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Nº TUA TUA20190528000211

REQUERENTE CELTEJO - Empresa de Celulose do Tejo, S. A.

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 503058203

ESTABELECIMENTO CELTEJO,Empresa de Celulose do Tejo,S.A.

LOCALIZAÇÃO CELTEJO,Empresa de Celulose do Tejo,S.A. VILA VELHA DE RÓDÃO

CAE
17110 - Fabricação de pasta

38212 - Tratamento e eliminação de outros resíduos não perigosos

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

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

DADOS GERAIS

CONTEÚDOS TUA

ENQUADRAMENTO LOCALIZAÇÃO

EXPLORAÇÃO DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO ANEXOS TUA
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Regime

Nº Processo Aplicáveis Solicitados
Indicador de 

enquadramento

Data de 
Emissão

Data de 
Validade

Prorrogação 
da validade Eficácia

Sentido da 
decisão

Entidade 
Licencia

dora

CELE PL20171204002118 X X

Atividades do 
Anexo II do 
Decreto-Lei n.º 
38/2013, de 15 
de março: 
Fabrico de pasta 
de papel a partir 
de madeira ou 
de outras 
substâncias 
fibrosas

29-05-
2019

28-05-
2020 - Não Favorável

Agência 
Portugu
esa do 
Ambient
e

PAG PL20171204002118 X X
Alteração não 
substancial

30-05-
2019

29-05-
2023 - Não

Não 
aplicável

Agência 
Portugu
esa do 
Ambient
e

PCIP PL20171204002118 X X

Principal: 
Categoria 6.1a - 
Capacidade 
instalada: 732 
tSA/dia (267 180 
tSA/ano); 
Secundárias: 
Categoria 1.1 - 
Potência térmica 
total: 246,3 MWt 
e Categoria 5.4 - 
Capacidade 
instalada total: 
494 370 
toneladas (Aterro 
A: 134 370 t + 
Aterro B: 360 
000 t)

30-05-
2019

28-05-
2024

- Não
Favorável 
condicionad
a

Agência 
Portugu
esa do 
Ambient
e

RH PL20171204002118 X X
DL 226-A/2007, 
31/05

28-05-
2019

27-05-
2020 1 ano Não Favorável

Administ
ração da 
Região 
Hidrográ
fica do 
Tejo e 
Oeste

 

ENQUADRAMENTO

SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO

Mapa



ESTADO: Emitido

DATA DO DOCUMENTO: 30/05/2019

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

CÓDIGO DOCUMENTO: D20190530000795

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: f2d2-99db-3620-bcaa

PÁG. 
/3 19

Norte Ribeiro do Vale das Vinhas e terrenos particulares

Sul Terrenos particulares

Este Ribeiro do Vale das Vinhas e terrenos particulares

Oeste Ribeiro do Enxarrique e terrenos particulares

Área impermeabilizada não coberta (m2) 59080.00

Área coberta (m2) 48315.00

Área total (m2) 384000.00

Confrontações

Área do estabelecimento
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Localização Zona Industrial

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Dar cumprimento à Declaração de Impacte Ambiental (DIA) referente ao 
procedimento de AIA n.º 2782 e respetiva Declaração de Conformidade Ambiental 
do Projeto de Execução (DCAPE) constantes no Anexo 1.

Período de vida da instalação RAA

Dar cumprimento à Declaração de Impacte Ambiental (DIA) relativa ao 
procedimento de AIA n.º 2946, constante no Anexo 2, no que concerne a Nova 
Caldeira de Recuperação.

Período de vida da instalação RAA

Registar o número de horas de funcionamento anual da instalação, discriminando 
o número de horas em produção efetiva e em limpeza/manutenção (evidenciado 
as diferentes etapas de processo).

Período de Exploração RAA

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

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

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

Período de Exploração RAA

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

Período de Exploração RAA

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

Período de Exploração RAA

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

Período de Exploração RAA

Apresentar relatório síntese da execução das ações previstas no PDA e, caso se 
aplique, no TURH de descarga.

Período de Exploração RAA

O presente Título Único Ambiental (TUA) substitui na íntegra a Licença Ambiental 
(LA) n.º 540/1.0/2015, de 09 de janeiro.

Localização

 

EXPLORAÇÃO

Medidas / Condições gerais a cumprir
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Ponto de situação do grau de implementação das MTD previstas no BREF Setorial 
(BREF PP) e documentos transversais aplicáveis (BREF ICS/BREF EFS/ BREF 
ENE/REF ROM) e/ou das medidas técnicas equivalentes; apresentar evidências 
da manutenção da adequada implementação das referidas técnicas (Anexo 3).

Período de Exploração RAA

Elaborar o 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, devendo o operador ter ainda em consideração o seguinte: i) 
A avaliação deverá basear-se numa rede de monitorização constituída pelos 
piezómetros existentes e por um conjunto de pontos de amostragem adicionais, 
devendo ser apresentada uma proposta, à APA/ARHTO até 3 meses a contar da 
data de emissão desta Decisão PCIP, com a localização e características previstas 
para os novos piezómetros. ii) Para a análise dos resultados que vierem a ser 
obtidos devem ser utilizados como referência os limiares e normas de qualidade 
indicados nos Planos de Gestão de Região Hidrográfica. No caso das substâncias 
para as quais não foram ainda definidos limiares, deve ser utilizada a classificação 
do Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 01 de agosto, e do Anexo I do Decreto-
Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto.

1 ano Relatório de base

Dar cumprimento à decisão relativa ao Título de Emissão de Gases com Efeito de 
Estufa (Anexo 4) ou outro(s) que venha(m) a ser emitido(s) para a instalação 
durante a validade deste TUA.

Período de Exploração. CELE

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

Todas
Indicação da quantidade mensal e anual de matérias-
primas/subsidiárias processadas/consumidas, devendo os 
valores ser expressos em toneladas.

Período de Exploração RAA

Todas Volumes de produção mensais e anuais efetivados, 
devendo os valores ser expressos em toneladas.

Período de Exploração RAA

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

Produto Acabado/ Produzido Quantificar a produção diária/anual. Período de Exploração RAA

Caraterização das fontes de emissão pontual

Medidas / Condições específicas a cumprir

Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos

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

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

Ar

Ar - Emissões pontuais
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Código da 
fonte Código interno

N.º de cadastro
/identificação 

da fonte 
atribuído pela 

CCDR

Identificação 
das unidades 
contribuintes 
para a fonte

Potência 
térmica 

nominal (MWt) Combustível

Método de 
tratamento
/redução - 
descrição 

STEG Eficiência (%) Parâmetro

FF1 Ródão Power Caldeira de 
Biomassa

39.10

fracção de 
biomassa de 
papel, cartão e 
cartolina

Eletrofiltro (2 
câmaras com 
1 campo cada 
uma)

99.80

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

FF2 Forno de Cal

Forno de Cal. 
Combustíveis: 
Gás Natural, 
Gases Não 
Condensáveis 
e Fuelóleo

9.00 Outro
Eletrofiltro (1 
câmara /2 
campos)

99.80

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

FF3
Tanque de 
Smelt (a 
desativar)

Licor negro 0.00 Não aplicável Scrubber (PTS 
e H2S)

98.00

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

FF5

Flare de 
Reserva - 
GNC e GN - 
Funcionamento 
Esporádico (> 
500 h/ano)

Flare de 
reserva para 
queima de 
Gases Não 
Condensáveis 
(GNC)

2.00 Gasosos s/STEG

FF6

Lavador dos 
Gases do 
Branqueamento 
- Só funciona 
quando é 
produzida 
pasta ECF 
(pinho)

Gases do 
Branqueamento 
da Pasta de 
Pinho (ECF)

0.00 Não aplicável Scrubber (PTS 
e H2S)

98.00

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

FF7
Central de 
Cogeração (a 
desativar)

Turbina 18.40 Gás Natural

Caldeira 
recuperativa 
da pós-
combustão 
dos gases 
quentes da 
turbina (CO e 
NOx)

Monóxido de 
Carbono (CO)

FF8
Nova Caldeira 
de 
Recuperação

Caldeira de 
Recuperação. 
Combustíveis: 
Licor Negro e 
Gás Natural

216.90 Outro

2 Eletrofiltros 
(cada um com 
1 câmara e 4 
campos por 
câmara)

99.80

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

Monitorização das fontes de emissão pontual

Código da 
fonte Parâmetro

Valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica Unidade

Frequência de 
monitorização

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

FF1

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3 2x por ano

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

6.0

Normas 
europeias 
CEN, ou na 
falta destas, 
normas ISO, 
normas 
nacionais ou 
normas 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 10, 
Parte 2, Anexo 
III do DL 39
/2018, de 11 
de junho.

Normas 
europeias 
CEN, ou na 
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Código da 
fonte Parâmetro

Valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica Unidade

Frequência de 
monitorização

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

FF1
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

650 mg/Nm3 2x por ano
Valor médio 
de 3 medições 
consecutivas 
de, pelo 
menos, 30 
minutos cada.

6.0
falta destas, 
normas ISO, 
normas 
nacionais ou 
normas 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 10, 
Parte 2, Anexo 
III do DL 39
/2018, de 11 
de junho.

FF1

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

200 mg/Nm3 2x por ano

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

6.0

Normas 
europeias 
CEN, ou na 
falta destas, 
normas ISO, 
normas 
nacionais ou 
normas 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 10, 
Parte 2, Anexo 
III do DL 39
/2018, de 11 
de junho.

FF2

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

39 mg/Nm3 2x por ano

Nenhum dos 
resultados das 
medições 
efetuadas 
pode 
ultrapassar o 
VLE definido.

6.0

Normas 
europeias 
CEN, ou na 
falta destas, 
normas ISO, 
normas 
nacionais ou 
normas 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Abordagem 
setorial.

FF2
Dióxido de 
Enxofre (SO2) 156 mg/Nm3 2x por ano

Nenhum dos 
resultados das 
medições 
efetuadas 
pode 
ultrapassar o 
VLE definido.

6.0

Normas 
europeias 
CEN, ou na 
falta destas, 
normas ISO, 
normas 
nacionais ou 
normas 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Abordagem 
setorial.

FF2
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

585 mg/Nm3 2x por ano

Nenhum dos 
resultados das 
medições 
efetuadas 
pode 
ultrapassar o 
VLE definido.

6.0

Normas 
europeias 
CEN, ou na 
falta destas, 
normas ISO, 
normas 
nacionais ou 
normas 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Abordagem 
setorial.

Normas 
europeias 
CEN, ou na 
falta destas, 
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Código da 
fonte Parâmetro

Valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica Unidade

Frequência de 
monitorização

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

FF2 Compostos 
totais 
reduzidos de 
enxofre-TRS 
(como S)

40 mg/Nm3 Continuo média mensal 6.0 normas ISO, 
normas 
nacionais ou 
normas 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Abordagem 
setorial.

FF2

Compostos 
totais 
reduzidos de 
enxofre-TRS 
(como S)

52 mg/Nm3 Continuo média diária 6.0

Normas 
europeias 
CEN, ou na 
falta destas, 
normas ISO, 
normas 
nacionais ou 
normas 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Legislação 
Nacional / 
Abordagem 
Setorial.

FF3

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3 2x por ano

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

sem teor de 
O2 de 
referência

Normas 
europeias 
CEN, ou na 
falta destas, 
normas ISO, 
normas 
nacionais ou 
normas 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Até ser 
desativada - 
Quadro 13, 
Anexo II da 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho.

FF3
Sulfureto de 
Hidrogénio 
(H2S)

5 mg/Nm3 2x por ano

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

sem teor de 
O2 de 
referência

Normas 
europeias 
CEN, ou na 
falta destas, 
normas ISO, 
normas 
nacionais ou 
normas 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Até ser 
desativada - 
Quadro 13, 
Anexo II da 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho.

FF6

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3

1x/ano se 
funcionar 
menos de 6 
meses/ano. 2x
/ano se 
funcionar mais 
de 6 meses
/ano.

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

sem teor de 
O2 de 
referência

Normas 
europeias 
CEN, ou na 
falta destas, 
normas ISO, 
normas 
nacionais ou 
normas 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II da 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho.

1x/ano se 
funcionar 

Valor médio 
de 3 medições 

Normas 
europeias 
CEN, ou na 
falta destas, 
normas ISO, 
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Código da 
fonte Parâmetro

Valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica Unidade

Frequência de 
monitorização

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

FF6 Dióxido de 
Enxofre (SO2)

500 mg/Nm3 menos de 6 
meses/ano. 2x
/ano se 
funcionar mais 
de 6 meses
/ano.

consecutivas 
de, pelo 
menos, 30 
minutos cada.

sem teor de 
O2 de 
referência

normas 
nacionais ou 
normas 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II da 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho.

FF6
Sulfureto de 
Hidrogénio 
(H2S)

5 mg/Nm3

1x/ano se 
funcionar 
menos de 6 
meses/ano. 2x
/ano se 
funcionar mais 
de 6 meses
/ano.

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

sem teor de 
O2 de 
referência

Normas 
europeias 
CEN, ou na 
falta destas, 
normas ISO, 
normas 
nacionais ou 
normas 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II da 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho.

FF6

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

200 mg/Nm3

1x/ano se 
funcionar 
menos de 6 
meses/ano. 2x
/ano se 
funcionar mais 
de 6 meses
/ano.

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

sem teor de 
O2 de 
referência

Normas 
europeias 
CEN, ou na 
falta destas, 
normas ISO, 
normas 
nacionais ou 
normas 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II da 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho.

FF6

Compostos 
inorgânicos 
clorados 
(expressos em 
Cl-)

30 mg/Nm3

1x/ano se 
funcionar 
menos de 6 
meses/ano. 2x
/ano se 
funcionar mais 
de 6 meses
/ano.

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

sem teor de 
O2 de 
referência

Normas 
europeias 
CEN, ou na 
falta destas, 
normas ISO, 
normas 
nacionais ou 
normas 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II da 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho.

FF7
Monóxido de 
Carbono (CO) 100 mg/Nm3 2x por ano

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

15.0

Normas 
europeias 
CEN, ou na 
falta destas, 
normas ISO, 
normas 
nacionais ou 
normas 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Até ser 
desativada. 
Quadro 7, 
Parte 1, Anexo 
III do DL 39
/2018, de 11 
de junho.

Normas 
europeias 
CEN, ou na 
falta destas, 
normas ISO, 
normas 

Até ser 
desativada. 
Quadro 7, 
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Código da 
fonte Parâmetro

Valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica Unidade

Frequência de 
monitorização

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

FF7 Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

150 mg/Nm3 2x por ano Valor médio 
de 3 medições 
consecutivas 
de, pelo 
menos, 30 
minutos cada.

15.0 nacionais ou 
normas 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Parte 1, Anexo 
III do DL 39
/2018, de 11 
de junho.

FF7

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis Não 
Metânicos 
(COVNM)

110 mg/Nm3 2x por ano

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

15.0

Normas 
europeias 
CEN, ou na 
falta destas, 
normas ISO, 
normas 
nacionais ou 
normas 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Até ser 
desativada. 
Quadro 7, 
Parte 1, Anexo 
III do DL 39
/2018, de 11 
de junho.

FF8

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

0,20 kg/tSA Continuo média anual
sem teor de 
O2 de 
referência

Normas 
europeias 
CEN, ou na 
falta destas, 
normas ISO, 
normas 
nacionais ou 
normas 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Decisão de 
Execução da 
Comissão 
2014/687/UE 
(BREF PP).

FF8

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

33 mg/Nm3 Continuo média diária 6.0

Normas 
europeias 
CEN, ou na 
falta destas, 
normas ISO, 
normas 
nacionais ou 
normas 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Legislação 
Nacional / 
Abordagem 
Setorial.

FF8
Dióxido de 
Enxofre (SO2) 70 mg/Nm3 Continuo média diária 6.0

Normas 
europeias 
CEN, ou na 
falta destas, 
normas ISO, 
normas 
nacionais ou 
normas 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Decisão de 
Execução da 
Comissão 
2014/687/UE 
(BREF PP).

Normas 
europeias 
CEN, ou na 
falta destas, 
normas ISO, 
normas 
nacionais ou 
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Código da 
fonte Parâmetro

Valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica Unidade

Frequência de 
monitorização

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

FF8 S gasoso 
(TRS-S + 
SO2-S)

0,17 kg S/tSA Continuo média anual sem teor de 
O2 de 
referência

normas 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Decisão de 
Execução da 
Comissão 
2014/687/UE 
(BREF PP).

FF8
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

1,4 kg/tSA Continuo média anual
sem teor de 
O2 de 
referência

Normas 
europeias 
CEN, ou na 
falta destas, 
normas ISO, 
normas 
nacionais ou 
normas 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Decisão de 
Execução da 
Comissão 
2014/687/UE 
(BREF PP).

FF8
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

260 mg/Nm3 Continuo média diária 6.0

Normas 
europeias 
CEN, ou na 
falta destas, 
normas ISO, 
normas 
nacionais ou 
normas 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Legislação 
Nacional / 
Abordagem 
Setorial.

FF8

Compostos 
totais 
reduzidos de 
enxofre-TRS 
(como S)

10 mg/Nm3 Continuo média diária 6.0

Normas 
europeias 
CEN, ou na 
falta destas, 
normas ISO, 
normas 
nacionais ou 
normas 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Decisão de 
Execução da 
Comissão 
2014/687/UE 
(BREF PP).

FF8

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

200 mg/Nm3 2x por ano

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

6.0

Normas 
europeias 
CEN, ou na 
falta destas, 
normas ISO, 
normas 
nacionais ou 
normas 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Legislação 
Nacional / 
Abordagem 
Setorial.

Normas 
europeias 
CEN, ou na 
falta destas, 
normas ISO, 
normas 
nacionais ou 
normas 
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Código da 
fonte Parâmetro

Valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica Unidade

Frequência de 
monitorização

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

FF2 S gasoso 
(TRS-S + 
SO2-S)

0,12 kg S/tSA 2x por ano média anual sem teor de 
O2 de 
referência

internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Decisão de 
Execução da 
Comissão 
2014/687/UE 
(BREF PP).

FF2

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

0,03 kg/tSA 2x por ano média anual
sem teor de 
O2 de 
referência

Normas 
europeias 
CEN, ou na 
falta destas, 
normas ISO, 
normas 
nacionais ou 
normas 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Decisão de 
Execução da 
Comissão 
2014/687/UE 
(BREF PP).

FF2
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

0,45* kg/tSA 2x por ano média anual
sem teor de 
O2 de 
referência

Normas 
europeias 
CEN, ou na 
falta destas, 
normas ISO, 
normas 
nacionais ou 
normas 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

*Nota de 
rodapé (2) do 
Quadro 8 das 
Conclusões 
MTD /Decisão 
de Execução 
da Comissão 
2014/687/UE 
(BREF PP).

Medidas / Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

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

Período de Exploração RAA

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

Período de Exploração RAA

Para cada parâmetro monitorizado em regime contínuo deverá ser indicado: i. 
Valores de concentração medidos (mg/Nm3) em média diária e anual; ii. Valores 
de concentração convertidos para o teor de oxigénio de referência (mg/Nm3), 
procedendo a uma comparação com os VLE, em média diária e anual; iii. Caudais 
mássicos (kg/h), em média diária e anual; iv. Carga poluente (expressa em massa
/unidade de tempo); v. Emissões específicas expressas em massa por unidade de 
produção (kg de poluente/tonelada de pasta).

Período de Exploração RAA

Apresentar metodologia seguida para o cálculo de todos os valores apresentados. Período de Exploração RAA

Apresentar carga poluente dos demais poluentes PRTR (não medidos) emitidos 
pela instalação (expressa em massa/unidade de tempo).

Período de Exploração RAA

Apresentar cópia das fichas técnicas atualizadas da realização das operações de 
verificação/calibração com a indicação dos procedimentos utilizados para 
assegurar a rastreabilidade e exatidão dos resultados das medições.

Período de Exploração RAA

Para as fontes pontuais com frequência de monitorização de 2 vezes por ano, 
devem efetuar 2 medições em cada ano civil, com intervalo mínimo de 2 meses 
entre medições (vide quadro monitorização).

Período de Exploração Autocontrolo; RAA
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

A frequência de monitorização dos parâmetros sujeitos a monitorização pontual, 
com exceção dos parâmetros contemplados nas Conclusões MTD do BREF PP, 
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

O conteúdo dos relatórios de autocontrolo deve contemplar o previsto na Portaria 
n.º 221/2018, de 01 de agosto.

Período de Exploração Autocontrolo

Para cada parâmetro monitorizado em regime pontual deverá ser indicado: i. 
Valores de concentração medidos (mg/Nm3); ii. Valores de concentração 
convertidos para o teor de oxigénio de referência, procedendo a uma comparação 
com os VLE (mg/Nm3); iii. Caudais mássicos (kg/h); iv. Carga poluente (expressa 
em massa/unidade de tempo); v. Emissões específicas expressas em massa por 
unidade de produção (kg de poluente/tonelada de pasta).

Período de Exploração RAA

No que se refere aos equipamentos de monitorização em contínuo das emissões 
para a atmosfera, os mesmos deverão ser submetidos a um controlo metrológico, 
com uma periodicidade anual, de acordo com o disposto no art.º 25.º do Decreto-
Lei n.º 39/2018, de 11 de junho.

Período de Exploração Autocontrolo

Os resultados da monitorização em contínuo e pontual são remetidos à APA, I. P., 
através de uma plataforma eletrónica a disponibilizar pela APA, I. P.. Até à 
operacionalização da plataforma eletrónica única de comunicação de dados e ao 
abrigo do previsto no artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 39/2018, foi estabelecido o 
procedimento a aplicar no período transitório e que se encontra publicado no Portal 
da APA: http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=82&sub2ref=314.

Período de Exploração Autocontrolo

Períodos de Referência - média diária: média num período de 24 horas, com base 
em médias horárias válidas, obtidas por um sistema de medição em contínuo.

Período de Exploração Autocontrolo; RAA

Períodos de Referência - média anual: no caso de medição em contínuo é a média 
de todas as médias horárias válidas. No caso de medições periódicas é a média 
de todas as “médias no período de amostragem” obtidas num ano, sendo a “média 
no período de amostragem” o valor médio de 3 medições consecutivas de, pelo 
menos, 30 minutos cada.

Período de Exploração Autocontrolo; RAA

Medidas / Condições a cumprir para as emissões difusas

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

O VLE para TRS (expresso em S) nos Gases Residuais Diluídos é de 0,2 kg/tSA, 
com frequência de monitorização pontual e de acordo com o especificado na Nota 
1 e na Nota 2.

Período de Exploração. Autocontrolo; RAA

Nota 1: De acordo com as Conclusões MTD (2014/687/UE), os “Gases Residuais 
Diluídos” são “gases odorosos fracos emitidos por dispositivos diferentes de 
Caldeiras de Recuperação, Fornos de Cal ou Queimadores de Enxofre Reduzido 
Total”, pelo que junto com os resultados da primeira monitorização, o operador 
deve incluir no 1.º RAA após emissão do presente TUA uma lista com a 
identificação do número total de fontes que se enquadram nesta definição, 
identificando e justificando quais são as fontes que contribuem com a proporção 
mais significativa para o valor global de TRS emitido. As medições associadas ao 
plano de monitorização devem ser efetuadas junto das fontes consideradas como 
as mais representativas para o valor global de TRS.

1.º RAA após emissão do presente TUA RAA

Nota 2: Nos primeiros 2 anos deve ser efetuada 1 monitorização/ano durante 
período de funcionamento normal da instalação. Após este período o operador 
poderá passar a efetuar 1 monitorização de 3 em 3 anos perante evidência do 
cumprimento do VLE e caso não se verifiquem reclamações relacionadas com 
emissões de odores. Atendendo ao regime de monitorização trienal, para os anos 
em que não são realizadas medições diretas, deve ser apresentada uma 
estimativa das respetivas emissões. A metodologia a utilizar para a determinação 
da estimativa das emissões de gases residuais diluídos deve ser apresentada à 
APA no respetivo RAA.

Período de Exploração. Autocontrolo; RAA

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

Período de Exploração. RAA

Canalizar as emissões difusas de poluentes atmosféricos, desde que seja possível 

Emissões difusas
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

confinar essas mesmas emissões, para um ponto de emissão, devendo aplicar-se 
as condições de descarga de poluentes para a atmosfera através de uma chaminé 
de altura adequada para permitir uma boa dispersão dos poluentes e salvaguardar 
o ambiente e a saúde humana.

Período de Exploração. RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Registar o consumo mensal/anual das diferentes formas de energia utilizada 
evidenciando, quando possível, os equipamentos/etapas de processo onde é 
utilizada (incluindo geradores de emergência se aplicável).

Período de Exploração RAA

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

Período de Exploração RAA

Efetuar a reavaliação das medidas tomadas e resultados alcançados para otimizar 
os consumos de energia.

Período de Exploração RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

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

Período de Exploração RAA

Garantir o cumprimento das boas práticas estabelecidas para a prevenção e 
controlo da legionella, nos termos do estabelecido nos documentos técnicos 
aplicáveis e nos termos do estabelecido pela entidade competente nesta matéria.

Período de Exploração

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

Medidas / Condições a cumprir relativamente às captações de água

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Origem - rede pública: registar o consumo mensal/anual de água discriminando, 
quando possível, por utilizações (processo industrial, lavagens e consumo 
doméstico).

Período de Exploração RAA

Origem - captação: registar o consumo mensal/anual de água por captação e 
discriminando, quando possível, por utilizações (processo industrial, lavagens, 

Energia

Medidas / Condições a cumprir relativamente a energia

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos sistemas de arrefecimento

RH

RH - Captação
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

rega), indicando também a quantidade cedida à Navigator Tissue Ródão, S.A. e à 
Paper Prime, S.A..

Período de Exploração RAA

Origem – captação: registar o consumo específico de água utilizada no processo 
industrial por produto acabado (expresso em m3 de água consumida/tonelada de 
pasta produzida), explicitando a forma de determinação dos valores apresentados.

Período de Exploração. RAA

Origem – captação: Avaliar medidas tomadas e resultados alcançados para 
otimizar os consumos de água.

Período de Exploração. RAA

Origem - rede pública: Avaliar medidas tomadas e resultados alcançados para 
otimizar os consumos de água.

Período de Exploração. RAA

Dar cumprimento à decisão de Recursos Hídricos - Licença Captação de Água 
Superficial (Anexo 5) ou outra(s) que venha(m) a ser emitida(s) para a instalação 
durante a validade deste TUA.

Período de Exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Registar o número de horas mensal/anual correspondente ao envio de efluente 
para a ETARI.

Período de vida da instalação RAA

Registar os volumes mensais/anuais de efluente enviado para a ETARI e as 
leituras do respetivo medidor de caudal.

Período de vida da instalação RAA

O valor médio anual das amostras compostas, expresso em unidades de massa 
por unidade de produção (kg/tSA) não ultrapassa o limiar inferior da gama dos 
Valores de Emissão Associados às Melhores Técnicas Disponíveis (VEA-MTD) do 
BREF PP 2015, preconizados na Decisão de Execução da Comissão (2014/687
/UE), para descarga direta de águas residuais de fábricas de pasta kraft 
branqueada em águas recetoras, nomeadamente: CQO – 7,00 kg/tSA; SST – 0,30 
kg/tSA; Azoto total – 0,05 kg/tSA e Fósforo total – 0,02 kg/tSA, sendo que o valor 
máximo anual, expresso em kg de poluente, não pode ultrapassar os valores a 
seguir indicados, nomeadamente: CQO = 1 839 600 kg/ano; SST = 78 840 kg/ano; 
N total = 13 140 kg/ano; P total = 5 256 kg/ano. Estes valores resultam da 
abordagem combinada descrita no art.º 53.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, conjugada com o preconizado no n.º 4 do art.º 41.º do Decreto-Lei n.º 
127/2013, de 30 de agosto, na sua atual redação. O referencial de produção “tSA” 
significa toneladas secas ao ar (de pasta de papel), expressas em massa seca a 
90%.

Período de vida da instalação Autocontrolo; RAA

O valor médio anual das amostras compostas, expresso em unidades de massa 
por unidade de produção (kg/tSA) não ultrapassa, para o parâmetro CBO5, 0,90 kg
/tSA, sendo que o valor máximo anual, expresso em kg de poluente, não pode 
ultrapassar 236 520 kg/ano. Este valor resulta da abordagem combinada descrita 
no art.º 53.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, conjugada com o preconizado 
no n.º 4 do art.º 41.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, na sua atual 
redação.

Período de vida da instalação Autocontrolo; RAA

Dar cumprimento à decisão de Recursos Hídricos - Licença de Descarga de Águas 
Residuais (Anexo 6) ou outra(s) que venha(m) a ser emitida(s) para a instalação 
durante a validade deste TUA.

Período de vida da instalação Autocontrolo; RAA

Rejeição de águas residuais

Resíduos

Resíduos gerados na atividade
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Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Eliminação de Resíduos em Aterro: A instalação desenvolve a atividade de 
eliminação de resíduos em Aterros de Resíduos Industriais Não Perigosos, 
existentes no local e onde são rececionados os resíduos produzidos na instalação. 
O operador deverá cumprir com as condições gerais e específicas estabelecidas 
nas Licenças de Exploração dos aterros e repetivo(s) averbamento(s), emitidos 
pelo IAPMEI.

Período de Exploração; Encerramento e 
Pós-encerramento.

Autocontrolo; RAA dos Aterros

Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de 
acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor.

Período de Exploração. RAA

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

Período de Exploração. RAA

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

Período de Exploração. RAA

Efetuar o registo da produção específica de resíduos do processo produtivo 
(quantidade de resíduos gerados /quantidade de pasta produzida).

Período de Exploração. RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Realizar um estudo de avaliação de ruído e apresentar o respetivo relatório de 
ensaio.

Até 3 meses após a entrada em 
funcionamento dos novos equipamentos 
(por fase de implementação do projeto, 
se aplicável).

RAA

Incluir relatório síntese sobre os resultados obtidos na avaliação de ruído 
ambiental realizada, incluindo as conclusões obtidas.

Período de Exploração. RAA

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

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 Exploração. RAA

Ruido

Medidas / Condições a cumprir relativamente ao ruído

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

Medidas / Condições a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativação da instalação
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Submeter para aprovação o plano de desativação total ou parcial da instalação.
Aquando da previsão de cessação 
definitiva total ou parcial da instalação 
(com 6 meses de antecedência).

Plano de desativação total ou parcial

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

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

Relatório final de conclusão do plano de 
desativação total ou parcial

Elaborar e submeter o plano de encerramento do aterro/programa de manutenção 
e controlo pós-encerramento, que integre o modo de cumprimento do disposto na 
parte B do Anexo III do DL n.º 183/2009, de 10/8, na sua atual redação.

Com 6 meses de antecedência ao 
encerramento parcial ou total do aterro.

Plano de encerramento e selagem do 
aterro

O operador encontra-se obrigado a dar cumprimento à Adopção de Medidas de 
Prevenção da poluição de acordo com o art.º 42º do DL n.º 183/2009, de 10/8, na 
sua atual redação.

Fase pós-encerramento. Relatório síntese anual

Tipo de informação/Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade

Relatório Ambiental Anual (RAA), que deve contemplar o relatório 
de atividade dos aterros previsto na alínea e) do n.º 2 do art.º 27.º 
do DL 183/2009, de 10 de agosto, na sua atual redação.

Formato digital através da 
Plataforma SILiAmb Até 30 de abril de cada ano. APA, IAPMEI

Relatório de Base.

Formato digital até 10 Mb ou 
através de Plataforma online 
de transferência de ficheiros 
para o endereço de email: 
ippc@apambiente.pt

Até 1 ano após a emissão da 
Decisão PCIP. APA

Reavaliação sobre a elaboração de Relatório de Base.

Formato digital até 10 Mb ou 
através de Plataforma online 
de transferência de ficheiros 
para o endereço de email: 
ippc@apambiente.pt

Sempre que aplicável. APA

Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes 
(PRTR).

Formulário único (PRTR) Em data a definir todos os 
anos.

APA

Emissões Ar - Monitorizações em Contínuo.
SILiAmb Emissões Ar / 
Formato de Envio Autocontrolo 
Emissões

Comunicação com uma 
periodicidade trimestral, até ao 
dia 30 do mês seguinte ao 
mês de encerramento do 
trimestre, ou no dia útil 
imediatamente posterior.

APA

Emissões Ar - Monitorizações Pontuais.
SILiAmb Emissões Ar / 
Formato de Envio Autocontrolo 
Emissões

Comunicação até 45 dias 
seguidos contados a partir da 
data da realização da 
monitorização.

APA

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

APA

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

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

APA, IGAMAOT, IAPMEI, 
CCDR-C

 

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

Comunicações a efetuar à Administração
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Tipo de informação/Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade

Situações de emergência (acidentes graves) no âmbito do Regime 
de Prevenção de Acidentes Graves (PAG)

Comunicação de acidentes 
graves na aceção da alínea a) 
do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 
150/2015, de 5 de agosto

Nos prazos previstos no artigo 
28.º do Decreto-Lei n.º 150
/2015, de 5 de agosto.

APA, ANPC, IGAMAOT, 
IAPMEI

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 num 
prazo de 15 dias após a 
ocorrência.

APA, IAPMEI, CCDR-C

Gases fluorados com efeito de estufa (decorrer do ano civil anterior 
e que se destina a quem seja detentor de equipamentos fixos de 
refrigeração, equipamentos fixos de ar condicionado, sistemas de 
proteção contra incêndio, unidades de refrigeração de camiões e 
reboques refrigerados e comutadores elétricos, que contenham 
gases fluorados (sendo opcional para os detentores de 
equipamentos de ar condicionado instalados em veículos a motor 
(oficinas)).

Formulário de gases fluorados 
(de acordo com as obrigações 
decorrentes da aplicação do 
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 56
/2011, conjugado com o 
disposto no artigo 6.º do 
Regulamento (UE) n.º 517
/2014)

Até ao dia 31 de Março de 
cada ano.

APA

Plano de Desativação total ou parcial.

Formato digital ou através de 
Plataforma online de 
transferência de ficheiros para 
o endereço de email: 
ippc@apambiente.pt

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

APA

Relatório Final de Conclusão do Plano de Desativação total ou 
parcial.

Formato digital ou através de 
Plataforma online de 
transferência de ficheiros para 
o endereço de email: 
ippc@apambiente.pt

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

APA

Elaborar e submeter o plano de encerramento do aterro/programa 
de manutenção e controlo pós-encerramento, que integre o modo 
de cumprimento do disposto na parte B do Anexo III do DL n.º 183
/2009, de 10/8, na sua atual redação.

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente

Com 6 meses de antecedência 
ao encerramento parcial ou 
total do aterro.

APA, IAPMEI

Após encerramento definitivo do aterro e na fase pós encerramento 
do aterro, o operador está obrigado a notificar a Entidade 
Licenciadora, APA e IGAMAOT da ocorrência de efeitos negativos 
significativos sobre o ambiente revelados nas operações de 
manutenção e controlo pós-encerramento.

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente

48 horas após ocorrência. APA, IAPMEI, IGAMAOT

Código Anexo Descrição

C036049 Anexo 1 - DIA e DCAPE Aterro - CELTEJO.pdf Anexo 1 - DIA e DCAPE Aterro - CELTEJO

C036050 Anexo 2 - DIA Caldeira de Recuperação - CELTEJO.
pdf

Anexo 2 - DIA Caldeira de Recuperação - CELTEJO

C036051 Anexo 3 - MTD dos BREF Aplicáveis - CELTEJO.pdf Anexo 3 - MTD dos BREF Aplicáveis - CELTEJO

C036059 Anexo 5 - TURH - Captação Superficial - CELTEJO.pdf Anexo 5 - TURH - Captação Superficial - CELTEJO

C051749 Titulo_L004396_2019_RH5A.pdf Licença de descarga de águas residuais
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C051938 Anexo 4 - TEGEE.097.05.III - CELTEJO.pdf Anexo 4 - TEGEE n.º 097.05.III - CELTEJO_versão 
não confidencial

C051958 Anexo 7 - LE dos Aterros_CELTEJO.pdf Licenças de Exploração dos Aterros_CELTEJO

C051959 Anexo 8 - Lista de Abreviaturas_CELTEJO.pdf Lista de Abreviaturas_CELTEJO
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Nº TUA TUA20170607000087

REQUERENTE EDP - Produção Bioeléctrica, S.A.

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 506042715

ESTABELECIMENTO Central de Biomassa de Vila Velha de Rodão

LOCALIZAÇÃO
EDP - Produção Bioeléctrica SA, Celtejo - Empresa de Celulose do Tejo SA, Porto do 
Tejo

CAE 35112 - Produção de eletricidade de origem térmica

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

O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, 
assumindo o ato de licenciamento ou autorização da atividade económica.

DADOS GERAIS

CONTEÚDOS TUA

ENQUADRAMENTO LOCALIZAÇÃO

PRÉVIAS CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO

EXPLORAÇÃO DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO ANEXOS TUA



ESTADO: Emitido

DATA DO DOCUMENTO: 20/09/2017

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

CÓDIGO DOCUMENTO: D20170607000929

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 1002-d79a-18a8-eacb

PÁG. 
/2 11

 

Regime Nº Processo Aplicáveis Solicitados
Indicador de 

enquadramento
Data de 
Emissão

Data de 
Validade

Prorrogação 
da validade Eficácia

Sentido da 
decisão

Entidade 
Licencia

dora

AIA PL20170113001157 X X

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

07-06-
2017

06-06-
2021 - Não

Favorável 
Condiciona

da

Agência 
Portugu
esa do 
Ambient

e

Norte Celtejo

Sul Celtejo

Este Celtejo

Oeste Ródão Power

Área impermeabilizada não coberta (m2) 2714.00

Área coberta (m2) 4800.00

Área total (m2) 7514.00

 

ENQUADRAMENTO

SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO

Confrontações

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

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase de 
construção devem constar no respetivo caderno de 

encargos da empreitada e nos contratos de 
adjudicação que venham a ser produzidos pelo 

proponente, para efeitos de concretização do projeto.

Previamente à construção
Caderno de encargos da empreitada e contratos de 

adjudicação

Localizar o estaleiro e parques de materiais no interior 
da área de intervenção e devidamente vedado

Previamente à construção Pós-Avaliação

Instalar o estaleiro e os parques de materiais no 
interior da área de intervenção, respeitando as faixas 

de proteção de domínio hídrico.
Previamente à construção Pós-avaliação

Incluir no caderno de encargo da empreitada a 
obrigação de apresentação de um Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra, o qual deve 
contemplar todas as medidas de minimização 

aplicáveis a esta fase.

Previamente à construção Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

De acordo com as orientações do responsável pelo 
acompanhamento arqueológico, devem ser sinalizados 

e vedados os elementos patrimoniais situados até a 
um limite máximo 50 m da área de incidência do 

projeto.

Previamente à construção Pós-avaliação

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Informar atempadamente a população, através da 
colocação de painéis informativos e esclarecedores 
sobre o projeto em causa, sobre os seus objetivos, 
devendo incluir o início das obras, o seu regime de 

funcionamento e a sua duração.

Previamente à construção Pós-avaliação

Submeter previamente à aprovação da entidade 

Localização

 

PRÉVIAS CONSTRUÇÃO

Medidas /Condições gerais a cumprir

Medidas / condições a cumprir relativas a arqueologia e ou património cultural

Medidas / condições a cumprir relativas a socioeconomia
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

competente quaisquer desvios de tráfego em obra. Previamente à construção Pós-avaliação

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

A Central de Biomassa deve ser construída tendo em 
consideração que tem que dar cumprimento às 
Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) conforme 

preconizadas no Best Available Techniques (BAT) 
Reference Document for Large Combustion Plants bem 

como as MTD dos BREF transversais aplicáveis.

Fase de construção Licenciamento ambiental

A Nova Caldeira de Recuperação deve ser construída 
tendo em consideração que tem que dar cumprimento 
às Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) listadas no 
documento de referência para o setor de atividade, 

Best Available Techniques (BAT) Reference Document 
for the Production of Pulp, Paper and Board (BREF PP 

2015) e descritas na Decisão de Execução da 
Comissão n.º 2014/687/UE, de 26 de setembro de 

2014.

Fase de construção Licenciamento ambiental

Promover a contínua sensibilização e formação dos 
trabalhadores para cumprimento dos procedimentos 

definidos no sistema de gestão ambiental.
Fase de construção Pós-avaliação

Proceder a desativação da área afeta aos trabalhos 
para a execução da obra, com a desmontagem dos 

estaleiros e remoção de todos os equipamentos, 
maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre 

outros.

Fase final da construção Pós-Avaliação

Proceder a recuperação de caminhos e vias públicos 
que tenham eventualmente sido afetados ou 

destruídos.
Fase final da construção Pós-Avaliação

Dotar a chaminé de balizagem diurna e noturna, 
conforme o disposto na Circular Aeronáutica 10/03, de 

6 de maio.
Fase de construção Pós-Avaliação

Proceder à manutenção e revisão periódica de todas 
as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a 
manter as normais condições de funcionamento e 

assegurar a minimização das emissões gasosas, dos 
riscos de contaminação dos solos e das águas, e de 

forma a dar cumprimento as normas relativas a 
emissão de ruído.

Fase de construção Pós-avaliação

Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais 
infraestruturas, equipamentos e/ou serviços existentes 

nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam 
afetadas no decurso da obra.

Fase de construção Pós-avaliação

Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os 
elementos hidráulicos de drenagem que possam ter 

sido afetados pelas obras de construção.
Fase de construção Pós-avaliação

 

CONSTRUÇÃO

Medidas / Condições gerais a cumprir

Medidas / Condições a cumprir relativas ao ar
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Selecionar os percursos mais adequados para 
proceder ao transporte de equipamentos e materiais de
/para o estaleiro, minimizando a passagem no interior 

dos aglomerados populacionais e junto a recetores 
sensíveis.

Fase de construção Pós-Avaliação

Os veículos e maquinaria deverão ser submetidos a 
manutenções periódicas e deverá haver uma limitação 
na velocidade de circulação de forma a minimizar as 

concentrações de poluentes atmosféricos.

