por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica
devidamente documentado e atualizado.
Os resultados obtidos, bem como as cópia dos respetivos boletins analíticos, devem ser enviados periodicamente à entidade
licenciadora preferencialmente em formato digital, numa tabela com as seguintes colunas:
Local amostragem; Coordenadas (M e P); Data e hora de amostragem; Designação do parâmetro e unidade; Valor do parâmetro;
Método Analítico; Observações.
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Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

10000 (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
semestral.
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: 450.10.02.01.008800.2014.RH8
Utilização n.º: A007008.2014.RH8
Início: 2014/06/02

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Superficial

Identificação
País*

Portugal

Número de Identificação fiscal*

500782946

Nome/Denominação Social*

CIMPOR

Morada*

Rua Alexandre Herculano, 35

Código Postal

1250-009

Concelho*

Lisboa

Telefones

213118354

Fax

213561381

Localização
Designação da captação

Captação da charca da pedreira do cerro da cabeça alta

Tipo de captação

Superficial

Tipo de infraestrutura

Outro

Prédio/Parcela

Cerro da Cabeça Alta

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Meio hídrico

Barranco

Margem/Plano de água

Plano de água

Nut III - Concelho - Freguesia

Algarve / Loulé / Loulé (São Sebastião)

Longitude

-8.10101

Latitude

37.14053

Região Hidrográfica

RH8 :: Ribeiras do Algarve

Bacia Hidrográfica

159S :: Sotavento

Sub-Bacia Hidrográfica

08RDA1706 :: Ribeira da Quarteira

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Tipo de equipamento de extração

Bomba de superfície

Energia

Outro

Potência do sistema de extração (cv)

2.2

Caudal máximo instântaneo (l/s)

5.000

Volume máximo anual (m3)

8000.0

Mês de maior consumo

agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

600
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Nº horas/dia em extração

8

Nº dias/mês em extração

30

Nº meses/ano em extração

12

Finalidades
Rega
Área total a regar (ha)

235.0000

Área atual a regar (ha)

85.0000

Área a regar no horizonte de projeto (ha)

85.0000

Vai ser promovido tratamento à água captada

|_|

Outras origens de água para rega

Não existe

Tipo de tratamento
Finalidade da rega
Finalidade da rega
Outra
Espaços verdes
Atividade Industrial
Tipo de indústria

Industria cimenteira

CAE Principal

23510 : Fabricação de cimento

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 = A + O + U em que: A – utilização de águas do domínio público hídrico do
Estado O – ocupação do domínio público hídrico do Estado U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas
3ª A matéria tributável das componentes A e 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 actualizado 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 das
componentes A e U será calculado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
licença.
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 16.º 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 é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.
9ª O titular da licença fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.
10ª 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.
11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
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acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.
12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à execução desta autorização ou que resultarem de reclamações justificadas,
serão suportadas pelo seu titular.
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 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.
15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
16ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Outras Condições
1ª O envio dos dados de consumo anual, terá de ser feito impreterivelmente até 15 de Janeiro.
2ª O presente Título de Utilização dos Recursos Hídricos, anula e substitui a Autorização nº 884/2011.

Anexos

O Administrador Regional da ARH Algarve
(Ao abrigo da subdelegação de competências publicada
no Despacho n.º 9489/2013, de 19 de julho)

Sebastião Braz Teixeira
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.04.01.012888.2019.RH8
Utilização n.º: L015381.2019.RH8
Início: 2020/01/01
Validade: 2029/12/31

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais

Identificação
Código APA

APA00013946

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

500782946

Nome/Denominação Social*

CIMPOR

Idioma

Português

Morada*

RUA ALEXANDRE HERCULANO, 35 - APARTADO 2211

Localidade*

LISBOA

Código Postal

1106-802

Concelho*

Lisboa

Telefones

213118354

Fax

213561381

Obrigação de correcção de Dados de Perfil

|_|

Caracterização do(s) tratamento(s)
Designação

LT1 - ETAR Doméstica

Nível de tratamento implementado

Mais avançado que o secundário

Tipo de tratamento

Decantação, Biodiscos e Lagoa de Maturação com plantas macrófitas

Caudal Máximo descarga

23.00 m3/dia

Nut III – Concelho – Freguesia

Algarve / Loulé / Loulé (São Sebastião)

Longitude

-8.101218

Latitude

37.132912

Ano de arranque

1992

População servida (e.p.)

