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Nº TUA TUA20190806000303

REQUERENTE António de Almeida & Filhos - Têxteis, SA

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 500022500

ESTABELECIMENTO António de Almeida & Filhos Têxteis SA

LOCALIZAÇÃO Rua Nossa Senhora D'Ajuda, 193

CAE 13201 - Tecelagem de fio do tipo algodão

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

PCIP PL20180409002579 X X

Categoria 6.2 
(Atividade Têxtil - 
Branqueamento 
e Tingimento) 
com Capacidade 
Instalada de 26 
ton/dia.

06-08-
2019

04-08-
2026 - Não

Deferido 
condicionad
o

Agência 
Portugu
esa do 
Ambient
e

 

ENQUADRAMENTO

SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO

Mapa
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Norte Estrada Municipal

Sul Zona Residencial

Este Zona Residencial

Oeste Estrada Nacional 105

Área impermeabilizada não coberta (m2) 8230.00

Área coberta (m2) 27900.00

Área total (m2) 36130.00

Confrontações

Área do estabelecimento
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Localização Urbana

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

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

Período de vida da instalação 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 vida da instalação 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 vida da instalação 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 vida da instalação RAA

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

Período de vida da instalação RAA

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

Período de vida da instalação RAA

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

Período de vida da instalação RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

O funcionamento da atividade da instalação prevê, de acordo com o projeto 
apresentado pelo operador, a aplicação de algumas das técnicas identificadas 
como MTD no Documento de Referência no âmbito PCIP para aplicação sectorial, 
“Reference Document on Best Available Techniques for the Textiles Industry” - 
(BREF TXT) com adoção publicada em JOC 170 de 19 de Julho de 2003, que se 

Localização

 

EXPLORAÇÃO

Medidas / Condições gerais a cumprir

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

encontra disponível em http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/. As MTD 
implementadas na instalação de acordo com BREF TXT são listadas no Anexo I. 
Simultaneamente, deverá reanalisar em maior profundidade o BREF TXT, de 
forma a melhor equacionar as MTD constantes desse documento ainda não 
avaliadas e/ou ainda não implementadas na instalação. Em cada RAA deverá 
incluir relatório síntese do acompanhamento do BREF TXT, incluindo 
nomeadamente a adoção de novas MTD ou calendarização prevista para adoção 
das mesmas.

Período de vida da instalação RAA

Avaliação detalhada e ponto de situação da implementação das MTD previstas no 
REF ROM (Report on Monitoring), acompanhada de calendarização de forma a 
adequar a instalação ao BREF, ou justificação devidamente fundamentada da sua 
não implementação.

Período de vida da instalação RAA

Avaliação detalhada e ponto de situação da implementação das MTD previstas no 
BREF EFS ("Reference Document on Best Available Techniques on Emissons 
from Storage”, CE, julho de 2006), acompanhada de calendarização de forma a 
adequar a instalação ao BREF, ou justificação devidamente fundamentada da sua 
não implementação.

Período de vida da instalação RAA

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

Período de vida da instalação Relatório de base

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

Todas
Registar o consumo mensal/anual de matérias-primas e 
ou subsidiárias, evidenciando a etapa do processo onde 
são utilizadas

Período de vida de instalação RAA

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

Produto Acabado/ Produzido
Registar o consumo mensal/anual de produto acabado 
/produzido, evidenciando a etapa do processo onde cada 
um é produzido.

Período de vida de instalação RAA

Caraterização das fontes de emissão pontual

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

FF2 FF2 Râmula 
Babcock 1

1.50 Gás Natural

FF3 FF3
Caldeira 
Termec n.º 
433

7.50 Gás Natural

FF4 FF4
Caldeira 
Termec n.º 
1150

4.50 Gás Natural

FF6 FF6 Gaseadeira 0.52 Gás Natural

FF7 - fora de 
serviço FF7

Máquina de 
Estampar a 
Rolo (Fonte 1)

0.90 Gás Natural

FF7A - fora de 
serviço

FF7A
Máquina de 
Estampar a 
Rolo (Fonte 2)

0.90 Gás Natural

FF8 FF8
Máquina de 
Termofixar 
(Fonte 1)

0.15 Gás Natural

FF8A FF8A
Máquina de 
Termofixar 
(Fonte 2)

0.15 Gás Natural

FF8B FF8B
Máquina de 
Termofixar 
(Fonte 3)

0.15 Gás Natural

FF11 FF11

Máquina 
Estampar 
Quadro (Fonte 
1)