Fase de construção Pós-Avaliação

Durante o armazenamento temporário de terras, deve 
efetuar-se a sua proteção com coberturas 

impermeáveis ou humedecimento. As pilhas de terra 
devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade.

Fase de construção Pós-Avaliação

Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta 
a obra, de forma a evitar a acumulação e 

ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer 
por ação da circulação de veículos e de equipamentos 

de obra.

Fase de construção Pós-Avaliação

Sempre que a travessia de zonas habitadas for 
inevitável, deverão ser adotadas velocidades 

moderadas, de forma a minimizar a emissão de 
poeiras.

Fase de construção Pós-avaliação

Assegurar o transporte de materiais de natureza 
pulverulenta ou do tipo particulado em veículos 

adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a 
dispersão de poeiras.

Fase de construção Pós-avaliação

Proceder a aspersão regular e controlada de água, 
sobretudo durante os períodos secos e ventosos, nas 

zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos 
diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção, 

acumulação e ressuspensão de poeiras.

Fase de construção Pós-Avaliação

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Efetuar o correto armazenamento temporário dos 
resíduos produzidos no interior da unidade industrial, 

no parque de resíduos, ate destino final adequado.
Fase de construção Pós-avaliação

Assegurar que o transporte de resíduos é 
acompanhado das respetivas guias de 

acompanhamento de resíduos definidos em legislação 
própria.

Fase de construção Pós-avaliação

Encaminhar as terras sobrantes para local a definir 
com a Câmara Municipal.

Fase de construção Pós-avaliação

Assegurar o correto armazenamento temporário dos 
resíduos produzidos, devendo ser prevista a 

contenção, recolha e o encaminhamento adequado de 
eventuais escorrências e ou/derrames.

Fase de construção Pós-avaliação

Armazenar os óleos, lubrificantes, tintas, colas e 
resinas em recipientes adequados e estanques, para 

posterior envio a destino final apropriado.
Fase de construção Pós-avaliação

Assegurar o destino final adequado para os efluentes 
domésticos provenientes do estaleiro

Fase de construção Pós-avaliação

Armazenar os produtos e resíduos perigosos em locais 
impermeabilizados e dotados de rede de drenagem 

para recolha e encaminhamento de escorrências e/ou 
dotados de bacias de contenção.

Fase de construção Pós-avaliação

Assegurar o encaminhamento dos efluentes 
domésticos provenientes das instalações sanitárias d 

Medidas / Condições a cumprir relativas a resíduos
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

estaleiro à estação de tratamento de águas residuais 
industriais (ETARI) da Celtejo.

Fase de construção Pós-avaliação

Em caso de derrame acidental, proceder à remoção 
imediata do solo contaminado e envio para destino 

final adequado a fim de ser tratado como um resíduo.
Fase de construção Pós-avaliação

Garantir que o local de armazenamento dos resíduos 
se encontra bem delimitado e se localiza em área 

impermeabilizada.
Fase de construção Pós-avaliação

Proceder à correta separação de resíduos e evitar a 
sua acumulação, não devendo o seu armazenamento 

exceder a capacidade do parque de resíduos.
Fase de construção Pós-avaliação

Os resíduos devem ser encaminhados para 
operadores licenciados para o efeito para tratamento

/valorização.
Fase de construção Pós-avaliação

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Os produtos de escavação que não possam ser 
aproveitados, ou em excesso, devem ser armazenados 

em locais com características adequadas para 
depósito.

Fase de construção Pós-Avaliação

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos 
no solo, deve proceder-se a recolha do solo 

contaminado, se necessário com o auxílio de um 
produto absorvente adequado, e ao seu 

armazenamento e envio para destino final ou recolha 
por operador licenciado.

Fase de construção Pós-avaliação

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Limitar o horário dos trabalhos de construção civil ao 
período diurno de dias úteis.

Fase de construção Pós-avaliação

Limitar a circulação de tráfego ao período diurno. Fase de construção Pós-Avaliação

Estudar e selecionar os percursos mais adequados 
para proceder ao transporte de equipamentos e 

materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo 
e/ou sobrantes, minimizando a passagem no interior 
dos aglomerados populacionais e junto a recetores 

sensíveis.

Fase de construção Pós-Avaliação

Garantir a presença em obra, caso seja possível, 
unicamente de equipamentos que apresentem 

homologação acústica nos termos da legislação 
aplicável e que se encontrem em bom estado de 

conservação/manutenção.

Fase de construção Pós-avaliação

Implementar barreiras acústicas a 2 metros dos 
equipamentos eletromecânicos a instalar e aos 

existentes. As barreiras a implementar devem ser 
construídas em painel tipo Isolante / Absorsor Acústico 
OA Panel, ou equivalente, e dotadas de estrutura de 

fixação adequada, em estrutura de vigas.

Fase de construção Pós-avaliação

Medidas / Condições a cumprir relativas ao solo e uso do solo

Medidas / Condições a cumprir relativas a ruído
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Efetuar o acompanhamento arqueológico integral de 
todas as operações que impliquem movimentações de 

terras (remoção e o revolvimento do solo, como a 
desmatação, decapagens superficiais, preparação e 

regularização do terreno e a escavação no solo e 
subsolo, depósitos e empréstimos de inertes), desde a 

fase preparatória da obra, como a instalação de 
estaleiros.

Fase de construção Pós-avaliação

De forma a colmatar as lacunas de conhecimento, na 
fase de desmatação, para além do acompanhamento 

arqueológico, dever-se-á proceder à prospeção 
sistemática das áreas de incidência do projeto que 
anteriormente apresentaram visibilidade reduzida e 

nula, devido a encontrarem-se limitados pelo coberto 
vegetal, com o objetivo de efetuar a respetiva 

reavaliação.

Fase de construção Pós-avaliação

O acompanhamento arqueológico deve ser continuado 
e efetivo pelo que se houver mais que uma frente de 
obra a decorrer em simultâneo terá de se garantir o 

acompanhamento de todas as frentes. A equipa 
deverá integrar um arqueólogo especialista em Pré-

história antiga.

Fase de construção Pós-avaliação

Os resultados obtidos no acompanhamento 
arqueológico poderão determinar de acordo com a 

tutela do Património Cultural, a adoção de medidas de 
minimização específicas como o registo documental, 
sondagens, escavações arqueológicas, entre outras.

Fase de construção Pós-avaliação

As ocorrências arqueológicas que vierem a ser 
reconhecidas no decurso do acompanhamento 

arqueológico da obra deverão, tanto quanto possível e 
em função do valor do seu valor patrimonial ser 

conservadas in situ, através de delimitação e 
sinalização, de tal forma que não se degrade o seu 

estado de conservação atual, ou serem 
salvaguardadas pelo registo.

Fase de construção Pós-avaliação

Os achados móveis efetuados no decurso do 
acompanhamento arqueológico deverão ser colocados 
em depósito credenciado pelo organismo de tutela do 

Património Cultural.

Fase de construção Pós-avaliação

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Assegurar o correto cumprimento das normas de 
segurança e sinalização de obras na via pública.

Fase de construção Pós-avaliação

Assegurar que os caminhos ou acessos nas 
imediações da área do projeto não fiquem obstruídos 

ou em más condições.
Até ao final da fase de construção Pós-Avaliação

Medidas / Condições a cumprir relativas a arqueologia e ou património cultural

Medidas / Condições a cumprir relativas a socioeconomia

 

EXPLORAÇÃO
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

A Central de Cogeração associada à Nova Caldeira de 
Recuperação deve ser explorada de forma a manter 
um nível de emissão de poluentes para o ar e para a 
água em consonância com os Valores de Emissão 

Associados ao uso das Melhores Técnicas Disponíveis 
(VEA-MTD) definidos na Decisão de Execução da 
Comissão n.º 2014/687/UE, de 26 de setembro de 

2014.

Fase de exploração Pós-avaliação

A Central de Biomassa deve ser explorada de forma a 
manter um nível de emissão de poluentes para o ar e 

para a água em consonância com os Valores de 
Emissão Associados ao uso das Melhores Técnicas 
Disponíveis (VEA-MTD) tal como definidos no Best 

Available Techniques (BAT) Reference Document for 
Large Combustion Plants (BREF LCP).

Fase de exploração Pós-avaliação

Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Encaminhar à ETARI da Celtejo as eventuais 
escorrências das zonas de receção e armazenamento 

de biomassa.
Fase de exploração Pós-avaliação

Recolher e reutilizar as descargas do tanque de 
purgas, assim como as águas utilizadas no 

arrefecimento dos sistemas de descarga das escórias 
e cinzas da caldeira. Para fazer face a situações em 

que não seja possível a reutilização deve ser 
assegurado o encaminhamento destas águas residuais 

para tratamento na ETARI da Celtejo.

Fase de exploração Pós-avaliação

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Assegurar o armazenamento dos resíduos (cinzas, 
escórias, poeiras de caldeiras e areias de leitos 

fluidizados) em condições adequadas, garantindo a 
inexistência de águas pluviais contaminadas e a 

Medidas / Condições específicas a cumprir

RH

Rejeição de águas residuais

Resíduos

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

dispersão de poeiras. Os locais devem ser 
impermeabilizados e eventuais escorrências devem ser 

drenadas para a ETARI da Celtejo.

Fase de exploração Pós-avaliação

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Adotar medidas de minimização adicionais às 
indicadas, podendo para o efeito serem instaladas 

barreiras acústicas redimensionadas para que passem 
a dar resposta ao reforço de eficácia final a obter ou, 
em alternativa, combinar a instalação das barreiras 

propostas com medidas adicionais ao nível das fontes 
mais críticas em termos das emissões sonoras.

Fase de exploração Pós-avaliação

Limitar a circulação de tráfego exclusivamente ao 
período diurno.

Fase de exploração Pós-avaliação

Sempre que haja alteração nos principais 
equipamentos com emissão de ruido deverá ser 

efetuada nova monitorização.
Fase de exploração Pós-avaliação

Proibir a receção de biomassa fora do período diurno 
por forma a evitar acréscimo de ruido junto as 

habitações localizadas próximas da entrada para a 
unidade industrial.

Fase de exploração Pós-avaliação

Implementar o programa de monitorização relativo ao 
ambiente sonoro no sentido de verificar o cumprimento 
do RGR. Face aos resultados da monitorização, caso 
se verifique o incumprimento dos valores limite legais, 
deverão ser implementadas medidas de mitigação no 
sentido de garantir o seu cumprimento. Os locais de 

avaliação devem coincidir com os pontos P1A, P2, P6, 
P7A e P7B.

1 ano Pós-avaliação

A realização das campanha de medições deve ser 
efetuada após a implementação das medidas de 

minimização, devendo o relatório conter comprovativos 
da sua adoção. Caso nessa campanha sejam 

detetados valores acima dos limites legais, deverá ser 
efetuada nova campanha após a adoção de medidas 

de minimização suplementares.

1 ano Pós-avaliação

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Sempre que se desenvolverem ações de manutenção, 
reparação ou de obra, deve ser fornecida ao 

empreiteiro para consulta a Carta de Condicionantes 
atualizada, com a implantação de todos os elementos 
patrimoniais identificados, quer no EIA quer com os 
que se venham a identificar na fase de construção.

Fase de exploração Pós-avaliação

Sempre que ocorram trabalhos de manutenção, 
reparação ou de obra, que envolvam alterações que 
obriguem a revolvimentos do subsolo, circulação de 

maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente em áreas 

Ruido

Medidas / Condições a cumprir relativamente ao ruído

Medidas / Condições a cumprir relativas a arqueologia e ou património cultural
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

anteriormente não afetadas pela construção (e que 
não foram alvo de intervenção), deve efetuar-se o 
Acompanhamento Arqueológico destes trabalhos e 

cumpridas as medidas de minimização previstas para 
a fase de construção, monitorizando ainda o estado de 

conservação dos sítios situados na área de incidê

Fase de exploração Pós-avaliação

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Até 6 meses após o início da fase de exploração do 
projeto deve ser elaborado e submetido junto da 

autoridade de AIA um Estudo de Tráfego que 
possibilite analisar as condições de fluidez e de 

circulação na rede viária existente, sobre a jurisdição 
da Infraestruturas de Portugal. Este estudo deve 

avaliar a necessidade de proceder a alterações na 
rede rodoferroviária.

6 meses Pós-avaliação

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Apresentar um plano de desativação do projeto, 
referindo especificamente as ações a ter lugar, 

impactes previsíveis e medidas de minimização, 
destino a dar a todos os elementos a retirar do local, 

bem como, um plano de recuperação final de todas as 
áreas afetadas. O referido plano é aplicável tanto à 

desativação total do projeto como às ações de 
desativação parcial do mesmo.

Último ano de exploração Pós-avaliação

Medidas / Condições a cumprir relativas a socioeconomia

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

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

 

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

Comunicações a efetuar à Administração
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Tipo de informação/Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade

A Autoridade de AIA deve ser 
previamente informada do início e do 
termo das fases de construção e de 
exploração do projeto, bem como do 

respetivo cronograma da obra, de forma 
a possibilitar o desempenho das suas 

competências em matéria de pós-
avaliação.

Comunicação Previamente ao início da fase de 
construção

Autoridade de AIA

Código Anexo Descrição

C000926 AnexoTUA_AIA2946.pdf Anexo TUA - Regime Jurídico de AIA

C000927 Parecer da CA_ AIA2946.pdf Parecer da CA

C000928 RCP_AIA2946.pdf Relatório CP

 

ANEXOS TUA

Anexos



n.º atribuído de 

acordo com o BREF 

ou documento 

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 da gama 

de VEA/VCA

Calendarização da implementação 

(mês.ano)

MTD 1. Sim
Implementado e certificado pela Lloyd’s Register EMEA, de acordo com a Norma ISO 14001:2004. Renovação já pela 
Norma ISO 14001:2015

Norma ISO 14001:2004 desde 2008 
Norma ISO 14001:2015 desde 

9.Out.2015

1. a) Sim
Implementado e certificado pela Lloyd’s Register EMEA, de acordo com a Norma ISO 14001:2004. Renovação já pela 
Norma ISO 14001:2015

Norma ISO 14001:2004 desde 2008 
Norma ISO 14001:2015 desde 

9.Out.2015

1. b) Sim
Implementado e certificado pela Lloyd’s Register EMEA, de acordo com a Norma ISO 14001:2004. Renovação já pela 
Norma ISO 14001:2015

Norma ISO 14001:2004 desde 2008 
Norma ISO 14001:2015 desde 

9.Out.2015

1. c) Sim
Implementado e certificado pela Lloyd’s Register EMEA, de acordo com a Norma ISO 14001:2004. Renovação já pela 
Norma ISO 14001:2015

Norma ISO 14001:2004 desde 2008 
Norma ISO 14001:2015 desde 

9.Out.2015

1. d) Sim
Implementado e certificado pela Lloyd’s Register EMEA, de acordo com a Norma ISO 14001:2004. Renovação já pela 
Norma ISO 14001:2015

Norma ISO 14001:2004 desde 2008 
Norma ISO 14001:2015 desde 

9.Out.2015

1. d) i. Sim
Implementado e certificado pela Lloyd’s Register EMEA, de acordo com a Norma ISO 14001:2004. Renovação já pela 
Norma ISO 14001:2015

Norma ISO 14001:2004 desde 2008 
Norma ISO 14001:2015 desde 

9.Out.2015

1. d) ii. Sim Definido um plano de formação adequado às necessidades, de acordo com a Norma ISO 14001:2015.
Norma ISO 14001:2004 desde 2008 

Norma ISO 14001:2015 desde 
9.Out.2015

1. d) iii. Sim
Implementado e certificado pela Lloyd’s Register EMEA, de acordo com a Norma ISO 14001:2004. Renovação já pela 
Norma ISO 14001:2015

Norma ISO 14001:2004 desde 2008 
Norma ISO 14001:2015 desde 

9.Out.2015

1. d) iv. Sim
Promoção uma consciência ambiental junto dos trabalhadores com a realização de ações formativas e informativas 
dedicadas ao tema e a dinamização de um sistema de melhoria contínua com um "banco" de ideias, de acordo com as 
normas ISO 14001:2015 e NP4457:2007.

Norma ISO 14001:2004 desde 2008 
Norma ISO 14001:2015 desde 

9.Out.2015

1. d) v. Sim Implementado e certificado pela Lloyd’s Register EMEA, de acordo com as Normas ISO 9001:2015 e 14001:2015.
Norma ISO 14001:2004 desde 2008 

Norma ISO 14001:2015 desde 
9.Out.2015

1. d) vi. Sim Implementado com a ferramenta SIF (Sistema de Informação Fabril) e de acordo com a Norma ISO 14001:2015. 2010

1. d) vii. Sim
Criado e mantido um programa de manutenção preventiva e programada gerido por uma plataforma informática do 
Sistema de Manutenção (MAXIMO), de acordo com a Norma ISO 14001:2015.

2009

1. d) vii. Sim Existem procedimentos internos, cumprindo os requisitos legais e normativos aplicáveis
Norma ISO 14001:2004 desde 2008 

Norma ISO 14001:2015 desde 
9.Out.2015

1. d) ix. Sim
Cumprimentos de todas as imposições legais, com o auxílio da ferramenta Siawise, e de acordo com a Norma ISO 
14001.

Norma ISO 14001:2004 desde 2008 
Norma ISO 14001:2015 desde 

9.Out.2015

1. e) Sim Implementado e certificado pela Lloyd’s Register EMEA, de acordo com as Normas ISO 9001:2015 e 14001:2015.
Norma ISO 14001:2004 desde 2008 

Norma ISO 14001:2015 desde 
9.Out.2015

1. e) i. Sim
Criação, implementação e manutenção de um Quadro de Bordo do SGA, de acordo com os requisitos da Norma ISO 
14001:2015.

2018

1. e) ii. Sim
Levantamento de ações preventivas e corretivas no âmbito de auditorias internas, de acordo com a Norma ISO 
14001:2015.

Norma ISO 14001:2004 desde 2008 
Norma ISO 14001:2015 desde 

9.Out.2015

1. e) iii. Sim Controlo de registos de acordo com as Normas ISO 9001 e 14001.
Norma ISO 14001:2004 desde 2008 

Norma ISO 14001:2015 desde 
9.Out.2015

1. e) iv. Sim Programação de auditorias externas ou internas de acordo com a Norma ISO 14001.
Norma ISO 14001:2004 desde 2008 

Norma ISO 14001:2015 desde 
9.Out.2015

1. f) Sim Revisão em intervalos planeados, pela gestão de topo, do SGA, de acordo com a Norma ISO 14001.
Norma ISO 14001:2004 desde 2008 

Norma ISO 14001:2015 desde 
9.Out.2015

1. g) Sim
Participação por parte dos trabalhadores em ações formativas e informativas acerca do estado da arte do setor. Visitas 
a unidades insdustriais de referência, bem como a parceiros fornecedores de tecnologias para o acompanhamento do 
desenvolvimento tecnológico.

Norma ISO 14001:2004 desde 2008 
Norma ISO 14001:2015 desde 

9.Out.2015

1. h) Sim
Em fase de projeto são tidos em conta todos os fatores com impacte ambiental, sendo realizados estudos de impacto 
ambiental como pré-requisito para novas instalações.

1971-2018

1. i) Sim
Comparação dos objetivos definidos no âmbito do SGA com os os objetivos enunciados no BREFF setorial e 
adequação à legislação comunitária e nacional em vigor.

Norma ISO 14001:2004 desde 2008 
Norma ISO 14001:2015 desde 

9.Out.2015

MTD 2. Sim
A gestão interna tem como premissa essencial, tal como descrito na politica de sustentabilidade da empresa, a 
minimização do impacto ambiental.

2008

2. a) Sim Implementado com a nova instalação de branqueamento da pasta 2008

2. b) Sim Implementado com o SIF (Sistema de Informação Fabril) e com a certificação OHSAS 18001 2010

2. c) Sim Implementado com a nova instalação de branqueamento da pasta 2008

2. d) Sim Implementado com a certificação OHSAS 18001 e com a obtenção da etiqueta ecológica Nordic Ecolabel 2010/2013

2. e) Sim Implementado com a certificação ISO 14001 2008

2. f) Sim Implementado com a certificação ISO 14001 2008

2. g) Sim Implementado com a certificação ISO 14001 2008

ações corretivas e preventivas,

controlo dos registos,

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

Revisão do SGA quanto à respetiva aptidão, adequação e eficácia continuadas, por parte das chefias;

Acompanhamento do desenvolvimento de tecnologias mais limpas;

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 
sua vida útil;

Estabelecimento de um programa de gestão de derrames e reforço do confinamento das fontes relevantes, de forma a impedir a contaminação do solo e das águas 
subterrâneas

Conceção adequada das condutas e dos sistemas de armazenagem, para manter as superfícies limpas e reduzir a necessidade de lavagens e limpeza

Aplicação regular de avaliações comparativas (benchmarking ) setoriais.

1.1.2 Gestão dos materiais e boa gestão interna

Constitui MTD aplicar os princípios de boa gestão interna para minimizar o impacto ambiental do processo de produção, utilizando uma combinação das 

técnicas que a seguir se indicam

Minimização das descargas de substâncias para o solo decorrentes de fugas e escorrências, da deposição pelo ar e da armazenagem inadequada de matérias-primas, 
produtos ou resíduos

Seleção e controlo cuidadosos dos produtos químicos e aditivos

Análise das entradas/saídas, acompanhada de um inventário de produtos químicos que inclua quantidades e propriedades toxicológicas

Redução da utilização de produtos químicos ao nível mínimo exigido pelas especificações de qualidade do produto final

ANEXO 3 – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS - CELTEJO - Empresa de Celulose do Tejo, S. A. 

BREF - Produção de pasta de papel, papel e cartão | Data de adoção: 09/2014 | Versão: 06.10.2017

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

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

1.1.   CONCLUSÕES MTD GERAIS PARA A INDÚSTRIA DA PASTA DE PAPEL E DO PAPEL

1.1.1 Sistema de Gestão Ambiental

Para melhorar o desempenho ambiental global das instalações de produção de pasta de papel, papel e cartão, constitui MTD a implementação de um sistema 

de gestão ambiental (SGA) que incorpore todos os seguintes elementos:

Empenho das chefias, incluindo os quadros superiores;

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

Implementação dos procedimentos, prestando particular atenção ao seguinte:

estrutura e responsabilidade,

formação, sensibilização e competência,

comunicação,

envolvimento dos trabalhadores,

documentação,

controlo eficiente do processo,

programas de manutenção,

preparação e resposta a situações de emergência,

salvaguarda do cumprimento da legislação ambiental;

Verificação do desempenho e tomada de medidas corretivas, com particular atenção para o seguinte:

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

Não utilização, sempre que possível, de substâncias perigosas (por exemplo, agentes de dispersão e limpeza, ou tensioativos, que contenham etoxilatos de nonilfenol), 
substituindo-as por alternativas menos nocivas
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD 3. Não aplicável Na sequência de branqueamento TCF usado pela Celtejo não são utilizados agentes quelantes

3. a) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

3. b) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

3. c) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

MTD 4. Sim Implementada uma nova linha de descaque e destroçamento. 2008

4. a) Sim Com a implementação da nova linha de descasque e destroçamento 2008

4. b) Sim Com a implementação da nova linha de descasque e destroçamento 2008

4. c) Sim Iniciada com a implementação da nova linha de descasque e destroçamento e concluida em 2014 2008/2014

4. d) Sim Com a implementação da nova linha de descasque e destroçamento 2008

4. e) Sim
Com a implementação da nova linha de descasque e destroçamento (as águas utilizadas no parque de madeira, após 
decantação são reutilizadas na instalação. Em funcionamento normal da nova linha de descasque e destroçamento, 
não se enviam águas residuais para a ETARI da Celtejo)

2008

MTD 5. Sim
Criado um grupo de trabalho com a missão de aplicar as MTDs para a redução do consumo de água no processo de 
fabrico.

2011

5. a) Sim Iniciado com a implementação do SIF (Sistema de Informação Fabril) 2011

5. b) Sim
Criado grupo interno de avaliação de medidas de redução do consumo de água e da carga poluente à entrada da 
ETARI (Recolha e reutilização de condensados, águas quentes, filtrados alcalinos do processo, águas brancas da 
máquina de secagem). Instalados novos filtros de fibras na lavagem e branqueamento da pasta.

Desde 2011

5. c) Sim
Criado grupo interno de avaliação de medidas de redução do consumo de água e da carga poluente à entrada da 
ETARI (Recolha e reutilização de condensados, águas quentes, filtrados alcalinos do processo, águas brancas da 
máquina de secagem). Instalados novos filtros de fibras na lavagem e branqueamento da pasta

Desde 2011

5. d) Sim Iniciado nas bombas de vácuo da máquina de secagem de pasta 2012

5. e) Sim
1 - Instalação de torre de arrefecimento na cogeração; 2 - Aumento da capacidade da torre de arrefecimento na 
cogeração; 3 - Instalação de torre de arrefecimento para recuperação de águas de branqueamento e  4 -  Instalação de 
torre de arrefecimento para recuperação de águas da secagem

1-1997; 2-2004; 3-2008; 4-2010

5. f) Sim
1 - Recuperação e reutilização de águas de selagem e arrefecimento do cozimento/lavagem; 2 - Instalação da torre de 
arrefecimento para reutilização das águas dos novos condensadores da evaporação e 3 - Idem acções definidas para 
os itens das alineas b) e c). 

1-2011; 2-2012; 3-Desde 2011

5. g) Sim Instalados novos filtros de fibra na lavagem e branqueamento da pasta 2011

MTD 6. Sim
Implementação do Sistema de Gestão Energética da Celtejo, tendo sido certificado pela Lloyd´s Register EMEA, de 
acordo com a Norma ISO 50001:2011

2012

6. a) Sim
Implementação do Sistema de Gestão Energética da Celtejo, tendo sido certificado pela Lloyd´s Register EMEA, de 
acordo com a Norma ISO 50001:2011

2012

6. a) i. Sim Todos os anos têm sido alcançadas reduções nos consumos de energia elétrica e energia térmica da Celtejo Desde 2012

6. a) ii. A implementar
Autosuficiencia energética decorrente da entrada em serviço da nova Caldeira de Recuperação de alta pressão (95 bar 
(g)) e da norma turbina (Tejo Project 2018 - Reduzirá drasticamente os consumos de combustíveis fosseis)

A partir de Abril de 2018

6. a) iii. A implementar
Autosuficiencia energética decorrente da entrada em serviço da nova Caldeira de Recuperação de alta pressão (95 bar 
(g)) e da norma turbina (Tejo Project 2018 - Reduzirá drasticamente os consumos de combustíveis fosseis)

A partir de Abril de 2018

6. b) Sim Iniciado com a queima de biomassa gerada no processo de descasque da madeira 2007

6. c) Sim
As necessidades de vapor e energia elétrica têm sido, desde o arranque da fábrica, supridas através do principio de 
cogeração de calor e elétricidade. A Nova Caldeira de Recuperação e a nova Turbina vão também funcionar de 
acordon com o processo de cogeração.

1971 / Abril 2018

6. d) Sim Contemplado no aquecimento de águas das caldeiras e nas águas do processo 1971 / Abril 2018

6. e) Sim Contemplado no projeto de ampliação de capacidade de secagem de pasta 2004

6. f) Sim Contemplado em todos os projetos desde o arranque da fábrica 1971 / Abril 2018

6. g) Sim Contemplado no projeto de ampliação da capacidade de secagem de pasta 2004

6. h) Sim Contemplado em todos os projetos desde 2004 2004 / Abril 2018

6. i) Sim Contemplado em todos os projetos desde 2004 2004 / Abril 2018

6. j) Sim Contemplado em todos os projetos desde 2004 2004 / Abril 2018

Isolamento adequado das condutas de vapor e condensado

Utilização de sistemas de vácuo energeticamente eficientes para a remoção de água

Descasque a seco (descrição no ponto1.7.2.1)

Manuseamento da rolaria de madeira de modo a evitar a contaminação das cascas e da madeira com areia e pedras

Pavimentação das áreas de armazenagem de madeira, em particular das superfícies utilizadas para a armazenagem de aparas

Controlo dos caudais de aspersão de água e minimização do escoamento superficial de água nas áreas de armazenagem de madeiras

Recolha da água de escorrência contaminada da área de armazenagem de madeiras e separação dos efluentes com sólidos em suspensão antes do tratamento 
biológico

Determinação, por meio de medições periódicas, da quantidade de agentes quelantes libertados no ambiente

Otimização dos processos de forma a reduzir o consumo e a emissão de agentes quelantes sem biodegradabilidade fácil

Utilização preferencial de agentes quelantes biodegradáveis ou elimináveis, excluindo progressivamente os produtos não degradáveis

Utilização de motores, bombas e agitadores elétricos de alta eficiência

Utilização de inversores de frequência nos ventiladores, compressores e bombas

Utilização de termocompressores

Para reduzir o consumo de combustíveis e de energia nas fábricas de pasta de papel e papel, constitui MTD utilizar a técnica «(a)» e uma combinação das 

outras técnicas que a seguir se indicam.

Para reduzir a utilização de água crua e a produção de águas residuais, constitui MTD confinar o circuito de água na medida do tecnicamente possível, em 

função do tipo de pasta de papel e de papel produzidos, utilizando uma combinação das técnicas que a seguir se indicam.

1.1.3 Gestão da água e das águas residuais

Para reduzir a produção e a carga de poluentes das águas residuais resultantes da armazenagem e da preparação das madeiras, constitui MTD utilizar uma 

combinação das técnicas que se seguem.

Utilização de um sistema de gestão da energia que inclua todos os seguintes elementos:

Avaliação do consumo total de energia e da produção da instalação

Localização, quantificação e otimização do potencial de recuperação de energia

Monitorização e salvaguarda do perfil ótimo de consumo de energia

Recuperação de energia através da incineração dos resíduos da produção de pasta e papel com elevado teor de matéria orgânica e elevado poder calorífico, tendo em 
conta a MTD 12

Na medida do possível, satisfazer as necessidades de vapor e energia elétrica por processos de produção através da cogeração de calor e eletricidade

Utilização do excesso de calor para a secagem da biomassa e das lamas, para o aquecimento da água de alimentação das caldeiras e da água dos processos, para o 
aquecimento dos edifícios, etc.

Ajustamento dos níveis de pressão de vapor às necessidades reais

Monitorização e otimização do consumo de água

Avaliação das opções para a recirculação da água

Equilíbrio do grau de confinamento dos circuitos de água com os potenciais efeitos negativos; utilizar equipamentos suplementares, se necessário

Separação, com vista à reutilização, das águas menos contaminadas usadas na selagem de bombas de vácuo

Separação, com vista à reutilização, da água de refrigeração da água contaminada do processo

Reutilização da água dos processos em substituição de água crua, para fins de recirculação e fecho dos circuitos de água

Tratamento em linha (parcial) da água dos processos, para melhorar a sua qualidade, de modo a permitir a recirculação ou reutilização

Para reduzir a libertação de agentes quelantes orgânicos sem biodegradabilidade fácil, como o EDTA ou o DTPA, utilizados no branqueamento com peróxidos, 

constitui MTD o recurso a uma combinação das técnicas que a seguir se indicam.

1.1.4 Consumo de energia e eficiência energética
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD 7. Sim
Acompanhamento constante da evolução das MTDs disponíveis no mercado e a sua aplicabilidade ao processo de 
fabrico da Celtejo.

2008

7. I. Sim
Acompanhamento constante da evolução das MTDs disponíveis no mercado e a sua aplicabilidade ao processo de 
fabrico da Celtejo.

2008

7. I. a) Sim Em constante implementação (nomeadamente em projetos recentes) Desde 2008

7. I. b) Sim
Implementado parcialmente (adição de biocidas nos circuitos das torres de arrefecimento de águas da cogeração e do 
branqueio da pasta)

Desde 2008

7. I. c) Sim
Instalação de filtros automáticos e manuais nos circuitos de águas mornas, águas quentes e de águas de 
arrefecimento, visando a remoção de sólidos orgânicos em suspensão ou parcialmente dissolvidos

Desde 2008

7. II. Sim Em constante implementação (nomeadamente em projetos recentes) 2007

7. II. a) Não 
Ainda não implementado, acções a serem analisadas após a implementação da Nova Caldeira de Recuperação (Tejo 
Project 2018)

A partir de Abril de 2018

7. II. b) Sim
Implementada com os projetos do tratamento secundário e nos circuitos de recolha e homogeneização das águas 
residuais do branqueamento

2007/2008

7. II. c) Sim
Implementada com os projetos do tratamento secundário e nos circuitos de recolha e homogeneização das águas 
residuais do branqueamento

2007/2008

7. II. d) Sim Implementado com o tratamento secundário 2007

7. II. e) Sim
Implementado com o tratamento secundário e melhorado com a nova instalação de desidratação de lamas 
secundárias

2007/2012

7. II. f) Sim Implementado com o tratamento secundário 2007

7. II. g) Não aplicável As lamas não são secas térmicamente, mas sim através de prensas centrífugas. -

7. II. h) Sim
Implementado parcialmente (no arrefecimento das águas residuais não tratadas na saída do branqueamento, 
recorrendo a permutadores de calor)

2008

MTD 8. Sim
Está implementado um sistema de monitorização aos principais parâmetros do processo conforme definido no BREF 
setorial

2004

MTD 9. Sim
Está implementado um sistema de monitorização das diferentes fontes de emissão associadas ao processo. A 
frequencia de monitorização (continuo ou pontual) é efetuada conforme o definido pelo BREF para cada parâmetro e 
na LA de que a Celtejo é titular.

2005

MTD 10. Sim
É efetuada a monitorização da qualidade do efluente liquido descarregado no meio recetor conforme o definido no 
titulo de utilização dos recursos hidricos para descarga de efluentes liquidos

1972

MTD 11. Sim Estão a ser efetuadas monitorizações desde Janeiro de 2015 2015

MTD 12. Sim
A avaliação e inventariação dos residuos da Celtejo, assim como, o respetivo sistema de gestão, fazem parte do 
sistema de gestão ambiental da empresa, Certificado segundo a Norma ISO 14001:2015

2008

12. a) Sim
A recolha seletiva de resíduos é parte integrante da Norma ISO 14001:2015, dispondo a fábrica de mais de 100 pontos 
de recolha seletiva de resíduos e um parque de armazenamento temporário.

2008

12. b) Não aplicável Não aplicável de acordo com o programa de separação e segregação de resíduos em vigor na Celtejo.

12. c) Sim Os resíduos passíveis de reutilização ou reciclagem são triados e tratados, de acordo com as tecnologias disponíveis. 2008

12. d) Sim Produto não conforme reintroduzido no processo de fabrico para reprocessamento. 1971-2018

12. e) Sim Iniciado com a queima de biomassa gerada no processo de descasque da madeira 2007

12. f) Sim Os resíduos produzidos, i.e., lamas da ETARi, são valorizados por processos de compostagem.

12. g) Sim De acordo com as necessidades do operador de gestão de resíduos contratado. 2008

MTD 13. Sim Utilização de ureia e ácido fosfórico no tratamento biológico, sempre que o balanço de nutrientes for deficiente 2007

MTD 14. Sim Constante melhoramento, de acordo com as MTDs, do processo de tratamento de águas residuais. 1971-2018

14. a) Sim Incluido na instalação inicial da fábrica 1971

14. b) Sim
1 - Instalação do Tratamento secundário (reatores MBBR); 2 - Instalação definitiva de uma centrifuga para lamas 
biológicas; 3 - Instalação de novo tratamento secundário com fase anoxica para controlo do teor de N no efluente final 
(reatores MBR); 4 - Nova torre de arrefecimento com 2 módulos 

1-2007; 2-2012; 3-Setembro de 2017; 4-
Setembro de 2017

Tratamento primário (fisico-químico)

Tratamento secundário (biológico)

Constitui MTD acompanhar e avaliar regularmente as emissões difusas de compostos reduzidos de enxofre totais a partir de fontes relevantes.

Constitui MTD efetuar a monitorização das emissões para a água a seguir especificadas, com a frequência indicada no BREF, em conformidade com as 

normas EN. Na falta destas, a MTD consiste em utilizar normas ISO, normas nacionais ou outras normas internacionais que garantam a obtenção de dados de 

qualidade científica equivalente.

1.1.8 Emissões para a água

Para reduzir as concentrações de nutrientes (azoto e fósforo) nas águas recetoras, constitui MTD substituir os aditivos químicos com elevados teores de azoto 

e de fósforo por aditivos com baixo teor dos mesmos.

Para reduzir as emissões de poluentes para as águas recetoras, constitui MTD utilizar as técnicas que se seguem.

Utilização de materiais no exterior

Pré-tratamento dos resíduos antes da eliminação

Para reduzir as quantidades de resíduos enviados para eliminação, constitui MTD instituir uma avaliação dos resíduos (incluindo inventários) e um sistema de 

gestão, de modo a facilitar a reutilização ou, se tal não for possível, a reciclagem dos resíduos, ou, se tal não for possível, outras formas de valorização, 

incluindo uma combinação das técnicas que se seguem.

Valorização de materiais e reciclagem in loco  de resíduos de processos

Valorização energética in loco  ou noutras instalações, de resíduos com elevado teor de matéria orgânica

Recolha seletiva das diversas frações de resíduos (incluindo separação e classificação de resíduos perigosos)

Mistura de frações de resíduos adequados para obter produtos passíveis de melhor utilização

Pré-tratamento dos resíduos dos processos antes da reutilização ou reciclagem

1.1.7 Gestão de resíduos

Aplicável a odores relacionados com o tratamento das águas residuais e o manuseamento das lamas, a fim de evitar a anaerobização das águas residuais e das lamas

Instalar sistemas de efluentes fechados com respiradouros controláveis; em certos casos, utilizar produtos químicos para reduzir a formação de sulfureto de 
hidrogénio e promover a sua oxidação nos sistemas de efluentes.

Evitar o sobrearejamento nos tanques de equalização, garantindo, contudo, uma homogeneização suficiente.

1.1.5 Emissões de odores

Constitui MTD efetuar periodicamente o controlo e a medição das emissões para a atmosfera especificadas no BREF, com a frequência indicada, em 

conformidade com as normas EN. Na falta destas, a MTD consiste em utilizar normas ISO, normas nacionais ou outras normas internacionais que garantam a 

obtenção de dados de qualidade científica equivalente.

1.1.6 Monitorização dos principais parâmetros dos processos e das emissões para a água e para a atmosfera

Constitui MTD monitorizar os principais parâmetros dos processos de acordo com o indicado no BREF.

Garantir uma capacidade de arejamento e uma homogeneização suficientes nos tanques de arejamento; inspecionar regularmente o sistema de arejamento.

Garantir o funcionamento adequado do sistema de recolha de lamas do clarificador secundário e do sistema de bombagem da recirculação de lamas

Limitar o tempo de retenção das lamas nos tanques de armazenagem, mediante o envio contínuo das mesmas para as unidades de desidratação.

Evitar a armazenagem das águas residuais nas bacias de derrames durante mais tempo do que o necessário; manter as bacias de derrames vazias.

Se forem utilizados secadores de lamas, tratar os gases de exaustão da secagem térmica das lamas por lavagem e/ou biofiltração (por exemplo, com filtros de 
compostagem).

Evitar a utilização de torres de refrigeração para as águas residuais não tratadas, recorrendo a placas permutadoras de calor.

Dimensionamento dos processos, das existências e dos reservatórios de água, condutas e caixas de modo a evitar tempos de retenção prolongados, zonas mortas 
ou zonas de mistura insuficiente nas redes de água e unidades conexas, para impedir a formação de depósitos não controlados e a decomposição de matéria 
orgânica e biológica.

Para evitar e reduzir a emissão de compostos odorosos provenientes do sistema de águas residuais, constitui MTD utilizar uma combinação das técnicas que 

se seguem.

Aplicável a odores relacionados com o confinamento dos circuitos de água

Utilizar biocidas, dispersantes ou agentes oxidantes (por exemplo, desinfeção catalítica com peróxido de hidrogénio) para o controlo dos odores e da decomposição 
biológica.

Instalar processos de tratamento internos («rins») para reduzir a concentração de matéria orgânica e, consequentemente, os possíveis odores na rede de água 
branca.
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ANEXO 3 – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS - CELTEJO - Empresa de Celulose do Tejo, S. A. 

BREF - Produção de pasta de papel, papel e cartão | Data de adoção: 09/2014 | Versão: 06.10.2017

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD 15. Sim Foi instalado um sistema de tratamento terceário do efluente pelo processo de ultrafiltração Setembro de 2017

MTD 16. Sim
A ETARI afeta à CELTEJO foi ampliada e contempla um novo sistema de tratamento biológico e tratamento terceário 
por ultrafiltração

2007

16. a) Sim
A ETARI afeta à CELTEJO foi ampliada e contempla um novo sistema de tratamento biológico e tratamento terceário 
por ultrafiltração

Desde Setembro de 2017

16. b) Sim Medida implementada desde que foi instalada a fase de tratamento biológico do efluente Desde 2007

16. c) Sim Medida implementada desde que foi instalada a fase de tratamento biológico do efluente Desde 2007

MTD 17. Sim
Utização das MTDs disponíves no mercado para reduzir as emissões de ruído, cumprindo os VLEs de acordo com as 
monitorizações do Ruído Ambiental (2012 e 2013).

Desde 2005

17. a) Sim
Implementado conforme acompanhamento evidenciado nos Relatórios Ambientais Anuais (Plano de Desempenho 
Ambiental). As duas últimas monitorizações anuais do Ruído Ambiental (2012 e 2013) demonstraram total 
cumprimento dos valores limites de exposição de ruído no exterior e do critério de incomodidade do ruído

Desde 2005

17. b) Sim
Tratando-se duma instalação existente, tem-se procurado, sempre que possivel, adotar esta técnica (exemplo dos 
novos edificios da nova linha de descasque e destroçamento da madeira)

Desde 2005

17. c) Sim

Implementado conforme acompanhamento evidenciado nos Relatórios Ambientais Anuais (Plano de Desempenho 
Ambiental). As duas últimas monitorizações anuais do Ruído Ambiental (2012 e 2013) demonstraram total 
cumprimento dos valores limites de exposição de ruído no exterior e do critério de incomodidade do ruído. A verificar 
de acordo com PDA-2015/2020.