130

Caracterização da rejeição
Origem das águas residuais
Domésticas

Instalações sociais

Características do Afluente Bruto
Volume Máximo mensal

1000.0 (m3)

CBO5

402.0 (mg/L O2)

CQO

670.0 (mg/L O2)

N

67.0 (mg/L N)

P

13.0 (mg/L P)

Designação da rejeição

ES1 - ETAR Doméstica
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Meio Recetor

Barranco

Margem

Margem esquerda

Denominação do meio recetor

Barranco afluente à Ribeira de Quarteira

Sistema de Descarga

Coletor com obra de proteção (boca de lobo)

Nut III – Concelho – Freguesia

Algarve / Loulé / Loulé (São Sebastião)

Longitude

-8.101174

Latitude

37.132326

Região Hidrográfica

Ribeiras do Algarve

Bacia Hidrográfica

Sotavento

Sub-Bacia Hidrográfica

PT08RDA1706 :: Ribeira da Quarteira

Tipo de massa de água

RIO

Massa de água

PT08RDA1706 :: Ribeira da Quarteira

Classificação do estado/potencial ecológico
Bom
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa
de água

Condições Gerais
1ª A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando
autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia
autorização da Entidade Licenciadora.
2ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for
aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as
suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
3ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de
Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O –
ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
4ª A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
5ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que
antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as
características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
6ª 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 deve 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, na sua redação atual.
7ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
8ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o
acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de
tratamento.
9ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas,
serão suportadas pelo seu titular.
10ª A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31
de maio.
11ª A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora
atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
12ª A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
13ª A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o
disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
14ª A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
15ª O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo
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de 6 meses antes do seu termo.
16ª O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido
nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou
previstas para correção da situação.
17ª As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são
suportadas pelo utilizador.
18ª Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio.
19ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos
legalmente exigíveis.

Condições Específicas
1ª Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições
impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
2ª Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de
descarga supra mencionada.
3ª O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista
a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de
água recetora.
4ª O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.
5ª A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo
efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no
local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam
ocorrer.
6ª O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
7ª O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da
natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser
desenvolvidas no local.
8ª O titular obriga-se a enviar e a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias
e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa, devendo, quando existem alterações ou a
introdução de novas substâncias enviar, semestralmente, à Entidade Licenciadora a respetiva atualização.
9ª O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR,
incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação
do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades
Competentes.
10ª O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
11ª O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação
deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de
acordo com o mencionado no Anexo.
12ª O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os
dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
13ª O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte
das Entidades Competentes.
14ª As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do
meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
15ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Outras Condições
1ª A ETAR será mantida de acordo com o projeto e aditamentos arquivados na entidade licenciadora.
2ª No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou
prestada uma caução no valor de 2000 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos
previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento
de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de
efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência
Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos
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hídricos > Formulários).
3ª O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora o registo dos caudais médios diários e dos caudais médios mensais relativos ao
efluente rejeitado.
4ª A presente licença anula e substitui a licença n.º 02-AR/2010.

Anexos
Localização e caracterização da obra
Condições de descarga das águas residuais em condições normais de funcionamento
As condições de descarga do efluente final, de acordo com o disposto na legislação aplicável, a respeitar pelo titular da licença
são as seguintes.
Parâmetro

VLE

Legislação aplicável

Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2)

40

(a)

Carência Química de Oxigénio (mg/L O2)

150

(a)

Sólidos Suspensos Totais (mg/L)

60

(a)

Azoto total (mg/L N)

15

(a)

Nitratos (mg/L NO3)

50

(a)

Legislação
(a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
Avaliação de conformidade (descrição dos critérios de avaliação)
De acordo com o n.º 6 do artigo 69.º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.