0.90 Gás Natural

FF11A FF11A

Máquina 
Estampar 
Quadro (Fonte 
2)

0.90 Gás Natural

FF12 FF12

Secadeira de 
Cilindros a 
Vapor (Fonte 
1)

Não aplicável

FF12A FF12A

Secadeira de 
Cilindros a 
Vapor (Fonte 
2)

Não aplicável

FF13 FF13 Râmula 
Babcock 2

1.75 Gás Natural

FF14 FF14
Râmula 
Monforts 
(Fonte 1)

1.50 Gás Natural

FF14A FF14A
Râmula 
Monforts 
(Fonte 2)

1.50 Gás Natural

FF15 FF15 Revista 3 e 4 Não aplicável

FF16 FF16 Revista 1 e 2 Não aplicável

FF18 FF18 Secadeira de 
Rama Grande

Não aplicável

Secadeira de 
Cilindros a 
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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

FF19 FF19 Vapor (Pad 
Steam) (Fonte 
1)

Não aplicável

FF19A FF19A

Secadeira de 
Cilindros a 
Vapor (Pad 
Steam) (Fonte 
2)

Não aplicável

FF20 FF20
Pad Steam – 
Máquina de 
Vaporizar

Não aplicável

FF21 FF21 Máquina de 
Lavar

Não aplicável

FF22 FF22
Máquina de 
Estampar a 
Rolo Nova

0.90 Gás Natural

FF24 FF24
Secadeira de 
Rama 
Pequena

Não aplicável

FF27 FF27 Râmula 
Babcock 3

1.75 Gás Natural

FF28 FF28
Máquina de 
Estampar Rolo 
(Fonte 1)

0.87 Gás Natural

FF28A FF28A
Máquina de 
Estampar Rolo 
(Fonte 2)

0.87 Gás Natural

FF29 - fora de 
serviço FF29

Máquina de 
Desencolar 
(Fonte 1)

Não aplicável

FF29A - fora 
de serviço FF29A

Máquina de 
Desencolar 
(Fonte 2)

Não aplicável

FF30 FF30
Máquina de 
Lavar Kuster 
(Fonte 1)

Não aplicável

FF30A FF30A
Máquina de 
Lavar Kuster 
(Fonte 2)

Não aplicável

FF30B FF30B
Máq. Lavar 
Kuster (Fonte 
3)

Não aplicável

FF30C - nova FF30C
Preparação 
Kusters (Fonte 
4)

Não aplicável

FF30D - nova FF30D
Preparação 
Kusters (Fonte 
5)

Não aplicável

FF31 FF31 Caldeira 
Steamblock

5.21 Gás Natural

FF32 FF32

Secadeira 
Cilindros a 
Vapor 
(WMAG)

Não aplicável

Monitorização das fontes de emissão pontual
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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, FF6, 
FF8-FF11A

Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

500 mg/Nm3 3 em 3 anos
sem teor de 
O2 de 
referência

Quadro 13 da 
Portaria n.º 
190-B-2018, 
de 2 de julho

FF2, FF6, 
FF8-FF11A

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

200 mg/Nm3 3 em 3 anos
sem teor de 
O2 de 
referência

Quadro 13 da 
Portaria n.º 
190-B-2018, 
de 2 de julho

FF13, FF14 e 
FF14A

Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

500 mg/Nm3 3 em 3 anos
sem teor de 
O2 de 
referência

Quadro 13 da 
Portaria n.º 
190-B-2018, 
de 2 de julho

FF13, FF14 e 
FF14A

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

200 mg/Nm3 3 em 3 anos
sem teor de 
O2 de 
referência

Quadro 13 da 
Portaria n.º 
190-B-2018, 
de 2 de julho

FF22, FF27 a 
FF28A

Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

500 mg/Nm3 3 em 3 anos
sem teor de 
O2 de 
referência

Quadro 13 da 
Portaria n.º 
190-B-2018, 
de 2 de julho

FF22, FF27 a 
FF28A

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

200 mg/Nm3 3 em 3 anos
sem teor de 
O2 de 
referência

Quadro 13 da 
Portaria n.º 
190-B-2018, 
de 2 de julho

FF3, FF4 e 
FF31

Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

300 mg/Nm3 3 em 3 anos 3.0

Quadro 10 do 
anexo III do 
Decreto-Lei n.º 
39/2018 de 11 
de junho

FF3, FF4 e 
FF31

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

200 mg/Nm3 3 em 3 anos 3.0

Quadro 10 do 
anexo III do 
Decreto-Lei n.º 
39/2018 de 11 
de junho

FF15 e FF16
Tetracloroetileno 
(percloretileno) 20 mg/Nm3 2x por ano

sem teor de 
O2 de 
referência

Quadros 14 e 
15 da Portaria 
n.º 190-B-
2018, de 2 de 
julho

FF15 e FF16

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

200 mg/Nm3 2x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

Quadro 13 da 
Portaria n.º 
190-B-2018, 
de 2 de julho

FF12 e FF12A

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

200 mg/Nm3 3 em 3 anos
sem teor de 
O2 de 
referência

Quadro 13 da 
Portaria n.º 
190-B-2018, 
de 2 de julho

FF18 a FF21 e 
FF24

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

200 mg/Nm3 3 em 3 anos
sem teor de 
O2 de 
referência

Quadro 13 da 
Portaria n.º 
190-B-2018, 
de 2 de julho

FF30 a FF30B 
e FF32

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

200 mg/Nm3 3 em 3 anos
sem teor de 
O2 de 
referência

Quadro 13 da 
Portaria n.º 
190-B-2018, 
de 2 de julho

FF30C e 
FF30D

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

200 mg/Nm3 2x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

Quadro 13 da 
Portaria n.º 
190-B-2018, 
de 2 de julho
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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 e FF7A 
(reativ)

Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

500 mg/Nm3 2x por ano No ano de 
reativação

sem teor de 
O2 de 
referência

Quadro 13 da 
Portaria n.º 
190-B-2018, 
de 2 de julho

FF7 e FF7A 
(reativ)

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

200 mg/Nm3 2x por ano
No ano de 
reativação

sem teor de 
O2 de 
referência

Quadro 13 da 
Portaria n.º 
190-B-2018, 
de 2 de julho

FF29-FF29A 
(reativ)

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

200 mg/Nm3 2x por ano
No ano de 
reativação

sem teor de 
O2 de 
referência

Quadro 13 da 
Portaria n.º 
190-B-2018, 
de 2 de julho

Medidas / Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

O operador deve adaptar-se aos requisitos e obrigações constantes do Decreto-Lei 
n.º 39/2018, de 11 de junho de 2018, relativo ao regime de emissões para o ar nos 
prazos aí definidos.

Período de vida da instalação RAA

Realizar a manutenção periódica de todos os equipamentos Período de vida da instalação RAA

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

Período de vida da instalação RAA

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

Período de vida da instalação RAA

Identificar para cada parâmetro a monitorizar: emissões específicas, expressas em 
massa (ex. tonelada) por unidade de produção (ex. tonelada de produto acabado), 
incluindo a metodologia seguida para o cálculo de todos os valores apresentados.

Período de vida da instalação RAA

A frequência de monitorização dos parâmetros definidos para as fontes de 
emissão pontual da instalação poderá ser alterada desde que cumpra os requisitos 
constantes do Artigo 15.º do DL n.º 39/2018, de 11 de junho.

Período de vida da instalação RAA

Medidas / Condições a cumprir para as emissões difusas

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

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

Período de vida da instalação RAA

Emissões difusas

Energia

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

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

Período de vida da instalação RAA

Registar o consumo específico de energia (quantidade de energia consumida
/quantidade de produto acabado)

Período de vida da instalação RAA

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 vida da instalação RAA

Origem - Captação: registar o consumo mensal/anual de água das captações 
existentes na instalação e discriminando, quando possível, por utilizações 
(processo industrial, lavagens, rega)

Período de vida da instalação RAA

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

Período de vida da instalação RAA

Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas nas Autorizações de 
Utilização dos Recursos Hídricos em anexo a este TUA.

Período de vida da instalação RAA

Caraterização dos pontos de rejeição de águas residuais em coletor

Código ponto de rejeição Tipo de Origem
Autorização de rejeição em 
sistemas públicos/terceiros Data Entidade gestora

ED1 Industrial Sim 10-11-2009 TRATAVE

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

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

As águas residuais industriais da instalação são descarregadas , após pré-
tratamento na EPTAR da instalação, no SIDVA - Sistema Integrado de 
Despoluição do Vale do Ave (ponto de descarga ED1), gerido pela empresa 
TRATAVE, S.A. O tratamento final será efetuado na ETAR da Rabada, em Santo 
Tirso. Os efluentes pluviais (não contaminados) são encaminhados para o solo. O 
autocontrolo das emissões para a água deverá ser efetuado de acordo com o 

RH

RH - Captação

RH - rejeição em coletor
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

especificado no Quadro 9 desta LA, de acordo com as condições de descarga 
impostas pelo SIDVA, sem prejuízo das condições de ligação que possam ser 
futuramente impostas por outra entidade que o venha a substituir.