Desde 2005

17. d) Sim Contemplado na nova linha de descasque e destroçamento da madeira 2008

17. e) Sim Implementado sempre que possivel Desde 2005

17. f) Sim Implementado sempre que possivel Desde 2005

17. g) Sim Contemplado desde a instalação da nova linha de descasque e destroçamento de madeira 2008

17. h) Sim
Tratando-se de uma instalação existente, tem-se procurado sempre que possivel adotar esta técnica (exemplo das 
barreiras acusticas instaladas na zona de martelagem dos eletrofiltros da caldeira de recuperação

Desde 2005

17. i) Sim Contemplado na instalação da nova linha de descasque e destroçamento de madeira 2008

17. j) Sim Contemplado na instalação da nova linha de descasque e destroçamento de madeira 2008

MTD 18. Sim
O desmantelamento de instalações é precedido de um rigoroso planeamento dos trabalhos, como parte integrante do 
caderno de encargos e projeto.

Desde 1996

18. a) Sim
Evitar em novos projetos os reservatórios e tubagens subterrâneas. A sua localização atual é conhecida e 
documentada em planta

Desde 2008

18. b) Sim Contemplado em procedimentos operacionais incluidos nas certificações ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 Desde 1996

18. c) A avaliar A contemplar quando necessário -

18. d) Sim Já implementado (nomeadamente na zona dos aterros) Desde 2007

18. e) A avaliar Não implementado -

MTD 19. Sim
Instalação do branqueamento (OOZeDD ou OOZEDP ou OOZePP), branqueando preferencialmente pasta de 
eucalipto - sequencia  TCF (OOZePP)

2008

19. a) Sim Instalação do sistema de cozimento Lo-Solids Cooking 2000

19. b) Sim Instalação dos sistema Oxytrack (duplo estágio de oxigénio) 2008

19. c) Sim 1 - Modificação da lavagem de pasta crua (3 estágios); 2 - Inclusão do 4º estágio de lavagem da pasta crua. 1-2004; 2-2008

19. d) Sim Reutilização parcial dos filtrados alcalinos do branqueamento 2008

19. e) Sim

1 - Recolha e reciclagem de derrames com introdução de tanque de recolha de derrames na área de cozimento e 
lavagem; 2 - Recolha e reciclagem de derrames com introdução de tanque de derrames na área da evaporação de 
licores; 3 - Novos tanques de recolha de derrames na área da lavagem/crivagem e na evaporação; 4 - Tanque de 
recolha e reutilização de águas brancas da máquina de secagem; 5 - Instalação de tanque de segregação de efluente 
alcalino e monitorização dos efluentes parciais nos sistemas de informação fabril (SIF); 6 - Dois novos tanques de licor 
fraco na evaporação (juntamente com o projeto de aumento de capacidade da evaporação)

1-1990; 2-1992; 3-2004; 4-2004; 5-
2011; 6-2012

19. f) Sim
1 - Aumento da capacidade de evaporação de 100 para 160 ton/h de água evaporada; 2 - Aumento da capacidade de 
evaporação de 160 para 220 ton/h de água evaporada; 3 - Instalação da Nova Caldeira de Recuperação com 
capacidade de queima de 1450 tDS/d de licor negro

1-2004; 2-2012; 3-Abril de 2018

19. g) Sim
1 - Primeira instalação de Stripping e reutilização de condensados; 2 - Aumento de capacidade da instalação de 
Stripping; 3 - Novo aumento de capacidade da instalação de Stripping

1-1988; 2-2004; 3-2012

Redução do ruído

Utilização, nos equipamentos e nas tubagens, de dispositivos de baixo ruído e amortecedores de ruído.

Isolamento das vibrações

Utilização de máquinas maiores de manipulação de madeiras, com vista a reduzir os tempos de elevação e de transporte e o ruído decorrente do empilhamento da 
rolaria ou da sua queda para a mesa de alimentação.

Insonorização dos edifícios

Programa de redução do ruído

Planeamento estratégico da localização dos equipamentos, das unidades e dos edifícios

Técnicas operacionais e de gestão em edifícios que contenham equipamentos ruidosos

Quando é necessária uma maior remoção de substâncias orgânicas, azoto ou fósforo, constitui MTD utilizar um tratamento terciário, como o referido no ponto 

1.7.2.2.

Para reduzir a emissão de poluentes para as águas recetoras a partir de instalações de tratamento biológico de águas residuais, constitui MTD utilizar todas as 

técnicas que se seguem.

Conceção e funcionamento adequados da estação de tratamento biológico

Controlo regular da biomassa ativa

Ajuste da adição de nutrientes (azoto e fósforo) às necessidades reais da biomassa ativa

Manutenção de capacidade suficiente na evaporação da lixívia negra e caldeira de recuperação, para acomodar picos de carga

Extração (stripping)  dos condensados contaminados e reutilização de condensados no processo

Lavagem e crivagem fechada e eficiente da pasta crua

Recirculação parcial da água processual no branqueamento

Monitorização e contenção eficaz dos derrames, incluindo a recuperação de substâncias e energia

Estabelecer instruções para o esvaziamento dos equipamentos de processos, dos reservatórios e das tubagens.

1.1.9 Emissões de ruído

Para reduzir as emissões de ruído da produção de pasta e papel, constitui MTD utilizar uma combinação das técnicas que se seguem.

Cozimento modificado antes do branqueamento

Deslenhificação com oxigénio antes do branqueamento

Garantir uma desativação «limpa» da instalação (por exemplo, promover a limpeza e a reabilitação do sítio). Devem salvaguardar-se as funções naturais do solo, se 
possível.

Utilizar um programa de monitorização, especialmente no que respeita às águas subterrâneas, a fim de detetar eventuais impactos futuros no sítio ou nas zonas 
circundante

Elaborar e manter um programa de cessação de atividade ou encerramento das instalações baseado numa análise de riscos, programa esse que deve incluir uma 
organização transparente das atividades de desativação, tendo em conta as condições locais específicas.

1.2. CONCLUSÕES MTD PARA O PROCESSO DE PRODUÇÃO DE PASTA KRAFT

1.2.1 Águas residuais e emissões para a água

Para reduzir a emissão de poluentes para as águas recetoras de toda a instalação, constitui MTD utilizar branqueamento TCF ou branqueamento ECF moderno 

(ver descrição no ponto 1.7.2.1), e uma combinação adequada das técnicas indicadas em MTD 13, MTD 14, MTD 15 e MTD 16, bem como das técnicas a seguir 

indicadas.  Consultar VEA-MTD no BREF.

Aperfeiçoamento dos métodos de trabalho, reduzindo, por exemplo, a altura da qual a rolaria é libertada no processo de empilhamento ou na mesa de alimentação; 
informação imediata dos trabalhadores sobre o nível de ruído.

Confinamento dos equipamentos e unidades ruidosos

1.1.10 Desativação

Para evitar os riscos de poluição aquando do desmantelamento de uma instalação, constitui MTD utilizar as técnicas gerais a seguir indicadas.

Evitar a inclusão de reservatórios e tubagens subterrâneos no projeto ou garantir que a sua localização é conhecida e documentada.
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD 20. Sim
Instalados durante o projeto de ampliação da capacidade da fábrica, nomeadamente na área do cozimento e lavagem 
da pasta, nos tanques de licor e condensados da evaporação.

2004

20. a) Sim
Instalados durante o projeto de ampliação da capacidade da fábrica, nomeadamente na área do cozimento e lavagem 
da pasta, nos tanques de licor e condensados da evaporação.

2004

20. a) i. Sim idem linha anterior 2004

20. a) ii. Sim idem linha anterior 2004

20. a) iii. Sim idem linha anterior 2004

20. b) Sim
1 - Incineração de gases não condensáveis concentrados e diluidos no forno de cal, instalada uma flare como 
equipamento de reserva na proximidade do queimador do forno de cal; 2 - Incluido no projeto da nova caldeira de 
recuperação

1.2004; 2-A partir de Abril de 2018

20. c) Sim Implementado 2004

MTD 21. Sim MTDs aplicadas de acordo com o descrito abaixo em projetos de aumento de capacdade. 2004-2018

21. a) Sim
1 - Aumento da capacidade de evaporação de 69 para 72% de sólidos; 2 - Aumento da capacidade de evaporação de 
160 para 220 ton/h de água evaprada, mantendo-se a capacidade de concentrar o licor negro até 72% de sólidos

1-2004; 2-2012

21. b) Sim
Aumento da capacidade da caldeira de recuperação e melhoria do sistema de controlo da mistura ar-
combustivel/monitorização das emissões gasosas da caldeira de recuperação. Também contemplado na nova CR

2004 e Tejo Project 2018 Abril de 2018 
nova CR

21. c) Sim
1 - Instalação de scrubber (lavador de gases) alcalino na chaminé do tanque de dissolução de smelt da caldeira de 
recuperação; 2 - Com a nova CR, os gases do tanque de dissolução de smelt são lavados num novo scrubber, 
passam por um condensador e são queimados na fornalha da nova caldeira

1-2004; 2-Abril de 2018

MTD 22. A implementar

Atualmente implementado parcialmente face à existência de uma caldeira de recuperação antiga, onde as principais 
melhorias ao nível da otimização do sistema de combustão foram realizados no ultimo aumento da capacidade da 
caldeira (modificação do sistema de distribuição de ar de combustão; passando a 1 nível de ar primário, 2 níveis de ar 
secundário e 2 níveis de ar terceário /alterações no sistema DCS ao nivel do controlo das condições de queima do licor 
negro. Com a implementação da nova caldeira de recuperação no âmbito do Tejo Project 2018 todas estas medidas 
estão contempladas e esta caldeira terá também injecção de ar quartenário aumentando a eficiencia da queima e a 
redução da formação de NOx.

2004 e a partir de Abril de 2018

22. a) A implementar idem linha anterior 2004-2018

22. b) A implementar idem linha anterior 2004-2018

22. c) A implementar idem linha anterior 2004-2018

MTD 23. Sim

1 - Substituição do primeiro eletrofiltro original por outro de maior capacidade; 2 - Substituição do segundo electrofiltro 
original por outro de maior capacidade, associado à instalação de uma nova chaminé de 100 m dedicada para a 
caldeira de recuperação; 3 - Instalação com a Nova Caldeira de Recuperação de 2 novos precipitadores 
electrostáticos (ESP) para a remoção de particulas, cada um com 1 câmara e com 4 campos por câmara

1-2000; 2-2004; 3-A partir de Abril de 
2018

MTD 24. Sim Conjugação das MTDs abaixo descritas. 1988-2010

24. a) Sim Utilização de gás natural ou fuelóleo de baixo teor de enxofre 2010

24. b) Sim Apenas se incineram os gases odorosos concentrados provenientes da coluna de stripping 1988

24. c) Sim
Instalação de novo filtro de lamas de maior capacidade e aumento de capacidade do forno de cal, por instalação do 
sistema Flash-Dry. Implementação de nova metodologia analitica de determinação do teor de Na2S nas lamas de cal

2004

24. d) Sim
Instalação de tratamento de emissões atmosféricas do forno de cal constituida por um scrubber e por um electrofiltro 
de 1 câmara e 2 campos.

1994

MTD 25. Sim Conjugação das MTDs abaixo descritas. 1994-2004

25. a) Sim
Melhorias no sistema DCS do forno de cal e no sistema de monitorização das emissões atmosféricas, associadas ao 
projeto de ampliação da fábrica, possibilitando o controlo on-line do excesso de oxigénio

2004

25. b) Sim
Instalação de novo filtro de lamas de maior capacidade e aumento de capacidade do forno de cal, por instalação do 
sistema Flash-Dry. Implementação de nova metodologia analitica de determinação do teor de Na2S nas lamas de cal

2004

25. c) Sim
Instalação de tratamento de emissões atmosféricas do forno de cal constituida por um scrubber e por um electrofiltro 
de 1 câmara e 2 campos.

1994

equipamentos e medidas de segurança.

Incineração de gases não condensáveis concentrados e diluídos

Registo da indisponibilidade do sistema de incineração e de quaisquer emissões resultantes

Para reduzir as emissões de odores e as emissões de compostos reduzidos de enxofre total devidos a gases fortes e fracos, constitui MTD evitar as emissões 

difusas, através da recolha de todos os gases de exaustão de origem processual que contenham enxofre, incluindo dos respiradores com emissões 

sulfurosas, aplicando as técnicas que se seguem.

1.2.2.   Emissões para a atmosfera

1.2.2.1 Redução das emissões de gases odorosos fortes e fracos

Sistemas de recolha de gases malodorosos fortes e fracos, designadamente:

coberturas, exaustores, condutas e sistemas de extração com capacidade suficiente;

sistema de deteção contínua de fugas;

Sistemas de alimentação de ar distribuído, por exemplo através da utilização de registos e diferentes pontos de entrada de ar

Para reduzir as emissões de NOx de uma caldeira de recuperação, constitui MTD utilizar um sistema otimizado de combustão que inclua todas as 

características a seguir indicadas. Consultar VEA-MTD no BREF.

Controlo computorizado da combustão

Otimização da mistura combustível-ar

Para reduzir as emissões de SO2 e TRS de uma caldeira de recuperação, constitui MTD utilizar uma combinação das técnicas que se seguem. Consultar VEA-

MTD no BREF.

1.2.2.2 Redução das emissões das caldeiras de recuperação

Para reduzir as emissões de TRS dos fornos de cal, constitui MTD utilizar uma das técnicas a seguir indicadas, ou uma combinação das mesmas. Consultar 

VEA-MTD no BREF.

1.2.2.3 Redução das emissões dos fornos de cal

Para reduzir as emissões de SO2 de um forno de cal, constitui MTD utilizar uma das técnicas a seguir indicadas, ou uma combinação das mesmas. Consultar 

VEA-MTD no BREF.

Para reduzir as emissões de poeiras de uma caldeira de recuperação, constitui MTD a utilização de precipitadores eletrostáticos ou uma combinação destes 

com lavadores de gases. Consultar VEA-MTD no BREF.

Controlo do excesso de oxigénio

Controlo do teor de Na2S das lamas de cal de alimentação

Combinação de um precipitador eletrostático e de um lavador de gases com meio alcalino

Seleção dos combustíveis/combustíveis com baixo teor de enxofre

Incineração limitada de gases odorosos concentrados no forno de cal

Controlo do teor de Na2S das lamas de cal de alimentação

Lavagem alcalina dos gases

Combustão otimizada

Lavagem de gases

Aumento do teor de sólidos secos da lixívia negra
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD 26. Sim Conjugação das MTDs abaixo descritas. 2004-2010

26. a) Sim
Melhorias no sistema DCS do forno de cal e no sistema de monitorização das emissões atmosféricas, associadas ao 
projeto de ampliação da fábrica, possibilitando o controlo on-line do excesso de oxigénio, teor de CO e razão 
ar/combustivel

2004

26. b) Sim
Melhorias no sistema DCS do forno de cal e no sistema de monitorização das emissões atmosféricas, associadas ao 
projeto de ampliação da fábrica, possibilitando o controlo on-line do excesso de oxigénio, teor de CO e razão 
ar/combustivel

2004

26. c) Sim
Com o inicio da queima do gás natural no forno de cal instalaram-se novos queimadores dual de baixa emissão de 
NOx

2010

26. d) Sim
Inicio da queima de gás natural no forno de cal. Efeito algo esbatido atendendo à necessidade de se manter a queima 
de gases não condensáveis concentrados (CNCG), tendencialmente com maiores teores de azoto, comparativamente 
com o gás natural ou outros combustiveis liquidos

2010

MTD 27. Sim
Instalação de tratamento de emissões atmosféricas do forno de cal constituida por um scrubber e por um electrofiltro 
de 1 câmara e 2 campos.

1994

MTD 28. Sim
Instalação de tratamento de emissões atmosféricas do forno de cal constituida por um scrubber e por um electrofiltro 
de 1 câmara e 2 campos.

1994

MTD 29. A implementar MTDs contempladas no projeto da nova caldeira de recuperação. Abril de 2018

29. a) A implementar Contemplado na nova caldeira de recuperação Abril de 2018

29. b) A implementar Contemplado na nova caldeira de recuperação Abril de 2018

MTD 30. Sim
Foi implementado quando foi efetuada a substituição do segundo eletrofiltro da atual caldeira de recuperação. A nova 
caldeira de recuperação que entrará em funcionamento em Abril de 2018 também terá esta recirculação

2004 / Abril de 2018

MTD 31. Sim Implementado e certificado um Sistema de Gestão Energética de acordo com a Norma ISO 50001:2011. 2012

31. a) Não aplicável
A casca produzida na CELTEJO é queimada na caldeira de biomassa da Rodão Power, localizada no mesmo site mas 
pertença da EDP Bioeléctrica

-

31. b) A implementar Contemplado na nova caldeira de recuperação Abril de 2018

31. c) Sim Em análise permanente face aos requisitos da certificação ISO 50001 2012

31. d) Sim Foi efetuado o fecho de circuitos de água na lavagem e crivagem da pasta e com o fecho parcial no branqueamento 2004/2008

31. e) Sim Contemplada na instalação de branqueamento de pasta 2008

31. f) Sim Contemplado aquando da ampliação da evaporação 2012

31. g) A implementar
1 - Instalação de scrubber alcalino na chaminé do tanque de dissolução de smelt da caldeira de recuperação; 2 - A 
incluir na nova CR: o calor dos gases do tanque de dissolução são recuperados antes da sua queima na nova CR

1-2004; 2-Abril de 2018

31. h) Sim
Contemplado no aquecimento de águas das caldeiras e nas águas do processo. Esta medida também está 
contemplada na Nova CR

1971/Abril de 2018

31. i) Sim Em análise permanente face aos requisitos da certificação ISO 50001 2012

31. j) Sim Implementado no SIF um modelo de gestão energética das instalações fabris 2012

31. k) A avaliar -

31. l) A implementar Contemplado no projeto da nova CR Abril de 2018

31. m) Sim Implementado com a entrada em funcionamento do branqueamento 2008

31. n) Sim Implementado e a contemplar em novos projetos. Contemplado no projeto da nova CR 2004/2008/Abril de 2018

31. o) Sim Implementado na secagem de pasta 2004

31. p) Sim Implementado e a contemplar em novos projetos. Contemplada no projeto da nova CR 2004/2008/Abril de 2018

31. q) Sim Implementado aquando da certificação ISO 14001 (considerado no projeto dimensionamento de novos equipamentos) Desde 2008

MTD 32. Sim MTDs implementadas de acordo com o descrito abaixo. 1988-2018

32. a) Sim Implementado na evaporação e medida otimizada com a implantação da nova caldeira de recuperação 2012/Abril de 2018

32. b) A implementar
Pressão e temperatura sempre maximizadas, dentro dos limites do projeto da atual caldeira de recuperação; a 
aproximação aos 100 bar e 510ºC só poderão ser contemplado na nova CR 

Abril de 2018

32. c) Sim
A atual turbina já funciona com pressões minimas de vapor na extração. Situação que será otimizada com a instalação 
da nova turbina GE associada à nova caldeira de recuperação 

2013/Abril de 2018

32. d) Sim Instalada turbina AEG de condensação maximizada no aproveitamento de vapor e produção de energia elétrica 1988

32. e) Sim Já implementado e otimizado com a implementação da nova CR e nova turbina 2004/Abril de 2018

32. f) Sim
Implementado aquando do revamping da atual caldeira de recuperação (água a 110/115ºC). Com o Tejo Project 2018 
a água de alimentação à nova caldeira passará a estar a 150ºC.

2004/Abril de 2018

Otimização dosqueimadores/da queima

Incineração por fases

Otimização e controlo da combustão

Otimização da mistura combustível-ar

Utilização de queimadores com baixo nível de NOx

Seleção dos combustíveis/combustíveis com baixo teor de N

f) Pré-aquecimento da água de alimentação das caldeiras a uma temperatura próxima da temperatura de ebulição

Dimensionamento adequado das tubagens, das bombas e dos ventiladores

Utilização de bombas de vácuo eficientes

Otimização dos níveis dos tanques

Para aumentar a eficiência da produção de energia elétrica, constitui MTD utilizar uma combinação das técnicas que se seguem.

a) Teor elevado de sólidos secos na lixívia negra (aumenta o rendimento das caldeiras, a produção de vapor e, por conseguinte, a produção de eletricidade)

b) Elevadas pressões e temperaturas nas caldeiras de recuperação; nas caldeiras de recuperação novas, a pressão pode ser de 100 bar e a temperatura de 510 .oC

c) Pressão do vapor à saída das turbinas de contrapressão tão baixa quanto tecnicamente exequível

d) Turbinas de condensação para o aproveitamento do excesso de vapor para a produção de eletricidade

Sistemas secundários de aquecimento eficientes

Para reduzir as emissões de NOx provenientes da incineração de gases odorosos fortes concentrados em queimadores de TRS específicos, constitui MTD 

utilizar uma das técnicas que se seguem ou uma combinação das mesmas. Consultar VEA-MTD no BREF.

Para reduzir as emissões de SO2 da incineração de gases odorosos fortes em queimadores de TRS específicos, constitui MTD utilizar um lavador de SO2 com 

meio alcalino. Consultar VEA-MTD no BREF.

Instalações de evaporação de alta eficiência

Recuperação do calor dos tanques de dissolução, por exemplo através de lavadores de gases de exaustão

Recuperação e utilização de correntes de efluentes a baixa temperatura e de outras fontes de calor residual para o aquecimento de edifícios, da água de alimentação 
das caldeiras e da água a utilizar nos processos

Utilização adequada do calor secundário e dos condensados secundários

e) Turbinas de alta eficiência

Monitorização e controlo dos processos por recurso a sistemas avançados de controlo

Otimização da rede integrada de permutadores de calor

Recuperação de calor dos efluentes gasosos da caldeira de recuperação, entre o precipitador eletrostático e o ventilador

Maior consistência possível da pasta nas fases de crivagem e lavagem

Utilização de controlo da velocidade em grandes motores

Para reduzir as emissões de poeiras dos fornos de cal, constitui MTD a utilização de precipitadores eletrostáticos ou uma combinação destes com lavadores 

de gases. Consultar VEA-MTD no BREF.

1.2.3.   Produção de resíduos

Para evitar a produção de resíduos e minimizar a quantidade de resíduos sólidos a eliminar, constitui MTD a reutilização no processo das cinzas dos 

precipitadores eletrostáticos das caldeiras de recuperação.

1.2.4.   Consumo de energia e eficiência energética

Para reduzir o consumo de energia térmica (vapor), maximizar o rendimento dos sistemas de transporte de energia utilizados e reduzir o consumo de 

eletricidade, constitui MTD utilizar uma combinação das técnicas a seguir indicadas.

Elevado teor de sólidos secos da casca, por recurso a prensas eficientes ou a secagem

Caldeiras de alta eficiência na produção de vapor, por exemplo, com baixas temperaturas dos gases de combustão

Fecho de circuitos de água, incluindo nas instalações de branqueamento

Elevada consistência da pasta (técnica de média ou elevada consistência)

1.2.2.4 Redução das emissões dos queimadores de gases odorosos fortes (queimadores de TRS específicos)

Para reduzir as emissões de NOx dos fornos de cal, constitui MTD utilizar uma combinação das técnicas que se seguem. Consultar VEA-MTD no BREF.
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32. g) Sim Já implementado e também contemplado na Nova CR 1971/Abril de 2018

Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

MTD 33. Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

33. a) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

33. b) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

33. c) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

33. d) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

33. e) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

33. f) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

33. g) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

33. h) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

33. i) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

33. j) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

33. k) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

MTD 34. Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

MTD 35. Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

35. a) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

35. b) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

MTD 36. Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

36. a) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

36. b) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

36. c) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

MTD 37. Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

37. a) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

37. b) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

MTD 38. Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

38. a) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

38. b) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

38. c) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

38. d) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

38. e) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

38. f) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

38. g) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

38. h) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

38. i) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

38. j) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

38. k) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

MTD 39. Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

39. a) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

39. b) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

39. c) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

39. d) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

39. e) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

39. f) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

Monitorização e contenção eficaz dos derrames, incluindo sistemas de recuperação de produtos químicos e energia

g) Pré-aquecimento do ar de combustão e do combustível de alimentação das caldeiras

Tratamento anaeróbio do condensado da evaporação

1.3 CONCLUSÕES MTD PARA O PROCESSO DE PRODUÇÃO DE PASTA PELO SULFITO

1.3.1 Águas residuais e emissões para a água

A fim de prevenir e reduzir a emissão de poluentes para o meio recetor, constitui MTD utilizar uma combinação adequada das técnicas indicadas em MTD 13, 

MTD 14, MTD 15 e MTD 16, bem como das técnicas a seguir indicadas. Consultar VEA-MTD no BREF.

Cozimento prolongado antes do branqueamento

Deslenhificação com oxigénio antes do branqueamento

Crivagem em circuito fechado e lavagem eficiente da pasta crua

Otimização dos níveis dos reservatórios

Para aumentar a eficiência da produção de energia elétrica, constitui MTD utilizar uma combinação das técnicas que se seguem.

Elevadas pressões e temperaturas nas caldeiras de recuperação

Pressão do vapor à saída das turbinas de contrapressão tão baixa quanto tecnicamente possível

Pré-aquecimento do ar de combustão e do combustível introduzidos nas caldeiras

Turbinas de condensação para o aproveitamento do excesso de vapor para a produção de eletricidade

Turbinas de alta eficiência

Pré-aquecimento da água de alimentação das caldeiras a uma temperatura próxima da temperatura de ebulição

Recuperação e utilização das correntes de efluentes com temperatura, baixa e de outras fontes de calor residual, para o aquecimento de edifícios, da água de 
alimentação das caldeiras e da água a utilizar nos processos

Utilização adequada do calor secundário dos condensados secundários

Monitorização e controlo dos processos por recurso a sistemas de controlo avançados

Otimização da rede integrada de permutadores de calor

Assegurar a máxima consistência possível da pasta nas fases de crivagem e limpeza

Para reduzir as emissões de poeiras e de SO2 das caldeiras de recuperação, constitui MTD utilizar uma das técnicas a seguir indicadas e limitar as lavagens 

ácidas nos lavadores de gases ao mínimo necessário para garantir o seu funcionamento adequado. Consultar VEA-MTD no BREF.

Para reduzir as emissões de NOx de uma caldeira de recuperação, constitui MTD utilizar um sistema de combustão otimizado que inclua uma das técnicas a 

seguir indicadas, ou uma combinação das mesmas. Consultar VEA-MTD no BREF.

Otimização das caldeiras de recuperação mediante o controlo das condições de combustão

1.3.2 Emissões para a atmosfera

Para evitar e reduzir as emissões de SO2, constitui MTD a recolha e recuperação de enxofre das correntes concentradas, provenientes da produção do ácido de 

cozimento, do cozimento, dos difusores ou dos tanques de descompressão.

Para evitar e reduzir as emissões sulfurosas difusas e as emissões odoríferas da lavagem, da crivagem e da evaporação, constitui MTD a recolha dos gases 

fracamente odorosos e a aplicação de uma das técnicas a seguir indicadas. Consultar VEA-MTD no BREF.

Injeção faseada do licor

Redução não catalítica seletiva (SNCR)

Incineração numa caldeira de recuperação

Lavadores de gases

Utilização de precipitadores eletrostáticos ou multiciclones com lavadores de gases Venturi multiandares

Utilização de precipitadores eletrostáticos ou multiciclones com lavadores de gases multiandares a jusante

1.3.3  Consumo de energia e eficiência energética

Para reduzir o consumo de energia térmica (vapor), maximizar o rendimento dos vetores de energia utilizados e reduzir o consumo de eletricidade, constitui 

MTD utilizar uma combinação das técnicas a seguir indicadas.

Utilização de cascas com humidade baixa, por recurso a prensas eficientes ou a secagem

Utilização de caldeiras de alta eficiência (por exemplo, baixas temperaturas dos gases de combustão)

Utilização de sistemas de aquecimento secundário eficientes

Fecho de circuitos de águas, incluindo na instalação de branqueamento

Utilização de concentrações elevadas de pasta (técnicas de consistência média ou elevada)

Evaporação do efluente da extração alcalina a quente e incineração dos concentrados em caldeiras com soda.

Branqueamento TCF.

Branqueamento em circuito fechado

Remoção e recuperação do SO2 dos condensados dos evaporadores

Pré-branqueamento com MgO e recirculação do efluente de lavagem da pasta crua.

Ajustamento do pH do licor fraco a montante da/na evaporação.
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Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

MTD 40. Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

40. a) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

40. b) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

40. c) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

40. d) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

40. e) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

40. f) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

MTD 41. Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

41. a) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

41. b) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

41. c) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

41. d) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

41. e) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

41. f) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

MTD 42. Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

42. a) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

42. b) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

42. c) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

42. d) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

42. e) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

MTD 43. Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

43. a) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

43. b) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

43. c) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

43. d) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

MTD 44. Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

44. a) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

44. b) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

44. c) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

MTD 45. Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

MTD 46. Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

46. a) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

46. b) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

46. c) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

Fluxo em contracorrente das águas dos processos; separação dos circuitos de água

Branqueamento de elevada consistência

Fase de lavagem antes da refinação da pasta mecânica de resinosas com pré-tratamento das estilhas

Substituição de NaOH por Ca(OH)2 ou Mg(OH)2 no branqueamento com peróxidos

1.4 CONCLUSÕES MTD PARA A PRODUÇÃO DE PASTA MECÂNICA E QUIMICOMECÂNICA

1.4.1  Águas residuais e emissões para a água

Para reduzir o consumo de água crua, a produção de águas residuais e as cargas de poluentes, constitui MTD utilizar uma combinação adequada das técnicas 

indicadas em MTD 13, MTD 14, MTD 15 e MTD 16, bem como das técnicas a seguir indicadas. Consultar VEA-MTD no BREF.

Revestimento com materiais duros das zonas de armazenagem do papel para reciclagem

Recolha das escorrências contaminadas das zonas de armazenagem de papel para reciclagem, com envio para uma estação de tratamento de águas residuais (as 
águas pluviais não contaminadas, como as escorrências das coberturas, podem ser descarregadas separadamente)

Confinamento da zona de armazenagem do papel para reciclagem com vedações de proteção contra o vento

Limpeza regular da zona de armazenagem, desimpedimento dos acessos rodoviários e esvaziamento das caixas de esgotos, de modo a reduzir as emissões difusas de 
poeiras. Desta forma, é possível reduzir o arrastamento pelo vento de fragmentos de papel e de fibras, bem como o esmagamento de papel pelo tráfego local, o que 
pode ocasionar emissões adicionais de poeiras, especialmente na estação seca.

Recuperação de fibras e de cargas; tratamento da água branca (fabrico de papel)

Otimização do dimensionamento e da construção dos tanques e tinões (indústria do papel).

Utilização de refinadores eficientes do ponto de vista energético

Recuperação em larga escala do calor secundário dos refinadores de pasta quimicotermomecânica ou quimicomecânica e reutilização do vapor recuperado na secagem 
do papel ou da pasta

Minimização das perdas de fibras por recurso a sistemas eficientes de refinação dos rejeitados (refinadores secundários)

Instalação de equipamentos de poupança de energia, incluindo processos de controlo automático em vez de sistemas manuais

1.4.2.   Consumo de energia e eficiência energética

1.5.   CONCLUSÕES MTD PARA O PROCESSAMENTO DE PAPEL PARA RECICLAGEM

1.5.1   Gestão dos materias

Para evitar a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, ou reduzir os riscos conexos, e para reduzir a deslocação pelo vento do papel para reciclagem 

e as emissões difusas de poeiras dos estaleiros de papel para reciclagem, constitui MTD utilizar uma das técnicas a seguir indicadas, ou uma combinação das 

mesmas.

A fim de reduzir o consumo de energia térmica e elétrica, constitui MTD utilizar uma combinação das técnicas que se seguem.

Redução do consumo de água crua por recurso a sistemas de tratamento interno e recirculação da água dos processos

Redução da utilização direta de vapor através de uma integração cuidadosa dos processos, nomeadamente por recurso à análise Pinch

Armazenagem dos fardos ou do papel a granel sob coberturas, de modo a proteger o material dos agentes atmosféricos (humidade, processos de degradação 
microbiológica, etc.)

Alta consistência da desintegração do papel para reciclar, para separação das fibras

Crivagem grosseira e fina eficientes, através da otimização do desenho do rotor, dos crivos e da sua operação, de modo a permitir a utilização de equipamentos de 
menores dimensões com menor consumo específico de energia

Aplicação de conceitos de poupança de energia na preparação da pasta, extraindo as impurezas o mais cedo possível no processo, utilizando componentes mecânicos 
em menor número e otimizados, de modo a restringir o processamento das fibras com utilização intensiva de energia

Monitorização e controlo contínuos da qualidade da água dos processos

Prevenção e eliminação dos biofilmes por recurso a métodos que minimizem as emissões de biocidas

Remoção do cálcio da água dos processos por precipitação controlada de carbonato de cálcio

1.5.2   Águas residuais e emissões para a água

Para reduzir o consumo de água crua, a produção de águas residuais e as cargas de poluentes, constitui MTD utilizar uma combinação das técnicas a seguir 

indicadas.

Separação das redes de água

Fluxo em contracorrente das águas dos processos e recirculação da água

Reciclagem parcial das águas residuais tratadas, após o tratamento biológico

Clarificação da água branca

1.5.3.   Consumo de energia e eficiência energética

Para prevenir e reduzir a emissão de poluentes das águas residuais para as águas recetoras de toda a instalação, constitui MTD utilizar uma combinação 

adequada das técnicas indicadas em MTD 13, MTD 14, MTD 15, MTD 16, MTD 43 e MTD 44. Consultar VEA-MTD no BREF.

Para proporcionar um sistema avançado de confinamento dos circuitos de água nas instalações que processam papel para reciclagem e para evitar eventuais 

efeitos negativos decorrentes de uma maior reciclagem das águas dos processos, constitui MTD utilizar uma das técnicas a seguir indicadas, ou uma 

combinação das mesmas.

Constitui MTD reduzir o consumo de energia elétrica das instalações de produção de papel de fibras recicladas por recurso a uma combinação das técnicas a 

seguir indicadas.
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Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

MTD 47. Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

47. a) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

47. b) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

47. c) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

47. d) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

MTD 48. Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

48. a) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

48. b) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

48. c) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

48. d) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

48. e) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

48. f) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

MTD 49. Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

49. a) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

49. b) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

MTD 50. Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

MTD 51. Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

MTD 52. Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

52. a) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

52. b) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

52. c) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

52. d) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

MTD 53. Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

53. a) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

53. b) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

53. c) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

53. d) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

53. e) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

53. f) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

53. g) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

53. h) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

53. i) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

53. j) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

53. k) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

53. l) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

53. m) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

53. n) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

53. o) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

53. p) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

53. q) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

53. r) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

53. s) Não aplicável Não aplicável ao processo de fabrico da Celtejo.

a) Otimização do dimensionamento e da construção dos tanques e tinões

b) Recuperação de fibras e de cargas; tratamento da água branca

c) Recirculação da água

d) Otimização dos chuveiros da máquina de papel

a) Melhoria do planeamento do processo de produção de papel

b) Gestão dos circuitos de água, para adaptação às alterações

c) Preparação da estação de tratamento de águas residuais para enfrentar alterações

d) Reutilização das lamas fibrosas provenientes do tratamento primário das águas residuais

Recuperação/reciclagem dos pigmentos de revestimento

Pré-tratamento dos efluentes que contenham pigmentos de revestimento

Para prevenir e reduzir a emissão de poluentes das águas residuais para as águas recetoras de toda a instalação, constitui MTD utilizar uma combinação 

adequada das técnicas indicadas em MTD 13, MTD 14, MTD 15, MTD 47, MTD 48 e MTD 49. (Consultar VEA-MTD no BREF)

a) Recuperação de fibras e de cargas; tratamento da água branca

b) Sistema de recirculação das aparas

c) Recuperação/reciclagem dos pigmentos de revestimento

d) Ajuste do sistema de aparas e das capacidades dos tinões

e) Minimização da descarga de aditivos químicos (p. ex., agentes antigordura e agentes hidrófobos) que contenham compostos perfluorados ou polifluorados ou da sua 
formação

f) Utilizar produtos com baixo teor de AOX (p. ex., em substituição dos agentes de resistência à humidade à base de resinas de epicloridrina)

Tecnologias de refinação de vanguarda

Aquecimento com vapor da caixa da banda contínua, para melhorar as propriedades de drenagem/capacidade de desidratação

Sistema de vácuo otimizado (p. ex., utilização de turboventiladores em vez de bombas de anel de água)

Otimização da geração e manutenção do sistema de distribuição

Técnicas de crivagem economizadoras de energia (otimização do desenho de rotor, dos crivos e do funcionamento destes)

Boas práticas de refinação, com recuperação de calor dos refinadores

Desidratação otimizada na fase de prensagem do processamento na máquina de papel/prensa de nip  largo

Recuperação do vapor condensado e utilização de sistemas eficientes de recuperação de calor do ar de exaustão

Redução da utilização direta de vapor através de uma integração cuidadosa dos processos, nomeadamente por recurso à análise Pinch

Refinadores de alta eficiência

Otimização da recuperação de calor, do sistema de ar e do isolamento

Utilização de motores de alta eficiência (EFF1)

Recuperação do calor do ar de exaustão quente por infravermelhos

Para reduzir as emissões de pigmentos de revestimento e aglutinantes que possam perturbar a estação de tratamento biológico das águas residuais, constitui 

MTD utilizar a técnica «(a)» que seguidamente se descreve, ou, se tal não for tecnicamente viável, a técnica «(b)».

Para reduzir o consumo de água crua e as emissões de água das fábricas de papéis especiais, constitui MTD utilizar uma combinação das técnicas a seguir 

indicadas.

1.6.   CONCLUSÕES MTD PARA A PRODUÇÃO DE PAPEL E PROCESSOS AFINS

1.6.1.   Águas residuais e emissões para a água

Para reduzir a produção de águas residuais, constitui MTD utilizar uma combinação das técnicas que se seguem.

1.6.4.   Consumo de energia e eficiência energética

A fim de reduzir o consumo de energia térmica e elétrica, constitui MTD utilizar uma combinação das técnicas que se seguem.

1.6.3.   Produção de resíduos

A fim de minimizar a quantidade de resíduos sólidos a eliminar, constitui MTD evitar a produção de resíduos e executar as operações de reciclagem por 

recurso a uma combinação das técnicas a seguir indicadas (ver MTD geral 12).

1.6.2.   Emissões para a atmosfera

Para reduzir as emissões de COV dos dispositivos de revestimento off line  ou em linha, constitui MTD escolher as composições de revestimentos que 

reduzem as emissões de COV.

Otimização do modo de funcionamento de refinadores existentes (p. ex., redução dos requisitos de carga em vazio)

Conceção otimizada da bombagem, controlo da velocidade das bombas, unidades sem engrenagens

Pré-aquecimento da água do chuveiro com um permutador de calor

Utilização do calor residual para secagem das lamas ou o aproveitamento da biomassa desidratada

Recuperação de calor dos ventiladores axiais (caso sejam utilizados) para o fornecimento de ar à câmara de secagem

Recuperação de calor dos gases de escape da gaiuta Yankee por recurso a uma torre biológica
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5.1.1.1 A. Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 1971-2018

A. i) Sim Os reservatórios são construidos em materiais compatíveis e resistentes às substâncias a armazenar. 1971

A. ii) Sim
O design dos reservatórios é pensado em função da substância a armazenar e na forma como a carga e descarga é 
efetuada.

1971

A. iii) Sim
O sistema de controlo, DCS, informa os operadores do estado de cada reservatório, emitindo alarme para situações 
anormais de funcionamento.

1990

A. iv) Sim
O sistema de controlo, DCS, informa os operadores do estado de cada reservatório, emitindo alarme para situações 
anormais de funcionamento. Os reservatórios estão instalados em bacias de contenção com capacidade para albergar 
a totalidade do volume armazenado.

1971

A. v) Sim O tipo de equipamento a ser instalado é escolhido/projetado de acordo com a substância a armazenar. 1971

A. vi) Sim
A manutenção e inspeção dos reservatórios está incluída no plano de manutenção preventiva e programada da 
fábrica.

1971

A. vii) Sim
O design dos reservatórios é tido em conta no Plano de Segurança Interno da fábrica, sendo realizado um Registo e 
Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos para cada uma das instalações.

2007

5.1.1.1 B. Sim
O plano de manutenção preventiva e programada é desenhado de forma a ter em conta o RIPAR de cada uma das 
instalações e a criticidade das mesmas.

2007

5.1.1.1 C. Sim
Atualmente todos os reservatórios estão instalados à superfície. Foi desativado o depósito subterraneo de diesel em 
2016 (Tejo Project 2018).

2016

5.1.1.1 D. Sim
Os reservatórios são pintados com uma cor, adequada à natureza da substância armazenada, de alta resistência à 
corrosão.

1971

5.1.1.1 E. Sim

De acordo com a Norma ISO 14001, todas as operações realizadas na empresa, que possam ter um impacte 
ambiental, são alvo de uma cuidada análise e aplicação de medidas que permitam eliminar ou minimizar o risco 
inerente. São ainda monitorizadas anualmente as emissões difusas, associadas ao armazenamento de produtos 
químicos.

2009

5.1.1.1 F. Sim
A monitorização das emissões de COV são realizadas de acordo com a licença ambiental em vigor para a empresa, 
LA 540_1.0_2015.

2015

5.1.1.1 G. Sim Os reservatórios são utilizados apenas para a substância para o qual foram projetados. 1971

5.1.1.2 A. Não aplicável
Os reservatórios abertos, em uso na Celtejo, não têm emissões para a atmosfera, pelo que não existe a necessidade 
de serem cobertos.

A. i) Não aplicável
Os reservatórios abertos, em uso na Celtejo, não têm emissões para a atmosfera, pelo que não existe a necessidade 
de serem cobertos.

A. ii) Não aplicável
Os reservatórios abertos, em uso na Celtejo, não têm emissões para a atmosfera, pelo que não existe a necessidade 
de serem cobertos.