Autocontrolo
Programa de autocontrolo a implementar
Observações
As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser
preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios
que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações
descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos
terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza.
Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao
mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
Periodicidade de reporte:
Os resultados do programa de autocontrolo, bem como as cópias dos boletins analíticos deverão ser reportados à Entidade Licenciadora
com uma periodicidade trimestral.
Descrição do equipamento de controlo instalado:
Caixa de visita para recolha de amostras.
Local de
Parâmetro
amostragem

Metodo analítico

Frequência de
amostragem

Tipo de
amostragem

Entrada

pH (Escala de Sörensen) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal

Composta (ii)

Entrada

Carência Química de
Oxigénio (mg/L O2)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Trimestral

Composta (ii)

Entrada

Carência Bioquímica de
Oxigénio (mg/L O2)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a

Trimestral

Composta (ii)
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Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.
Entrada

Sólidos Suspensos Totais Metodologia aplicável em conformidade com o
(mg/L)
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Trimestral

Composta (ii)

Entrada

Azoto total (mg/L N)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Trimestral

Composta (ii)

Entrada

Fósforo total (mg/L P)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Trimestral

Composta (ii)

Saída

pH (Escala de Sörensen) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal

Composta (ii)

Saída

Carência Química de
Oxigénio (mg/L O2)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Trimestral

Composta (ii)

Saída

Carência Bioquímica de
Oxigénio (mg/L O2)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Trimestral

Composta (ii)

Saída

Sólidos Suspensos Totais Metodologia aplicável em conformidade com o
(mg/L)
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Trimestral

Composta (ii)

Saída

Azoto total (mg/L N)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Trimestral

Composta (ii)

Saída

Fósforo total (mg/L P)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Trimestral

Composta (ii)

Saída

Nitratos (mg/L NO3)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Trimestral

Composta (ii)

Amostragem composta - representativa da água residual descarregada, recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos
máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21
horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração..

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização e caracterização da obra
Peças desenhadas com a localização da obra
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Processo n.º: 450.10.04.01.025119.2020.RH8
Utilização n.º: L003645.2021.RH8
Início: 2021/04/01
Validade: 2031/03/31

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais

Identificação
Código APA

APA00013946

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

500782946

Nome/Denominação Social*

CIMPOR

Idioma

Português

Morada*

Avenida José Malhoa, nº 22 - Pisos 6 a 11

Localidade*

LISBOA

Código Postal

1099-020

Concelho*

Lisboa

Telefones

213118100

Fax

213561381

Obrigação de correcção de Dados de Perfil

|_|

Caracterização do(s) tratamento(s)
Designação

LT2 - Parque de Resíduos e de Óleos usados

Nível de tratamento implementado

Primário

Tipo de tratamento

Decantação e caixa de separação de óleos

Caudal Máximo descarga

300.00 m3/dia

Nut III – Concelho – Freguesia

Algarve / Loulé / Loulé (São Sebastião)

Longitude

-8.103142

Latitude

37.135692

Ano de arranque

2002

População servida (e.p.)

0

Designação

LT4 - Parque de Combustíveis Sólidos II e Ofícina Auto

Nível de tratamento implementado

Primário

Tipo de tratamento

Decantação e Separador de Hidrocarbonetos (Oficina Auto) e Decantação (Parque
de Combustíveis Sólidos II)

Caudal Máximo descarga

300.00 m3/dia

Nut III – Concelho – Freguesia

Algarve / Loulé / Loulé (São Sebastião)

Longitude

-8.103402

Latitude

37.136144

Ano de arranque

2002

População servida (e.p.)

0

Caracterização da rejeição
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Origem das águas residuais
Industriais

Pluviais contaminadas

Outras
Características do Afluente Bruto
Volume Máximo mensal

415.0 (m3)

CBO5

150.0 (mg/L O2)

CQO

40.0 (mg/L O2)

N

15.0 (mg/L N)

P

10.0 (mg/L P)

Designação da rejeição

ES2 - Parque de Resíduos e Óleos Usados e Parque de Combustíveis Sólidos II e
Oficina Auto

Meio Recetor

Barranco

Margem

Margem

Denominação do meio recetor

Barranco afluente à Ribeira da Quarteira

Sistema de Descarga

Vala

Nut III – Concelho – Freguesia

Algarve / Loulé / Loulé (São Sebastião)

Longitude

-8.101820

Latitude

37.132921

Região Hidrográfica

Ribeiras do Algarve

Bacia Hidrográfica

Sotavento

Sub-Bacia Hidrográfica

PT08RDA1706 :: Ribeira da Quarteira

Tipo de massa de água

RIO

Massa de água

PT08RDA1706 :: Ribeira da Quarteira

Classificação do estado/potencial ecológico
Bom
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa
de água