Período de vida da instalação RAA

Registar o número de horas mensal/anual correspondente à descarga de águas 
residuais industriais.

Período de vida da instalação RAA

Registar os volumes mensais/anuais de efluente descarregado e das leituras do 
respetivo medidor de caudal.

Período de vida da instalação RAA

Deverão ser registados os valores de concentração medidos (mg/l) e a respetiva 
carga poluente (expressa em massa/unidade de tempo – kg /ano).

Período de vida da instalação RAA

Registar as emissões específicas de águas residuais industriais descarregadas 
mensal/anual expressas em m3 de efluente/ton de produto acabado e em kg de 
poluente/tonelada de produto acabado), incluindo a metodologia seguida para o 
cálculo de todos os valores apresentados.

Período de vida da instalação RAA

Registar o autocontrolo a realizar às águas residuais industriais tratadas, nos 
termos da autorização da entidade gestora (TRATAVE) do sistema de recolha e 
tratamento das águas residuais

Período de vida da instalação RAA

Sempre que se verificarem alterações nas condições de descarga impostas à 
instalação pela entidade gestora do sistema de recolha e tratamento das águas 
residuais, deverá ser incluída cópia dos documentos relevantes no RAA respetivo.

Período de vida da instalação RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

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 vida da instalação RAA

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

Período de vida da instalação RAA

Efetuar o registo da produção específica de resíduos do processo produtivo 
(quantidade de resíduos gerados /quantidade de produto acabado)

Período de vida da instalação RAA

Deverá garantir a existência de parques/zonas para o armazenamento temporário 
de resíduos em número suficiente face à produção de resíduos na instalação, não 
podendo em situação alguma existir resíduos não acondicionados.

Período de vida da instalação RAA

Garantir que todo e qualquer resíduo produzido e/ou existente na instalação 
(espaços interiores e exteriores) deve ser recolhido, identificado, separado, 
acondicionado e encaminhado para destino final adequado à sua tipologia

Período de vida da instalação RAA

Promover a valorização de resíduos por fluxos ou fileiras. Período de vida da instalação RAA

Resíduos

Resíduos gerados na atividade

Ruido

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

Realizar nova avaliação de ruído e apresentar o respetivo relatório de ensaio, se: 
tiverem sido registadas reclamações relativas 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 vida da instalação RAA

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

Período de vida da instalação 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 vida da instalação RAA

Tipo de desativação

Total, Parcial, Outro, etc.

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

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

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

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

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

Tipo de desativação

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

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

RAA a remeter até 30 de abril 
do ano seguinte aquele a que 
se reportam os dados.

APA

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

APA

Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes 
(PRTR)

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

APA

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.

EC, APA, CCDR Norte

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, EC

Emissões Ar
SILiAmb Emissões Ar / 
Formato de Envio Autocontrolo 
Emissões

Monitorização pontual: 
comunicação até 45 dias 
seguidos contados a partir da 
data da realização da 
monitorização. O conteúdo dos 
relatórios de autocontrolo e a 
comunicação dos resultados 
das monitorizações devem ser 
efetuados de acordo com a 
Portaria n.º 221/2018, de 01
/08. Até à operacionalização 
da plataforma eletrónica única 
de comunicação de dados e 
ao abrigo do previsto no art.º 
41º do DL n.º 39/2018, deve 
ser seguido o procedimento 
transitório publicado no portal 
da APA

CCDR Norte

Plano de Desativação total ou parcial
Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente

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

APA

Relatório Final de Conclusão do Plano de Desativação total ou 
parcial

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente

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

APA

Código Anexo Descrição

C057059 Anexo I - MTD BREF_TXT_AAF.pdf Sistematização MTD BREF TXT
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Código Anexo Descrição

C057060 Anexo II - Licença Captação Água superficial.pdf Captação L007363.2105.RH2

C057061 Anexo III - Licença_captação subterrânea_AC2.pdf Captação A00232/2009-RH2.1198.A

C057062 Anexo IV - LicençaCaptação subterrânea_AC3.pdf Captação A01185/2009-RH2.1198.A