A. iii) Não aplicável
Os reservatórios abertos, em uso na Celtejo, não têm emissões para a atmosfera, pelo que não existe a necessidade 
de serem cobertos.

5.1.1.2 B. Sim
De acordo com a natureza da substância armazenada, os reservatórios são equipados com mecanismos de agitação 
para evitar a formação de depósitos indesejados.

1971

ANEXO 3 – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS - CELTEJO - Empresa de Celulose do Tejo, S. A. 
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

5.1. ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS E GASES LIQUEFEITOS

5.1.1. Reservatórios

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.);

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 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. Princípios gerais para prevenir e reduzir emissões

Design  dos Reservatórios

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;

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

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

Monitorização de COV

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

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

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).

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

Utilizar sistemas dedicados.

5.1.1.2. Considerações específicas dos reservatórios

Reservatórios abertos
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5.1.1.2 C. Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

5.1.1.2 D. Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

5.1.1.2 E. Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

5.1.1.2 F. Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

5.1.1.2 G. Não aplicável Não são armazenadas substâncias do género nas instalações.

5.1.1.2 H. Sim
Os reservatórios em que existe a formação de vapores (gases não condensáveis), estes são encaminhados para o 
sistema de tratamento de gases de combustão do Forno da Cal / Caldeira de recuperação.

1998

5.1.1.2 I. Sim
Os reservatórios são desenhados com a inclusão de sistemas de segurança para evitar o aumento da pressão acima 
do nível máximo suportado pelo tanque.

1971

5.1.1.2 J. Sim
Os reservatórios são equipados com sistemas de agitação mecânica ou por recirculação, de acordo com a natureza 
da substância.

1971

5.1.1.2 K. Não aplicável Não são armazenadas substâncias do género nas instalações.

5.1.1.2 L. Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 1971

L. i) Sim
Os reservatórios são desenhados com a inclusão de sistemas de segurança para evitar o aumento da pressão acima 
do nível máximo suportado pelo tanque.

1971

L. ii) Não

L. iii) Não

L. iv) Não

L. v) Sim
Os reservatórios em que existe a formação de vapores (gases não condensáveis), estes são encaminhados para o 
sistema de tratamento de gases de combustão do Forno da Cal / Caldeira de recuperação.

1998

5.1.1.2 M. Sim
Sempre que necessário, os vapores produzidos em reservatórios são encaminhados para o sistema de tratamento dos 
gases (lavadores de gases e descompressão)

2008

5.1.1.2 M. Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

M. i) Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

N. ii) Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

5.1.1.2 O. Não aplicável Não são armazenadas substâncias do género nas instalações.

5.1.1.2 P. Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

P. i) Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

P. ii) Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

P. iii) Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

P. iv) Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

Reservatórios de teto exterior flutuante

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.

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

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.

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

Reservatórios atmosféricos horizontais

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

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

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

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.

Reservatórios de teto fixo

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.

aplicar um sistema de tratamento de vapor

Reservatórios pressurizados

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

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.

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

aplicar válvulas de alívio de pressão em vácuo

aumentar a taxa de pressão para 56 mbar

aplicar um equilíbrio de vapor

aplicar um tanque de contenção de vapor

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

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)

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 "
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5.1.1.3 A. Sim Implementado e certificado pela Lloyd’s Register EMEA, de acordo com a Norma OSHAS 18001:2007. 2011

5.1.1.3 B. Sim
Criado um manual de operação para cada uma das instalações, com a descrição das medidas de segurança a tomar 
em todas as situações e ainda as necessidades de formação para os operadores.

1971-2018

5.1.1.3 C. Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 1971-2018

C. i) Sim Material de construções dos reservatórios escolhido em função da substância a armazenar. 1971-2018

C. ii) Sim
São empregues métodos de construção que garantam a eliminação / minimização da corrosão, de acordo com a 
substância a armazenar.

1971-2018

C. iii) Sim Nos casos em que é necessário, as águas acumuladas são removidas por decantação e bombagem. 1971-2018

C. iv) Sim
As águas pluviais são encaminhadas para um coletor de drenagem e face ao potencial risco de contaminação são 
posteriormente tratadas na ETARI.

1998

C. v) Sim
Criado e mantido um programa de manutenção preventiva e programada gerido por uma plataforma informática, 
Máximo.

1971-2018

C. vi) Sim Aplicação de revestimentos anti-corrosão nos reservatórios em que a corrosão é um fator de risco. 1971-2018

C. vii) Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

C. vii) a. Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

C. vii) b. Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

C. vii) c. Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

C. viii) Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 1971-2018

C. viii) a. Sim
As soldaduras são realizadas de acordo com as melhores técnicas disponíveis, sendo os materiais devidamente 
preparados antes e após a realização das mesmas.

1971-2018

C. viii) b. Sim Contratação de entidades acreditadas, ISQ, para a realização de inspeções aos pontos críticos. 1971-2018

5.1.1.3 D. Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 1971-2018

D. i) Sim
Os níveis dos reservatórios são controlados por meios informáticos, emitindo alertar para situações anómalas, como o 
sobreenchimento.

1990

D. ii) Sim O enchimento dos reservatórios é sempre acompanhado por um operador com um controlo do nível. 1971-2018

D. iii) Sim Programação da receção dos produtos conforme os nívies existentes para evitar a ocorrencia de sobreenchimentos. 1971-2018

5.1.1.3 E. Sim
Os reservatórios estão equipados com bacias de rentenção, completamente estanques, capazes de albergar a 
totalidade do seu volume, pelo que não é de esperar a contaminação do solo em caso de fuga acidental. Existe 
monitorização de pH/Cond nas bacias de contenção mais recentes.

1971-2018

5.1.1.3 F. Sim
Em fase de projeto os reservatórios são desenvolvidos de forma a minimizar ao máximo o risco de contaminação para 
o solo, seja a partir de tubagens de fundo ou das paredes inferiores.

1971-2018

5.1.1.3 G. Sim
Os reservatórios estão equipados com bacias de rentenção, completamente estanques, capazes de albergar a 
totalidade do seu volume, pelo que não é de esperar a contaminação do solo em caso de fuga acidental.

1971-2018

5.1.1.3 H. Sim
Os reservatórios estão equipados com bacias de rentenção, completamente estanques, capazes de albergar a 
totalidade do seu volume, pelo que não é de esperar a contaminação do solo em caso de fuga acidental.

1971-2018

5.1.1.3 I. Sim

Os reservatórios estão equipados com bacias de rentenção, completamente estanques, capazes de albergar a 
totalidade do seu volume, pelo que não é de esperar a contaminação do solo em caso de fuga acidental. É efetuada 
para todas as instalações um RIPAR com a identificação de todos os cenários e medidas de prevenção de acidentes a 
utilizar. Efetuada análise detalhada para cada produto químico no estudo "Avaliação da necessidade do Relatório de 
Base", enviado para a APA em 2015.

1971-2018

5.1.1.3 J. Não aplicável Não são armazenadas substâncias do género nas instalações.

5.1.1.3 K. Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

K. a) Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

K. b) Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

5.1.1.3 L. Sim
Efetuado um trabalho específico de identificação das zonas ATEX na fábrica, com a inclusão de medidas de segurança 
a utilizar nas áreas classificadas.

2012

Fugas devidas a corrosão e/ou erosão 

Evitar a corrosão através de: 

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;

Gestão da segurança e do risco

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

Procedimentos operacionais e formação 

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

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

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

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) 

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.

Proteção do solo na envolvente dos reservatórios (contenção) 

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

aplicação de parede simples com sistemas de contenção secundária e de deteção de fugas.

Áreas inflamáveis   e fontes de ignição

Ver Directiva 1999/92 / CE da ATEX.

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)

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

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.

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).

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

aplicação de parede dupla com sistema de deteção de fugas, ou;
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

5.1.1.3 M. Sim
Os reservatórios são construídos de acordo com as substância que vão armazenar, tendo em conta os riscos das 
mesmas e as MTDs disponíveis no mercado.

1971-2018

M. i) Sim
Os reservatórios são construídos de acordo com as substância que vão armazenar, tendo em conta os riscos das 
mesmas e as MTDs disponíveis no mercado.

1971-2018

M. ii) Sim
Os reservatórios são construídos de acordo com as substância que vão armazenar, tendo em conta os riscos das 
mesmas e as MTDs disponíveis no mercado.

1971-2018

M. iii) Sim
Nos reservatórios de subtâncias combustíveis estão instalados sistemas de arrefecimento de água, sprinklers, atuados 
automaticamente por controlo de temperatura.

1971-2018

5.1.1.3 N. Sim
A empresa tem em vigor um Plano de Segurança Interno onde são identificadas e avaliadas todas as áreas de risco, 
definindo procedimentos em caso de emergência. Este plano foi elaborado com a colaboração dos B.V. de Vila Velha 
de Ródão e da Proteção Civil.

2009

5.1.1.3 O. Sim
Os agentes extintores contaminados por substâncias tóxicas, carcinogénicas ou outras substâncias perigosas, são, de 
acordo com o PSI, tratadas por empresas certificadas para o efeito.

2009

5.1.2 A. Sim Implementado e certificado pela Lloyd’s Register EMEA, de acordo com a Norma OSHAS 18001:2007. 2011

5.1.2 B. Sim Efetuados RIPARs em todas as instalações, de acordo com a Norma OSHAS 18001:2007. 2011

5.1.2 C. Sim
A definição das responsabilidades está descrita nos manuais de operação das instalações respetivas e no Plano de 
Segurança Interno.

2009

5.1.2 D. Sim
É ministrada, de forma contínua, a todos os trabalhadores uma formação e treino de cenários de segurança, sendo as 
funções específicas detalhadas e ensaiadas em sessões específicas para o efeito.

1971-2018

5.1.2 E. Não
Os reservatórios fechados, por motivos de espaço disponível, estão localizados em zonas exteriores, sem cobertura 
adicional, pelo que esse fator foi tido em conta em fase de projeto.

1971-2018

5.1.2 F. Sim
As substâncias em quantidades reduzidas, são armazenadas em parque específico dotado de um sistema de 
contenção de derrames.

1998

5.1.2. G Sim
As substâncias perigosas são armazenadas num parque destinado a esse efeito, parque de químicos / IBCs, 
assegurando a distância suficiente de fontes de ignição e edifícios.

1998

5.1.2 H. Sim
As substâncias são armazenadas tendo em conta a sua natureza e as precrições do fabricante constantes nas 
respectivas FDS.

1971-2018

5.1.2 I. Sim
Os reservatórios estão equipados com bacias de rentenção, completamente estanques, capazes de albergar a 
totalidade do seu volume, pelo que não é de esperar a contaminação do solo em caso de fuga acidental.

1971-2018

5.1.2 J. Sim
O sistema de drenagem da zona fabril da empresa está direcionado para ETAR interna, pelo que os agentes extintores 
podem, de uma forma segura, ser encaminhados para uma zona segregada para posterior tratamento.

1971-2018

5.1.2 K. Sim Implementado e certificado pela Lloyd’s Register EMEA, de acordo com a Norma OSHAS 18001:2007. 2011

5.1.2 L. Sim
Foi adoptada pela empresa uma política de "não fumo", como forma de evitar riscos de ignição. São igualmente 
descritos no PSI as diversas formas de prevenção da ignição.

2009

5.1.3 A. Não aplicável As substâncias armazenadas nas bacias não produzem emissões para o ar em quantidades significantes.

A. i) Não aplicável As substâncias armazenadas nas bacias não produzem emissões para o ar em quantidades significantes.

A. ii) Não aplicável As substâncias armazenadas nas bacias não produzem emissões para o ar em quantidades significantes.

A. iii) Não aplicável As substâncias armazenadas nas bacias não produzem emissões para o ar em quantidades significantes.

5.1.3 B. Sim
As bacias estão equipadas com sensores de nível ligados ao sistema automático de controlo, com a emissão de sinais 
para operadores da instalação.

1971-2018

5.1.3 C. Sim
Em fase de projeto as bacias são desenhadas com a inclusão de múltiplas camadas impermeabilizantes para garantir 
a eliminação ou minimização do risco de contaminação dos solos.

1971-2018

Proteção contra incêndios

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.

Contenção de agentes extintores contaminados

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

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

Coberturas ou revestimentos resistentes ao fogo

paredes corta-fogo (apenas para tanques menores) e/ou

sistemas de arrefecimento de água.

Equipamento de combate a incêndios

Área de armazenagem 

Utilizar armazéns interiores/exteriores cobertos. 

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

Separação e segregação 

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

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

Formação e responsabilidade 

Identificar a(s) pessoa(s) responsável(eis) pelas operações de armazenagem.

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.

Equipamentos de combate a incêndios

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

Prevenir a ignição na fonte de acordo com o previsto no BREF

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.

Separar e/ou segregar substâncias incompatíveis. 

Contenção de derrames e de agentes extintores contaminados

Instalar um bacia estanque que garanta a contenção da totalidade ou parte dos líquidos perigosos nela armazenados.

Instalar um sistema estanque de contenção de agentes extintores nos edifícios e áreas de armazenagem de acordo com o previsto no BREF.

Nas situações de armazenamento de substâncias em bacias ou lagoas onde exista risco de contaminação do solo, aplicar uma barreira impermeável.

5.1.3. Bacias e lagoas

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.

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
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

5.1.4 A. Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

5.1.4 B. Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

5.1.4 C. Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

5.1.4 D. Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

D. i) Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

D. ii) Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

D. iii) Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

D. iv) Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

5.1.4 E. Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

5.1.4 F. Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

5.1.4 G. Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

5.1.4 H. Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

5.1.5 A. Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

5.1.5 B. Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

5.1.5 C. Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

C. i) Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

C. ii) Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

C. iii) Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

C. iv) Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

5.1.5 D. Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

5.1.5 E. Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

5.1.5 F. Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

5.1.5 G. Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

5.1.5 H. Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

5.1.6 A. Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

5.1.6 B. Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

5.1.6 C. Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

C. i) Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

C. ii) Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

C. iii) Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

5.1.6 D. Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

5.1.4 Cavernas atmosféricas

Emissões para o ar resultantes do funcionamento normal

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)

monitorização de corrosão, incluindo avaliação periódica do revestimento.

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.

Para evitar a entrada de águas de infiltração na caverna, para além de um design  adequado, aplicar adicionalmente injeção de cimento

Se a água de infiltração que entra na caverna for bombeada para o exterior, aplicar o tratamento de águas residuais previamente à descarga

Aplicar proteção automática contra o transbordo

5.1.5. Cavernas pressurizadas

Para armazenar grandes quantidades de hidrocarbonetos, recorrer ao uso de cavernas sempre que a geologia do local seja adequada.

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

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

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

avaliação da estabilidade da caverna por monitorização sísmica;

procedimentos de acompanhamento da qualidade da água por amostragem e análise regulares

Para armazenar grandes quantidades de hidrocarbonetos, recorrer ao uso cavernas sempre que a geologia do local seja adequada.

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.

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.

Para evitar a entrada de águas de infiltração na caverna, para além de um design  adequado, aplicar adicionalmente injeção de cimento

Se a água de infiltração que entra na caverna for bombeada para o exterior, aplicar o tratamento de águas residuais previamente à descarga

Emissões de incidentes e acidentes (graves)

Para armazenar grandes quantidades de hidrocarbonetos, recorrer ao uso cavernas sempre que a geologia do local seja adequada.

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

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

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

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

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

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.

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.

Aplicar proteção automática contra o transbordo

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)
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

5.1.7 A. Não aplicável Não existem reservatórios do género instalados na fábrica.

5.2.1 A. Sim Plano de manutenção preventiva e programada desenhado de acordo com os RIPARs de cada instalação. 1971-2018

5.2.1 B. Sim Plano de manutenção preventiva e programada desenhado de acordo com os RIPARs de cada instalação. 1971-2018

5.2.1 C. Sim
É priorizado o armazenamento em reservatórios fechados, onde o risco de contaminação com o meio ambiente pode 
ser eliminado ou mitigado na sua generalidade.

1971-2018

5.2.1 D. Sim Implementado e certificado pela Lloyd’s Register EMEA, de acordo com a Norma OSHAS 18001:2007. 2011

5.2.1 E. Sim
É ministrada, de forma contínua, a todos os trabalhadores uma formação e treino de cenários de segurança, sendo as 
funções específicas detalhadas e ensaiadas em sessões específicas para o efeito.

1971-2018

5.2.2.1 A. Sim
Todos os novos projetos contemplam a instalação de tubagens fechadas acima do solo. Nas tubagens subterrâneas já 
existentes é reforçada a vigilância de acordo com o programa de manutenção preventiva e programada das 
instalações.

1971-2018

5.2.2.1 B. Sim Sempre que possível de um ponto de vista operacional e processual, é evitado e/ou minimizado o número de flanges. 1971-2018

5.2.2.1 C. Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 1971-2018

C. i) Sim Conforme procedimento interno de Consignação das instalações Fabris 2011

C. ii) Sim Se processualmente possível, as estremidades são tamponadas. 1971-2018

C. iii) Sim As juntas são selecionadas tendo em conta as necessidades processuais. 1971-2018

C. iv) Sim
A montagem de juntas é realizada por pessoal devidamente qualificado, sendo o processo de manutenção / instalação 
sujeito a listas de verificação.

1971-2018

C. v) Sim
A montagem de juntas é realizada por pessoal devidamente qualificado, sendo o processo de manutenção / instalação 
sujeito a listas de verificação.

1971-2018

C. vi) Sim As juntas são selecionadas tendo em conta as necessidades processuais. 1971-2018

5.2.2.1 D. Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 1971-2018

D. i) Sim Em fase de projeto é tida em conta a natureza das substâncias a transferir. 1971-2018

D. ii) Sim Em fase de projeto é tida em conta a natureza das substâncias a transferir. 1971-2018

D. iii) Sim Plano de manutenção preventiva e programada desenhado de acordo com os RIPARs de cada instalação. 1971-2018

D. iv) Sim
Caso seja necessário, de acordo com as necessidades processuais e a natureza da substância, é equacionada a 
necessidade de aplicar revestimentos internos ou inibidores de corrosão.

1971-2018

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

Programas de deteção e reparação de fugas

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

Princípio da minimização de emissões no armazenamento em reservatórios

5.1.7. Armazenamento flutuante

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

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

5.2.2. Considerações sobre técnicas de transferência e manuseamento

5.2.2.1. Tubagem

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.

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.

Para conexões de flanges aparafusadas, considerar:

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

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

Procedimentos operacionais e formação 

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;

aplicar métodos de construção adequados;

aplicar manutenção preventiva, e;

onde aplicável, aplicar um revestimento interno ou adicionar inibidores de corrosão.

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.
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5.2.2.1 E. Sim
As tubagens oxidáveis são revestidas por tratamentos anti-corrosão. É dada a preferência, em novos projetos, à 
instalação de tubagens de plástico ou aço inoxidável, conforme as necessidades de processo.

1971-2018

5.2.2.2 A. Sim
Os procedimentos de carga e descarga são realizados por técnico autorizados e qualificados para as operações em 
questão.

1971-2018

5.2.2.3 A. Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 1971-2018

A. i) Sim A seleção das válvulas, em fase de projeto, tem em conta a natureza das substâncias e do processo. 1971-2018

A. ii) Sim
As válvulas identificadas como prioritárias são controladas a partir de sistemas informáticos em sala de controlo por 
operadores, com a emissão de avisos em situações anómalas.

1971-2018

A. iii) Sim Aplicada sempre que possível uma combinação destas 2 MTD 1971-2018

A. iv) Sim Aplicada sempre que possível uma combinação destas MTD 1971-2018

A. v) Sim
A formação de vapores de escape (gases não condensáveis) são encaminhados para o sistema de tratamento de 
gases de combustão do Forno da Cal / Caldeira de recuperação.

1998

5.2.2.4 A. Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 1971-2018

A. i) Sim As bombas e compressores são fixas a maciços de betão. 1971-2018

A. ii) Sim A instalação das novas unidades é realizada de acordo com as especificações dos fabricantes. 1971-2018

A. iii) Sim Projeto desenhado de acordo com as necessidades do processo e com as especificações dos fabricantes. 1971-2018

A. iv) Sim Cumprimento das especificações do fabricante. 1971-2018

A. v) Sim Cumprimento das especificações do fabricante. 1971-2018

A. vi) Sim Garantir a correta montagem dos esquipamentos de acordo com as especificações do fabricante. 1971-2018

A. vii) Sim
Na montagem de novos equipamentos é seguido um procedimento de comissionamento, tendo em conta as 
especificações do fabricante.

1971-2018

A. viii) Sim Seguir as especificações do fabricante no que concerne à gama de desempenho operacional. 1971-2018

A. ix) Sim De acordo com as especificações do fabricante. 1971-2018

A. x) Sim
Implementado um programa de manutenção preventiva e programada de acordo com as necessidades de cada 
instalação e com as recomendações dos fabricantes.

1971-2018

5.2.2.4 B. Sim
A seleção das bombas é feita de acordo com as necessidades do processo e a natureza das substâncias a bombar, 
tendo em conta as MTDs disponíveis no mercado.

1971-2018

5.2.2.4 C. Sim Seleção de sistemas de vedação de acordo com as MTDs disponíveis no mercado. 1971-2018

5.2.2.4 D. Sim Seleção de sistemas de vedação de acordo com as MTDs disponíveis no mercado. 1971-2018

5.2.2.4 E. Sim Seleção de sistemas de vedação de acordo com as MTDs disponíveis no mercado. 1971-2018

5.2.2.5 A. Sim Aplicado nos sistemas de amostragem de gases não condensáveis, com linhas de retorno em circuito fechado. 1998

5.3.1 A. Sim
Em etapas em que o processo assim o permite, são utilizados silos fechados para o armazenamento de materiais 
sólidos.

1971-2018

5.3.1 B. Sim
Implementado um programa de manutenção preventiva e programada de acordo com as necessidades de cada 
instalação. Efetuada a monitorização anual das emissões gasosas e poeiras nas áreas de armazenagem.

1971-2018

5.3.1 C. Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 2005-2018

C. i) Não aplicável
Não aplicável nos resíduos em aterro, por forma a garantir a manutenção da circulação nas vias de trabalho no interior 
do aterro.

C. ii) Sim Aterros controlados encerrados de acordo com a legislação em vigor. 2005

C. iii) Não aplicável
As substâncias armazenadas em aterro têm a tendência natural para solidificar, pelo que não é necessário utilizar esta 
metodologia.

C. iv) Sim Após o encerramento do aterro, a faixa de cobertura é semeada com forragem para garantir a consolidação do terreno. 2005/2018

5.3.1. D Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 2008

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.

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

5.2.2.2. Tratamento de vapores

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

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

nivelar corretamente as peças rotativas;

acionar corretament as bombas e compressores antes do seu funcionamento

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

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

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

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:

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

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

design adequado das tubagens de sucção para minimizar variações hidráulicas;

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

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

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

5.2.2.5 Conexões para amostragem

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

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.

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

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

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.

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

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

No caso de armazenamento aberto a longo prazo, implementar uma das seguintes técnicas ou uma combinação adequada das mesmas:

humedecer a superfície utilizando substâncias com propriedades duradouras de aglutinação de poeiras

cobertura da superfície (eg.  lonas, encerados);

solidificação da superfície;

aplicação de relva sobre a superfície.
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D. i) Não aplicável
Não aplicável na biomassa por redução do poder calorífico. Não aplicável nas aparas por alteração da quantidade de 
água.

D. ii) Não aplicável
Não aplicável na biomassa uma vez que reduz o poder calorífico do material. No caso das aparas, o humedecimento 
altera a quantidade de água.

D. iii) Sim
A receção tem teto e paredes em três lados para reduzir a dispersão de partículas. O silo de armazenagem tem 
cobertura superior e lateral que limita a libertação de partículas.

2008

5.3.1. E Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 1971-2018

E. i) Sim
Projeto do local de armazenamento desenhado de forma a minimizar a exposição a ventos perpendiculares, reduzindo 
assim o seu efeito, por meio de edifíos, muros ou cortina arbórea.

1971-2018

E. ii) Sim
Projeto do local de armazenamento desenhado de forma a minimizar a exposição a ventos perpendiculares, reduzindo 
assim o seu efeito, por meio de edifíos, muros ou cortina arbórea.

1971-2018

E. iii) Sim
No aterro controlado, criado um manual de exploração do aterro, indicando a forma de enchimento do mesmo. No caso 
dos silos de aparas e biomassa o silo apenas constitui uma pilha.

1971-2018

E. iv) Sim
O silo das aparas foi projetado de forma a que os muros de sustentação funcionem como corta-ventos. Já o silo de 
biomassa está implantado a uma cota inferior às instalações circundantes.

2008

E. v) Não aplicável Os sistemas de extração não permitem a compartimentação.

5.3.2 A. Sim
O silo de biomassa é um armazenamento aberto com um telheiro. Os silos existentes foram desenhados de acordo 
com as MTDs disponíveis no mercado, sendo à altura de construção, topo de gama.

1989

5.3.2 B. Sim
Os silos existentes foram desenhados de acordo com as MTDs disponíveis no mercado, sendo, à altura de 
construção, topo de gama.

1989/2008

5.3.2 C. Sim O silo fechado tem sistema de extração com filtração de poeiras. 1989/2008

5.3.2 D. Sim O silo fechado tem sistema de extração com filtração de poeiras. 1989

5.3.2 E. Não aplicável Os produtos armazenados não se enquadram neste tipo de materiais.

5.3.3 A. Sim

O armazenamento de sólidos perigosos embalados é feito em armazens fechados com a devida segregação de 
produtos, de acordo com as indicações prescritas pelos fabricante na FDS. Os trabalhadores adstritos ao armazem 
recebem formação adequada para identificar e avaliar os riscos inerentes à armazenagem e manuseamento de sólidos 
perigosos.

1971-2018

5.3.4 A. Sim Implementado e certificado pela Lloyd’s Register EMEA, de acordo com a Norma OSHAS 18001:2007. 2011

5.4.1 A. Sim O procedimento de cargas e descargas é efetuado por pessoal autorizado e qualificado para o efeito. 2011

5.4.1 B. Sim A transferência de materiais sólidos dentro das instalações é feito, maioritariamente, em contínuo. 1971-2018

5.4.1 C. Sim O procedimento de cargas e descargas é efetuado por pessoal autorizado e qualificado para o efeito. 2011

5.4.1 D. Sim A velocidade de circulação na instalação está limitada a 30km/h como medida de segurança. 2011

5.4.1 E. Sim Em caso de normal funcionamento, todas as vias de circulação para automóveis são pavimentadas a asfalto. 1971-2018

5.4.1 F. Sim
Como parte do plano de higiene e limpeza industrial a empresa prestadora de serviços nesta área está equipada com 
um veículo de limpeza rodoviária.

2011

5.4.1 G. A avaliar A contemplar no projeto da nova portaria de acesso de viaturas de mercadorias 2019

5.4.1 H. Sim
O procedimento de cargas e descargas é efetuado por pessoal autorizado e qualificado para o efeito. Em casos de 
especial complexidade ou elevado risco, estas operações são supervisionadas por um TSSHT.

2011

5.4.1 I. Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 1971-2018

I. i) Não aplicável Na descarga e no transporte de biomassa são utilizados parafusos e telas transportadoras e não tubagens.

I. ii) Não aplicável Na descarga e no transporte de biomassa são utilizados parafusos e telas transportadoras e não tubagens.

I. iii) Sim
Se processualmente possível, a descarga é feita de forma a minimizar a altura a que cai o material para o silo. O 
transporte é efetuado por correntes de grande capacidade e baixa velocidade ou por telas transportadoras também a 
baixa velocidade.

1971-2018

I. iv) Sim
Se processualmente possível, a descarga é feita de forma a minimizar a altura a que cai o material para o silo. O 
transporte é efetuado por correntes de grande capacidade e baixa velocidade ou por telas transportadoras também a 
baixa velocidade.

1971-2018

humedecer a superfície utilizando substâncias com propriedades duradouras aglutinantes de poeiras

humedecer a superfície com água;

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;

No caso dos silos, adotar um design adequado para garantir estabilidade e evitar o seu desmoronamento

No caso de armazéns/barracões, aplicar ventilação adequada, sistemas de filtragem e manter as portas fechadas.

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.

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

5.3.3. Armazenamento de sólidos perigosos embalados

Detalhes de MTD relativas ao armazenamento de sólidos perigosos embalados na Secção 5.1.2. do BREF

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

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

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

instalar as paredes de contenção próximas entre si

5.3.2. Armazenamento Fechado

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

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. 

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

Ao utilizar uma pá mecânica, reduzir a altura de queda e selecionar a melhor posição durante a descarga para um camião

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

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.

Proceder à limpeza das estradas dotadas de superfícies duras.

5.3.4. Prevenção de incidentes e acidentes (graves)

Gestão da segurança e do risco

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

aplicar um ângulo de inclinação mínimo através de eg.  calhas

Manter limpos os pneus dos veículos. A frequência de limpeza e tipo de unidade de limpeza a adotar deve ser decidida caso a caso.

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

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:

instalar defletores dentro dos tubos de enchimento

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

aplicar uma cascata (por exemplo, tubo em cascata ou funil de carga/descarga)
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5.4.1 J. Não aplicável Na descarga e no transporte de aparas de madeira e biomassa são utilizados parafusos e telas transportadoras e não tubagens.

J. i) Não aplicável Na descarga e no transporte de aparas de madeira e biomassa são utilizados parafusos e telas transportadoras e não tubagens.

J. ii) Não aplicável Na descarga e no transporte de aparas de madeira e biomassa são utilizados parafusos e telas transportadoras e não tubagens.

J. iii) Não aplicável Na descarga e no transporte de aparas de madeira e biomassa são utilizados parafusos e telas transportadoras e não tubagens.

5.4.2 A. Sim
A operação de transferência de material com recurso a garra mecânica é seguido o diagrama da figura 4.22 do BREF, 
sendo o equipamento operado por uma pessoal devidamente autorizada e qualificada para o efeito.

1971-2018

5.4.2 B. Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 1971-2018

B. i) Sim
A aquisição de novos equipamentos é realizada tendo em conta a função específica para o qual é destinado e tendo 
em conta as MTDs disponíveis no mercado.

1971-2018

B. ii) Sim
A aquisição de novos equipamentos é realizada tendo em conta a função específica para o qual é destinado e tendo 
em conta as MTDs disponíveis no mercado.

1971-2018

B. iii) Sim
A aquisição de novos equipamentos é realizada tendo em conta a função específica para o qual é destinado e tendo 
em conta as MTDs disponíveis no mercado.

1971-2018

B. iv) Sim
A aquisição de novos equipamentos é realizada tendo em conta a função específica para o qual é destinado e tendo 
em conta as MTDs disponíveis no mercado.

1971-2018

5.4.2 C. Sim
Os transportadores em uso na empresa foram desenhados especificamente para o material a transportar, tendo em 
conta as MTDs referidas no BREF e disponíveis no mercado (por exemplo coberturas e saias laterais anti-derrame).

1971-2018

5.4.2 D. Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 1971-2018

D. i) Sim As telas de transporte acima da cota do solo tem proteções laterais do lado dos ventos predominantes. 1971-2018

D. ii) Não aplicável Os materiais transportados não podem, por motivos processuais, ser humedecidos.

D. iii) Sim
Nas extremidades dos transportadores estão instalados raspadores para reduzir a acumulação / transporte de poeiras 
sensíveis à deriva.

1971-2018

5.4.2 E. Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 1971-2018

E. i) Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 1971-2018

E. i) a) Não aplicável Não é prevista a instalação de transportadores deste tipo.

E. i) b) Sim
Em fase de projeto de novos transportadores são especificados os materiais a transportar e usadas as MTDs referidas 
no BREF para a sua construção e instalação.

1971-2018

E. i) c) Sim
Em fase de projeto de novos transportadores são especificados os materiais a transportar e usadas as MTDs referidas 
no BREF para a sua construção e instalação.

1971-2018

E. i) d) Não aplicável Não é prevista a instalação de transportadores deste tipo.

E. i) e) Não aplicável Não é prevista a instalação de transportadores deste tipo.

E. i) f) Não aplicável Não é prevista a instalação de transportadores deste tipo.

E. ii) Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 1971-2018

E. ii) a) Não aplicável Não é prevista a instalação de transportadores deste tipo.

E. ii) b) Sim
Em fase de projeto de novos transportadores são especificados os materiais a transportar e usadas as MTDs referidas 
no BREF para a sua construção e instalação.

1971-2018

E. ii) c) Não aplicável Não é prevista a instalação de transportadores deste tipo.

5.4.2 F. A avaliar
Os transportadores em uso na empresa foram desenhados especificamente para o material a transportar, tendo em 
conta as MTDs referidas no BREF e disponíveis no mercado.

1971-2018

5.4.2 G. Sim Para os produtos S1, S2 e S3 os transportadores em uso na empresa são fechados. 1971-2018

5.4.2 H. Sim Em caso de uso de sistemas de extração, as saídas de ar estão equipadas com filtros de poeiras. 1971-2018

5.4.2 I. Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 1971-2018

I. i) Sim
Os transportadores em uso na empresa foram desenhados especificamente para o material a transportar, tendo em 
conta as MTDs referidas no BREF e disponíveis no mercado.

1971-2018

I. ii) Sim
Os transportadores em uso na empresa foram desenhados especificamente para o material a transportar, tendo em 
conta as MTDs referidas no BREF e disponíveis no mercado.

1971-2018

I. iii) Sim
Os transportadores em uso na empresa foram desenhados especificamente para o material a transportar, tendo em 
conta as MTDs referidas no BREF e disponíveis no mercado.

1971-2018

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:

tubagens de enchimento de altura ajustável

tubos de enchimento de altura ajustável, e

tubos em cascata de altura ajustável.

5.4.2. Considerações sobre técnicas de transferência

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

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

Transportadores e calhas de transferência

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).

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:

Garra mecânica

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.

No caso de garras mecânicas novas, selecionar equipamentos com as seguintes propriedades:

forma geométrica e capacidade de carga ótima;

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

Transportadores de corrente;

Transportadores de parafuso

Transportador de correia de tubo;

Transportador de correia de laço;

Transportador de dupla correia.

Ou aplicar correias transportadoras fechadas, sem polias de suporte, tais como:

proteção lateral contra o vento;

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

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:

Transportadores pneumáticos;

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

uma boa conceção do transportador, incluindo folgas e espaço entre folgas;

uma tolerância de instalação precisa; e

uma correia com baixa resistência ao rolamento.

Transportador aerobelt

Transportador de baixa fricção

Transportador com diabolos.

O tipo de transportador depende da substância a ser transportada e do local, deve ser decidido com base numa análise caso a caso.

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. 

Ao aplicar um sistema de extração, filtrar o fluxo de ar de saída
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1. Sim Implementado e certificado pela Lloyd’s Register EMEA, de acordo com a Norma ISO 50001:2011.
Norma ISO 50001:2011 desde 02 de 

Outubro de 2012.

1. a) Sim Definição de uma política de sustentabilidade corporativa, garantindo o cumprimento da Norma ISO  50001.
Norma ISO 50001:2011 desde 02 de 

Outubro de 2012.

1. b) Sim Definição de uma política de sustentabilidade corporativa, garantindo o cumprimento da Norma ISO  50001.
Norma ISO 50001:2011 desde 02 de 

Outubro de 2012.

1. c) Sim Definição de objetivos e metas pela gestão de topo em linha com a Norma ISO 50001. Ver MTD 2, 3 e 8.
Norma ISO 50001:2011 desde 02 de 

Outubro de 2012.

1. d) Sim 
Norma ISO 50001:2011 desde 02 de 

Outubro de 2012.

1. d) i. Sim 
Definida uma estrutura interna para a implementação e gestão do sistema de gestão energética de acordo com a 
Norma ISO 50001.

Norma ISO 50001:2011 desde 02 de 
Outubro de 2012.

1. d) ii. Sim Definido um plano de formação de acordo com a Norma ISO 50001.
Norma ISO 50001:2011 desde 02 de 

Outubro de 2012.

1. d) iii. Sim Divulgação do Sistema de Gestão Energética de acordo com a Norma ISO 50001.
Norma ISO 50001:2011 desde 02 de 

Outubro de 2012.

1. d) iv. Sim Partilha de responsabilidade entre todos os trabalhadores da empresa, de acordo com a Norma ISO 50001.
Norma ISO 50001:2011 desde 02 de 

Outubro de 2012.

1. d) v. Sim Gestão controlada de documentação relacionada com o SGE de acordo com a Norma ISO 50001.
Norma ISO 50001:2011 desde 02 de 

Outubro de 2012.

1. d) vi. Sim Controlo dos processos por meios informatizados, SIF, com resgisto de todos os consumos e eventos.
Norma ISO 50001:2011 desde 02 de 

Outubro de 2012.

1. d) viii. Sim Existem procedimentos internos, cumprindo os requisitos legais e normativos aplicáveis
Norma ISO 50001:2011 desde 02 de 

Outubro de 2012.

1. d) ix. Sim 
Cumprimentos de todas as imposições legais, com o auxílio da ferramenta Siawise, e de acordo com a Norma 
ISO 50001.

Norma ISO 50001:2011 desde 02 de 
Outubro de 2012.

1. e) Sim 
Manutenção de um SGE com um quadro de bordo atualizado regularmente, de acordo com a Norma ISO 50001. 
Revisão dos indicadores de eficiência energética de acordo com as MTDs.

Norma ISO 50001:2011 desde 02 de 
Outubro de 2012.

1. f) Sim 
Cumprimentos de todas as imposições legais, com o auxílio da ferramenta Siawise, e de acordo com a Norma 
ISO 50001.

Norma ISO 50001:2011 desde 02 de 
Outubro de 2012.

1. f) i. Sim Manutenção de um SGE com um quadro de bordo atualizado regularmente, de acordo com a Norma ISO 50001.
Norma ISO 50001:2011 desde 02 de 

Outubro de 2012.

1. f) ii. Sim 
Levantamento de ações preventivas e corretivas no âmbito de auditorias internas, de acordo com a Norma ISO 
50001.

Norma ISO 50001:2011 desde 02 de 
Outubro de 2012.

1. f) iii. Sim Manutenção de registos de acordo com as Normas ISO 9001 e 50001.
Norma ISO 50001:2011 desde 02 de 

Outubro de 2012.

1. f) iv. Sim Programação de auditorias internas de acordo com a Norma ISO 50001.
Norma ISO 50001:2011 desde 02 de 

Outubro de 2012.

1. g) Sim 
Revisão em intervalos planeados, pela gestão de topo, do desempenho energético do SGE, de acordo com a 
Norma ISO 50001.

Norma ISO 50001:2011 desde 02 de 
Outubro de 2012.

2. Sim 
Implementação e manutenção de um sistema de gestão da manutenção dos equipamentos e instalações de 
acordo com as Normas ISO 14001 e 50001.

2012

3. Sim Programação de auditorias internas de acordo com as Normas ISO 14001 e 50001. 2012

4. Sim De acordo com a Norma ISO 50001. 2012

4. a) Sim 
Auditorias desenvolvidas de acordo com a Norma ISO 50001. Levantamento de ações preventivas e corretivas 
em caso de desvio dos objetivos definidos no SGE.

2012

4. b) Sim 
Auditorias desenvolvidas de acordo com a Norma ISO 50001. Levantamento de ações preventivas e corretivas 
em caso de desvio dos objetivos definidos no SGE.

2012

4. c) Sim 
Auditorias desenvolvidas de acordo com a Norma ISO 50001. Levantamento de ações preventivas e corretivas 
em caso de desvio dos objetivos definidos no SGE.

2012

4. c) i. Sim 
Auditorias desenvolvidas de acordo com a Norma ISO 50001. Levantamento de ações preventivas e corretivas 
em caso de desvio dos objetivos definidos no SGE.

2012

4. c) ii. Sim 
Auditorias desenvolvidas de acordo com a Norma ISO 50001. Levantamento de ações preventivas e corretivas 
em caso de desvio dos objetivos definidos no SGE.

2012

4. c) iii. Sim 
Auditorias desenvolvidas de acordo com a Norma ISO 50001. Levantamento de ações preventivas e corretivas 
em caso de desvio dos objetivos definidos no SGE.

2012

4. d) Sim 
Auditorias desenvolvidas de acordo com a Norma ISO 50001. Levantamento de ações preventivas e corretivas 
em caso de desvio dos objetivos definidos no SGE.

2012

4. e) Sim 
Auditorias desenvolvidas de acordo com a Norma ISO 50001. Levantamento de ações preventivas e corretivas 
em caso de desvio dos objetivos definidos no SGE.

2012

4. f) Sim 
Auditorias desenvolvidas de acordo com a Norma ISO 50001. Levantamento de ações preventivas e corretivas 
em caso de desvio dos objetivos definidos no SGE.

2012

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)

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

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

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

Implementação e realização de procedimentos, com especial atenção para:

Estrutura e responsabilidade

ANEXO 3 – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS - CELTEJO - Empresa de Celulose do Tejo, S. A. 

BREF - Eficiência energética (ENE) | Data de adoção: 02/2009 | Versão: 06.10.2017

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

4.2 MTD PARA INSTALAÇÕES

4.2.1. Gestão da eficiência energética

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

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)

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

Controlo e monitorização (ver MTD 16)

Ações preventivas e corretivas

Manutenção de registos

Formação, sensibilização e competência (ver MTD 13)

Comunicação

Envolvimento dos trabalhadores;

Documentação

Controlo eficaz dos processos (ver MTD 14)

Preparação e resposta a emergências

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.

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

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

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;

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)

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

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

otimização do isolamento; 

Otimização das redes de utilidades, sistemas, processos e equipamentos que lhes estejam associados.

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.

possibilidades de aplicar a energia excedente noutros processos e ou sistemas

possibilidades de melhoria do nível de calor (temperatura)
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5. Sim De acordo com a Norma ISO 50001. 2012

5. a) Sim Implementação e manutenção de um Sistema de Gestão Energética de acordo com a Norma ISO 50001. 2012

5. b) Sim Implementação e manutenção de um Sistema de Gestão Energética de acordo com a Norma ISO 50001. 2012

5. c) Sim Implementação e manutenção de um Sistema de Gestão Energética de acordo com a Norma ISO 50001. 2012

6. Sim Implementação e manutenção de um Sistema de Gestão Energética de acordo com a Norma ISO 50001. 2012

7. Sim Implementação e manutenção de um Sistema de Gestão Energética de acordo com a Norma ISO 50001. 2012

7. a) Sim 
Manutenção de um Sistema de Gestão Energética de acordo com a Norma ISO 50001. Definição de um mapa de 
fluxos de energia entre as diferentes unidades de processo, de acordo com o BREF PP.