Condições Gerais
1ª A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando
autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia
autorização da Entidade Licenciadora.
2ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for
aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as
suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
3ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de
Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O –
ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
4ª A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
5ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que
antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as
características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
6ª 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 deve 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, na sua redação atual.
7ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
8ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o
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acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de
tratamento.
9ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas,
serão suportadas pelo seu titular.
10ª A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31
de maio.
11ª A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora
atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
12ª A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
13ª A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o
disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
14ª A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
15ª O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo
de 6 meses antes do seu termo.
16ª O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido
nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou
previstas para correção da situação.
17ª As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são
suportadas pelo utilizador.
18ª Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio.
19ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos
legalmente exigíveis.

Condições Específicas
1ª Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições
impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
2ª Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de
descarga supra mencionada.
3ª O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista
a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de
água recetora.
4ª A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo
efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no
local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam
ocorrer.
5ª O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
6ª O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da
natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser
desenvolvidas no local.
7ª O titular obriga-se a enviar e a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias
e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa, devendo, quando existem alterações ou a
introdução de novas substâncias enviar, semestralmente, à Entidade Licenciadora a respetiva atualização.
8ª O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR,
incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação
do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades
Competentes.
9ª O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
10ª O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação
deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de
acordo com o mencionado no Anexo.
11ª O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os
dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
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12ª O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte
das Entidades Competentes.
13ª As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do
meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
14ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Outras Condições
1ª A ETAR será mantida de acordo com o projeto e aditamentos arquivados na entidade licenciadora.
2ª No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou
prestada uma caução no valor de 3750 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos
previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento
de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de
efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência
Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos
hídricos > Formulários).
3ª O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora o registo dos caudais médios diários e dos caudais médios mensais relativos ao
efluente rejeitado.
4ª A presente licença anula e substitui as licenças n.º 02-AR/2011 e 03-AR/2011.

Anexos
Localização e caracterização da obra
Condições de descarga das águas residuais em condições normais de funcionamento
As condições de descarga do efluente final, de acordo com o disposto na legislação aplicável, a respeitar pelo titular da licença
são as seguintes.
Parâmetro

VLE

Sólidos Suspensos Totais (mg/L)

60

Óleos Minerais (mg/L)

15

Carga máx. admissível (kg/dia)

Legislação
aplicável
(a)

0.006

(a) (b)

Legislação
(a) Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto; (b) Decreto-Lei n.º 218/2015, 7 de outubro.
Avaliação de conformidade (descrição dos critérios de avaliação)
De acordo com o n.º 6 do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.

Autocontrolo
Programa de autocontrolo a implementar
Observações
As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser
preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios
que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações
descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos
terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza.
Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao
mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
Periodicidade de reporte:
Os resultados do programa de autocontrolo, bem como as cópias dos boletins analíticos deverão ser reportados à Entidade Licenciadora
com uma periodicidade anual.
Descrição do equipamento de controlo instalado:
Caixa de visita para recolha de amostras.
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Local de
Parâmetro
amostragem

Metodo analítico

Frequência de
amostragem

Tipo de
amostragem

Saída

pH (Escala de Sörensen) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Anual

Composta (iii)

Saída

Carência Química de
Oxigénio (mg/L O2)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Anual

Composta (iii)

Saída

Carência Bioquímica de
Oxigénio (mg/L O2)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Anual

Composta (iii)

Saída

Sólidos Suspensos Totais Metodologia aplicável em conformidade com o
(mg/L)
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Anual

Composta (iii)

Saída

Azoto total (mg/L N)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Anual

Composta (iii)

Saída

Fósforo total (mg/L P)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Anual

Composta (iii)

Saída

Óleos Minerais (mg/L)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Anual

Composta (iii)

Saída

Naftaleno (µg/L)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Anual

Composta (iii)

Saída

Antraceno (µg/L)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Anual

Composta (iii)

Amostragem composta - representativa da água residual descarregada, recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos
máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21
horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração..