C057063 Anexo V _Termo de ligacao SIDVA.pdf Ligação ao SIDVA



n.º atribuído de 

acordo com o BREF 

ou documento 

Conclusões MTD

MTD implementada? Descrição do modo de implementação

Calendarização da implementação 

(mês.ano) / Descrição da técnica 

alternativa implementada

1. Sim
Planos de Formação Continua, englobando a componente ambiental  Continuo

2. Sim
Planos de manutenção preventiva e curativa mecânica e eletrica e infrestruturas Continuo

3. Sim Armazenamento de PQ efetuados em locais proprios, de acordo com a compatibilidade e as 
regras de segurança descritas nas FDS Continuo

4. Sim

O armazenamento de PQ, assim como o manuseamento, manipulação e utilização dos 
mesmos, são realizados em areas impermeaveis, e com ligação direta ao tanque  de pré 
tratamento de águas residuais, que por sua vez liga ao SIDVA (Sistema Integrado de 
Despoluição do vale do Ave) desde ano 2009

5. Sim

Elaboração de Balanços Globais de processo com base anual desde ano 2008

6. Sim
Sistema automática de dosagem de PQ nas tinturarias e estamparia através de tubagens 
desde a zona de carga até às máquinas.  desde ano 2000 nas tinturarias e 2013 estamparia

7.

7. a) Sim
Realização de testes nos processos de tingimento/lavagens de forma a diminuir a utilização 
de produtos quimicos  perigosos para o homem e meio ambiente e se possivel fazer a sua 
substituição por outros menos perigosos, mas efecazes para os processos. continuo

7. b) Sim Analise previa das FDS dos produtos quimicos novos propostos para o processo. Critérios de 
seleção dos produtos, com base na componente tecnica e ambiental desde ano 2000

8. Sim
Analise previa das FDS dos produtos quimicos novos propostos para o processo. Critérios de 
seleção dos produtos, com base na componente tecnica e ambiental desde ano 2009

9.

9. a) Não aplicável

9. b) Não aplicável

9. c) Não aplicável

9. d) Sim Processo por pad steam com controlo automatico dos PQ desde ano 2000

10. Não aplicável
Não são utilizados agentes complexantes no pre tratamento e tingimento (apenas 
nas operações de branqueio)

11.

11. a) Não aplicável

11. b) Não aplicável

12.

13. Sim
Empresa certificada no âmbito do Oeko-Tex, certificado Gots Algodão Orgânico

14.

14. a) Não aplicável

Algodão:

Selecionar agentes anti-espuma que não contenham óleos minerais e que se caracterizem pelas altas taxas de bioeliminação, conforme descrito na secção 4.3.5.

Seleção das fibras de matéria-prima

Procurar estabelecer colaborações com parceiros a montante na cadeia têxtil, de modo a criar uma cadeia de responsabilidade ambiental para os têxteis. É desejável que haja 
intercâmbio de informações sobre o tipo e carga dos produtos químicos adicionados e que permanecem nas fibras em cada etapa do ciclo de vida do produto.

São MTD, aplicáveis a algumas matérias-primas, de modo a prevenir impactes ambientais decorrentes de poluentes presentes nas fibras antes da entrada no processo de acabamento:

Fibras artificiais:

Selecionar material tratado com agentes de preparação de baixa emissão e que sejam biodegradáveis/bioelimináveis.

Aplicação de peróxido de hidrogénio em condições ótimas controladas conforme descritas na secção 4.5.6.

Selecionar agentes complexantes biodegradáveis ou bioelimináveis (conforme descrito em 4.3.4).

Para agentes anti-espumantes:

Minimizar ou evitar a utilização de agentes anti-espumantes:

Através da utilização de jatos de ar, onde o banho não é agitado pela rotação do tecido;

Através da reutilização do banho tratado

Substituir etoxilatos de alquilfenol e outros surfatantes perigosos por substitutos que sejam facilmente biodegradáveis ou bioelimináveis na estação de tratamento de águas residuais e 
que não formem metabolitos tóxicos (conforme descrito na secção 4.3.3)

Para agentes complexantes:

Evitar ou reduzir a utilização de agentes complexantes no pré-tratamento ou em processos de tingimento pela combinação das seguintes técnicas

Amaciamento de água fresca de modo a remover o ferro e os catiões alcalinotérmicos endurecidos pelas águas de processo;