2012

7. b) Sim 
Manutenção de um Sistema de Gestão Energética de acordo com a Norma ISO 50001. Utilzação de fluxos de 
energia primários e secundários para aquecimento.

2012

7. c) Sim Sistemas de arrefecimento e vácuo implementados de acordo com o BREF ICS. conforme BREF ICS

7. d) Sim 
Imposição de especificações mínimas, no que diz respeito ao desempenho energético, dos equipamentos a 
serem adquiridos para as instalações, como variadores de frequência, entre outras, de acordo com os BREF.

2004

7. e) Sim 
Gestão da iluminação da unidade industrial tendo em vista o desempenho energético das lâmpadas e luminárias, 
priviligiando equipamentos com consumos de categorias A+++, A++, A+, A.

2012

7. f) Sim 
Priorização de processos menos intensivos em termos de consumo energético para os diferentes processos 
unitários.

2012

8. Sim Implementação e manutenção de um Sistema de Gestão Energética de acordo com a Norma ISO 50001.
Norma ISO 50001:2011 desde 02 de 

Outubro de 2012.

8. a) Sim 
Implementação e manutenção de um Sistema de Gestão Energética de acordo com a Norma ISO 50001. 
Definição de instalações e fluxos energéticos criticos para o sistema.

2012

8. b) Sim Implementação e manutenção de um Sistema de Gestão Energética de acordo com a Norma ISO 50001. 2012

8. c) Sim 
Implementação e manutenção de um Sistema de Gestão Energética de acordo com a Norma ISO 50001. Análise 
dos desvios ou condições anormais verificadas no SGE, mediante ações corretivas e preventivas.

2012

9. Sim 
Comparação dos objetivos definidos no âmbito do SGE com os dados referentes à eficiência energética do setor 
do BREF e ainda com as MTDs disponíveis.

Norma ISO 50001:2011 desde 02 de 
Outubro de 2012.

10. Sim 
Imposição de especificações mínimas, no que diz respeito ao desempenho energético, dos equipamentos a 
serem adquiridos para as instalações, como variadores de frequência, entre outras, de acordo com o BREF.

1971-2018

10. a) Sim 
Imposição de especificações mínimas, no que diz respeito ao desempenho energético, dos equipamentos a 
serem adquiridos para as instalações, como variadores de frequência, entre outras, de acordo com o BREF.

1971-2018

10. b) Sim 
Imposição de especificações mínimas, no que diz respeito ao desempenho energético, dos equipamentos a 
serem adquiridos para as instalações, como variadores de frequência, entre outras, de acordo com o BREF.

1971-2018

10. c) Sim 
Imposição de especificações mínimas, no que diz respeito ao desempenho energético, dos equipamentos a 
serem adquiridos para as instalações, como variadores de frequência, entre outras, de acordo com o BREF.

1971-2018

10. d) Sim 
Imposição de especificações mínimas, no que diz respeito ao desempenho energético, dos equipamentos a 
serem adquiridos para as instalações, como variadores de frequência, entre outras, de acordo com o BREF.

1971-2018

10. e) Sim 
Imposição de especificações mínimas, no que diz respeito ao desempenho energético, dos equipamentos a 
serem adquiridos para as instalações, como variadores de frequência, entre outras. Passou a ser parte 
integrante dos processos de consulta de novos equipamentos (iniciado no projeto de ampliação de 2004).

2004

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.

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

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: 

Utilizar ferramentas e metodologias apropriadas para apoiar na avaliação e quantificação da otimização energética, como por exemplo: 

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

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

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;

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 

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.

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

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

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

4.2.3. Integração da eficiência energética na fase de projeto (Energy efficient design ) 

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: 

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; 

Desenvolvimento e/ou escolha de tecnologias energeticamente eficientes

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; 
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11. Sim 
Implementação e manutenção de um Sistema de Gestão Energética de acordo com a Norma ISO 50001. 
Definição de instalações e fluxos energéticos criticos para o sistema.

2012

12. Sim Implementação e manutenção de um Sistema de Gestão Energética de acordo com a Norma ISO 50001.
Norma ISO 50001:2011 desde 02 de 

Outubro de 2012.

12. a) Sim Implementação e manutenção de um Sistema de Gestão Energética de acordo com a Norma ISO 50001. 2012

12. b) Sim 
Manutenção de um SGE com um quadro de bordo atualizado regularmente, de acordo com a Norma ISO 50001. 
Revisão dos indicadores de eficiência energética de acordo com as MTDs.

2012

12. c) A avaliar Contemplar na próxima revisão do SGE (novo ano de referência, após o arranque da nova CR / Turbina) 2019

12. d) Sim De acordo com a Norma ISO 50001. 2012

12. e) Sim 
Promoção de reuniões de revisão do sistema de gestão energética com uma regularidade adequada, de acordo 
com a Norma ISO 50001.

2012

12. f) Sim De acordo com as Normas ISO 9001, 14001 e 50001. Criado processo de Gestão da Mudança. 2015

13. Sim De acordo com a Norma ISO 50001.
Norma ISO 50001:2011 desde 02 de 

Outubro de 2012.

13. a) Sim 
Definido um perfil para os diferentes trabalhadores da empresa, bem como um plano de formação, de acordo 
com as mais diversas necessidades e em consonância com a Norma ISO 50001.

2012

13. b) Sim 
Contemplado nas reuniões matinais e nas denominadas "Jornadas Técnicas", envolvendo todo o pessoal fabril e 
de outras áreas da empresa, onde se efetua a análise de resultados / problemas.

2012

13. c) Sim 
A empresa partilha alguns recursos internos das suas instalações com outras empresas do concelho onde está 
implantada e com outras empresas do Grupo.

2012

13. d) Sim 
Contratação de empresas terceiras para a realização de auditorias regulares ao Sistema de Gestão Energética 
em vigor.

2012

13. e) Sim 
Contratação de empresas para a resolução de troubleshooting energético e identificação de melhorias 
processuais e ou de equipamento.

2012

14. Sim Implementação e manutenção de um Sistema de Gestão Energética de acordo com a Norma ISO 50001.
Norma ISO 50001:2011 desde 02 de 

Outubro de 2012.

14. a) Sim Implementação e manutenção de um Sistema de Gestão Energética de acordo com a Norma ISO 50001. 2012

14. b) Sim 
Implementação e manutenção de um Sistema de Gestão Energética de acordo com a Norma ISO 50001. 
Definição de instalações e fluxos energéticos criticos para o sistema.

2012

14. c) Sim 
É garantida de acordo com as Normas ISO 9001 e ISO 50001 a manutenção de todos os registos referentes aos 
controlo dos processos.

2012

15. Sim Implementação e manutenção de um Sistema de Gestão Energética de acordo com a Norma ISO 50001.
Norma ISO 50001:2011 desde 02 de 

Outubro de 2012.

15. a) Sim Definição de responsabilidades no que diz respeito à manutenção das instalações. 2009

15. b) Sim 
Criado e mantido um programa de manutenção preventiva e programada gerido por uma plataforma informática 
do Sistema de Manutenção (MAXIMO).

2009

15. c) Sim Plataforma informática de apoio à manutenção Máximo. 2009

15. d) Sim Inserido no programa de manutenção preventiva. 2009

15. e) Sim Inserido no programa de manutenção preventiva. 2009

16. Sim 
Implementação de percursos de vigilância de todo o processo produtivo em conjunto com um programa de 
manutenção preventiva.

2009

17. Sim De acordo com as técnicas descritas abaixo. 1971-2018

17. a) Sim O processo de fabrico Kraft, engloba um sistema de cogeração. 1971

17. b) Sim 

Melhorias no sistema DCS das instalações de combustão e no sistema de monitorização das emissões 
atmosféricas, associadas ao projeto de ampliação da fábrica, possibilitando o controlo on-line do excesso de 
oxigénio

2004

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

Manter a dinâmica do programa de eficiência energética através de diversas técnicas, como por exemplo:

4.2.6. Preservação das competências 

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

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 auto-formação/desenvolvimento pessoal;

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

Aplicação de um sistema específico de gestão da energia; 

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

Criação de centros de lucro financeiro para a eficiência energética;

Benchmarking;

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

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

4.2.8. Manutenção

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

Atribuição clara das responsabilidades para o planeamento e execução da manutenção

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;

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

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;

Contratação externa de sistemas e/ou funções especializados.

4.2.7. Controlo eficaz dos processos

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. 

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

A documentação ou o registo esses parâmetros.

Cogeração;

Redução do caudal de gases de exaustão através da redução do excesso de ar;

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.

4.2.9. Controlo e monitorização

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

Otimização da eficiência energética da combustão através das seguintes técnicas: 
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ANEXO 3 – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS - CELTEJO - Empresa de Celulose do Tejo, S. A. 

BREF - Eficiência energética (ENE) | Data de adoção: 02/2009 | Versão: 06.10.2017

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

17. c) Sim De acordo com as técnicas descritas abaixo. 1971-2018

17. c) i. Sim 

Melhorias no sistema DCS das instalações de combustão e no sistema de monitorização das emissões 
atmosféricas, associadas ao projeto de ampliação da fábrica, possibilitando o controlo on-line do excesso de 
oxigénio

2004

17. c) ii. Sim Opção por design de equipamentos que permitam maximizar as trocas de calor. 1971

17. c) iii. Sim 
Utilização de permutadores de calor para aproveitamento de calores residuais, bem como economizadores na 
caldeira de recuperação.

1971

17. c) iv. Sim 
Utilização dos gases de escape para o pré-aquecimento do ar de combustão. Utilização de permutadores de 
calor para o aquecimento de águas de processo.

1971

17. c) v. Sim 
Limpezas efetuadas em mantenções programadas ou então em caso de défice excessivo da eficiência 
energética da instalação.

1971

17. d) Sim 
O pré-aquecimento do ar de combustão é parte integrante dos equipamentos de combustão instalados desde o 
arranque da fábrica.

1971

17. e) Sim 
O pré-aquecimento do ar de combustão é parte integrante dos equipamentos de combustão instalados desde o 
arranque da fábrica.

1971

17. f) Sim Utilização de Licor Negro na caldeira de recuperação, um combustível de origem biogénica. 1971

18. Sim De acordo com as técnicas descritas abaixo. 1971-2018

18. a) Sim Utilização das MTDs descritas no BREF PP. 1971-2018

18. b) Sim Utilização das técnicas previstas na tabela 4,2 do BREF. 1971-2018

19. Sim Inserido no programa de manutenção preventiva. 1971-2018

19. a) Sim Inserido no programa de manutenção preventiva. 1971-2018

19. b) Sim Inserido no programa de manutenção preventiva. 1971-2018

20. Sim O processo de fabrico Kraft, engloba um sistema de cogeração. 1971

21. Sim De acordo com as técnicas descritas abaixo. 1971-2018

21. a) Sim 
Circuitos de AC concebidos por forma a reduzir a magnitude do poder reativo, de acordo com as premissas da 
Norma ISO 50001:2011.

2012

21. b) Sim Implementação e manutenção de um Sistema de Gestão Energética, de acordo com a Norma ISO 50001:2011. 2012

21. c) Sim Implementação e manutenção de um Sistema de Gestão Energética, de acordo com a Norma ISO 50001:2011. 2012

21. d) Sim 
Imposição de especificações mínimas, no que diz respeito ao desempenho energético, dos equipamentos a 
serem adquiridos para as instalações, como variadores de frequência, entre outras, de acordo com o BREF.

1971-2018

22. Sim Utilização de filtros e baterias de compensação fator potência. 1971

23. Sim Implementação e manutenção de um Sistema de Gestão Energética, de acordo com a Norma ISO 50001:2011. 2012

23. a) Sim Definido em fase de projeto as dimensões ótimas da instalação elétrica em função das necessidades. 1971-2018

23. b) Não Transformadores a trabalhar entre 50-75% da carga nominal. 1971

23. c) Sim 
Imposição de especificações mínimas, no que diz respeito ao desempenho energético, dos equipamentos a 
serem adquiridos para as instalações, como variadores de frequência, entre outras, de acordo com o BREF.

1971-2018

23. d) Sim 
Definido em fase de projeto a minimização da distância entre os grandes consumidores e as fontes de 
alimentação.

1971-2018

24. Sim De acordo com as técnicas descritas abaixo. 1971-2018

24. a) Sim 
Em fase de projeto é garatinda a imposição de cláusulas referentes ao desempenho energético dos motores / 
instalações.

1971-2018

24. b) Sim 
Imposição de especificações mínimas, no que diz respeito ao desempenho energético, dos equipamentos a 
serem adquiridos para as instalações, como variadores de frequência, entre outras, de acordo com o BREF.

1971-2018

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; 

Otimizar a eficiência energética de sistemas de vapor através de utilização de técnicas como:

Técnicas específicas para o setor de atividade de acordo com o previsto nos BREF verticais.

Técnicas previstas na Tabela 4.2. do BREF.

4.3.3. Recuperação de Calor

Manter a eficiência dos permutadores de calor através de: 

Monitorização periódica da sua eficiência, e;

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

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);

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.

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.

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

4.3.2. Sistemas de Vapor

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

Evitar a utilização de equipamento acima de sua potência nominal;

Aquando da substituição de motores, recorrer a motores energeticamente eficientes

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

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

Assegurar que os cabos elétricos têm as dimensões corretas para a exigência energética;

Prevenção e remoção de incrustações

4.3.4. Cogeração

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

4.3.5. Fornecimento de energia elétrica 

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;

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:

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

Otimizar os motores elétricos pela seguinte ordem: 

Otimizar todo o sistema no qual o(s) motor(es) está(ão) integrado(s) (eg.  sistema de arrefecimento);
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

24. b) i. Sim 
Imposição de especificações mínimas, no que diz respeito ao desempenho energético, dos equipamentos a 
serem adquiridos para as instalações, como variadores de frequência, entre outras, de acordo com o BREF.

1971-2018

24. b) ii. Sim 
Imposição de especificações mínimas, no que diz respeito ao desempenho energético, dos equipamentos a 
serem adquiridos para as instalações, como variadores de frequência, entre outras, de acordo com o BREF.

1971-2018

24. b) iii. Sim 
Imposição de especificações mínimas, no que diz respeito ao desempenho energético, dos equipamentos a 
serem adquiridos para as instalações, como variadores de frequência, entre outras, de acordo com o BREF.

1971-2018

24. b) iv. Sim 
Imposição de especificações mínimas, no que diz respeito ao desempenho energético, dos equipamentos a 
serem adquiridos para as instalações, como variadores de frequência, entre outras, de acordo com o BREF.

1971-2018

24. b) v. Sim De acordo com as técnicas descritas abaixo. 1971-2018

24. b) v. 1. Sim 
Imposição de especificações mínimas, no que diz respeito ao desempenho energético, dos equipamentos a 
serem adquiridos para as instalações, como variadores de frequência, entre outras, de acordo com o BREF, de 
acordo com as necessidades processuais.

1971-2018

24. b) v. 2. Sim Opção utilizada conforme as necessidades processuais. 1971-2018

24. b) v. 3. A implementar
Existem na instalação diversas engrenagens de parafusos sem fim, embora se esteja em fase de mudança para 
acoplamentos diretos com VFD ou helicoidias.

1971-2018

24. b) vi. Sim 
São reparados motores P>7,5KW. Motores abaixo dessa potência são substituídos por novos EEM. Os novos 
motores são pelo menos IE3.

2014-2018

24. b) vii. Sim 
São reparados motores P>7,5KW. Motores abaixo dessa potência são substituídos por novos EEM. Os novos 
motores são pelo menos IE3. Utilização de reparadores certificados.

2010-2018

24. b) viii. Sim 
Como empresa certificada ao abrigo da Norma ISO 50001 realizamos auditorias periódicas aos nossos 
fornecedores.

2012

24. v) ix Sim 
Criado e mantido um programa de manutenção preventiva e programada gerido por uma plataforma informática, 
Máximo.

1971-2018

24. c) A avaliar
Imposição de especificações mínimas, no que diz respeito ao desempenho energético, dos equipamentos a 
serem adquiridos para as instalações, como variadores de frequência, entre outras, de acordo com o BREF.

1971-2018

24. c) i. A avaliar
Imposição de especificações mínimas, no que diz respeito ao desempenho energético, dos equipamentos a 
serem adquiridos para as instalações, como variadores de frequência, entre outras, de acordo com o BREF.

1971-2018

24. c) ii. A avaliar
Imposição de especificações mínimas, no que diz respeito ao desempenho energético, dos equipamentos a 
serem adquiridos para as instalações, como variadores de frequência, entre outras, de acordo com o BREF.

1971-2018

25. Sim De acordo com as técnicas descritas abaixo. 1971-2018

25. a) Sim 
Imposição de especificações mínimas, no que diz respeito ao desempenho energético, dos equipamentos a 
serem adquiridos para as instalações, como variadores de frequência, entre outras, de acordo com o BREF.

1971-2018

25. b) Sim 
Instalação de compressores de média tensão, centrífugos, com um melhor desempenho energético, em 
detrimento dos existentes de baixa tensão.

2015

25. c) Sim 
Parâmetros definidos de acordo com as necessidades de processo, com vista ao alargamento do tempo de vida 
útil dos esquipamentos.

2004

25. d) Sim Utilização das MTDs descritas no BREF. 2004

25. e) Sim A especificação mínima admitada para novos equipamentos é, atualmente, IE3. 2012

25. f) Sim 
Utilização de um gestor intiligente, ES16 da Atlas Copco, para controlo de todo o parque de ar comprimido, com 
influência direta nos controladores de velocidade, quando aplicável.

2015

25. g) Sim 
Utilização de um gestor intiligente, ES16 da Atlas Copco, para controlo de todo o parque de ar comprimido, com 
influência direta nos controladores de velocidade, quando aplicável.

2015

25. h) A avaliar Em estudo interno um processo para o aproveitamento das águas. A definir

25. i) Sim O ar é utilizado à temperatura ambiente. 1971

25. j) Sim A empresa dispõe de tanques de armazenamento de ar industrial e de ar de instrumentos. 1971

25. k) Sim 
Criado e mantido um programa de manutenção preventiva e programada gerido por uma plataforma informática, 
Máximo.

1971-2018

25. l) Sim 
Criado e mantido um programa de manutenção preventiva e programada gerido por uma plataforma informática, 
Máximo.

1971-2018

25. m) Sim 
Criado e mantido um programa de manutenção preventiva e programada gerido por uma plataforma informática, 
Máximo.

1971-2018

25. n) Sim Pressão de trabalho determinada conforme as necessidades do processo. 1971-2018

26. Sim De acordo com as técnicas descritas abaixo. 2012

Instalação ou remodelação do sistema

Uso de motores energeticamente eficientes (EEM). 

Dimensionamento adequado dos motores

Instalação de sistemas de variação de velocidade (VSD)

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

Controlo de qualidade da energia

Operação e Manutenção 

Aplicar lubrificação, ajustes e afinação. 

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: 

Instalação de transmissores/redutores de alta eficiência. 

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.

Design global do sistema, incluíndo os sistemas de pressão múltipla 

Upgrade  dos compressores 

Melhoria do sistema de arrefecimento, secagem e filtração

Redução e perdas de pressão por fricção

Melhoria dos motores (incluído os motores de alta eficiência)

Melhoria dos sistemas de controlo de velocidade

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

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

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

Design,  instalação e remodelação  de sistemas

Otimizar determinados dispositivos de utilização final.

Reduzir as fugas de ar 

Aumentar a frequência de substituição dos filtros

Otimizar a pressão de trabalho.

4.3.8. Sistemas de bombagem

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

Utilização de sistemas de controlo sofisticados 

Recuperação do calor residual para utilização noutras funções

Utilização do ar frio exterior para admissão no sistema

Armazenar o ar comprimido perto de sistemas de altamente flutuantes

Operação e manutenção de sistemas
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

26. a) Sim 
Definição de projetos de acordo com as necessidades da instalação, de acordo com o Sistema de Gestão 
Energética.

2012

26. b) Sim 
Definição de projetos de acordo com as necessidades da instalação, de acordo com o Sistema de Gestão 
Energética.

2012

26. c) Sim 
Definição de projetos de acordo com as necessidades da instalação, de acordo com o Sistema de Gestão 
Energética.

2012

26. d) Sim 
Criado e mantido um programa de manutenção preventiva e programada gerido por uma plataforma informática, 
Máximo. Estado dos sistemas monitorizado por softwares informáticos e por operadores.

2009

26. e) Sim 
Adequação da quantidade de bombas em funcionamento e da sua potência às necessidades correntes da 
instalação.

1971-2018

26. f) Sim 
Imposição de especificações mínimas, no que diz respeito ao desempenho energético, dos equipamentos a 
serem adquiridos para as instalações, como variadores de frequência, entre outras, de acordo com o BREF.

1971-2018

26. g) Sim 
Imposição de especificações mínimas, no que diz respeito ao desempenho energético, dos equipamentos a 
serem adquiridos para as instalações, como variadores de frequência, entre outras, de acordo com o BREF.

1971-2018

26. h) Sim 
Criado e mantido um programa de manutenção preventiva e programada gerido por uma plataforma informática, 
Máximo.

1971-2018

26. i) Sim Definição de projetos de acordo com as necessidades da instalação, de acordo com as MTDs. 1971-2018

26. j) Sim Definição de projetos de acordo com as necessidades da instalação, de acordo com as MTDs. 1971-2018

26. k) Sim Definição de projetos de acordo com as necessidades da instalação, de acordo com as MTDs. 1971-2018

27. Sim De acordo com as técnicas descritas abaixo. 2012

27. a) Sim Definição de projetos de acordo com as necessidades da instalação, de acordo com as MTDs. 2012

27. b) Sim Definição de projetos de acordo com as necessidades da instalação, de acordo com as MTDs. 2012

27. c) Sim Definição de projetos de acordo com as necessidades da instalação, de acordo com as MTDs. 2012

27. d) Sim Definição de projetos de acordo com as necessidades da instalação, de acordo com as MTDs. 2012

27. e) Sim Definição de projetos de acordo com as necessidades da instalação, de acordo com as MTDs do BREF. 2012

27. f) Sim Definição de projetos de acordo com as necessidades da instalação, de acordo com as MTDs do BREF. 2012

27. g) Sim 
Imposição de especificações mínimas, no que diz respeito ao desempenho energético, dos equipamentos a 
serem adquiridos para as instalações, como variadores de frequência, entre outras, de acordo com o BREF.

2012

27. h) Sim Definição de projetos de acordo com as necessidades da instalação, de acordo com as MTDs do BREF. 2012

27. i) Sim Definição de projetos de acordo com as necessidades da instalação, de acordo com as MTDs do BREF. 2012

27. j) Sim 
Imposição de especificações mínimas, no que diz respeito ao desempenho energético, dos equipamentos a 
serem adquiridos para as instalações, como variadores de frequência, entre outras, de acordo com o BREF.

2012

27. k) Sim 
Utilização de sistemas de controlo informático de todas as instalações com acesso remoto para gestão e 
operação.

2012

27. l) Sim Sempre que possível estão instalados permutadores de calor para o aproveitamento do calor residual. 2012

27. m) Sim 
Garantia da inclusão de parâmetros de eficiência energética dos edifícios aquando da sua construção, de acordo 
com as MTDs disponíveis à data.

2012

27. n) Sim 
Monitorização contínua dos sistemas AVAC como parte integrante do plano de manutenção preventiva e 
programada.

2012

27. o) Sim 
Monitorização contínua dos sistemas AVAC como parte integrante do plano de manutenção preventiva e 
programada.

2012

27. p) Sim 
Monitorização contínua dos sistemas AVAC como parte integrante do plano de manutenção preventiva e 
programada.

2012

27. q) Sim 
Monitorização contínua dos sistemas AVAC como parte integrante do plano de manutenção preventiva e 
programada.

2012

27. r) Sim 
Monitorização contínua dos sistemas AVAC como parte integrante do plano de manutenção preventiva e 
programada.

2012

27. s) Sim 
Monitorização contínua dos sistemas AVAC como parte integrante do plano de manutenção preventiva e 
programada.

2012

Sistema de controlo e regulação

Desligar as bombas não utilizadas

Utilização de transmissões de velocidade variável (VSD)

Utilização de bombas múltiplas (de fase cortada)

Manutenção regular 

Sistema de distribuição

Projeto

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)

Controlo e Manutenção

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

para aquecimento, vide  BREF,

para bombagem, vide BREF;

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

Projeto e controlo

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

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)

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

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

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

Otimizar o número, forma e tamanho das entradas no sistema

Utilizar ventiladores de alta eficiência, projetados para operarem a uma taxa otimizada 

Gestão dos fluxos de ar, considerando a ventilação de fluxo duplo.

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)

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

Parar ou reduzir a ventilação, sempre que possível

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
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ANEXO 3 – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS - CELTEJO - Empresa de Celulose do Tejo, S. A. 

BREF - Eficiência energética (ENE) | Data de adoção: 02/2009 | Versão: 06.10.2017

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

27. t) Sim 
Monitorização contínua dos sistemas AVAC como parte integrante do plano de manutenção preventiva e 
programada.

2012

28. Sim 
Utilização das MTDs descritas no BREF e de acordo com o Plano de Melhoria contemplado no Sistema de 
Gestão Energética (ISO 50001:2011).

2012

28. a) Sim Estudos regulares das condições e necessidades de iluminação em diferentes pontos das instalações. 2012

28. b) Sim 
A empresa funciona em regime de laboração contínua, pelo que as intevenções em que existe uma maior 
necessidade de iluminação são programadas para o horário diurno.

2012

28. c) Sim 
Utilização das MTDs descritas no BREF e de acordo com o Plano de Melhoria contemplado no Sistema de 
Gestão Energética (ISO 50001:2011).

2012

28. d) Sim Utilização de células fotossensíveis para a determinação das necessidades de iluminação artificial. 2000

28. e) Sim No âmbito da certificação pela Norma ISO 50001. 2012

29. Sim De acordo com as técnicas descritas abaixo. 2012

29. a) Sim 
Utilização das MTDs descritas no BREF e de acordo com o Plano de Melhoria contemplado no Sistema de 
Gestão Energética (ISO 50001:2011).

2012

29. b) Sim 
Utilização de permutadores de calor para aproveitamento de calores residuais, bem como economizadores na 
caldeira de recuperação. Engenharia de processo para utilização de fontes de calor secundárias em detrimento 
de fontes de calor primárias.

1971-2018

29. c) Sim Utilização das MTDs descritas no BREF. 1971-2018

29. d) Sim Em diversas áreas do processo de fabrico (ETA, ETAR, águas recuperadas / de processo) 2008

29. e) Sim Secagem de pasta; Evaporação de Licor Negro; etc. 1971

29. f) Sim Em várias etapas do processo de fabrico 1971

29. g) Sim Contemplado no processo de cogeração instalado desde o arranque da fábrica 1971

29. h) Sim Em várias etapas do processo de fabrico 1971

29. i) Sim Manutenção contínua dos isolamentos e revestimentos térmicos das instalações. 1971

29. j) Não aplicável -

29. k) Sim Definidas regras de automatização de processos no controlo das instalações. 1971

4.3.10. Iluminação

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

Identificação das necessidades de iluminação.

Planeamento do espaço e das atividades de modo a otimizar a utilização de luz natural.

Otimizar a filtração de ar através de reciclagem eficiente, evitar as perdas de pressão, limpeza e substituição regular dos filtros, limpeza regular do sistema.

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

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

Operação

Seleção das lâmpadas e luminárias de acordo com os requisitos da sua aplicação.

Operação, controlo e manutenção

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

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

4.3.11. Processos de secagem, concentração e separação

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

Automatização dos processos térmicos de secagem

Utilização do excesso de calor proveniente de outros processos.

Utilização de uma combinação de técnicas.

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

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

Secagem direta

Utilização de vapor sobreaquecido
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1. Sim
Cumprimento dos requisitos decorrentes da implementação dos Sistemas de Gestão Ambiental (ISO 14001:2015) e 
de Gestão Energética da Celtejo (ISO 50001:2011), ambos certificados pela Lloyd´s Register EMEA. 2012

2. Sim
Cumprimento dos requisitos decorrentes da implementação do Sistema de Gestão Energética da Celtejo (ISO 
50001:2011), certificado pela Lloyd´s Register EMEA. 2012

3. Sim
Contemplado nos novos sistemas de arrefecimento dos mais recentes projetos: Branqueamento da pasta e Nova 
Caldeira de Recuperação / Turbina

2008 / Abril 2018

4. Sim
Contemplado nos novos sistemas de arrefecimento dos mais recentes projetos: Branqueamento da pasta e Nova 
Caldeira de Recuperação / Turbina

2008 / Abril 2018

5. Não aplicável Não são utilizadas águas de arrefecimento provenientes de captações subterrâneas

Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 2008 / Abril 2018

6. Sim
Contemplado nos novos sistemas de arrefecimento dos mais recentes projetos: Branqueamento da pasta e Nova 
Caldeira de Recuperação / Turbina

2008 / Abril 2018

7. A avaliar
A considerar nos processos de necessidade de substituição de equipamentos de arrefecimento ou de aumento de 
capacidade dos mesmos

-

Sim
Contemplado nos novos sistemas de arrefecimento dos mais recentes projetos: Branqueamento da pasta e Nova 
Caldeira de Recuperação / Turbina

2008 / Abril 2018

8. Sim
Contemplado nos novos sistemas de arrefecimento dos mais recentes projetos: Branqueamento da pasta e Nova 
Caldeira de Recuperação / Turbina

2008 / Abril 2018

8. a) Sim
Contemplado nos novos sistemas de arrefecimento dos mais recentes projetos: Branqueamento da pasta e Nova 
Caldeira de Recuperação / Turbina

2008 / Abril 2018

8. b) Sim
Contemplado nos novos sistemas de arrefecimento dos mais recentes projetos: Branqueamento da pasta e Nova 
Caldeira de Recuperação / Turbina

2008 / Abril 2018

8. c) Sim
Contemplado nos novos sistemas de arrefecimento dos mais recentes projetos: Branqueamento da pasta e Nova 
Caldeira de Recuperação / Turbina

2008 / Abril 2018

8. d) Sim
Contemplado nos novos sistemas de arrefecimento dos mais recentes projetos: Branqueamento da pasta e Nova 
Caldeira de Recuperação / Turbina

2008 / Abril 2018

9. Sim
Considerado e contemplado no projeto de captação de água do Rio Tejo e no projeto de prolongamento do 
emissário submarino.

1971-2018

9. a) A implementar Contemplado no projeto de prolongamento do emissário submarino. Até ao final de 2018

9. b) Sim Considerado no projeto da captação de água no Rio Tejo 1971

9. c) A implementar Contemplado no projeto de prolongamento do emissário submarino. Até ao final de 2018

Sim
Contemplado nos novos sistemas de arrefecimento dos mais recentes projetos: Branqueamento da pasta e Nova 
Caldeira de Recuperação / Turbina

2008 / Abril 2018

9. d) Sim
Contemplado nos novos sistemas de arrefecimento dos mais recentes projetos: Branqueamento da pasta e Nova 
Caldeira de Recuperação / Turbina

2008 / Abril 2018

Sim
Contemplado nos novos sistemas de arrefecimento dos mais recentes projetos: Ampliação de 2004, Branqueamento 
da pasta e Nova Caldeira de Recuperação / Turbina

2004 a Abril de 2018

9. e) Sim
Contemplado nos novos sistemas de arrefecimento dos mais recentes projetos: Ampliação de 2004, Branqueamento 
da pasta e Nova Caldeira de Recuperação / Turbina

2004 /2008 / Abril 2018

9. f) Sim
Contemplado nos novos sistemas de arrefecimento dos mais recentes projetos: Ampliação de 2004, Branqueamento 
da pasta e Nova Caldeira de Recuperação / Turbina

2004 /2008 / Abril 2018

Sim
Realização de inspeções periódicas às superfícies de arrefecimento (incrustações / corrosão) e adequação do 
tratamento de água para as eliminar.

2004

9. g) Sim
Realização de inspeções periódicas às superfícies de arrefecimento (incrustações / corrosão) e adequação do 
tratamento de água para as eliminar.

2004

A implementar Contemplado no projeto de prolongamento do emissário submarino. Até ao final de 2018

9. h) A implementar Contemplado no projeto de prolongamento do emissário submarino. Até ao final de 2018

Sim
Contemplado nos novos sistemas de arrefecimento dos mais recentes projetos: Ampliação de 2004, Branqueamento 
da pasta e Nova Caldeira de Recuperação / Turbina

2004 a Abril de 2018

9. i) Sim
Contemplado nos novos sistemas de arrefecimento dos mais recentes projetos: Ampliação de 2004, Branqueamento 
da pasta e Nova Caldeira de Recuperação / Turbina

2004 /2008 / Abril 2018

Para proteção dos aquíferos subterrâneos, deve ser aplicado um sistema de arrefecimento que siga os princípios de minimização da utilização de águas provenientes de 

captações subterrâneas, principalmente em locais onde são se encontra regulado a depleção dos aquíferos.

4.2.2 MTD aplicáveis a sistemas de arrefecimento industrial

Para instalações novas, é MTD começar por identificar medidas de redução na fase de projeto, aplicando equipamentos de baixo consumo energético e escolhendo os 

equipamentos com os materiais corretos que estejam em contacto com as substâncias do processo e a água de arrefecimento.

Para instalações existentes, as medidas tecnológicas podem ser MTD em certas circunstâncias (consultar BREF).

4.3 REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA

4.3.1 Considerações gerais

Selecionar um local adequado à aplicação de sistemas de passagem única.

Para todos os sistemas:

Aplicar a opção de funcionamento / operação variável, isto é, quando o processo a refrigerar exige um funcionamento variável, a modulação bem-sucedida dos fluxos de ar e de água pode 
ser relevante para a eficiência energética global do processo.

Modulação do fluxo de ar / água

Para todos os sistemas húmidos:

Aplicar tratamentos de água otimizados e tratamentos para manutenção das superfícies das tubagens dos sistemas

Para sistemas únicos:

Evitar a recirculação de pluma de água quente nos rios e minimizá-lo em estuários e em sítios marinhos.

Para torres de arrefecimento:

Aplicar bombas e ventiladores de baixo consumo energético

Em termos de eficiência energética global de uma instalação, a utilização de um sistema de passagem única é MTD, em particular para processos que exigem grandes 

capacidades de arrefecimento. Em casos de rios e estuários é aceitável se o sistema garantir:

Extensão da pluma de calor na superfície da água deixando a passagem para migração de peixes;

Conceber a entrada de água de arrefecimento de modo a reduzir o arrastamento de peixe;

A carga de calor não interfere com outros usuários de água de superfície de recepção.

Para sistemas com grande capacidade de arrefecimento (> 10 MWth)

Para sistemas de arrefecimento na fase de projeto, constitui MTD a ponderação de um conjunto de fatores:

Redução da resistência ao fluxo de ar e água

Aplicação de equipamentos de elevada eficiência / baixo consumo energético

Redução da quantidade de equipamento com elevado consumo energético

Optimizar o tratamento da água utilizada, em sistemas de passagem única e torre arrefecimento por via húmida, promovendo limpeza das superfícies de circulação dos fluídos a par da 
prevenção da formação de incrustações e afins.

4.3.2 Técnicas de redução identificadas dentro da abordagem MTD

Os limites impostos pelo local aplicam-se particularmente às novas instalações, onde um sistema de arrefecimento ainda deve ser selecionado. Se a capacidade de descarga de 

calor necessária for conhecida, poderá influenciar a seleção de um local apropriado. Para processos sensíveis à temperatura é MTD selecionar o local com a disponibilidade 

necessária de água de arrefecimento.

Seleção de uma configuração de arrefecimento que se deve basear numa comparação entre as diferentes alternativas viáveis dentro de todos os requisitos do processo. Os 

requisitos de processo são, por exemplo, controle de reações químicas, fiabilidade do desempenho do processo e manutenção dos níveis de segurança exigidos. Uma mudança 

na tecnologia de arrefecimento para reduzir o impacte ambiental só pode ser considerada MTD se a eficiência do arrefecimento for mantida no mesmo nível ou, melhor ainda, num 

nível aumentado.

4.2.1.4 Sistemas de arrefecimento e requisitos do local

ANEXO 3 – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS - CELTEJO - Empresa de Celulose do Tejo, S. A. 

BREF - Sistemas de arrefecimento industrial (ICS) | Data de adoção: 12/2001 | Versão: 06.10.2017

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

4.2 MTD PARA SISTEMAS DE ARREFCIMENTO

4.2.1 Gestão integrada do calor

4.2.1.1 arrefecimento industrial = Gestão do calor

Para todas as instalações é MTD adotar uma abordagem integrada de modo a reduzir o impacte ambiental dos sistemas de arrefecimento industrial mantendo o equilíbrio entre os 

impactes diretos e indiretos.

4.2.1.2 Redução do nível de libertação de calor através da otimização da reutilização interna/externa de calor

Numa situação de greenfield, a avaliação da capacidade de calor necessária só pode ser considerada MTD se for o resultado do uso máximo das opções internas e externas 

disponíveis e aplicáveis para reutilização de excesso de calor. 

Numa instalação existente, otimizar a reutilização interna e externa e reduzir a quantidade e o nível de calor a serem descarregados também deve preceder qualquer alteração na 

capacidade potencial do sistema de arrefecimento aplicado. Aumentar a eficiência de um sistema de arrefecimento existente pela melhoria de operação dos sistemas, tem de ser 

avaliado em relação ao aumento  da eficiência por meio tecnológico através de uma adaptação ou de mudanças tecnológicas. Em geral, e para os grandes sistemas de 

arrefecimento existentes, a melhoria da operação dos sistemas é considerada mais rentável do que a aplicação de tecnologia nova ou melhorada e, portanto, pode ser 

considerada como MTD.

4.2.1.3 Sistemas de arrefecimento e requisitos de processo
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10. Sim
Considerado em todos os novos projetos desenvolvidos na Celtejo, tendo sido implementado um Sistema de Gestão 
Energética de acordo com a Norma ISO 50001:2011.

2000-2018

10. a) Sim Sempre que possível utiliza-se o arrefecimento com água em vez de ar 2018

10. b) Sim O make-up de águas de arrefecimento é feito sempre desde a cisterna de água captada no rio Tejo 2018

10. c) Sim
O mapa de fluxos de energia do Sistema de Gestão Energética (ISO 50001:2011), tem possibilitado a reutilização de 
calor, reduzindo as necessidades de arrefecimento, por exemplo nas instalações mais recentes (Branqueamento, 
nova CR e Turbina)

2012

10. d) Sim
No projeto da nova cogeração (nova CR e nova Turbina), o excesso de águas de arrefecimento retornam ao 
clarifloculador para recuperação como água de processo.

2018

10. e) Sim
Nas instalações mais recentes tem-se dado preferência à instalação de válvulas termostátcicas, visando reduzir o 
consumo de águas de arrefecimento.

2004

10. f) Sim
Nos projetos mais recentes, com necessidades de águas de arrefecimento, tem-se considerado sempre o princípio 
da recirculação contínua, existindo apenas make-up para compensar as perdas no processo de arrefecimento.

2008

11. Sim
Princípio considerado nos sistemas de arrefecimento dos condensadores das turbinas, sendo esta água mantida em 
circuito fechado / reutilizada, após passar pelas torres de arrefecimento.

Desde 2000

Sim
Considerado em todos os novos projetos desenvolvidos na Celtejo, tendo sido implementado um Sistema de Gestão 
Energética de acordo com a Norma ISO 50001:2011.

2000-2018

12. Sim
Considerado em todos os novos projetos desenvolvidos na Celtejo, tendo sido implementado um Sistema de Gestão 
Energética de acordo com a Norma ISO 50001:2011.

2000-2018

Sim
Considerado em todos os novos projetos desenvolvidos na Celtejo, tendo sido implementado um Sistema de Gestão 
Energética de acordo com a Norma ISO 50001:2011.

2000-2018

12. a) Sim
O mapa de fluxos de energia do Sistema de Gestão Energética (ISO 50001:2011), tem possibilitado a reutilização de 
calor, reduzindo as necessidades de arrefecimento, por exemplo nas instalações mais recentes (Branqueamento, 
nova CR e Turbina)

2012

12. b) Não aplicável Não são utilizadas águas de arrefecimento provenientes de captações subterrâneas

12. c) Sim
Princípio considerado nos sistemas de arrefecimento dos condensadores das turbinas, sendo esta água mantida em 
circuito fechado / reutilizada, após passar pelas torres de arrefecimento.

Desde 2000

12. d) Não

12. e) Não

12. f) Sim
O tratamento inicial (acondicionamento químico) da água fabril, a temperatura de trabalho dos sistemas de 
arrefecimento de recirculação e a monitorização da qualidade desta água definem a necessidade de purgas no 
circuito.

2004

Sim
Avaliação e implementação das MTDs disponíveis no mercado com a avaliação da aplicabilidade ao processo de 
fabrico da Celtejo.