Administrador Regional da ARH Algarve

Pedro Coelho
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Localização e caracterização da obra
Peças desenhadas com a localização da obra
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Processo n.º: 450.10.04.01.012885.2019.RH8
Utilização n.º: L015418.2019.RH8
Início: 2020/01/01
Validade: 2029/12/31

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais

Identificação
Código APA

APA00013946

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

500782946

Nome/Denominação Social*

CIMPOR

Idioma

Português

Morada*

RUA ALEXANDRE HERCULANO, 35 - APARTADO 2211

Localidade*

LISBOA

Código Postal

1106-802

Concelho*

Lisboa

Telefones

213118354

Fax

213561381

Obrigação de correcção de Dados de Perfil

|_|

Caracterização do(s) tratamento(s)
Designação

LT3 - PARQUE COMBUSTIVEIS SÓLIDOS I E ZONA NORTE DA FÁBRICA

Nível de tratamento implementado

Primário

Tipo de tratamento

Decantação

Caudal Máximo descarga

400.00 m3/dia

Nut III – Concelho – Freguesia

Algarve / Loulé / Loulé (São Sebastião)

Longitude

-8.099869

Latitude

37.136442

Ano de arranque

2002

População servida (e.p.)

0

Caracterização da rejeição
Origem das águas residuais
Industriais

Pluviais contaminadas

Características do Afluente Bruto
Volume Máximo mensal

3000.0 (m3)

CBO5

40.0 (mg/L O2)

CQO

150.0 (mg/L O2)

N

15.0 (mg/L N)

P

10.0 (mg/L P)

Designação da rejeição

ES3 - Parque Combustíveis Sólidos 1 e Zona Norte do CPL
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Meio Recetor

Barranco

Margem

Margem

Denominação do meio recetor

Barranco afluente à Ribeira de Quarteira

Sistema de Descarga

Vala

Nut III – Concelho – Freguesia

Algarve / Loulé / Loulé (São Sebastião)

Longitude

-8.101157

Latitude

37.133944

Região Hidrográfica

Ribeiras do Algarve

Bacia Hidrográfica

Sotavento

Sub-Bacia Hidrográfica

PT08RDA1706 :: Ribeira da Quarteira

Tipo de massa de água

RIO

Massa de água

PT08RDA1706 :: Ribeira da Quarteira

Classificação do estado/potencial ecológico
Bom
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa
de água

Condições Gerais
1ª A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando
autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia
autorização da Entidade Licenciadora.
2ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for
aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as
suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
3ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de
Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O –
ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
4ª A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
5ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que
antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as
características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
6ª 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 deve 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, na sua redação atual.
7ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
8ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o
acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de
tratamento.
9ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas,
serão suportadas pelo seu titular.
10ª A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31
de maio.
11ª A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora
atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
12ª A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
13ª A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o
disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
14ª A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
15ª O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo

2/6 L015418.2019.RH8

de 6 meses antes do seu termo.
16ª O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido
nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou
previstas para correção da situação.
17ª As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são
suportadas pelo utilizador.
18ª Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio.
19ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos
legalmente exigíveis.

Condições Específicas
1ª Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições
impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
2ª Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de
descarga supra mencionada.
3ª O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista
a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de
água recetora.
4ª A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo
efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no
local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam
ocorrer.
5ª O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
6ª O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da
natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser
desenvolvidas no local.
7ª O titular obriga-se a enviar e a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias
e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa, devendo, quando existem alterações ou a
introdução de novas substâncias enviar, semestralmente, à Entidade Licenciadora a respetiva atualização.
8ª O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR,
incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação
do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades
Competentes.
9ª O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
10ª O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação
deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de
acordo com o mencionado no Anexo.
11ª O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os
dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
12ª O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte
das Entidades Competentes.
13ª As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do
meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
14ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Outras Condições
1ª A ETAR será mantida de acordo com o projeto e aditamentos arquivados na entidade licenciadora.
2ª No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou
prestada uma caução no valor de 5250 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos
previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento
de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de
efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência
Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos
hídricos > Formulários).
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3ª O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora o registo dos caudais médios diários e dos caudais médios mensais relativos ao
efluente rejeitado.
4ª A presente licença anula e substitui a licença n.º 03-AR/2010.