1971-2018

Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 2000

13. Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 2000

Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 2000

13. a) Sim
Incluído no serviço de acondicionamento químico das águas de arrefecimento (empresas de tratamentos de águas 
de arrefecimento)

2000

13. b) Sim
O tratamento inicial (acondicionamento químico) da água fabril, a temperatura de trabalho dos sistemas de 
arrefecimento, o lay-out da tubagem e as velocidades de circulação reduzem a probabilidade de incrustações

2000

Sim
Atendendo a que toda a água não perdida por evaporação é reutilizada e apenas sofre um tratamento de proteção 
com biocidas, o nível de emissões para a água é residual

2000

Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 2000

14. Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 2000

14. a) Sim Desde a fase de conceção e projeto do sistema de arrefecimento 2000

14. b) Sim Desde a fase de conceção e projeto do sistema de arrefecimento 2000

14. c) Sim Desde a fase de conceção e projeto do sistema de arrefecimento 2000

14. d) Sim Desde a fase de conceção e projeto do sistema de arrefecimento 2000

14. e) Sim Desde a fase de conceção e projeto do sistema de arrefecimento 2000

14. f) Sim
Seleção efetuada em conjunto com o fornecedor dos sistemas de acondicionamento das águas de arrefecimento 
(atendendo às FDS dos produtos a usar)

2000

14. g) Sim
Seleção efetuada em conjunto com o fornecedor dos sistemas de acondicionamento das águas de arrefecimento 
(atendendo às FDS dos produtos a usar)

2000

14. h) Sim Efetuada pelo pessoal de operação de acordo com procedimentos existentes nos Manuais de Operação 2000

Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 2000

15. Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 2000

Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 2000

15. a) Sim Desde a fase de conceção e projeto do sistema de arrefecimento 2000

15. b) Sim Desde a fase de conceção e projeto do sistema de arrefecimento 2000

Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 2000

15. c) Sim Desde a fase de conceção e projeto do sistema de arrefecimento 2000

Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 2000

15. d) Não aplicável Não estão presentes águas do mar ou salobras 2000

15. e) Sim Utilizada tubagem de aço inoxidável nos circuitos que o justifiquem 2000

Para sistemas existentes e no caso de rios com disponibilidade limitada de água superficial, pode ser equacionada a alteração de um sistema de passagem única para um sistema 

de arrefecimento com recirculação.

4.4.2 Técnicas de redução identificadas dentro da abordagem MTD

Otimização de ciclos de concentração

4.5.1 Considerações gerais

Consultar BREF.

4.5.2 Técnicas de redução identificadas dentro da abordagem MTD

Otimização das velocidades da água nos canais de admissão para limitar a sedimentação; Observação da ocorrência sazonal de macro incrustrações.

4.6.1 Abordagem geral sobre as MTD para a redução das emissões de calor

Consultar BREF.

4.6.2 Abordagem geral sobre as MTD para reduzir as emissões químicas para a água

Otimizar o doseamento por monitorização da água.

4.6.3 Abordagem sobre as técnicas MTD para redução das emissões para a água

São técnicas MTD para a redução de emissões para a água através de técnicas de desenho e manutenção:

Para sistemas húmidos:

Análise da corrosividade da substância do processo, bem como da água de arrefecimento para selecionar o material certo

Projeção do sistema de arrefecimento evitando zonas de estancamento para reduzir a corrosão e contaminações.

Para permutadores do tipo Shell&tube :

Conceção que permita facilitar a limpeza através da circulação do caudal de água arrefecida no tubo e as paredes dos tubos de material resistente às incrustrações.

Condensadores de instalações de produção de eletricidade:

Aplicação de Ti em condensadores com água do mar ou água salobra

Aplicação de ligas de baixa corrosão (aço inoxidável com elevado índice de corrosão ou de cobre níquel)

4.6.3.1 Prevenção pelo projeto de equipamentos e manutenção do sistema

São técnicas MTD para a redução de arrastamento:

Para todos os sistemas únicos ou sistemas de arrefecimento com entradas de águas de superficie:

Análise do biótopo na fonte de água de superfície

4.6 REDUÇÃO DAS EMISSÕES PARA A ÁGUA

Referindo que a afirmação de que 80% do impacte ambiental é decidido na altura da fase de conceção do projeto, devem ser tomadas outras medidas para a fase de conceção do 

sistema de arrefecimento húmido com a seguinte ordem de abordagem:

Identificar as condições do processo (pressão, T, corrosividade da substância)

Identificar características químicas da fonte de água de arrefecimento

Selecionar materiais apropriados para os permutadores, considerando as características do processo e as propriedades da água

Selecionar materiais apropriados para os restantes elementos do circuito.

Identificar os requerimentos operacionais do sistema de arrefecimento.

Selecionar um tratamento de água de arrefecimento mais apropriado usando produtos químicos menos perigosos ou produtos químicos com menor potencial de impacte no meio ambiente 
(complexos orgânicos facilmente biodegradáveis)

Aplicar o esquema de seleção para biocidas (capítulo 3, figura 3.2)

Onde a disponibilidade de água é limitada, deve ser escolhida uma tecnologia que permita diferentes modos de operação que requiram menos água para atingir a capacidade de 
arrefecimento necessária;

Em todos os casos, a arrefecimento por recirculação é uma opção, mas é necessário um equilíbrio cuidadoso com outros fatores, como o condicionamento de água necessário e uma 
eficiência energética global mais baixa.

São técnicas MTD para a redução das necessidades de água:

Para sistemas húmidos:

Otimização da reutilização de calor

A utilização de águas subterrâneas não é considerada MTD

Aplicação de sistemas de recirculação

Aplicação de sistemas de arrefecimento híbridos

Aplicação de arrefecimento a seco

Para sistemas de arrefecimento de recirculação húmida e húmida/seca:

4.5 REDUÇÃO DO ARRASTAMENTO DE ORGANISMOS

4.4 REDUÇÃO DOS REQUISITOS DE ÁGUA

4.4.1 Considerações gerais

Para novos sistemas podem ser realizados os seguintes pontos:

À luz do equilíbrio energético geral, o arrefecimento com água é mais eficiente;

Para novas instalações, deve ser selecionado um local para a disponibilidade de quantidades suficientes de água (de superfície) no caso de grande procura de água de arrefecimento;

A necessidade de arrefecimento ser reduzida através otimização da reutilização do calor;

Para novas instalações um local deve ser seleccionada para a disponibilidade de um receptor de água adequada, particularmente no caso de grandes descargas de água de arrefecimento;
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

15. f) Não aplicável Processos de limpeza manuais, face á baixa frquência de surgimento de incrustações 2000

Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 2000

15. g) Sim O projeto do equipamento assegura o cumprimento destas velocidades mínimas. 2000

15. h) Sim O projeto do equipamento assegura o cumprimento destas velocidades mínimas. 2000

15. i) Sim Utilizados filtros de cartucho e ultrafiltração após a ETA 2000

Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 2000

15. j) Sim Apenas é utilizada tubagem de aço inoxidável nos circuitos que o justifiquem 2000

15. k) Sim Contemplado na fase de projeto do equipamento para condutas subterrâneas. 2000

15. l) Não aplicável A corrosividade nos circuitos de arrefecimento não o justifica

Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 2000

15. m) Não aplicável Não está presente água salgada nas torres de arrefecimento

15. n) Sim
Seleção efetuada em conjunto com o fornecedor dos sistemas de acondicionamento das águas de arrefecimento 
(atendendo às FDS dos produtos a usar)

2000

Não aplicável

15. o) Não aplicável Não estão instaladas torres de arrefecimento de tiragem natural

Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 2000

16. Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 2000

Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 2000

16. a) Sim Efetuada em conjunto com o fornecedor dos sistemas de acondicionamento das águas de arrefecimento. 2000

16. b) Sim
Seleção efetuada em conjunto com o fornecedor dos sistemas de acondicionamento das águas de arrefecimento 
(atendendo às FDS dos produtos a usar)

2000

A avaliar

16. c) A avaliar

Não aplicável

16. d) Não aplicável Não é utilizada água do mar

16. e) Não aplicável

16. f) Não aplicável Não é utilizada água do mar

16. g) Não aplicável Não é utilizada água do mar

16. h) Não aplicável

Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 2000

16. i) Sim Controlo prévio de pH antes da eventual adição de hipoclorito 2000

16. j) A avaliar

16. k) Sim Durante o doseamento de aditivos nos circuitos das torres de arrefecimento são fechadas as purgas 2000

16. l) Não aplicável Não se efetua tratamento com ozono

Sim
Avaliação e implementação das MTDs disponíveis no mercado com a avaliação da aplicabilidade ao processo de 
fabrico da Celtejo.

1971-2018

Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 2000

17. Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 2000

Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 2000

17. a) Sim Contemplado no projeto / dimensionamento das torres de arrefecimento 2000

17. b) Não aplicável Não é viável energéticamente o aquecimento de ar

17. c) Sim Estes materiais não são considerados no projeto das torres de arrefecimento. 2000

17. d) Sim
O local e lay-out de implantação das torres de arrefecimento, contempla sempre o maior afastamento possível de 
locais de trabalho com acondicionamento do ambiente de trabalho

2000

17. e) Sim
No projeto das torres de arrefecimento contemplam-se defletores e separadores de gotas para se reduzirem ao 
mínimo as perdas no equipamento.

2000

Sim
Avaliação e implementação das MTDs disponíveis no mercado com a avaliação da aplicabilidade ao processo de 
fabrico da Celtejo.

2000

Sim
O controlo das emissões de ruído é efetuado segundo uma abordagem integrada de impacte ambiental de toda a 
fábrica, com uma periodicidade estipulada na licença ambiental e sempre que ocorram alterações em equipamentos 
com potencial impacte no ruído

2000

Evitar a aplicação de amiantos, CCA e TBTO para reduzir a utilização de substâncias perigosas.

Projetar e definir a localização das torres de modo a que a sua saída possa ser captada por sistemas de ar condicionado, para evitar afetar a qualidade do ar no centro de trabalho.

4.8 REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE RUÍDO

Reduzir as perdas por arrasto através da aplicação de captadores.

4.8.1 Abordagem geral

Consultar BREF.

De modo a reduzir a emissão de FO variar os tempos de residência e as velocidades da água com um nível FO ou FRO associado de 0,1 mg / l na saída

De modo a reduzir as emissões de oxidante (residual) livre alcançar valores de FO ou FOR ≤ 0,2 mg / l na saída para a cloração contínua de água do mar

De modo a reduzir as emissões de oxidante (residual) livre alcançar valores de FO ou FRO ≤ 0,5 mg / l na saída para a cloração intermitente e choque de água do mar

Reduzir a quantidade de compostos formadores de óxidos em água fresca sem cloração contínua em água doce pois não é considerada MTD

Para torres de arrefecimento húmidas abertas:

De modo a reduzir a quantidade de hipoclorito manter m pH de 7 ≤ pH ≤ 9

De modo a reduzir a quantidade de biocida e a purga aplicar biofiltração

Fechar temporariamente as purgas depois do doseamento de aditivos para reduzir a emissão de biocidas hidrolisantes.

4.7 REDUÇÃO DAS EMISSÕES PARA O AR

São técnicas MTD para a redução de emissões para o ar:

Para as torres de arrefecimento húmidas:

Para evitar a chegada da pluma ao nivel do solo a emissão da pluma deverá ter uma altura suficiente e uma velocidade mínima de ar de descarga na saída da torre

Para evitar a formação de pluma aplicar uma técnica híbrida ou outras técnicas de supressão de plumas, como o aquecimento de ar

No caso de aplicar ozono, manter a concentração inferior a 0,1 mg/l.

4.7.1 Abordagem geral

Consultar BREF.

4.7.2 Abordagem geral sobre as MTD para reduzir as emissões para o ar

Aplicar aço-carbono em sistemas de água de arrefecimento, se a tolerância à corrosão puder ser atendida

Aplicar plásticos reforçados com fibra de vidro, revestido de betão reforçado ou aço-carbono revestido em caso de condutas subterrâneas

Aplicar tubos de titânio para permutadores do tipo Shell&tube  em ambientes altamente corrosivos ou aço inoxidável de elevada qualidade com desempenho semelhante.

Para torres de arrefecimento húmidas abertas:

Para reduzir a incrustação em condições de água salgada aplicar enchimento de baixa incrustação e com capacidade a altas cargas

Evitar substâncias perigosas devido ao tratamento anti-incrustantes (como CCA e TBTO) nos tratamentos anticontaminação.

Para torres de arrefecimento de tiragem natural:

São técnicas MTD para a redução de emissões para a água por meio da otimização do tratamento de água de arrefecimento:

Para todos os sistemas húmidos:

Monitorização e controlo da composição química da água de arrefecimento para reduzir a quantidade de aditivos.

Reduzir a utilização de químicos perigosos, não se devendo utilizar o seguinte: compostos de crómio, compostos de mercúrio, compostos organometálicos, mercaptobenzotiazol e 
substâncias biocidas para tratamento de choque diferentes do cloro, bromo, ozono e peróxido de hidrogénio.

Para sistema de arrefecimento de passagem única e torres de arrefecimento abertas e húmidas:

Monitorizar a existência de macro incrustrações para otimizar a dosagem de biocidas

Para sistemas de arrefecimento únicos:

De modo a limitar ao utilização de biocidas utilizar temperatura da água do mar abaixo de 10-12ºC

Para reduzir o tratamento de anti-incrustação aplicar eenchimento tendo em consideração a qualidade local da água (por exemplo, alto teor de sólidos, escala)

4.6.3.2 Controlo da otimização do tratamento de água de arrefecimento

Utilização de sistemas de limpeza automatizados com as esferas de espuma ou escovas

Para condensadores e permutadores de calor:

De modo a reduzir a deposição (incrustação) em condensadores a velocidade da água deve ser > 1,8 m / s para equipamentos novos e 1,5 m / s no caso de montagem de feixe de tubos

De modo a reduzir a deposição (incrustação) nos permutadores de calor recomentda-se uma velocidade da água > 0,8 m / s

De modo a evitar o entupimento utilizar filtros de detritos para proteger os permutadores de calor, onde a obstrução é um risco

Para sistemas arrefecimento de passagem única, de modo a reduzir a sensibilidade à corrosão:
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 2000

18. Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 2000

Não aplicável Não estão instaladas torres de arrefecimento de tiragem natural

18. a) Não aplicável Não estão instaladas torres de arrefecimento de tiragem natural

18. b) Não aplicável Não estão instaladas torres de arrefecimento de tiragem natural

18. c) Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 2000

18. c) i. Sim Contemplados em fase de projeto, ventiladores de grande diâmetro com velocidades cicunferenciais 2000

18. c) ii. Sim Contemplados em fase de projeto, velocidades reduzidas e conversores de frequência nos motores dos ventiladores 2000

18. d) Sim Contemplados em fase de projeto, alturas suficientes nos difusores para atenuação do ruído. 2000

18. e) Não aplicável A tecnologia instalada não carece da instalação de silenciadores.

Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 2000

19. Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 2000

19. a) Sim A seleção de materiais de construção teve em  linha de conta as caraterísticas químicas da água a arrefecer. 2000

19. b) Sim
Os manuais de operação contemplam instruções de funcionamento de acordo com as recomendações dos 
fabricantes.

2000

19. c) Sim
Os manuais de operação contemplam instruções de funcionamento de acordo com as recomendações dos 
fabricantes, nomeadamente ao nível do tratamento de água.

2000

19. d) Sim
A monitorização da qualidade da água nos circuitos de arrefecimento com recirculação, contempla a verificação da 
qualidade da água nas purgas.

2000

Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 1971-2018

19. e) Sim Contemplado no dimensionamento e nas regras de operação dos permutadores de calor 1971-2018

Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 1971-2018

19. f) Sim
Os manuais de operação contemplam instruções de funcionamento de acordo com as recomendações dos 
fabricantes.

1971-2018

19. g) Sim MTD considerada no projeto e construção dos permutadores 1971-2018

Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 1971-2018

19. h) Sim
Os manuais de operação contemplam instruções de funcionamento de acordo com as recomendações dos 
fabricantes.

1971-2018

A avaliar

19. i) A avaliar

19. j) A avaliar

19. k) A avaliar

19. l) A avaliar

19. m) A avaliar

19. m) i. A avaliar

19. m) ii. A avaliar

19. m) iii. A avaliar

19. n) Sim
A monitorização da qualidade da água nos circuitos de arrefecimento é efetuada de acordo com os manuais de 
operação / instruções do fabricante do equipamento

1971-2018

19. o) Sim
Implementado plano de manutenção preventiva e programada de acordo com as indicações dos fabricantes do 
equipamento

1971-2018

Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 2000

19. p) Sim
A monitorização da qualidade da água nos circuitos de arrefecimento é efetuada de acordo com os manuais de 
operação / instruções do fabricante do equipamento

2000

Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 2011

Sim

A monitorização do risco biológico conforme análise de riscos de SST é contemplada nas rotinas de operação e 
manutenção, quer através da despistagem analítica da presença de microorganismos (legionella e outros), um 
programa de inspeção de incrustações, depósitos, assim como um tratamento de águas de arrefecimento para evitar 
o surgimento de organismos patogénicos e limpezas mecânicas nas paragens anuais do equipamento.

2011

Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 2004

20. Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 2004

Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 2004

20. a) Não aplicável A maior parte dos sistemas de arrefecimento estão no exterior das instalações, expostos à luz solar.

20. b) Sim Considerado nos projeto (atendo aos caudais em jogo a velocidade de passagem da água na bacia é elevada). 2004

20. c) Sim
Em cada paragem principal para manutenção é efetuada a limpeza mecânica da bacia e da torre de arrefecimento, 
seguido de tratamento de limpeza química

2004

20. d) Sim Efetuada a deteção da presença de organismos patogénicos (legionella e outros) com periodicidade trimestral. 2015

Sim De acordo com as MTDs descritas abaixo. 2015

20. e) Sim
Na empresa são distribuídos óculos de proteção, máscaras de proteção FFP3 para rotina de operação e semi-
máscaras com filtros adequados para trabalhos de manutenção mais prolongados.

2015

Com vista à redução do crescimento de microrganismos devem-se evitar zonas estagnadas (a nível do seu design), de forma a manter a velocidade na passagem de água e proceder à 
aplicação de tratamentos químicos otimizados.

Nas limpezas após um surto deve-se efetuar uma combinação de limpeza mecânica e limpeza química

Efetuar uma monitorização periódica dos organismos patogénicos potencialmente existentes nas torres de arrefecimento.

Para torres de arrefecimento húmidas abertas:

Para reduzir o risco de infeção os operadores devem utilizar proteção de olhos e boca (máscara P3) quando entram num sistema de arrefecimento húmido

Para alcançar um VCI ≥ 9 operar o sistema direto Págua arrefecimento > Pprocesso e efetuar monitorização analítica automática

Para alcançar um VCI ≥ 9 operar o sistema com permutador de calor de material altamente anti-corrosivo/monitorização analítica automática

Para alcançar um VCI ≥ 9 alterar a tecnologia:

arrefecimento indireta

arrefecimento recirculante

Aplicação de manutenção preventiva, através da realização de inspeção por meio de corrente de Foucault.

São consideradas como MTD na prevenção e redução do risco microbiológico:

Para todos os sistemas de arrefecimento húmidos:

Com vista à redução da formação de algas deve-se proteger a água de arrefecimento da ação da energia luminosa

Monitorização constante da purga no arrefecimento de substâncias perigosas

Consultar BREF.

arrefecimento a ar

No arrefecimento de substâncias perigosas, efetuar sempre a monitorização da água de arrefecimento.

Para sistemas de arrefecimento com recirculação

4.10 REDUÇÃO DE RISCO BIOLÓGICO

4.10.1 Abordagem geral

4.10.2 Abordagem geral sobre as MTD para reduzir o risco de emissões biológicas

4.9 REDUÇÃO DO RISCO DE FUGAS

São medidas gerais para reduzir a ocorrência de fugas:

(não aplicável a condensadores)

Selecionar material para equipamentos de sistemas de arrefecimento por via húmida de acordo com a qualidade da água aplicada

Operar o sistema de acordo com a sua conceção

Se necessário um tratamento de água de arrefecimento, selecionar um programa correto de tratamento de água de arrefecimento

Monitorizar as possíveis fugas na descarga da água de arrefecimento na recirculação de sistemas de arrefecimento húmido, analisando a purga.

Para permutadores de calor:

De modo a evitar pequenas fissuras o ∆T do permutador deverá ser ≤ 50 °C

Para permutadores do tipo shell&tube :

Monitorizar a operação do processo para que a operação ocorra dentro dos limites de projeto

Aplicar tecnologia de soldagem de modo a fortalecer a construção do tubo/placa de tubo

Para o equipamento:

De modo a reduzir a corrosão, a temperatura do metal no lado de passagem da água de arrefecimento deverá ser < 60 °C

Para sistemas de arrefecimento de passagem única

Para alcançar um VCI entre 5 - 8 operar o sistema direto com Págua arrefecimento > Pprocesso e efetuar monitorizar

Para alcançar um VCI entre 5 - 8 operar o sistema direto com Págua arrefecimento = Pprocesso e efetuar monitorização analítica automática

4.9.1 Abordagem geral

São técnicas MTD para a redução de emissões de ruído:

Para torres de arrefecimento de tiragem natural:

Para redução de ruído da água em cascata à entrada do tubo de ar estão disponiveis várias técnicas (ver BREF)

Reduzir a emissão de ruído ao redor da base da torre, por exemplo, recorrendo a uma barreira de terra ou uma parede anti-ruído

Para torres de arrefecimento mecânicas:

Redução do ruído do ventilador aplicando ventiladores de baixo ruído por exemplo:

Utilizando ventiladores de grande diâmetro com velocidades circunferenciais

Utilizando velocidadses reduzidas (≤ 40 m/s)

Na fase de projeção aplicar uma altura suficiente ao difusor otimizado ou instalar atenuadores de som

4.8.2 Abordagem geral sobre as MTD para reduzir as emissões de ruído

De modo a reduzir o ruído aplicar medidas de atenuação (silenciadores) à entrada e saída do ar









Processo n.º: 450.10.02.01.001177.2012.RH5

Utilização n.º: L008858.2014.RH5

Início: 2014/07/03

Validade: 2019/07/03

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Superficial

Identificação

País* Portugal

Número de Identificação fiscal* 503058203

Nome/Denominação Social* CELTEJO - Empresa de Celulose do Tejo, S. A.

Morada* Vila Velha de Ródão

Localidade Vila Velha de Ródão

Código Postal 6030-223

Concelho* Vila Velha de Ródão

Telefones 272540100 / 937212500

Fax 272540111

Localização

Designação da captação Captação de água para utilização na actividade industrial

Tipo de captação Superficial

Tipo de infraestrutura Torre

Prédio/Parcela Instalações Industriais da Celtejo, S. A.

Dominialidade Domínio Hídrico Público

Meio hídrico Albufeira

Margem/Plano de água Margem direita

Nut III - Concelho - Freguesia Beira Interior Sul / Vila Velha de Ródão / Vila Velha de Ródão

Longitude -7.66916

Latitude 39.64909

Região Hidrográfica RH5 :: Tejo

Bacia Hidrográfica 14 :: Tejo

Sub-Bacia Hidrográfica 05TEJ0913 :: Albufeira Fratel

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba de superfície

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 300.0

Caudal máximo instântaneo (l/s) 400.000
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Volume máximo anual (m3) 9415000.0

Mês de maior consumo agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

833900

Nº horas/dia em extração 19

Nº dias/mês em extração 31

Nº meses/ano em extração 12

Ocupação do Domínio Hídrico

Ocupação em domínio hídrico (m/m2) Tipo de ocupação

585.0 Área (m2)

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria Fabricação de pasta de papel

CAE Principal 17110 : Fabricação de pasta

Condições Gerais

1ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe
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 licença sejam aplicáveis.

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 atualizado do volume de água captado, referido na cláusula anterior,
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 estabelecido nesta licença.

5ª O pagamento da taxa 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 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.

8ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas,
serão suportadas pelo seu titular.

9ª O titular obriga-se a ligar à rede pública de abastecimento assim que esta estiver disponível no local, com consequente caducidade
desta licença (aplicável para consumo humano).

10ª A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio.

11ª 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.

12ª A licença só poderá ser transacionada e cedida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo
27º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

13ª A licença caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

14ª Esta licença não confere direitos contra concessões que vierem a efetuar-se nos termos da legislação vigente.

15ª O titular da licença fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente que afete o

2/4 -
L008858.2014.RH5



estado das águas.

16ª A entidade licenciadora reserva o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos, por período a
definir em situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidentes.

17ª Em caso de incumprimento da presente licença, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31
de maio.

18ª O titular desta licença deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis
por outras Entidades.

19ª 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 – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água
captado.

Condições Específicas

1ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.

Anexos

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 833900 (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 trimestral.
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: 450.10.04.01.005123.2019.RH5A

Utilização n.º: L004396.2019.RH5A

Início: 2019/05/27

Validade: 2020/06/30

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais

Identificação

Código APA APA00023611

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 503058203

Nome/Denominação Social* CELTEJO - Empresa de Celulose do Tejo, S. A.

Idioma Português

Morada* Vila Velha de Ródão

Localidade* Vila Velha de Ródão

Código Postal 6030-223

Concelho* Vila Velha de Ródão

Telefones 272540100 / 937212500

Fax 272540111

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Caracterização do(s) tratamento(s)

Designação ETAR da Celtejo, SA

Nível de tratamento implementado Mais avançado que o secundário

Tipo de tratamento Reatores MBR com precipitação química de fósforo

Caudal Máximo descarga 15000.00 m3/dia

Caudal de ponta 625.0 m3/h

Nut III – Concelho – Freguesia Beira Interior Sul / Vila Velha de Ródão / Vila Velha de Ródão

Longitude -7.666000

Latitude 39.661000

Ano de arranque 2017

Ano horizonte de projeto 2035

Caracterização da rejeição

Origem das águas residuais

Industriais Processo de produção;Pluviais contaminadas;Outra

Características do Afluente Bruto

Volume Máximo mensal 456250.0 (m3)

CBO5 660.0 (mg/L O2)

CQO 2100.0 (mg/L O2)

N 11.0 (mg/L N)

P 5.5 (mg/L P)
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Designação da rejeição Descarga da ETAR da Celtejo - EH1

Meio Recetor Albufeira

Margem Plano de água

Denominação do meio recetor Rio Tejo - Albufeira do Fratel

Sistema de Descarga Outro

Tipo sistema descarga Emissário com difusor

Nut III – Concelho – Freguesia Beira Interior Sul / Vila Velha de Ródão / Vila Velha de Ródão

Longitude -7.671900

Latitude 39.649440

Região Hidrográfica Tejo e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica Tejo

Sub-Bacia Hidrográfica PT05TEJ0913 :: Albufeira Fratel

Tipo de massa de água RIO (ALBUFEIRA)

Massa de água PT05TEJ0913 :: Albufeira Fratel

Classificação do estado/potencial ecológico
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa
de água

Razoável

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.
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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 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.

3ª 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.

4ª O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.

5ª 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.

6ª 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.

7ª 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.

8ª 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.

9ª 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.

10ª O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte
das Entidades Competentes.

11ª O titular obriga-se a implementar o programa de monitorização do meio recetor 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 dados provenientes do programa de monitorização do meio recetor, para
efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.

13ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Outras Condições

1ª A ETAR foi executada de acordo com o projeto e aditamentos datados de julho de 2017, arquivados na entidade licenciadora,
juntamente com o requerimento REQ_RARRE_324845 submetido em 07.12.2017.

2ª A mistura completa das águas residuais no meio recetor terá de ocorrer na área descrita no mapa anexo à presente licença.

3ª Qualquer descarga de águas residuais de terceiros, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR geridas pelo titular desta
licença, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa
autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
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4ª Para além das descargas de terceiros já existentes à data de emissão da presente licença, listados em Anexo, não são admissíveis
alterações às condições destas descargas, nem quaisquer novas admissões às redes de drenagem ou ETAR geridas pelo titular
desta licença, sem prévia aprovação da Entidade Licenciadora.

5ª As condições de descarga do efluente final, para os parâmetros “Cor, CBO5, CQO, Sulfatos, SST, Azoto total e Fósforo total”, a
respeitar pelo titular da licença, são definidas para três regimes de funcionamento da ETAR: em período de estiagem, em período
húmido e em período excecional definido em função das condições meteorológicas e/ou das condicionantes quantitativas e
qualitativas do meio recetor.

6ª As condições de período de estiagem e de período húmido aplicam-se anualmente, no período de 1 de maio a 31 de outubro e no
período de 1 de novembro a 30 de abril, respetivamente, sem prejuízo do disposto nas condições seguintes.

7ª As condições de descarga do efluente final durante o período excecional serão notificados pela Entidade Licenciadora tendo em
atenção as condições de qualidade e quantidade do meio recetor, podendo por isso ser ainda mais restritivos, em casos
devidamente justificados, do que os que constam no respetivo Anexo.

8ª O período excecional poderá ser adotado mediante notificação da Entidade Licenciadora desde que ocorra pelo menos um dos
seguintes fatores: a. Declaração de seca severa ou extrema por um período superior a 3 meses, na área onde se localiza a
albufeira do Fratel; b. Mortandade de peixes na albufeira do Fratel, acima de 2000 indivíduos; c. Blooms algais persistentes na
albufeira do Fratel (pelo menos 10 dias consecutivos), podendo inclusive provocar mortandade de peixes; d. Valores de oxigénio
dissolvido inferiores a 4 mg/l à superfície durante um período de pelo menos uma semana; e. Caudais afluentes à albufeira do
Fratel abaixo de 10 m3/s durante pelo menos dez dias consecutivos; f. Ocorrência de um acidente de poluição cujos efeitos
persistam durante pelo menos uma semana.

9ª Caso se verifiquem condições meteorológicas desfavoráveis (ausência de/diminuta pluviosidade) e/ou as condicionantes
quantitativas e qualitativas do meio recetor o exijam, as condições de funcionamento em estiagem poderão ser prolongadas para
além do período acima definido, mediante notificação prévia, devidamente fundamentada pela Entidade Licenciadora, no estreito
cumprimento do princípio da precaução definido no artigo 3.º da Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro,
na redação dada pela Lei n.º 44/2017, de 19 de junho.

10ª Caso se verifiquem condições meteorológicas favoráveis (pluviosidade significativa) e/ou as condicionantes quantitativas e
qualitativas do meio recetor o permitam, as condições de funcionamento em período húmido poderão ser prolongadas para além do
período acima definido, mediante solicitação prévia devidamente fundamentada à Entidade Licenciadora.

11ª O titular poderá ser notificado em situações particulares que o justifiquem, nomeadamente associadas a riscos de degradação da
qualidade do meio recetor e/ou condições meteorológicas desfavoráveis, no estreito cumprimento do princípio da precaução
definido no artigo 3.º da Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, na redação dada pela Lei n.º 44/2017, de
19 de junho, da necessidade de cumprimento de condições de descarga mais restritas, do que as que estão definidas para o
período do ano em causa, pelo período de tempo que seja considerado necessário para assegurar a manutenção da qualidade do
meio recetor.

12ª As condições de descarga do efluente final, a respeitar pelo titular da licença, expressas em unidades de massa por dia (Carga
máx. admissível), referem-se às cargas médias diárias que terão de ser avaliadas através da colheita de amostras compostas,
representativas da água residual descarregada, recolhida durante um período de 24 horas, com intervalos máximos de 1 hora.

13ª As condições de descarga do efluente final, a respeitar pelo titular da licença, expressas em unidades de concentração (VLE),
referem-se ao valor máximo admissível que não poderá ser ultrapassado em qualquer amostra pontual.

14ª As periodicidades descritas no “Programa de autocontrolo” deverão ser cumpridas em qualquer um dos períodos de
funcionamento da ETAR (húmido, estiagem e excecional), exceto para os parâmetros com periodicidade semanal, que passará a
diária durante os períodos de funcionamento excecional.

15ª Os parâmetros, descritos no “Programa de autocontrolo” com periodicidade de amostragem trimestral, poderão um ano após o
início de validade da licença L007194.2018.RH5A, mediante solicitação do titular, passar a periodicidade semestral, desde que haja
cumprimento integral das condições descritas na referida licença e na presente. Qualquer incumprimento subsequente dos termos
da presente licença, exceto as excedências de caudal decorrentes de anomalias na retenção de águas pluviais, devidamente
autorizadas mediante solicitação prévia à Entidade Licenciadora, determina a passagem a periodicidade trimestral até ao término
da sua validade.

16ª Os parâmetros “Cádmio, Chumbo, Cobre, Crómio, Mercúrio, Níquel, Zinco, Cianetos, Triclorometano e Hidrocarbonetos totais
derivados do petróleo (C10-40)”, descritos no “Programa de autocontrolo” com periodicidade de amostragem mensal, poderão um
ano após o início de validade da licença L007194.2018.RH5A mediante solicitação do titular, passar a periodicidade trimestral,
desde que haja cumprimento integral das condições descritas na referida licença e na presente. Qualquer incumprimento
subsequente dos termos da presente licença determina a passagem imediata a periodicidade mensal até ao término da sua
validade.

17ª É condição necessária para que as águas residuais tratadas sejam conformes com os parâmetros “Cor, CBO5, CQO, Sulfatos,
SST, Azoto total e Fósforo total” que, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelem
que as águas residuais tratadas obedecem cumulativamente ao valor paramétrico do seguinte modo: a. O número máximo de
amostras compostas não conformes durante um ano, expressas em unidades de massa por dia (Carga máx. admissível), não
ultrapasse o número máximo de cinco, desde que cumprida uma periodicidade de amostragem mínima semanal (52 amostras/ano),
não podendo no entanto ocorrer todas no mesmo período. Quando se observem amostragens superiores às descritas na presente
licença, a verificação do número máximo de amostras que poderão ser não conformes será obtido através de relação estatística
similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3, do Anexo I, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho; b.
Nenhuma amostra pontual, expressa em unidades de concentração (massa/volume) ultrapasse o valor limite de emissão máximo
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(VLE) expresso no Anexo “Condições de descarga das águas residuais em condições normais de funcionamento”, sendo que as
condições normais de funcionamento se referem à ETAR.

18ª As águas residuais tratadas são conformes com os parâmetros “CBO5, CQO, SST, Azoto total e Fósforo total” se,
cumulativamente ao cumprimento do disposto na condição anterior, cumprirem o seguinte: a. O valor médio anual das amostras
compostas, expresso em unidades de massa por unidade de produção (kg/tSA) não ultrapassa o limiar inferior da gama dos
Valores de Emissão Associados às Melhores Técnicas Disponíveis (VEA-MTD) do BREF PP 2015, preconizados na Decisão de
Execução da Comissão (2014/687/UE), para descarga direta de águas residuais de fábricas de pasta kraft branqueada em águas
recetoras, nomeadamente: CQO – 7,00 kg/tSA; SST – 0,30 kg/tSA; Azoto total – 0,05 kg/tSA e Fósforo total – 0,02 kg/tSA, sendo
que o valor máximo anual, expresso em kg de poluente, não pode ultrapassar os valores a seguir indicados, nomeadamente: CQO
= 1 839 600 kg/ano; SST = 78 840 kg/ano; N total = 13 140 kg/ano; P total = 5 256 kg/ano. Estes valores resultam da abordagem
combinada descrita no art.º 53.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, conjugada com o preconizado no n.º 4 do art.º 41.º do
Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, na sua atual redação. O referencial de produção “tSA” significa toneladas secas ao ar
(de pasta de papel), expressas em massa seca a 90%. b. O valor médio anual das amostras compostas, expresso em unidades de
massa por unidade de produção (kg/tSA) não ultrapassa, para o parâmetro CBO5, 0,90 kg/tSA, sendo que o valor máximo anual,
expresso em kg de poluente, não pode ultrapassar 236 520 kg/ano. Este valor resulta da abordagem combinada descrita no art.º
53.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, conjugada com o preconizado no n.º 4 do art.º 41.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30
de agosto, na sua atual redação.

19ª A determinação do valor médio anual das amostras compostas expresso em unidades de massa por unidade de produção (kg/tSA),
para cada um dos parâmetros aplicáveis, é efetuada utilizando todos os resultados analíticos disponíveis e respeitando no mínimo
a frequência imposta na presente licença; o valor específico anual, para cada parâmetro, é determinado dividindo o somatório das
cargas, obtido com todos os valores de concentração e de caudal de águas residuais, pelo valor de produção de pasta anual. Para
a determinação das cargas são contabilizados todos os valores existentes, independentemente de corresponderem a dias com
ausência de produção de pasta ou com produção reduzida.

20ª Considera-se que as águas residuais tratadas são conformes em relação aos parâmetros “Arsénio, Cádmio, Chumbo, Cobre,
Crómio, Mercúrio, Níquel, Zinco, Cianetos e Triclorometano” se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente
considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem cumulativamente ao valor paramétrico do seguinte modo: a. O valor
médio anual das amostras compostas não ultrapassa o valor limite de emissão expresso em unidades de carga mássica diária
(Carga máx. admissível); b. Nenhuma amostra pontual, expressa em unidades de concentração (massa/volume) ultrapassa o valor
limite de emissão máximo (VLE) expresso no Anexo “Condições de descarga das águas residuais em condições normais de
funcionamento”.

21ª Considera-se que as águas residuais tratadas são conformes com o parâmetro “Temperatura” se a temperatura do meio recetor
após a descarga de água residual, medida a 30 m a jusante do ponto de descarga, não registar um aumento superior a 3º C. O
valor de referência será o valor de montante, medido no ponto de monitorização identificado no “Programa de monitorização do
meio recetor”.

22ª Considera-se que as águas residuais tratadas são conformes com o parâmetro “pH” se o valor médio diário nas águas residuais
rejeitadas estiver compreendido no intervalo 6,0 a 9,0.

23ª O sistema de tratamento deve estar dimensionado para atingir valores de 1,5 mg/L e uma carga máx. admissível de 16,9 kg/dia
para o “Azoto Total” e de 0,72 mg/l e uma carga máx. admissível de 8,1 kg/dia para o "Fósforo total", valores mínimos que
poderão vir a ser adotados numa próxima revisão da licença em vigor.

24ª O titular obriga-se a apresentar com os dados do “Programa de autocontrolo”, os caudais mensais afluentes à ETAR diferenciados
por origem, e a caraterização mensal das águas lixiviantes provenientes do aterro em termos dos seguintes parâmetros: pH, CBO5,
CQO, COT, Azoto total, Fósforo total, Arsénio total, Cádmio total, Chumbo total, Cobre total, Crómio total, Mercúrio total, Níquel
total, Zinco total, Cianetos totais e Triclorometano.

25ª As datas de amostragem do programa de monitorização do meio recetor apresentado no Anexo deverão ser coincidentes com as
referentes ao programa de autocontrolo.

26ª Os resultados do “Programa de monitorização do meio recetor” que revelem valores para os parâmetros “Oxigénio dissolvido”
e/ou “Carbono orgânico total” inferiores a 6 mg O2/L e superiores a 3,5 mg C/L, respectivamente, podem determinar
fiscalização/inspeção imediata por parte das entidades competentes.

27ª Caso se verifique uma concentração de oxigénio dissolvido abaixo dos 6 mg O2/L durante o período húmido, em qualquer dos
pontos monitorizados pela APA, I.P., na albufeira de Fratel a jusante do ponto de descarga do titular, e não se observe recuperação
do meio recetor num período máximo de 48 horas, o titular da licença poderá ser notificado pela Entidade Licenciadora para adotar
de imediato as condições de rejeição mais restritivas, i.e., as condições definidas para o período de estiagem, no estreito
cumprimento do princípio da precaução definido no artigo 3.º da Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro,
na redação dada pela Lei n.º 44/2017, de 19 de junho.

28ª Os parâmetros descritos no “Programa de monitorização do meio recetor” com periodicidade de amostragem mensal, mediante
solicitação do titular, poderão, um ano após o início de validade da L007194.2018.RH5A, passar a periodicidade trimestral, desde
que haja cumprimento das condições descritas na referida licença e na presente. Qualquer incumprimento subsequente dos termos
da presente licença determina a passagem a periodicidade mensal até ao término da sua validade.

29ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24
horas, em função do caudal. Caso o sistema de medição de caudal com registo automático não esteja disponível, será utilizado o
caudal máximo previsto na presente licença para efeitos de avaliação da respectiva conformidade das amostras expressas em
massa por unidade de tempo.
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30ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva
conformidade com os valores limites de emissão expressos em unidades de concentração (massa por volume).

31ª O titular obriga-se a desenvolver um programa de medidas de prevenção de acidentes e de emergência com vista à proteção do
meio recetor e apresentar o mesmo à Entidade Licenciadora no prazo máximo de 30 dias após a emissão da presente licença. O
referido programa de medidas deve incluir as plantas finais das redes de drenagem de águas residuais e pluviais contaminadas
afluentes à ETAR, nas quais devem estar identificados todos os by-pass existentes, com indicação das condições de entrada em
funcionamento dos mesmos. O programa deverá ainda contemplar a existência de órgão de retenção para águas residuais
indevidamente tratadas, com uma capacidade mínima de um dia de laboração, para fazer face a situações de avaria ou de
acidente.

32ª Caso venha a ser equacionada a existência de quaisquer by-pass na rede de drenagem e tratamento de águas residuais, o titular
obriga-se a submeter à aprovação prévia da Entidade Licenciadora, a solução técnica a adotar para a instalação de um medidor de
caudal em cada by-pass, a qual deve incluir uma unidade eletrónica com display local, para leitura de caudal instantâneo e
totalizador, um datal logger e modem e a georreferenciação dos pontos de monitorização em contínuo. O titular deve ainda
disponibilizar à Entidade Licenciadora o software de comunicação e permissão de acesso às configurações dos equipamentos.

33ª As águas residuais tratadas à saída do sistema de tratamento, deverão ser encaminhadas a um tanque de efluente tratado,
dimensionado para garantir um tempo de retenção mínimo de um dia de laboração. O titular obriga-se a dar início ao cumprimento
da presente condição até 30/06/2019.

34ª Todas as águas provenientes das operações de lavagem terão que ser encaminhadas para o sistema de tratamento de águas
residuais.

35ª O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora, com periodicidade mensal, o registo dos caudais médios diários e dos caudais
médios mensais relativos ao efluente rejeitado, bem como o registo dos valores da produção diária no mesmo período, expresso
em toneladas secas ao ar (de pasta de papel), expressas em massa seca a 90% (tSA).

36ª O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora, mensalmente, o registo da produção diária de lamas e o teor de matéria seca
e, semestralmente, a sua caracterização em termos dos seguintes parâmetros: Carbono Orgânico Total (COT) (mg C/Kg matéria
seca), CBO5 (mg O2/kg matéria seca), CQO (mg O2/kg matéria seca), Pt (mg P/kg matéria seca), Nt (mg N/kg matéria seca), NH4
(mg N/kg matéria seca), Níquel, Zinco, Mercúrio, Chumbo, Cobre, Crómio, Cádmio, Arsénio, Clorobenzenos, Clorofenóis,
Hidrocarbonetos totais derivados do petróleo (C10 a C40) e Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP), designadamente,
Benzo[b]fluoranteno, Benzo[ghi]perileno e Benzo[k]fluoranteno, Criseno, Dibenzo(a,h), Antraceno, Fenantreno, Fluoranteno,
Fluoreno, Indeno [1,2,3-cd] pireno, Acenafteno, Naftaleno, Acenaftileno, Pireno, Antraceno, Benzo[a]antraceno, Benzo[a]pireno.

37ª O titular obriga-se a implementar um programa de avaliação trimestral do fundo da albufeira, a montante e junto ao emissário,
através de mergulho, devendo para o efeito realizar filmagens, bem como a recolha de amostras de sedimentos do fundo da
albufeira nos dois locais até uma profundidade de 0,5 m. As referidas amostras terão de ser caraterizadas analiticamente, em
laboratório acreditado, para os seguintes parâmetros: Carbono Orgânico Total (COT) (mg C/kg matéria seca), CBO5 (mg O2/kg
matéria seca), CQO (mg O2/kg matéria seca), Pt (mg P/kg matéria seca), Nt (mg N/kg matéria seca), NH4 (mg N/kg matéria seca) e
SOD (Sediment Oxygen Demand) (mg O2/kg matéria seca).

38ª Nos 20 dias subsequentes à recolha das amostras realizada nos termos do número anterior, o titular remete à Entidade
Licenciadora um relatório contendo os resultados da avaliação trimestral de caracterização do fundo da albufeira a montante e junto
ao emissário, bem como a caracterização qualitativa das amostras recolhidas nos termos identificados no ponto anterior.

39ª Caso se verifiquem alterações significativas dos valores de Carbono Orgânico Total (COT) nos sedimentos junto ao emissário
comparativamente aos observados a montante, i.e., valores três vezes superiores, fica o titular obrigado a proceder à sua remoção,
devendo no prazo de 20 dias após a emissão dos resultados analíticos, apresentar à Entidade Licenciadora o plano de remoção
que deve incluir as medidas de minimização dos impactes na massa de água e a calendarização das ações, para prévia aprovação.

40ª No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição da presente licença, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou
prestada uma caução no valor de EUR 700.000 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).

41ª A caução descrita na condição anterior poderá ser dispensada mediante a apresentação de apólice de seguro ou prestação de
caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho, acompanhada de declaração de inclusão das condições para recuperação
ambiental (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).

42ª Relativamente ao parâmetro Cor, durante um período de três meses a contar da data de emissão da presente licença, será
efetuado um acompanhamento pelo Laboratório de Referência do Ambiente da metodologia de análise da Celtejo, período após o
qual será consolidado o VLE a impor. Durante este período de três meses, as águas residuais tratadas devem, na diluição 1:20, ser
incolores, ficando suspensos os restantes critérios de avaliação da conformidade do parâmetro Cor, mas mantendo-se a frequência
de amostragem.

43ª São encaminhados, através de colector, para tratamento na ETAR da Celtejo, os efluentes provenientes da Zona de Pequena e
Média Indústria nº 2, situada na zona nascente de Vila Velha de Ródão, onde se encontram instaladas duas indústrias de fabrico de
queijo. O caudal médio de efluentes, que inclui os domésticos e os industriais, é de 40 m3/dia com uma carência bioquímica de
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oxigénio (CBO5) de cerca de 5000 mg O2/L.

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.

Observações

As condições normais de funcionamento referem-se à ETAR (e não às condições de funcionamento da instalação industrial/processo de
produção).

São encaminhados, através de coletor, para tratamento na ETAR da Celtejo, os efluentes provenientes da Zona de Pequena e Média
Indústria nº 2, situada na zona nascente de Vila Velha de Ródão, onde se encontram instaladas duas indústrias de fabrico de queijo. O
caudal médio de efluentes de terceiros, existentes à data de emissão da presente licença, que inclui os domésticos e os industriais, é de
40 m3/dia com uma carência bioquímica de oxigénio (CBO5) de cerca de 5000 mg O2/L.

Carga mássica e VLE calculados com base no valor diário de 15000 m3/dia, tendo em conta o objetivo de qualidade do meio recetor e a
zona de mistura.

Período húmido: 1 de novembro a 30 de abril.

Período de estiagem: 1 de maio a 31 de outubro.

Período excecional: A definir pela Entidade Licenciadora em função das condições
meteorológicas e/ou das condicionantes quantitativas e qualitativas do meio recetor, nos termos previstos.

Parâmetro VLE Carga máx. admissível (kg/dia) Legislação
aplicável

pH (período húmido) (Escala de Sörensen) 6 a 9 (a)

Cor após filtração simples (período húmido) (mg/L,
escala Pt-Co)

300 (a)

Carência Bioquímica de Oxigénio (período
húmido) (mg/L O2)

58 783 (a)

Carência Química de Oxigénio (período húmido)
(mg/L O2)

450 5535 (a)

Sólidos Suspensos Totais (período húmido) (mg/L) 24 274 (a)

Azoto total (período húmido) (mg/L N) 3,0 43,0 (a)

Fósforo total (período húmido) (mg/L P) 1,0 14 (a)

Sulfatos (período húmido) (mg/L SO4) 2000 24000 (a)

Arsénio - fração dissolvida (período húmido) (mg/L
As)

1,0 12,0 (a)

Cádmio - fração dissolvida (período húmido) (mg/L
Cd)

0,003 0,03 (a)

Chumbo - fração dissolvida (período húmido)
(mg/L Pb)

0,08 0,828 (a)

Cobre - fração dissolvida (período húmido) (mg/L
Cu)

0,5 3,18 (a)

Crómio - fração dissolvida (período húmido) (mg/L
Cr)

0,3 1,92 (a)

Mercúrio - fração dissolvida (período húmido)
(mg/L Hg)

0,00049 0,0054 (a)

Níquel - fração dissolvida (período húmido) (mg/L
Ni)

0,14 0,12 (a)
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Zinco - fração dissolvida (período húmido) (mg/L
Zn)

0,5 3,18 (a)

Cianetos totais (período húmido) (mg/L CN) 0,3 2,04 (a)

Triclorometano (período húmido) (mg/L CHCl3) 0,17 1,02 (a)

pH (período de estiagem) (Escala de Sörensen) 6 a 9 (a)

Cor após filtração simples (período de estiagem)
(mg/L, escala Pt-Co)

300 (a)

Carência Bioquímica de Oxigénio (período de
estiagem) (mg/L O2)

50 675 (a)

Carência Química de Oxigénio (período de
estiagem) (mg/L O2)

430 5289 (a)

Sólidos Suspensos Totais (período de estiagem)
(mg/L)

20 228 (a)

Azoto total (período de estiagem) (mg/L N) 2,5 36 (a)

Fósforo total (período de estiagem) (mg/L P) 0,90 13 (a)

Sulfatos (período de estiagem) (mg/L SO4) 2000 24000 (a)

Arsénio - fração dissolvida (período de estiagem)
(mg/L As)

1,0 12 (a)

Cádmio - fração dissolvida (período de estiagem)
(mg/L Cd)

0.003 0,03 (a)

Chumbo - fração dissolvida (período de estiagem)
(mg/L Pb)

0,08 0,828 (a)

Cobre - fração dissolvida (período de estiagem)
(mg/L Cu)

0,5 3,18 (a)

Crómio - fração dissolvida (período de estiagem)
(mg/L Cr)

0,3 1,92 (a)

Mercúrio - fração dissolvida (período de estiagem)
(mg/L Hg)

0.00049 0.0054 (a)

Níquel - fração dissolvida (período de estiagem)
(mg/L Ni)

0,14 0,12 (a)

Zinco - fração dissolvida (período de estiagem)
(mg/L Zn)

0,5 3,18 (a)

Cianetos totais (período de estiagem) (mg/L CN) 0,3 2,04 (a)

Triclorometano (período de estiagem) (mg/L
CHCl3)

0,17 1,02 (a)

pH (período excecional) (Escala de Sörensen) 6 a 9 (a)

Cor após filtração simples (período excecional)
(mg/L, escala Pt-Co)

200 (a)

Carência Bioquímica de Oxigénio (período
excecional) (mg/L O2)

35 263 (a)

Carência Química de Oxigénio (período
excecional) (mg/L O2)

301 2258 (a)

Sólidos Suspensos Totais (período excecional)
(mg/L)

14 105 (a)

Azoto total (período excecional) (mg/L N) 1,75 13,13 (a)

Fósforo total (período excecional) (mg/L P) 0,63 4,73 (a)

Sulfatos (período excecional) (mg/L SO4) 1500 15000 (a)

Arsénio - fração dissolvida (período excecional)
(mg/L As)

1,0 12 (a)

Cádmio - fração dissolvida (período excecional)
(mg/L Cd)

0,003 0,03 (a)
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Chumbo - fração dissolvida (período excecional)
(mg/L Pb)

0,08 0,828 (a)

Cobre - fração dissolvida (período excecional)
(mg/L Cu)

0,5 3,18 (a)

Crómio - fração dissolvida (período excecional)
(mg/L Cr)

0,3 1,92 (a)

Mercúrio - fração dissolvida (período excecional)
(mg/L Hg)

0,00049 0,0054 (a)

Níquel - fração dissolvida (período excecional)
(mg/L Ni)

0,14 0,12 (a)

Zinco - fração dissolvida (período excecional)
(mg/L Zn)

0,5 3,18 (a)

Cianetos totais (período excecional) (mg/L CN) 0,3 2,04 (a)

Triclorometano (período excecional) (mg/L CHCl3) 0,17 1,02 (a)

Caudal (período excecional) (m3/dia) 10000 (a)

Caudal (período húmido) (m3/dia) 15000 (a)

Caudal (período estiagem) (m3/dia) 15000 (a)

Legislação

(a) Abordagem combinada conforme descrita no artº 53º, da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, conjugada com o Decreto-Lei nº
127/2013, de 30 de agosto.

Avaliação de conformidade (descrição dos critérios de avaliação)

De acordo com os critérios descritos nas "Outras Condições".

Programa de monitorização do meio recetor a implementar

Os resultados do programa de monitorização deverão ser reportados à Entidade Licenciadora com uma periodicidade de acordo
com o definido nas observações.
O programa de monitorização do meio recetor deverá realizar-se mediante as seguintes condições.

Observações

As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de monitorização 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. As determinações analíticas deverão
dar cumprimento à 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 à superfície (0,5 m), aplicando boas práticas internacionais de laboratório, a fim
de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
Os resultados do programa de monitorização do meio recetor com periodicidade semanal deverão ser compilados em ficheiro em formato
editável, de acordo com modelo fornecido pela Entidade Licenciadora, e remetidos quinzenalmente à mesma.
Os resultados do programa de monitorização do meio recetor com periodicidade quinzenal deverão ser compilados em ficheiro em
formato editável e remetidos mensalmente à Entidade Licenciadora.
Instalação de uma sonda multiparamétrica a 30 m a jusante da saída da descarga do emissário. Os resultados do programa de
monitorização do meio recetor em contínuo serão remetidos com frequência horária, através de ligação do data loger ao servidor da
Entidade Licenciadora.
No período de funcionamento excecional os parâmetros a monitorizar com periodicidade semanal são avaliados com periodicidade diária
e os resultados comunicados à Entidade Licenciadora no prazo de 24 horas (à exceção do parâmetro CBO5, cujos resultados deverão
ser reportados logo que disponíveis).

Local Parâmetro Método analítico Frequência
de
amostragem

Observações

P2: 30 m a jusante da saída do emissário Lat:
39.649285 Lon: -7.672193

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.

Em contínuo 30 m a jusante da
saída do emissário

9/21 -
L004396.2019.RH5A



P2: 30 m a jusante da saída do emissário Lat:
39.649285 Lon: -7.672193

Condutividade
elétrica a 20°
(µS/cm)

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.

Em contínuo 30 m a jusante da
saída do emissário

P2: 30 m a jusante da saída do emissário Lat:
39.649285 Lon: -7.672193

Temperatura (ºC) 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.

Em contínuo 30 m a jusante da
saída do emissário

P2: 30 m a jusante da saída do emissário Lat:
39.649285 Lon: -7.672193

Oxigénio
dissolvido (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.

Em contínuo 30 m a jusante da
saída do emissário

P2: 30 m a jusante da saída do emissário Lat:
39.649285 Lon: -7.672193

Carbono
Orgânico Total
(mg/L C)

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.

Em contínuo 30 m a jusante da
saída do emissário

P1: Montante de Vila Velha de Rodão Lat:
39,642157 Lon: -7,665693

Temperatura (ºC) 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.

Semanal Montante. Amostra
Pontual

P1: Montante de Vila Velha de Rodão Lat:
39,642157 Lon: -7,665693

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.

Semanal Montante. Amostra
Pontual

P1: Montante de Vila Velha de Rodão Lat:
39,642157 Lon: -7,665693

Condutividade
elétrica a 20°
(µS/cm)

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.

Semanal Montante. Amostra
Pontual

P1: Montante de Vila Velha de Rodão Lat:
39,642157 Lon: -7,665693

Cor (Escala Pt-
Co)

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.

Semanal Montante. Amostra
Pontual

P1: Montante de Vila Velha de Rodão Lat: Oxigénio Metodologia aplicável em Semanal Montante. Amostra
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39,642157 Lon: -7,665693 dissolvido (mg/L
O2)

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.

Pontual

P1: Montante de Vila Velha de Rodão Lat:
39,642157 Lon: -7,665693

Carbono
Orgânico Total
(mg/L C)

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.

Semanal Montante. Amostra
Pontual

P1: Montante de Vila Velha de Rodão Lat:
39,642157 Lon: -7,665693

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.

Semanal Montante. Amostra
Pontual

P1: Montante de Vila Velha de Rodão Lat:
39,642157 Lon: -7,665693

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.

Semanal Montante. Amostra
Pontual

P1: Montante de Vila Velha de Rodão Lat:
39,642157 Lon: -7,665693

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.

Semanal Montante. Amostra
Pontual

P1: Montante de Vila Velha de Rodão Lat:
39,642157 Lon: -7,665693

Sulfatos (mg/L
SO4)

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.

Semanal Montante. Amostra
Pontual

P1: Montante de Vila Velha de Rodão Lat:
39,642157 Lon: -7,665693

Clorofila a (Î¼g/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.

Semanal Montante. Amostra
Pontual

P1: Montante de Vila Velha de Rodão Lat:
39,642157 Lon: -7,665693

Arsénio (fração
dissolvida) (mg/L
As)

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.

Semanal Montante. Amostra
Pontual

P1: Montante de Vila Velha de Rodão Lat:
39,642157 Lon: -7,665693

Cádmio (fração
dissolvida) (mg/L

Metodologia aplicável em
conformidade com o disposto

Mensal Montante. Amostra
Pontual
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Cd) 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.

P1: Montante de Vila Velha de Rodão Lat:
39,642157 Lon: -7,665693

Chumbo (fração
dissolvida) (mg/L
Pb)

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 Montante. Amostra
Pontual

P1: Montante de Vila Velha de Rodão Lat:
39,642157 Lon: -7,665693

Cobre (fração
dissolvida) (mg/L
Cu)

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 Montante. Amostra
Pontual

P1: Montante de Vila Velha de Rodão Lat:
39,642157 Lon: -7,665693

Crómio (fração
dissolvida) (mg/L
Cr)

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 Montante. Amostra
Pontual

P1: Montante de Vila Velha de Rodão Lat:
39,642157 Lon: -7,665693

Mercúrio (fração
dissolvida) (mg/L
Hg)

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 Montante. Amostra
Pontual

P1: Montante de Vila Velha de Rodão Lat:
39,642157 Lon: -7,665693

Níquel (fração
dissolvida) (mg/L
Ni)

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 Montante. Amostra
Pontual

P1: Montante de Vila Velha de Rodão Lat:
39,642157 Lon: -7,665693

Zinco (fração
dissolvida) (mg/L
Zn)

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 Montante. Amostra
Pontual

P1: Montante de Vila Velha de Rodão Lat:
39,642157 Lon: -7,665693

Cianetos totais
(mg/L CN)

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 Montante. Amostra
Pontual

P1: Montante de Vila Velha de Rodão Lat:
39,642157 Lon: -7,665693

Triclorometano
(mg/L)

Metodologia aplicável em
conformidade com o disposto
na legislação em vigor e de

Mensal Montante. Amostra
Pontual
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acordo com a Diretiva
2009/90/CE, transposta para
direito interno pelo Decreto-
Lei n.º 83/2011, de 20 de
junho.

S1: Montante Lat: 39.64677 Lon: -7.66742 Carbono
Orgânico Total
(mg C/kg matéria
seca)

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 Montante. Amostra
de sedimentos
recolhida a uma
profundidade de
0,5m

P3: 500 m a jusante da saída do emissário Lat:
39.646871 Lon: -7.676695

Temperatura (ºC) 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.

Semanal Jusante. Amostra
pontual

P3: 500 m a jusante da saída do emissário Lat:
39.646871 Lon: -7.676695

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.

Semanal Jusante. Amostra
pontual

P3: 500 m a jusante da saída do emissário Lat:
39.646871 Lon: -7.676695

Condutividade
elétrica a 20°
(µS/cm)

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.

Semanal Jusante. Amostra
pontual

P3: 500 m a jusante da saída do emissário Lat:
39.646871 Lon: -7.676695

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.

Semanal Jusante. Amostra
pontual

P3: 500 m a jusante da saída do emissário Lat:
39.646871 Lon: -7.676695

Clorofila a (Î¼g/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.

Semanal Jusante. Amostra
pontual

P3: 500 m a jusante da saída do emissário Lat:
39.646871 Lon: -7.676695

Crómio (fração
dissolvida) (mg/L
Cr)

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 Jusante. Amostra
pontual

P3: 500 m a jusante da saída do emissário Lat:
39.646871 Lon: -7.676695

Zinco (fração
dissolvida) (mg/L
Zn)

Metodologia aplicável em
conformidade com o disposto
na legislação em vigor e de
acordo com a Diretiva

Mensal Jusante. Amostra
pontual
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2009/90/CE, transposta para
direito interno pelo Decreto-
Lei n.º 83/2011, de 20 de
junho.

P3: 500 m a jusante da saída do emissário Lat:
39.646871 Lon: -7.676695

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.

Semanal Jusante. Amostra
pontual

P3: 500 m a jusante da saída do emissário Lat:
39.646871 Lon: -7.676695

Oxigénio
dissolvido (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.

Semanal Jusante. Amostra
pontual

P3: 500 m a jusante da saída do emissário Lat:
39.646871 Lon: -7.676695

Chumbo (fração
dissolvida) (mg/L
Pb)

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 Jusante. Amostra
pontual

P3: 500 m a jusante da saída do emissário Lat:
39.646871 Lon: -7.676695

Triclorometano
(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.

Mensal Jusante. Amostra
pontual

P3: 500 m a jusante da saída do emissário Lat:
39.646871 Lon: -7.676695

Sulfatos (mg/L
SO4)

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.

Semanal Jusante. Amostra
pontual

P3: 500 m a jusante da saída do emissário Lat:
39.646871 Lon: -7.676695

Cobre (fração
dissolvida) (mg/L
Cu)

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 Jusante. Amostra
pontual

P3: 500 m a jusante da saída do emissário Lat:
39.646871 Lon: -7.676695

Cianetos totais
(mg/L CN)

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 Jusante. Amostra
pontual

P3: 500 m a jusante da saída do emissário Lat:
39.646871 Lon: -7.676695

Cor (Escala Pt-
Co)

Metodologia aplicável em
conformidade com o disposto
na legislação em vigor e de
acordo com a Diretiva
2009/90/CE, transposta para

Semanal Jusante. Amostra
pontual
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direito interno pelo Decreto-
Lei n.º 83/2011, de 20 de
junho.

P3: 500 m a jusante da saída do emissário Lat:
39.646871 Lon: -7.676695

Arsénio (fração
dissolvida) (mg/L
As)

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.

Semanal Jusante. Amostra
pontual

P3: 500 m a jusante da saída do emissário Lat:
39.646871 Lon: -7.676695

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.

Semanal Jusante. Amostra
pontual

P3: 500 m a jusante da saída do emissário Lat:
39.646871 Lon: -7.676695

Mercúrio (fração
dissolvida) (mg/L
Hg)

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 Jusante. Amostra
pontual

P3: 500 m a jusante da saída do emissário Lat:
39.646871 Lon: -7.676695

Carbono
Orgânico Total
(mg/L C)

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.

Semanal Jusante. Amostra
pontual

P3: 500 m a jusante da saída do emissário Lat:
39.646871 Lon: -7.676695

Cádmio (fração
dissolvida) (mg/L
Cd)

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 Jusante. Amostra
pontual

P3: 500 m a jusante da saída do emissário Lat:
39.646871 Lon: -7.676695

Níquel (fração
dissolvida) (mg/L
Ni)

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 Jusante. Amostra
pontual

S2: Junto ao emissário Lat: 39.64936 Lon: -
7.67201

Carbono
Orgânico Total
(mg C/kg matéria
seca)

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 Junto ao emissário.
Amostra de
sedimentos
recolhida a uma
profundidade de 0,5
m

Autocontrolo

Programa de autocontrolo a implementar
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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.
A recolha das amostras deve ser efetuada entre as 10h e 16h.
Os resultados das análises, registos e boletins analíticos deverão ser apresentados com periodicidade diária, semanal, mensal ou
trimestral, consoante a frequência definida na presente licença, através da plataforma do SILiAmb e cumulativamente compilados em
ficheiro em formato editável, de acordo com modelo fornecido pela Entidade Licenciadora, e remetidos à mesma.
Os resultados do programa de autocontrolo em contínuo terão ser remetidos com frequência horária, através de ligação do data loger ao
servidor da Entidade Licenciadora.
No período de funcionamento excecional os parâmetros a monitorizar com periodicidade semanal são avaliados com periodicidade
diária e os resultados comunicados à Entidade Licenciadora no prazo de 24 horas (à exceção do parâmetro CBO5, cujos resultados
deverão ser reportados logo que disponíveis).

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 de acordo com o definido nas observações.

Descrição do equipamento de controlo instalado:

Caixa de visita, à entrada e saída da ETAR, para recolha de amostras e medidor/totalizador de caudal à entrada e saída da ETAR.
Equipamento para medição em contínuo: pH, Temperatura, Condutividade, Carbono Orgânico Total e Oxigénio Dissolvido, à saída da
ETAR.

Local de
amostragem

Parâmetro 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.

Semanal Composta (i)

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.

Semanal Composta (i)

Entrada Sólidos Suspensos Totais
(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.

Semanal Composta (i)

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.

Semanal Composta (i)

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.

Semanal Composta (i)

Entrada Carência Bioquímica de
Oxigénio (período
húmido) (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.

Semanal Composta (i)

Entrada Caudal (m3/dia) - A cada 15 min. Em contínuo

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.

A cada 15 min. Em contínuo

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.

Semanal Composta (i)
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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.

Semanal Pontual

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.

Semanal Composta (i)

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.

Diário Pontual

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.

Semanal Composta (i)

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.

Semanal Pontual

Saída Sólidos Suspensos Totais
(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.

Semanal Composta (i)

Saída Sólidos Suspensos Totais
(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.

Semanal Pontual

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.

Semanal Composta (i)

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.

Diário Pontual

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.

Semanal Composta (i)

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.

Diário Pontual

Saída Sulfatos (mg/L SO4) 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.

Semanal Composta (i)

Saída Cor (Escala Pt-Co) 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.

Semanal Composta (i)

Saída Cor (Escala Pt-Co) 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.

Diário Pontual

Saída Cianetos totais (mg/L CN) 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 (i)

Saída Temperatura (ºC) Metodologia aplicável em conformidade com o A cada 15 min. Em contínuo
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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.

Saída Temperatura (ºC) 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.

Semanal Pontual

Saída Oxigénio dissolvido (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.

A cada 15 min. Em contínuo

Saída Condutividade elétrica a
20° (µS/cm)

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.

A cada 15 min. Em contínuo

Saída Condutividade elétrica a
20° (µS/cm)

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.

Semanal Composta (i)

Saída Condutividade elétrica a
20° (µS/cm)

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.

Semanal Pontual

Saída Triclorometano (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.

Mensal Pontual

Saída Tricloroetileno (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.

Trimestral Pontual

Saída Pentaclorofenol (PCP)
(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.

Trimestral Pontual

Saída Níquel (fração dissolvida)
(mg/L Ni)

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 (i)

Saída Mercúrio (fração
dissolvida) (mg/L Hg)

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 (i)

Saída Indeno[1,2,3-cd]pireno
(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.

Trimestral Pontual

Saída Chumbo (fração
dissolvida) (mg/L Pb)

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 (i)

Saída Carbono Orgânico Total
(mg/L C)

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.

A cada 15 min. Em contínuo

Saída Carbono Orgânico Total
(mg/L C)

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.

Semanal Composta (i)

Saída Carbono Orgânico Total
(mg/L C)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a

Semanal Pontual

18/21 -
L004396.2019.RH5A



Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Saída Cádmio (fração
dissolvida) (mg/L Cd)

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 (i)

Saída Benzo(g,h,i)Perileno
(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.

Trimestral Pontual

Saída Benzo(b)Fluoranteno
(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.

Trimestral Pontual

Saída Benzo(a)Pireno (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.

Trimestral Pontual

Saída Benzeno (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.

Trimestral Pontual

Saída Tolueno (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.

Trimestral Pontual

Saída Etilbenzeno (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.

Trimestral Pontual

Saída Xilenos (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.

Trimestral Pontual

Saída Tetracloroetileno (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.

Trimestral Pontual

Saída Arsénio (fração
dissolvida) (mg/L As)

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.

Semanal Composta (i)

Saída Cobre (fração dissolvida)
(mg/L Cu)

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 (i)

Saída Zinco (fração dissolvida)
(mg/L Zn)

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 (i)

Saída Crómio (fração dissolvida)
(mg/L Cr)

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 (i)

Saída Hidrocarbonetos totais
derivados do petróleo
(C10 a C40) (Î¼g/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.

Mensal Pontual

Saída Caudal (m3/dia) - A cada 15 min. Em contínuo

Amostragem composta - representativa da água residual descarregada, recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos
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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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IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA  

 
 

 

LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE ATERRO  

Nº A/9552_14/2019 

 

 
Nos termos do art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto, alterado pelos 
Decreto-Lei n.º 84/2011, de 20 de junho, e Decreto-Lei n.º 88/2013, de 09 de julho, é emitida 
a Licença de Exploração de Aterro referente à operação de deposição de resíduos não 
perigosos no aterro existente atualmente em exploração no estabelecimento industrial, 
registado com processo IAPMEI DPR-DpLN n.º A/2009552_14, explorado pela empresa: 

 

CELTEJO - Empresa de Celulose do Tejo, SA 

NIPC: 503058203 

 

localizado em Vila Velha de Rodão, freguesia e concelho de Vila Velha de Rodão, destinado ao 
exercício da(s) atividade(s) classificada(s) na(s) 

 

CAEREV.3 38212 – Tratamento e eliminação de outros resíduos não perigosos; 

 

A presente Licença de Exploração de Aterro é válida até ao termo do prazo de validade do 
Título Único Ambiental (TUA) a emitir pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), nos 
termos do disposto na alínea f) do ponto 2 do referido art.º 27.º, anula e substitui a Licença de 
Exploração de Aterro nº 1/2006-SIRG, de 2006-04-19, e está sujeita ao cumprimento das 
condições de exploração constantes do documento em anexo. 

 
 
 
 Lisboa, 23 de Janeiro de 2019 
 Vogal do CD IAPMEI 

 
 

 Isabel Vaz 
 
 
 

Anexo: Condições de exploração do aterro existente atualmente em exploração. 



                                                                                                                                 
 

ANEXO À LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE ATERRO Nº A/9552_14/2019 

Condições de exploração do aterro existente atualmente em exploração no estabelecimento industrial da 
CELTEJO - Empresa de Celulose do Tejo, SA 

 

Página 1 de 12 
IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. 
Estrada do Paço do Lumiar, Campus do Lumiar, Edifício A 1649-038 Lisboa   T. +351 213 836 000  F. + 351 213 836 000  E-mail: industria@iapmei.pt 
Contribuinte nº 501 373 357  
MINISTÉRIO DA ECONOMIA  

1 -  CLASSE DO ATERRO 

• Aterro para resíduos não perigosos. 

2 -  CARACTERIZACÃO GERAL DA INSTALACÃO 

• N.º de células do aterro: 1 dividida em 5 alvéolos 
• Capacidade total instalada: volume útil de 74650 m3, correspondendo a uma capacidade 

instalada de 134370 toneladas de resíduos, considerando uma densidade de 1,8 t/m3 
• Área total da instalação: 1,33 ha 
• Início de exploração: 2005 
• Ano de encerramento previsto: 2020 
• Vida útil: 15 anos 

A instalação é constituída ainda pelas seguintes infraestruturas e equipamentos: 
• Lagoa para regularização dos lixiviados; 
• Estação elevatória de águas lixiviantes para envio dos efluentes para tratamento na ETAR do 

complexo industrial; 

3 -  PRINCIPIOS GERAIS DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

A CELTEJO, S.A. deverá ter em conta a hierarquia dos princípios de gestão de resíduos devendo 
privilegiar, sempre que possível, a redução na fonte bem como a valorização dos resíduos que gere, 
com vista a minimização da deposição de resíduos em aterro. 

4 -  CONDICÕES GERAIS A CUMPRIR 

Deverão ser cumpridas as condições impostas: 

• No Decreto-Lei nº. 183/2009, de 10/08, que transpõe e aplica a Decisão do Conselho 
2003/33/CE, de 19 de dezembro de 2002. 

• Na Declaração de Impacte Ambiental (DIA), de 2015-03-10, emitida pela Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA), no que reporta ao aterro existente atualmente em exploração no 
estabelecimento industrial, complementado com as condicionantes impostas no ofício da APA 
com o n.º S076519-201812-DAIA.DPP, de 07-01-2019, remetido à empresa, bem como os 
requisitos que vierem a ser fixados no TUA, a emitir pela APA. 

5 -  CONDICÕES ESPECÍFICAS DESTA LICENÇA 

5.1 -  FASE DE EXPLORAÇÃO 

5.1.1 -  Higiene e Segurança 

A CELTEJO, S.A. deverá: 

• Manter em boas condições de limpeza e de acessibilidade as vias de circulação interna; 

• Manter visíveis e em bom estado de conservação as sinalizações de segurança, de aviso 
e de circulação de pessoas e de viaturas; 

• Proceder a avaliação dos riscos físicos, químicos e biológicos nos trabalhadores e a 
implementação das respetivas medidas de mitigação. 

 
 



                                                                                                                                 
 

ANEXO À LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE ATERRO Nº A/9552_14/2019 

Condições de exploração do aterro existente atualmente em exploração no estabelecimento industrial da 
CELTEJO - Empresa de Celulose do Tejo, SA 
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5.1.2 -  Admissão de resíduos no aterro 

A CELTEJO, S.A. fica autorizada a depositar no aterro exclusivamente os resíduos não 
perigosos produzidos na sua unidade fabril de acordo com a tabela seguinte: 

5.1.3 -  Processos e critérios de admissão de resíduos no aterro 

A admissão de resíduos no aterro da CELTEJO, SA. fica sujeita ao cumprimento dos 
procedimentos e critérios de admissibilidade constantes no Decreto-Lei nº. 183/2009, de 10/08, 
bem como os critérios definidos no Quadro 1: 

 
QUADRO 1 

ANÁLISE SOBRE O RESÍDUO 

Parâmetro Valor Limite Unidades 

Perda 105ºC 65 (1) % 
Perda 500ºC - Perda 105ºC 15 (2) % 
Ponto de inflamação 55 ºC 
Substâncias Lipofílicas 4 % 
Compostos orgânicos voláteis halogenados 0,1 % 
Compostos orgânicos voláteis não halogenados 0,3 % 
Arsénio 2000 mg/kg 
Cádmio 1000 mg/kg 
Cobre 6% mg/kg 
Crómio 5% mg/kg 
Mercúrio 250 mg/kg 
Níquel 5% mg/kg 
Chumbo 5% mg/kg 
Zinco 7,5% mg/kg 

ANÁLISE SOBRE O ELUATO 
(solução obtida a partir de um ensaio de lixiviação em laboratório, segundo a norma DIN 38414-S4 

pH 4<x<13 Escala Sorensen 
Condutividade 50 mS/cm 
Carbono Orgânico Total 100 (2) mg C/l 
Arsénio 0,5 mg/l 
Cádmio 0,2 mg/l 
Cobre 5 mg/l 
Crómio VI 0,1 mg/l 
Crómio total 2 mg/l 
Mercúrio 0,05 mg/l 
Níquel 1 mg/l 
Chumbo 1 mg/l 
Zinco 5 mg/l 
Fenóis 10 mg/l 
Fluoretos 25 mg/l 
Cloretos 5000 mg/l 
Sulfatos 1500 mg/l 
Nitritos 10 mg/l 
Azoto Amoniacal 200 mg/l 
Cianetos 0,5 mg/l 
Compostos orgânicos halogenados adsorvíeis (AOX) 1,5 mg Cl/l 
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(1) O aterro não poderá admitir, mensalmente, mais do que 10% de resíduos que ultrapassem o valor constante da tabela 

relativamente a este parâmetro. 

(2) Considerando que o aterro foi concebido para receber resíduos orgânicos, ou resíduos que não fermentem, este 
valor poderá ser ultrapassado. 

 
5.1.4 -  Lista de resíduos admitidos 

O tipo de resíduos admitidos no aterro é o que consta na tabela seguinte: 

TABELA 

Resíduos admitidos no aterro 

Código LER  Designação dos resíduos 

03 03 02 - lamas da lixívia verde (provenientes da valorização da lixívia de 
cozimento) 

03 03 99 - resíduos sem outras especificações 

10 01 01 - cinzas, escórias e poeiras de caldeiras (excluindo as poeiras de caldeiras 
abrangidas em 10 01 04) 

 

A CELTEJO, S.A. fica obrigada a afixar a lista dos resíduos admitidos no aterro, identificados de 
acordo com a Lista Europeia de Resíduos, LER, publicada pela Decisão 2014/955/EU, da 
Comissão, de 18 de dezembro. 

 
5.1.5 -  Controlo de assentamentos e enchimento 

A CELTEJO SA. deverá controlar anualmente os potenciais assentamentos do terreno e da 
massa de resíduos depositada, mediante a realização de um levantamento topográfico, de forma 
a tornar possível a comparação e a sobreposição dos resultados obtidos com resultados 
anteriores. 

A avaliação do estado do aterro será efetuada através dos seguintes parâmetros: 

• Início e duração da deposição; 
• Superfície ocupada pelos resíduos; 
• Volume e composição dos resíduos depositados; 
• Métodos de deposição utilizados; 

• Cálculo da capacidade de deposição ainda disponível no aterro; 
• Comportamento do aterro relativamente a eventuais assentamentos. Na fase 

de manutenção após encerramento deverá ser monitorizado igualmente o 
estado da cobertura do aterro. 

A CELTEJO, SA. deverá manter um registo sistemático dos levantamentos topográfico que 
permita verificar a conformidade ou não conformidade da realidade com as previsões do projeto. 

 

 
5.1.6 -  Controlo dos lixiviados 

Os lixiviados do aterro existente são monitorizados com periodicidade mensal para parâmetros 
base (pH, condutividade e cloretos), semestral para metais pesados e anual para nutrientes, 
através de uma picagem na caixa das válvulas na estação elevatória, cuja localização se 
encontra no quadro seguinte: 
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Localização dos piezómetros no aterro existente 

Piezómetro 
Coordenadas 

M P 

LX1 (Aterro existente) 39709.916 -187.918 

 

A lista detalhada dos elementos e compostos a amostrar consta do quadro 2. 

QUADRO 2 

Parâmetros Unidades Métodos de análise 
Frequência de Monitorização 

Fase de 
exploração 

Fase de manutenção 
após encerramento 

Volume m3 Termometria 

Mensal 

 

pH Escala de 
Sorensen 

Eletrometria 

Condutividade µS/cm a 20°C Eletrometria 

Carência 
Química de 

Oxigénio (CQO) 
mg/I 02 Método do dicromato potássio 

Cloretos mg/I CI Titulação (método de Mohr) ou 
Espetrometria de absorção molecular 

Azoto 
Amoniacal mg/I NH4 

Espetrometria de absorção molecular 
ou volumetria 

Carbonatos/ 
bicarbonatos 

mg/I CO3
2- / mg/I HCO-

3
 Método a definir pelo operador  

Cianetos totais mg/I CN Espetrometria de absorção molecular ou 
volumetria 

Arsénio Total mg/I As Espetrometria atómica 

Trimestral 

Semestral 

Cádmio Total mg/I Cd Espetrometria atómica ou polarografia 

Crómio Total mg/I Cr Espetroscopia atómica em forno de grafite 

Crómio VI mg/I Cr VI Espectroscopia. atómica ou de absorção 
molecular 

Mercúrio Total mg/I Hg 
Espetrometria atómica sem chama (vaporização 

a frio) 

Chumbo Total mg/I Pb Espetrometria atómica ou polarografia 

Potássio mg/I K Espetrometria atómica 

Fenóis mg/I C6H5OH 
Espetrometria de absorção molecular ou método 

4-aminoantiprina ou da paranitranilina 

Carbono Orgânico 
Total (COT) 

mg/I C Método a definir pelo operador 

Semestral 

Fluoretos mg/I F 
Espetrometria de absorção molecular ou 

elétrodos específicos 

Nitratos mg/I NO3 
Espectrometria de absorção molecular ou 

elétrodos específicos 

Nitritos mg/I NO2 
Espetrometria de absorção molecular ou 

cromatografia iónica 

Sulfatos mg/I SO4 Método a definir pelo operador 

Sulfuretos mg/I S Método a definir pelo operador 

Alumínio mg/I Al 
Espetrometria atómica ou de emissão ótica 

com plasma (ICP) 

Bário mg/I Ba Espetrometria atómica 

Boro mg/I B Espetrometria de  absorção molecular ou 
atómica 

Cobre mg/I Cu 
Espetrometria atómica, de Absorção molecular, 

ou de emissão ótica com plasma 

Ferro Total mg/I Fe 
Espetrometria atómica, de absorção molecular 

ou de emissão ótica com plasma (IPC) 
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Manganês mg/I Mn Espetrometria atómica ou de absorção 
molecular 

Zinco mg/I Zn 
Espetrometria de absorção molecular, de 

absorção atómica ou de emissão ótica com 

plasma (ICP) 

Antimónio mg/l Sb Espetrometria de absorção molecular 

Níquel Total mg/I Ni 
Espetrometria atómica ou de emissão ótica 

com plasma 

Selénio mg/I Se Espetrometria atómica 

Cálcio mg/I Ca Espectrometria atómica ou complexometria 

Magnésia mg/I Mg Espetrometria atómica 

Sódio mg/I Na Espetrometria atómica 

Compostos 
orgânicos 
halogenados 
absorvíveis AOX (1) 

mg/l Cl Método a definir pelo operador 

Hidrocarbonetos totais mg/I Espetrometria no infravermelho ou gravimetria 
após extração com solventes adequados 

 
(1) Caso este valor seja superior a 10 mg/l, deverá ser realizada uma análise no sentido de apurar a presença de 

compostos orgânicos clorados. 

A metodologia de amostragem seguida é a indicada na licença ambiental ou, quando tal não 
acontece, de acordo com métodos normalizados ou com as melhores práticas conhecidas. 

As análises serão efetuadas em laboratório acreditado. 
 

5.1.7 -  Controlo das águas superficiais 

O controlo das águas superficiais deve ser efetuado em 2 pontos de colheita, um a montante 
(ribeira do Vale das Vinhas) e outro a jusante (rio Tejo). 

As coordenadas dos referidos pontos de colheita encontram-se no quadro seguinte: 

Amostragem 
Coordenadas 

M P 

ribeira das Vinhas 39585.80 -80,70 

rio Tejo 39066.60 -2243.0 

 

A amostragem será efetuada de acordo com o grupo de parâmetros e periodicidade indicados no 
quadro 3. 

QUADRO 3 

Parâmetro Técn ica /M étodo  de  análise 

Frequência  da moni tor ização  

Fase de exploração  

Fase de 
m anutenção  

após  
encerr am ento 

pH Eletrometria 

Trimestral Semestral Temperatura Termometria 

Oxigénio dissolvido Eletrometria 
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Carência bioquímica 
de oxigénio (CBO5) 

Método das diluições 

Azoto Amoniacal Espetrometria de absorção molecular 

Fósforo total Espetrometria de absorção molecular ou em fluxo 
segmentado 

Cloretos Espetrometria de absorção molecular 

Sulfatos Espetrometria de absorção molecular 

Clorofenois Cromatografia em fase gasosa acoplada a 
espectrometria de massa 

HAP 

Medição da fluorescência por ultravioleta após 
cromatografia em camada fina ou medição comparativa 
em relação a uma mistura de controlo constituída por seis 
substâncias padrão com a mesma concentração 

Substâncias 
tensioativas 

Espectrometria de absorção molecular 

Arsénio total Espetrometria atómica 

Cádmio total Espetrometria atómica ou polarografia 

Chumbo total Espetrometria atómica ou polarografia 

Cobre total 
Espetrometria atómica, de absorção molecular, ou de 
emissão óptica com plasma 

Crómio total Espectroscopia atómica em forno de grafite 

Mercúrio total Espetrometria atómica sem chama (vaporização 
a frio) 

Azoto Kjeldhal Método Kjeldhal 

Bifenilospoliclorados 
(PCB) 

Cromatografia em fase aquosa com colunas 
capilares e detetor de captura de electrões 

Pesticidas 
Cromatografia após extração por solventes 
adequados 

 

 

5.1.8 -  Monitorização das águas pluviais 

As águas pluviais de fundo da célula do aterro são monitorizadas com periodicidade mensal para 
todos os parâmetros. 

A lista detalhada dos elementos e compostos a amostrar consta do quadro 4. 