Anexos
Localização e caracterização da obra
Condições de descarga das águas residuais em condições normais de funcionamento
As condições de descarga do efluente final, de acordo com o disposto na legislação aplicável, a respeitar pelo titular da licença
são as seguintes.
Parâmetro

VLE

Sólidos Suspensos Totais (mg/L)

60

Óleos Minerais (mg/L)

15

Carga máx. admissível (kg/dia)

Legislação
aplicável
(a)

0.0086

(a)

Legislação
(a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
Avaliação de conformidade (descrição dos critérios de avaliação)
De acordo com o n.º 6 do artigo 69.º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.

Autocontrolo
Programa de autocontrolo a implementar
Observações
As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser
preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios
que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações
descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos
terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza.
Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao
mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
Periodicidade de reporte:
Os resultados do programa de autocontrolo, bem como as cópias dos boletins analíticos deverão ser reportados à Entidade Licenciadora
com uma periodicidade anual.
Descrição do equipamento de controlo instalado:
Caixa de visita para recolha de amostras.
Local de
Parâmetro
amostragem

Metodo analítico

Frequência de
amostragem

Tipo de
amostragem

Saída

pH (Escala de Sörensen) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Anual

Composta (iii)

Saída

Carência Química de
Oxigénio (mg/L O2)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Anual

Composta (iii)

Saída

Carência Bioquímica de
Oxigénio (mg/L O2)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Anual

Composta (iii)

Saída

Sólidos Suspensos Totais Metodologia aplicável em conformidade com o
(mg/L)
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno

Anual

Composta (iii)
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pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.
Saída

Azoto total (mg/L N)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Anual

Composta (iii)

Saída

Fósforo total (mg/L P)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Anual

Composta (iii)

Saída

Naftaleno (µg/L)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Anual

Composta (iii)

Saída

Antraceno (µg/L)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Anual

Composta (iii)

Amostragem composta - representativa da água residual descarregada, recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos
máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21
horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração..

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização e caracterização da obra
Peças desenhadas com a localização da obra
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Abreviaturas
AIA

Avaliação de Impacte Ambiental

APA, I.P.

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

ARH

Administração da Região Hidrográfica do Algarve

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 CLM

Documento de Referência aplicável à Produção de Cimento, Cal e Óxido de Magnésio

CCDR

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional

CELE

Comércio Europeu de Licenças de Emissão

CEN

Comité Europeu de Normalização

CO

Monóxido de Carbono

EC

Entidade Coordenadora do Exercício da Atividade Económica

EPAL

Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A.

IAPMEI

Agência para a Competitividade e Inovação

IGAMAOT

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

IPQ

Instituto Português da Qualidade

ISO

Organização Internacional de Normalização

JOUE

Jornal Oficial da União Europeia

LER

Lista Europeia de Resíduos

MIRR

Mapa Integrado de Registo de Resíduos

MTD

Melhores Técnicas Disponíveis

NOx / NO2

Óxidos de Azoto

OGR

Operação de Gestão de Resíduos

OTR

Operação de Tratamento de Resíduos

PCIP

Prevenção e Controlo Integrados da Poluição

PDA

Plano de Desempenho Ambiental

PGA

Plano de Gestão Ambiental

PRTR

Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes

RAA

Relatório Ambiental Anual

REF ROM

Relatório de Referência aplicável à Monitorização das emissões para a água e a atmosfera das
instalações abrangidas pela Diretiva Emissões Industriais

REI

Regime das Emissões Industriais

RH

Recursos Hídricos

SGA

Sistema de Gestão Ambiental

SILiAmb

Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente

STEG

Sistemas de Tratamento de Emissões Gasosas

TEGEE

Título de Emissão de Gases com Efeito de Estufa

TUA

Título Único Ambiental

TURH

Título de Utilização de Recursos Hídricos

VEA

Valor de Emissão Associado (às melhores técnicas disponíveis)

VLE

Valor Limite de Emissão

MEMÓRIA DESCRITIVA INSTALAÇÃO COINCINERAÇÃO RESÍDUOS DO CENTRO PRODUÇÃO
LOULÉ
1 – OTR R1
O processo de valorização energética de resíduos contempla as operações de receção, descarga,
armazenagem e alimentação dos mesmos ao pré-calcinador e queimador do forno de acordo com o
seguinte esquema:

CAPACIDADE TOTAL COINCINERAÇÃO RESÍDUOS:
16,5 t/h com a seguinte distribuição:
 ALIMENTAÇÃO DE RESÍDUOS AO PRÉ-CALCINADOR DO FORNO – máximo 10 t/h
A receção dos resíduos é feita no CPL em camiões basculantes ou em camiões de fundo móvel.
A descarga destes camiões é efetuada para duas tremonhas de receção (designadas genericamente
como “Tulhas”) com capacidade de 130 m3 cada.
Os resíduos são depois transportados para as duas Baias existentes através de uma garra em ponte
rolante. A capacidade de cada uma das baias é de 500 m3.
A extração dos resíduos destas Baias é efetuada com a garra da ponte rolante para duas tremonhas,
cada uma equipada com um doseador de gama de 0,5 - 5 t/h. O transporte dos resíduos para o
pré-calcinador é efetuado por um transportador inclinado, sendo que a entrada dos resíduos no
pré-calcinador é efetuada através de um triplo clapet que evita a saída de gases de combustão.
 ALIMENTAÇÃO DE RESÍDUOS AO QUEIMADOR PRINCIPAL DO FORNO – máximo 5 t/h
A instalação é composta por:
 Área dedicada à descarga de camiões;
 A descarga de camiões é constituída por um equipamento para a receção de camiões de fundo
móvel ou basculante e uma área de parqueamento de cisterna ambos para alimentação do silo.
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Esta área tem aproximadamente 180 m2.
A instalação de descarga está preparada para a receção de camiões de fundo móvel, basculantes e
camiões-cisterna. A descarga por camião basculante ou fundo móvel é realizada por um equipamento
mecânico (designado por IMECRAL) equipado com filtros de despoeiramento para impedir a
propagação de poeiras durante o processo de descarga. Este equipamento tem sistema de parafusos
do tipo “sem fim” que transporta o material até uma válvula rotativa após a qual é transportado
pneumaticamente até ao silo.
A descarga por camião-cisterna é feita diretamente para o silo através da pressurização da própria
cisterna. Existe uma ligação elétrica/comando entre o compressor (que faz transporte até ao silo) e o
sistema de pesagem do próprio silo de modo que o abastecimento de material pare se este atingir o
nível máximo admissível.
Adicionalmente existe uma sonda de nível máximo, de segurança, que atuará caso o sistema tenha
algum problema. O Equipamento de dosagem para o queimador principal do forno é constituído por
um extrator de silo tipo “parafuso planetário” e por uma tela doseadora fechada e despoeirada. Esta
área ocupa 50 m2, sendo erigida por baixo do silo, com uma capacidade de armazenagem de 200 m 3.
O Sistema é composto por válvula rotativa, colocada à saída da tela doseadora, que alimenta uma caixa
de dispersão pressurizada por compressor inserido na instalação. A tubagem de transporte
pneumático ao queimador principal do forno está munida de válvula de corte que irá permanecer
fechada, sempre que não existir queima de combustíveis alternativos no QP. A Sala elétrica para os
equipamentos da nova instalação é construída em betão e alvenaria, com uma área de implantação
de 45 m2.
 ALIMENTAÇÃO DE LAMAS SECAS DE ETAR (LER 190805) EM MISTURA COM O PETCOQUE AO
PRÉ-CALCINADOR E QUEIMADOR PRINCIPAL – máximo 1,5 t/h, referente exclusivamente às lamas
2 – Execução de MTD 19 - Arrefecimento de Chama do BREF Cimentos
No contexto de admissão de lixiviados ao Forno, de salientar que se encontra incluída no BREF
Cimentos a MTD 19-Arrefecimento de chama.
É referido nesta MTD que a adição de água ao combustível ou diretamente à chama através de
diferentes métodos de injeção, como a injeção de um fluido (líquido) ou dois fluidos (líquido e ar
comprimido ou sólidos), ou a utilização de resíduos líquidos/sólidos com elevado teor de água, reduz
a temperatura e aumenta a concentração de radicais hidroxilos, o que pode ter um efeito positivo na
redução de NOX na zona de cozedura.
Sobre este ponto é entendimento APA, I.P. que consubstanciando os líquidos em questão, segundo o
comunicado pelo operador, o output final ou intermédio de Estações de Tratamento de Lixiviados de
aterros, os mesmos enquadram-se no conceito de água residual, não adquirindo estatuto de resíduo.
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