QUADRO 4 

Parâmetros Unidades Métodos de análise 

Frequência de 
monitorização 

Fase de exploração 

pH 
Escala de 
Sorensen 

Eletrometria 

Mensal 

Condutividade µS/cm a 20°C  Eletrometria 

Potencial Redox - Métodos Potenciométricos 

Carência Bioquímica 
de Oxigénio (CBO5) mg/I O2 Método das diluições 

Carência Química de 
Oxigénio (CQO) mg/I O2 Método do dicromato de potássio 
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Sólidos Suspensos 
Totais (SST) 

mg/I Centrifugação, secagem a 105ºC e pesagem 
ou filtração, secagem a 105ºC e pesagem. 

Óleos e gorduras mg/I Espectrometria de infravermelhos 

Carbono Orgânico 
Total mg/I de C Método a definir pelo operador 

Fenóis mg/I C6H5OH 
Espectrometria de absorção molecular ou 
método 4 – aminoantipirina ou da 
paranitranilina 

Arsénio Total mg/I de As Espetrometria atómica 

Cádmio Total mg/I de Cd Espectrometria atómica ou polarografia 

Chumbo Total mg/I de Pb Espectrometria atómica ou polarografia 

Cobre Total mg/I de Cu Espectrometria atómica, de absorção 
molecular, ou de emissão óptica com plasma 

Crómio Total mg/I de Cr Espectroscopia atómica em forno de grafite 

Ferro Total mg/I de Fe 
Espectrometria atómica, de absorção 

molecular, ou de emissão ótica com plasma 
(IPC) 

Mercúrio Total mg/I de Hg Espectrometria atómica sem chama 
(vaporização a frio) 

Níquel Total mg/I de Ni Espectrometria atómica ou de emissão ótica 
com plasma 

 

Locais das amostragens 

A rede de monitorização das águas pluviais no fundo do aterro existente é composta por duas 
amostragens localizadas a jusante do aterro. 

A localização destes elementos de medição encontra-se no quadro seguinte: 

Local 
Coordenadas 

M P 

EH1 39640.039 -133.439 

EH2 39678.208 -139.928 
 

5.1.9 -  Controlo das águas subterrâneas 

O controlo das águas subterrâneas na envolvência do aterro deve ser efetuado nos 3 
piezómetros indicados no projeto, de acordo com o grupo de parâmetros e periodicidade 
indicados no quadro 5. 

 

QUADRO 5 

Parâmetro Técn ica /M étodo  de  análise 

Frequência  da moni tor ização  

Fase de 
exploração  

Fase de 
m anutenção  após  

encerr am ento 

pH Electrometria 
Mensal Trimestral 

Condutividade Eletrometria 
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Cloretos 

Titulação (método de Mohr) ou Espetrometria de absorção 
molecular 

Nível piezométrico Sonda de contacto  

Carbono Orgânico, 

Total (COT) (1) 
Método a definir pelo operador 

Trimestral 

 

Cianetos Espetrometria de absorção molecular 

Antimónio 
Espetrometria de absorção 
molecular 

Arsénio Total 
Espectrometria atómica ou de absorção molecular 

Cádmio Total 
Espetrometria atórnica ou 
polarografia 

Crómio Total 
Espetrometria atómica ou de absorção molecular 

Crómio VI 
Espetroscopia atómica ou de absorção molecular 

Mercúrio Total 
Espetrometria atómica sem 
chama (vaporização a frio) 

Níquel Total Espetrometria atómica ou de emissão ótica com plasma 

Chumbo 
Espetrometria atómica ou polarografia 

Selénio Espetrometria atómica 

Potássio Espetrometria atómica 

Fenóis 

Espetrometria de absorção Molecular método da 4 - . 
aminoantipirina ou método da paranitranilina 

Carbonatos/bicarbonato
s 

Método a definir pelo operador 

Trimestral 

Fluoretos 

Espetrometria de absorção Molecular ou eletrodos 
específicos 

Nitratos 
Espetrometria de absorção molecular  ou elétrodos 

especifico 

Nitritos 

Espetrometria de absorção molecular ou cromatografia 
iónica 

Sulfatos 
Gravimetria, complexometria ou espetrometria de 

absorção molecular 

Sulfuretos Método a definir pelo operador 

Alumínio 
Espectrometria atómica ou de emissão ótica com plasma 

(ICP) 

Azoto Amoniacal Espetrometria de absorção molecular ou volumetria  

Bário Espetrometria atómica  

Boro Espetrometria de absorção molecular ou atómica  
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Cobre Espetrometria de absorção molecular ou atómica 

Trimestral Anual 

Ferro Espetrometria atómica ou de absorção molecular. 

Manganês (Mn) 
Espetrometria atómica ou de absorção molécular 

Zinco 

Espetrometria de absorção 
molecular, de absorção atómica ou de emissão ótica com 

plasma (ICP) 

Cálcio Espetrometria atómica ou complexometria 

Magnésio Espetrometria atómica 

Sódio Espetrometria atómica 

Compostos orgânicos 
halogenados 
adsorvíeis AOX 

Método a definir pelo operador 

Azoto Amoniacal 
Espetrometria de absorção molecular ou volumetria 

HAP 

Medição da fluorescência por ultravioleta após 
cromatografia em camada fina ou medição comparativa em 

relação a uma mistura de controlo constituída por seis 
substâncias padrão com a mesma concentração 

  

Bifenilospoliclorados 
(PCB) 

Cromatografia em fase aquosa com colunas capilares e 
detetor de captura de electrões   

 

(1) Caso este valor seja superior a 15 mg/l, deverá ser realizada uma análise no sentido de apurar a presença de 
hidrocarbonetos 

 
A CELTEJO, S.A. poderá, anualmente e em função dos resultados obtidos, propor a alteração da lista dos 
parâmetros a analisar bem como o estabelecimento de outras frequências de monitorização para o controlo 
das águas subterrâneas. 

 
5.1.10 -  Dados Meteorológicos 

A recolha dos dados meteorológicos locais deverá, para fins de controlo do funcionamento do aterro, 
ser efetuada de acordo com as especificações constantes no Quadro 6 

 

UTC – Tempo Universal Coordenado 

Quadro 6 

Parâmetro 
Frequência da monitorização 

Fase exploração 
Fase de manutenção 
após encerramento 

Volume de Precipitação 

Diária 

Diária e média mensal 
Evaporação 

Temperatura (mínima e máxima, 14.00h UTC) 
Média mensal 

Humidade atmosférica (14.00h UTC) 

Direção e velocidade do vento dominante Desnecessário 

 
5.1.11 -  Manual de Exploração 

A CELTEJO, S.A. deverá dispor de um Manual de Exploração onde constem as operações de 
exploração, nomeadamente: 
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• O controlo dos resíduos a entrada da instalação; 

• A forma de exploração do aterro, a superfície máxima a céu aberto em regime de exploração 
normal, a altura de deposição dos resíduos, as características dos taludes de proteção e 
suporte dos resíduos e outras indicações importantes para a exploração do aterro; 

• A descrição do sistema de manutenção e controlo do funcionamento do aterro, 
designadamente: sistemas de drenagem, poços de registo e de drenagem de lixiviados, 
bacias dos lixiviados e das águas pluviais recolhidas durante a exploração, vales de 
drenagem, piezómetros e demais infraestruturas e equipamentos existentes; 

• A periodicidade dos controlos, as amostragens e os parâmetros analíticos para os lixiviados e 
para as águas dos 3 piezómetros de controlo; 

• Definição das medidas de prevenção de acidentes e incêndios, bem como das medidas a 
tomar em cada caso. 

 
5.1.12 -  Registos 

Deve ser mantido pelo operador um registo completo e atualizado do qual constem todos os 
aspetos relacionados com a operação de deposição em aterro, designadamente a identificação 
dos resíduos depositados (segundo designação comum e código LER), sua quantificação, origem 
e destino, incluindo informação sobre a(s) operação(ões) a que os mesmos são sujeitos, devendo 
esse registo estar disponível para inspeção das autoridades competentes, em qualquer altura. 

Deve igualmente ser mantido pelo operador um registo anual das alterações topográficas 
(assentamentos e enchimentos) decorrentes da exploração do aterro. Este registo deve conter em 
detalhe o indicado em 5.1.5: 

Um relatório síntese destes registos deve ser integrado como parte do RAA. 

 
5.1.13 -  Relatórios 

A CELTEJO S.A. deverá: 

• Enviar, até 15 de abril do ano seguinte, à entidade licenciadora e à APA, um relatório anual, 
contendo informação sobre os tipos, quantidades e proveniências dos resíduos 
depositados, bem como toda a informação indicada no número 2 do Anexo III ao DL 
183/2009, de 11/08 

• Comunicar à entidade licenciadora e à IGAMAOT, no prazo de 48 horas, a verificação de 
qualquer ocorrência de efeitos negativos significativos sobre o ambiente revelados nas 
operações de acompanhamento e controlo. 

• Executar o programa das medidas corretivas dos efeitos negativos significativos sobre o 
ambiente, incluindo as medidas que vierem a ser impostas pela entidade licenciadora na 
sequência da comunicação anteriormente referida. 

 
5.2 -  FASE DE DESATIVAÇÃO 

Deverá ser elaborado um Plano de Desativação da instalação, a apresentar à entidade 
licenciadora para aprovação nos 12 meses anteriores à data de cessação da exploração parcial 
ou total da instalação (encerramento definitivo), devendo conter no mínimo o seguinte: 

• O âmbito do plano; 
• Os critérios que definem o sucesso da desativação da atividade ou parte dela, de modo a 

assegurarem um impacte mínimo no ambiente; 
• Um programa para alcançar aqueles critérios, que inclua os testes de verificação; 
• Um plano de recuperação paisagística do local, quando aplicável. 
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Após o encerramento definitivo o operador deve entregar à entidade licenciadora um relatório de 
conclusão do plano para aprovação. 

 
5.2.1 -  Desativação do Aterro de Resíduos Não Perigosos 

O plano de encerramento e manutenção do aterro após encerramento deve ser objeto de revisão pelo 
operador e aprovação pela entidade licenciadora nos 6 meses anteriores à data de cessação da 
exploração do aterro e sempre que ocorram modificações que conduzam a alterações do previsto no 
projeto aprovado. 

Este plano deve conter, no mínimo, as seguintes informações: 

• O âmbito do plano; 

• Os critérios que definem o sucesso da desativação da atividade, de modo a assegurarem um 
impacte mínimo no ambiente; 

• Um programa para alcançar aqueles critérios, que inclua os testes de verificação; 

• O perímetro da cobertura final e a posição exata dos dispositivos de controlo; 

• Um plano faseado de recuperação paisagística do local. 

 
5.3 -  MANUTENÇÃO E CONTROLO APÓS ENCERRAMENTO 

A manutenção e controlo do aterro, após o encerramento deste, deverão ser assegurados por um 
período de 30 anos. 

 
5.3.1 -  Manutenção 

Durante aquele período, a CELTEJO, S.A. deverá: 

� Manter em bom estado de conservação e funcionamento as seguintes componentes 
da instalação, nomeadamente: 

• A cobertura final do aterro; 
• O sistema de drenagem e de tratamento dos lixiviados; 
• Os piezómetros de controlo da qualidade das águas subterrâneas 

� Manter um registo anual das alterações topográficas decorrentes do comportamento 
do aterro relativamente a eventuais assentamentos, bem como do plano de 
monitorizações constantes desta licença; 

� Apresentar anualmente à entidade licenciadora, um relatório síntese da monitorização 
das emissões da instalação e da monitorização ambiental 

 
No final da fase de manutenção após encerramento, o operador terá que elaborar um relatório de 
viabilidade para a desativação definitiva da instalação a apresentar à APA em três exemplares, para 
aprovação. 

 
5.3.2 -  Controlo 

A CELTEJO S.A., durante aquele período, e de acordo com os parâmetros indicados nos 
Quadros anteriores, deverá assegurar: 

� O do volume e da qualidade dos lixiviados gerados; 
� O controlo dos níveis dos piezómetros; 
� O controlo da qualidade das águas subterrâneas; 
� O controlo dos assentamentos do terreno e da cobertura final do aterro. 
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5.3.3 -  Relatórios 

Anualmente, até 15 de abril do ano seguinte, a CELTEJO S.A. deverá apresentar à entidade 
licenciadora um relatório síntese, em suporte digital, sobre o estado do aterro após o seu 
encerramento, com especificação das operações de manutenção e dos resultados dos controlos 
realizados no decorrer do ano anterior. 

 
5.4 -  SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL 

A CELTEJO, S.A. deverá, anualmente, até ao final dos trabalhos de manutenção e controlo na fase de 

pós-encerramento fazer prova documental de que dispõe de um seguro de responsabilidade civil extra 

contratual, de acordo com o preconizado no Decreto-Lei n.° 183/2009, de 10 de agosto. 
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LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE ATERRO  

Nº A/9552_17/2019 

 

 
Nos termos do art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto, alterado pelos 
Decreto-Lei n.º 84/2011, de 20 de junho, e Decreto-Lei n.º 88/2013, de 09 de julho, é emitida 
a Licença de Exploração de Aterro referente à operação de deposição de resíduos não 
perigosos no aterro novo no estabelecimento industrial, registado com processo IAPMEI 
DPR-DpLN n.º A/2009552_17, explorado pela empresa: 

 

CELTEJO - Empresa de Celulose do Tejo, SA 

NIPC: 503058203 

 

localizado em Vila Velha de Rodão, freguesia e concelho de Vila Velha de Rodão, destinado ao 
exercício da(s) atividade(s) classificada(s) na(s) 

 

CAEREV.3 38212 – Tratamento e eliminação de outros resíduos não perigosos; 

 

A presente Licença de Exploração de Aterro é válida até ao termo do prazo de validade do 
Título Único Ambiental (TUA) a emitir pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), nos 
termos do disposto na alínea f) do ponto 2 do referido art.º 27.º, e está sujeita ao 
cumprimento das condições de exploração constantes do documento em anexo. 

 
 
 
 Lisboa, 23 de Janeiro de 2019 
 Vogal do CD IAPMEI 

 
 

 Isabel Vaz 
 
 
 
 

Anexo: Condições de exploração do aterro novo. 
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1 -  CLASSE DO ATERRO 

• Aterro para resíduos não perigosos. 

2 -  CARACTERIZACÃO GERAL DA INSTALACÃO 

• N.º de células do aterro: 2 com 2 alvéolos cada 
Dado que na vistoria ao local se verificou que apenas foi construída a célula poente, pelas 
razões relatadas no respetivo auto de vistoria, a presente Licença de Exploração de Aterro 
reporta-se apenas à referida célula, pelo que, logo que a empresa tenha concluído a 
construção da célula nascente, que prevê ocorrer dentro de 2 anos, deverá informar a entidade 
licenciadora por forma ser efetuada a respetiva vistoria. 

• Capacidade total instalada: volume útil de 200000 m3, correspondendo a uma capacidade 
instalada de 360000 toneladas de resíduos, considerando uma densidade de 1,8 t/m3 

• Área total da instalação: 4,6 ha 
• Início de exploração: 2018 
• Ano de encerramento previsto: 2042 
• Vida útil: 24 anos 

A instalação é constituída ainda pelas seguintes infraestruturas e equipamentos: 
• Estação elevatória de águas lixiviantes para envio dos efluentes para tratamento na ETAR do 

complexo industrial; 

3 -  PRINCIPIOS GERAIS DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

A CELTEJO, S.A. deverá ter em conta a hierarquia dos princípios de gestão de resíduos devendo 
privilegiar, sempre que possível, a redução na fonte bem como a valorização dos resíduos que gere, 
com vista a minimização da deposição de resíduos em aterro. 

4 -  CONDICÕES GERAIS A CUMPRIR 

Deverão ser cumpridas as condições impostas: 

• No Decreto-Lei nº. 183/2009, de 10/08, que transpõe e aplica a Decisão do Conselho 
2003/33/CE, de 19 de Dezembro de 2002. 

• Na Declaração de Impacte Ambiental (DIA), de 2015-03-10, e Decisão sobre a Conformidade 
Ambiental do Projeto de Execução (DCAPE), de 2016-04-19, ambas emitidas pela Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA), no que reporta ao aterro novo no estabelecimento industrial, 
bem como os requisitos que vierem a ser fixados no TUA, a emitir pela APA. 

5 -  CONDICÕES ESPECÍFICAS DESTA LICENÇA 

5.1 -  FASE DE EXPLORAÇÃO 

5.1.1 -  Higiene e Segurança 

A CELTEJO, S.A. deverá: 

• Manter em boas condições de limpeza e de acessibilidade as vias de circulação interna; 

• Manter visíveis e em bom estado de conservação as sinalizações de segurança, de aviso 
e de circulação de pessoas e de viaturas; 

• Proceder a avaliação dos riscos físicos, químicos e biológicos nos trabalhadores e a 
implementação das respetivas medidas de mitigação. 
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5.1.2 -  Admissão de resíduos no aterro 

A CELTEJO, S.A. fica autorizada a depositar no aterro exclusivamente os resíduos não 
perigosos produzidos na sua unidade fabril de acordo com a tabela seguinte: 

 
5.1.3 -  Processos e critérios de admissão de resíduos no aterro 

A admissão de resíduos no aterro da CELTEJO, SA. fica sujeita ao cumprimento dos 
procedimentos e critérios de admissibilidade constantes no Decreto-Lei nº. 183/2009, de 10/08, 
bem como os critérios definidos no Quadro 1: 

 
 
 

QUADRO 1 

ANÁLISE SOBRE O RESÍDUO 

Parâmetro Valor Limite Unidades 

Perda 105ºC 65 (1) % 
Perda 500ºC - Perda 105ºC 15 (2) % 
Ponto de inflamação 55 ºC 
Substâncias Lipofílicas 4 % 
Compostos orgânicos voláteis halogenados 0,1 % 
Compostos orgânicos voláteis não halogenados 0,3 % 
Arsénio 2000 mg/kg 
Cádmio 1000 mg/kg 
Cobre 6% mg/kg 
Crómio 5% mg/kg 
Mercúrio 250 mg/kg 
Níquel 5% mg/kg 
Chumbo 5% mg/kg 
Zinco 7,5% mg/kg 

ANÁLISE SOBRE O ELUATO 
(solução obtida a partir de um ensaio de lixiviação em laboratório, segundo a norma DIN 38414-S4 

pH 4<x<13 Escala Sorensen 
Condutividade 50 mS/cm 
Carbono Orgânico Total 100 (2) mg C/l 
Arsénio 0,5 mg/l 
Cádmio 0,2 mg/l 
Cobre 5 mg/l 
Crómio VI 0,1 mg/l 
Crómio total 2 mg/l 
Mercúrio 0,05 mg/l 
Níquel 1 mg/l 
Chumbo 1 mg/l 
Zinco 5 mg/l 
Fenóis 10 mg/l 
Fluoretos 25 mg/l 
Cloretos 5000 mg/l 
Sulfatos 1500 mg/l 
Nitritos 10 mg/l 
Azoto Amoniacal 200 mg/l 
Cianetos 0,5 mg/l 
Compostos orgânicos halogenados adsorvíeis (AOX) 1,5 mg Cl/l 
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(1) O aterro não poderá admitir, mensalmente, mais do que 10% de resíduos que ultrapassem o valor constante da tabela 
relativamente a este parâmetro. 

(2) Considerando que o aterro foi concebido para receber resíduos orgânicos, ou resíduos que não fermentem, este 
valor poderá ser ultrapassado. 

 
5.1.4 -  Lista de resíduos admitidos 

O tipo de resíduos admitidos no aterro é o que consta na tabela seguinte: 

TABELA 

Resíduos admitidos no aterro 

Código LER  Designação dos resíduos 

03 03 02 - lamas da lixívia verde (provenientes da valorização da lixívia de 
cozimento) 

03 03 99 - resíduos sem outras especificações 

10 01 01 - cinzas, escórias e poeiras de caldeiras (excluindo as poeiras de caldeiras 
abrangidas em 10 01 04) 

 

A CELTEJO, S.A. fica obrigada a afixar a lista dos resíduos admitidos no aterro, identificados de 
acordo com a Lista Europeia de Resíduos, LER, publicada pela Decisão 2014/955/EU, da 
Comissão, de 18 de dezembro. 

 
5.1.5 -  Controlo de assentamentos e enchimento 

A CELTEJO SA. deverá controlar anualmente os potenciais assentamentos do terreno e da 
massa de resíduos depositada, mediante a realização de um levantamento topográfico, de forma 
a tornar possível a comparação e a sobreposição dos resultados obtidos com resultados 
anteriores. 

A avaliação do estado do aterro será efetuada através dos seguintes parâmetros: 

• Inicio e duração da deposição; 
• Superfície ocupada pelos resíduos; 
• Volume e composição dos resíduos depositados; 
• Métodos de deposição utilizados; 
• Cálculo da capacidade de deposição ainda disponível no aterro; 

• Comportamento do aterro relativamente a eventuais assentamentos. Na fase 
de manutenção após encerramento deverá ser monitorizado igualmente o 
estado da cobertura do aterro. 

A CELTEJO, SA. deverá manter um registo sistemático dos levantamentos topográfico que 
permita verificar a conformidade ou não conformidade da realidade com as previsões do projeto. 

 
5.1.6 -  Controlo dos lixiviados 

Os lixiviados do aterro novo são monitorizados com periodicidade mensal para parâmetros base 
(pH, condutividade e cloretos), semestral para metais pesados e anual para nutrientes, através 
de uma picagem na caixa das válvulas na estação elevatória, cuja localização se encontra no 
quadro seguinte: 

Localização dos piezómetros no aterro novo 
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Piezómetro 
Coordenadas 

M P 

LX2 (Aterro novo) 40233.42 -523.77 

 

A lista detalhada dos elementos e compostos a amostrar consta do quadro 2. 

QUADRO 2 

Parâmetros  Unidades Métodos de análise 
Frequência de Monitorização 

Fase de 
exploração 

Fase de manutenção 
após encerramento 

Volume m3 Termometria 

Mensal 

 

pH Escala de 
Sorensen 

Eletrometria 

Condutividade µS/cm a 20°C Eletrometria 

Carência 
Química de 

Oxigénio (CQO) 
mg/I 02 Método do dicromato potássio 

Cloretos mg/I CI Titulação (método de Mohr) ou 
Espetrometria de absorção molecular 

Azoto 
Amoniacal mg/I NH4 

Espetrometria de absorção molecular 
ou volumetria 

Carbonatos/ 
bicarbonatos 

mg/I CO3
2- / mg/I HCO-

3
 Método a definir pelo operador  

Cianetos totais mg/I CN 
Espetrometria de absorção molecular ou 

volumetria 

Arsénio Total mg/I As Espetrometria atómica 

Trimestral 

Semestral 

Cádmio Total mg/I Cd Espetrometria atómica ou polarografia 

Crómio Total mg/I Cr Espetroscopia atómica em forno de grafite 

Crómio VI mg/I Cr VI Espectroscopia. atómica ou de absorção 
molecular 

Mercúrio Total mg/I Hg 
Espetrometria atómica sem chama (vaporização 

a frio) 

Chumbo Total mg/I Pb Espetrometria atómica ou polarografia 

Potássio mg/I K Espetrometria atómica 

Fenóis mg/I C6H5OH 
Espetrometria de absorção molecular ou método 

4-aminoantiprina ou da paranitranilina 

Carbono Orgânico 
Total (COT) 

mg/I C Método a definir pelo operador 

Semestral 

Fluoretos mg/I F 
Espetrometria de absorção molecular ou 

elétrodos específicos 

Nitratos mg/I NO3 
Espectrometria de absorção molecular ou 

elétrodos específicos 

Nitritos mg/I NO2 
Espetrometria de absorção molecular ou 

cromatografia iónica 

Sulfatos mg/I SO4 Método a definir pelo operador 

Sulfuretos mg/I S Método a definir pelo operador 

Alumínio mg/I Al 
Espetrometria atómica ou de emissão ótica 

com plasma (ICP) 

Bário mg/I Ba Espetrometria atómica 

Boro mg/I B 
Espetrometria de  absorção molecular ou 

atómica 

Cobre mg/I Cu 
Espetrometria atómica, de Absorção molecular, 

ou de emissão ótica com plasma 

Ferro Total mg/I Fe 
Espetrometria atómica, de absorção molecular 

ou de emissão ótica com plasma (IPC) 
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Manganês mg/I Mn Espetrometria atómica ou de absorção 
molecular 

Zinco mg/I Zn 
Espetrometria de absorção molecular, de 

absorção atómica ou de emissão ótica com 

plasma (ICP)  

Antimónio mg/l Sb Espetrometria de absorção molecular 

Níquel Total mg/I Ni Espetrometria atómica ou de emissão ótica 
com plasma 

Selénio mg/I Se Espetrometria atómica 

Cálcio mg/I Ca Espectrometria atómica ou complexometria 

Magnésia mg/I Mg Espetrometria atómica 

Sódio mg/I Na Espetrometria atómica 

Compostos 
orgânicos 
halogenados 
absorvíveis AOX (1) 

mg/l Cl Método a definir pelo operador 

Hidrocarbonetos totais mg/I 
Espetrometria no infravermelho ou gravimetria 

após extração com solventes adequados 

 
(1) Caso este valor seja superior a 10 mg/l, deverá ser realizada uma análise no sentido de apurar a presença de 

compostos orgânicos clorados. 

 

A metodologia de amostragem seguida é a indicada na licença ambiental ou, quando tal não 
acontece, de acordo com métodos normalizados ou com as melhores práticas conhecidas. 

As análises serão efetuadas em laboratório acreditado. 
 
 
 

5.1.7 -  Controlo das águas superficiais 

O controlo das águas superficiais deve ser efetuado nos 5 pontos de amostragem, de acordo com 
o mencionado na DCAPE, cujas coordenadas constam da sua figura 1. 

A amostragem será efetuada de acordo com o grupo de parâmetros e periodicidade indicados no 
quadro 3. 

 

QUADRO 3 

Parâmetro Técn ica /M étodo  de  análise 

Frequência  da moni tor ização  

Fase de exploração  

Fase de 
m anutenção  

após  
encerr am ento 

pH Eletrometria 

Trimestral Semestral 

Temperatura Termometria 

Oxigénio dissolvido Eletrometria 

Carência bioquímica 
de oxigénio (CBO5) 

Método das diluições 
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Azoto Amoniacal Espetrometria de absorção molecular 

Fósforo total Espetrometria de absorção molecular ou em fluxo 
segmentado 

Cloretos Espetrometria de absorção molecular 

Sulfatos Espetrometria de absorção molecular 

Clorofenois Cromatografia em fase gasosa acoplada a 
espectrometria de massa 

HAP 

Medição da fluorescência por ultravioleta após 
cromatografia em camada fina ou medição comparativa 
em relação a uma mistura de controlo constituída por seis 
substâncias padrão com a mesma concentração 

Substâncias 
tensioativas 

Espectrometria de absorção molecular 

Arsénio total Espetrometria atómica 

Cádmio total Espetrometria atómica ou polarografia 

Chumbo total Espetrometria atómica ou polarografia 

Cobre total 
Espetrometria atómica, de absorção molecular, ou de 
emissão óptica com plasma 

Crómio total Espectroscopia atómica em forno de grafite 

Mercúrio total Espetrometria atómica sem chama (vaporização 
a frio) 

Azoto Kjeldhal Método Kjeldhal 

Bifenilospoliclorados 
(PCB) 

Cromatografia em fase aquosa com colunas 
capilares e detetor de captura de electrões 

Pesticidas 
Cromatografia após extração por solventes 
adequados 

 

 

 

5.1.8 -  Monitorização das águas pluviais 

As águas pluviais de fundo da célula do aterro são monitorizadas com periodicidade mensal para 
todos os parâmetros. 

A lista detalhada dos elementos e compostos a amostrar consta do quadro 4. 

Monitorização da qualidade das águas pluviais de fundo da célula do aterro. 

QUADRO 4 

Parâmetros Unidades Métodos de análise 

Frequência de 
amostragem 

Fase de exploração 

pH Escala de 
Sorensen 

Eletrometria 

Mensal 

Condutividade µS/cm a 20°C  Eletrometria 

Potencial Redox - Métodos Potenciométricos 

Carência Bioquímica 
de Oxigénio (CBO5) 

mg/I O2 Método das diluições 

Carência Química de 
Oxigénio (CQO) mg/I O2 Método do dicromato de potássio 



                                                                                                                                 
ANEXO À LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE ATERRO Nº A/9552_17/2019 

Condições de exploração do aterro novo no estabelecimento industrial da CELTEJO - Empresa de Celulose 
do Tejo, SA 

 

Página 7 de 11 
IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. 
Estrada do Paço do Lumiar, Campus do Lumiar, Edifício A 1649-038 Lisboa   T. +351 213 836 000  F. + 351 213 836 000  E-mail: industria@iapmei.pt 
Contribuinte nº 501 373 357  
MINISTÉRIO DA ECONOMIA  

Sólidos Suspensos 
Totais (SST) 

mg/I Centrifugação, secagem a 105ºC e pesagem 
ou filtração, secagem a 105ºC e pesagem. 

Óleos e gorduras mg/I Espectrometria de infravermelhos 

Carbono Orgânico 
Total mg/I de C Método a definir pelo operador 

Fenóis mg/I C6H5OH 
Espectrometria de absorção molecular ou 
método 4 – aminoantipirina ou da 
paranitranilina 

Arsénio Total mg/I de As Espetrometria atómica 

Cádmio Total mg/I de Cd Espectrometria atómica ou polarografia 

Chumbo Total mg/I de Pb Espectrometria atómica ou polarografia 

Cobre Total mg/I de Cu Espectrometria atómica, de absorção 
molecular, ou de emissão óptica com plasma 

Crómio Total mg/I de Cr Espectroscopia atómica em forno de grafite 

Ferro Total mg/I de Fe 
Espectrometria atómica, de absorção 

molecular, ou de emissão ótica com plasma 
(IPC) 

Mercúrio Total mg/I de Hg Espectrometria atómica sem chama 
(vaporização a frio) 

Níquel Total mg/I de Ni Espectrometria atómica ou de emissão ótica 
com plasma 

 

Locais das amostragens 

A rede de monitorização das águas pluviais no aterro novo será composta por um ponto de 
amostragem localizado a jusante do aterro. 

 

5.1.9 -  Controlo das águas subterrâneas 

O controlo das águas subterrâneas na envolvência do aterro deve ser efetuado nos 5 
piezómetros indicados no projeto, de acordo com o grupo de parâmetros e periodicidade 
indicados no quadro 5. 

 

QUADRO 5 

Parâmetro Técn ica /M étodo  de  análise 

Frequência  da moni tor ização  

Fase de 
exploração  

Fase de 
m anutenção  após  

encerr am ento 

pH Electrometria 

Mensal Trimestral 
Condutividade Eletrometria 

Cloretos 

Titulação (método de Mohr) ou Espetrometria de absorção 
molecular 

Nível piezométrico Sonda de contacto  

Carbono Orgânico, 

Total (COT) (1) 
Método a definir pelo operador 

Trimestral 

Cianetos Espetrometria de absorção molecular 
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Antimónio 
Espetrometria de absorção 
molecular 

Arsénio Total 
Espectrometria atómica ou de absorção molecular 

Cádmio Total 
Espetrometria atórnica ou 
polarografia 

Crómio Total 
Espetrometria atómica ou de absorção molecular 

Crómio VI 
Espetroscopia atómica ou de absorção molecular 

Mercúrio Total 
Espetrometria atómica sem 
chama (vaporização a frio) 

Níquel Total Espetrometria atómica ou de emissão ótica com plasma 

Chumbo 
Espetrometria atómica ou polarografia 

Selénio Espetrometria atómica 

Potássio Espetrometria atómica 

Fenóis 

Espetrometria de absorção Molecular método da 4 - . 
aminoantipirina ou método da paranitranilina 

Carbonatos/bicarbonato
s 

Método a definir pelo operador 

Trimestral 

Fluoretos 

Espetrometria de absorção Molecular ou eletrodos 
específicos 

Nitratos 
Espetrometria de absorção molecular  ou elétrodos 

especifico 

Nitritos 

Espetrometria de absorção molecular ou cromatografia 
iónica 

Sulfatos 
Gravimetria, complexometria ou espetrometria de 

absorção molecular 

Sulfuretos Método a definir pelo operador 

Alumínio 
Espectrometria atómica ou de emissão ótica com plasma 

(ICP) 

Azoto Amoniacal Espetrometria de absorção molecular ou volumetria  

Bário Espetrometria atómica  

Boro Espetrometria de absorção molecular ou atómica  

Cobre Espetrometria de absorção molecular ou atómica 

Trimestral Anual 

Ferro Espetrometria atómica ou de absorção molecular. 

Manganês (Mn) 
Espetrometria atómica ou de absorção molécular 

Zinco 

Espetrometria de absorção 
molecular, de absorção atómica ou de emissão ótica com 

plasma (ICP) 

Cálcio Espetrometria atómica ou complexometria 
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Magnésio Espetrometria atómica 

Sódio Espetrometria atómica 

Compostos orgânicos 
halogenados 
adsorvíeis AOX 

Método a definir pelo operador 

Azoto Amoniacal 
Espetrometria de absorção molecular ou volumetria 

HAP 

Medição da fluorescência por ultravioleta após 
cromatografia em camada fina ou medição comparativa em 

relação a uma mistura de controlo constituída por seis 
substâncias padrão com a mesma concentração 

  

Bifenilospoliclorados 
(PCB) 

Cromatografia em fase aquosa com colunas capilares e 
detetor de captura de electrões   

(1) Caso este valor seja superior a 15 mg/l, deverá ser realizada uma análise no sentido de apurar a presença de 
hidrocarbonetos 

 

 
A CELTEJO, S.A. poderá, anualmente e em função dos resultados obtidos, propor a alteração da lista dos 
parâmetros a analisar bem como o estabelecimento de outras frequências de monitorização para o controlo 
das águas subterrâneas. 

 
 
 

5.1.10 -  Dados Meteorológicos 

A recolha dos dados meteorológicos locais deverá, para fins de controlo do funcionamento do aterro, 
ser efetuada de acordo com as especificações constantes no Quadro 6 

 

Quadro 6 

Parâmetro 
Frequência da monitorização 

Fase exploração Fase de manutenção 
após encerramento 

Volume de Precipitação 

Diária 

Diária e média mensal 
Evaporação 

Temperatura (mínima e máxima, 14.00h UTC) 
Média mensal 

Humidade atmosférica (14.00h UTC) 

Direção e velocidade do vento dominante Desnecessário 

 
UTC – Tempo Universal Coordenado 
 

5.1.11 -  Manual de Exploração 

A CELTEJO, S.A. deverá dispor de um Manual de Exploração onde constem as operações de 
exploração, nomeadamente: 

• O controlo dos resíduos a entrada da instalação; 

• A forma de exploração do aterro, a superfície máxima a céu aberto em regime de exploração 
normal, a altura de deposição dos resíduos, as características dos taludes de proteção e 
suporte dos resíduos e outras indicações importantes para a exploração do aterro; 

• A descrição do sistema de manutenção e controlo do funcionamento do aterro, 
designadamente: sistemas de drenagem, poços de registo e de drenagem de lixiviados, 
bacias dos lixiviados e das águas pluviais recolhidas durante a exploração, vales de 
drenagem, piezómetros e demais infraestruturas e equipamentos existentes; 
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• A periodicidade dos controlos, as amostragens e os parâmetros analíticos para os lixiviados e 
para as águas dos 3 piezómetros de controlo; 

• Definição das medidas de prevenção de acidentes e incêndios, bem como das medidas a 
tomar em cada caso. 

 

 
5.1.12 -  Registos 

Deve ser mantido pelo operador um registo completo e atualizado do qual constem todos os 
aspetos relacionados com a operação de deposição em aterro, designadamente a identificação 
dos resíduos depositados (segundo designação comum e código LER), sua quantificação, origem 
e destino, incluindo informação sobre a(s) operação(ões) a que os mesmos são sujeitos, devendo 
esse registo estar disponível para inspeção das autoridades competentes, em qualquer altura. 

Deve igualmente ser mantido pelo operador um registo anual das alterações topográficas 
(assentamentos e enchimentos) decorrentes da exploração do aterro. Este registo deve conter em 
detalhe o indicado em 5.1.5: 

Um relatório síntese destes registos deve ser integrado como parte do RAA. 

 
5.1.13 -  Relatórios 

A CELTEJO S.A. deverá: 

• Enviar, até 15 de abril do ano seguinte, à entidade licenciadora e à APA, um relatório anual, 
contendo informação sobre os tipos, quantidades e proveniências dos resíduos 
depositados, bem como toda a informação indicada no número 2 do Anexo III ao DL 
183/2009, de 11/08 

• Comunicar à entidade licenciadora e à IGAMAOT, no prazo de 48 horas, a verificação de 
qualquer ocorrência de efeitos negativos significativos sobre o ambiente revelados nas 
operações de acompanhamento e controlo. 

• Executar o programa das medidas corretivas dos efeitos negativos significativos sobre o 
ambiente, incluindo as medidas que vierem a ser impostas pela entidade licenciadora na 
sequência da comunicação anteriormente referida. 

 
5.2 -  FASE DE DESATIVAÇÃO 

Deverá ser elaborado um Plano de Desativação da instalação, a apresentar à entidade 
licenciadora para aprovação nos 12 meses anteriores à data de cessação da exploração parcial 
ou total da instalação (encerramento definitivo), devendo conter no mínimo o seguinte: 

• O âmbito do plano; 
• Os critérios que definem o sucesso da desativação da atividade ou parte dela, de modo a 

assegurarem um impacte mínimo no ambiente; 
• Um programa para alcançar aqueles critérios, que inclua os testes de verificação; 
• Um plano de recuperação paisagística do local, quando aplicável. 

Após o encerramento definitivo o operador deve entregar à entidade licenciadora um relatório de 
conclusão do plano para aprovação. 

 
5.2.1 -  Desativação do Aterro de Resíduos Não Perigosos 

O plano de encerramento e manutenção do aterro após encerramento deve ser objeto de revisão pelo 
operador e aprovação pela entidade licenciadora nos 6 meses anteriores à data de cessação da 
exploração do aterro e sempre que ocorram modificações que conduzam a alterações do previsto no 
projeto aprovado. 
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Este plano deve conter, no mínimo, as seguintes informações: 

• O âmbito do plano; 

• Os critérios que definem o sucesso da desativação da atividade, de modo a assegurarem um 
impacte mínimo no ambiente; 

• Um programa para alcançar aqueles critérios, que inclua os testes de verificação; 

• O perímetro da cobertura final e a posição exata dos dispositivos de controlo; 

• Um plano faseado de recuperação paisagística do local. 

 
5.3 -  MANUTENÇÃO E CONTROLO APÓS ENCERRAMENTO 

A manutenção e controlo do aterro, após o encerramento deste, deverão ser assegurados por um 
período de 30 anos. 
 

5.3.1 -  Manutenção 

Durante aquele período, a CELTEJO, S.A. deverá: 

� Manter em bom estado de conservação e funcionamento as seguintes componentes 
da instalação, nomeadamente: 

• A cobertura final do aterro; 
• O sistema de drenagem e de tratamento dos lixiviados; 
• Os piezómetros de controlo da qualidade das águas subterrâneas 

� Manter um registo anual das alterações topográficas decorrentes do comportamento 
do aterro relativamente a eventuais assentamentos, bem como do plano de 
monitorizações constantes desta licença; 

� Apresentar anualmente à entidade licenciadora, um relatório síntese da monitorização 
das emissões da instalação e da monitorização ambiental 

. 
No final da fase de manutenção após encerramento, o operador terá que elaborar um relatório de 
viabilidade para a desativação definitiva da instalação a apresentar à APA em três exemplares, para 
aprovação. 

 
 

5.3.2 -  Controlo 

A CELTEJO S.A., durante aquele período, e de acordo com os parâmetros indicados nos 
Quadros anteriores, deverá assegurar: 

� O do volume e da qualidade dos lixiviados gerados; 
� O controlo dos níveis dos piezómetros; 
� O controlo da qualidade das águas subterrâneas; 
� O controlo dos assentamentos do terreno e da cobertura final do aterro. 

 
5.3.3 -  Relatórios 

Anualmente, até 15 de abril do ano seguinte, a CELTEJO S.A. deverá apresentar à entidade 
licenciadora um relatório síntese, em suporte digital, sobre o estado do aterro após o seu 
encerramento, com especificação das operações de manutenção e dos resultados dos controlos 
realizados no decorrer do ano anterior. 

 
5.4 -  SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL 

A CELTEJO, S.A. deverá, anualmente, até ao final dos trabalhos de manutenção e controlo na fase de 
pós-encerramento fazer prova documental de que dispõe de um seguro de responsabilidade civil extra 
contratual, de acordo com o preconizado no Decreto-Lei n.° 183/2009, de 10 de agosto. 
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Lista de Abreviaturas 

AIA Avaliação de Impacte Ambiental 

APA, I.P. Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

ARH Administração da Região Hidrográfica 

BREF Documento de Referência das Melhores Técnicas Disponíveis 

BREF EFS 
Documento de Referência das Melhores Técnicas Disponíveis aplicável às Emissões 
Resultantes do Armazenamento 

BREF ENE Documento de Referência das Melhores Técnicas Disponíveis aplicável à Eficiência Energética 

BREF ICS 
Documento de Referência das Melhores Técnicas Disponíveis aplicável aos Sistemas de 
Arrefecimento Industrial 

REF MON Documento de Referência aplicável à Monitorização de Emissões 

BREF PP 
Documento de Referência das Melhores Técnicas Disponíveis aplicável à Produção de Pasta de 
Papel, Papel e Cartão 

CCDR-C Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 

CEN Comité Europeu de Normalização 

DIA Declaração de Impacte Ambiental 

EC Entidade Coordenadora do Exercício da Atividade Económica 

ETARI Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais 

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 

OGR Operação de Gestão de Resíduos 

OTR Operação de Tratamento de Resíduos 

PAG (regime) Prevenção de Acidentes Graves 

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 

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 

TUA Título Único Ambiental 

TURH Título de Utilização de Recursos Hídricos 

VEA Valor de Emissão Associado 

VEA-MTD Valor de Emissão Associado às Melhores Técnicas Disponíveis 

VLE Valor Limite de Emissão 
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