Utilização de processos secos para a remoção de partículas de ferro grosso do tecido antes do branqueamento (os detetores magnéticos são instalados em linhas de pré-tratamento contínuo 
conforme descrito na secção 4.5.6);

Remoção do ferro presente dentro das fibras através da utilização de desmineralização ácida, ou melhor, pela utilização de agentes redutores não-perigosos (ver secção 4.5.6), antes do 
branqueamento de tecidos altamente contaminados;

Evitar a sua utilização em processos quando for possível alcançar o resultado pretendido sem a sua presença;

Adotar uma abordagem baseada no risco na seleção e utilização de produtos químicos, de modo a garantir um menor risco ambiental, quando não for possível evitar a sua utilização;

Para surfatantes:

Implementar consciência ambiental e incluí-la em programas de treino;

Aplicar boas práticas para manutenção e limpeza (consultar secção 4.1.1);

Armazenar os produtos químicos de acordo com a informação fornecida pelo fabricante nas fichas de segurança do material e seguir as indicações indicadas no BREF horizontal de 
"Armazenamento" (BREF EFS).

Implementar medidas para evitar derrames de produtos químicos e banhos de processo. Se ocorrer derrame os procedimentos de contenção devem estar disponíveis, bem como o 
meio de limpeza e descarte do derrame de forma segura. Deve ser tornado impossível o contato do derrame com as àguas superficiais ou de eesgoto.

Implementar um sistema de monitorização de inputs  e outputs  de processos (tanto no local como ao nível do processo), incluindo inputs de matéria-prima têxtil, químicos, calor, 
energia e água, outputs  de produto, águas residuais, emissões atmosféricas, lamas, resíduos sólidos e subprodutos. Um bom conhecimento dos inputs  e outputs  dos processos 
consiste num pré-requisisto na identificação de áreas prioritárias e numa opção de melhoria do desempenho ambiental.

Dosagem e distribuição de produtos químicos (excluindo corantes)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

BREF - Indústrias têxteis (TXT) | Data de adoção: 07/2003| Versão: 29.09.2017

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

5.1. MTD GERAIS (Para todas as indústrias têxteis)

Gestão

Instalação de sistemas automatizados de dosagem e distribuição de meçam as quantidades exatas de produtos químicos e auxiliares necessários, e inseri-los diretamente nas várias 
máquinas através de tubagens seladas.

Seleção e utilização de químicos

Seguir certos princípios gerais na seleção de químicos e na gestão da sua utilização:

1/7



n.º atribuído de 

acordo com o BREF 

ou documento 

Conclusões MTD

MTD implementada? Descrição do modo de implementação

Calendarização da implementação 

(mês.ano) / Descrição da técnica 

alternativa implementada

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

14. b) Sim Empresa certificada no âmbito do Oeko-Tex

14. c) Sim Empresa certificada no âmbito do Oeko-Tex

14. d) Sim Empresa certificada Gots -Algodão Orgânico

14. e) Não aplicável

14. f) Não aplicável

14. g) Não aplicável

15. Sim As máquinas possuem caudalimetros para monitorizar o consumo d é água nos vários 
processos

16. Sim

17. Sim

18. Sim Planeamento dos tingimentos, de forma a iniciar o tingimento das cores mais claras para as 
cores mais escuras, diminuindo necessidade de lavagens e desperdicio. 

19. Sim Planeamento dos tingimentos, de forma a iniciar o tingimento das cores mais claras para as 
cores mais escuras, diminuindo necessidade de lavagens e desperdicio. 

20. A avaliar

21. A avaliar

22. Sim Otimização dos processos de lavagem; redução dos caudais e aproveitameno das águas de 
lavagem das cores mais claras para as cores mais escuras.

23. Sim
otimização do numero de lavagens e redução dos caudais em função do tipo de artigo desde ano 2009

24. Sim
o permutador de calor permite-nos recuperar a energia termica das águas de lavagem desde ano 2010

25. Sim

26. Sim

27. Sim
Os diversos isolementos fazem parte do plano de manutenção implementado na empresa

28. Sim
recirculação de água dos condensados, aproveitamento do calor

29. Sim

30. A avaliar

31. A avaliar

32. Sim
sepração dos residuos nos locais em que são gerados

33. Sim sempre que seja possivel, reutilizamos paletes de madeira; trabalhamos com fornecedores 
com embalagens cuja tara é devolvida.

34. Não aplicável

35. Não aplicável

36. Não aplicável

37. Não aplicável

37. a) Não aplicável

37. b) Não aplicável

Prevenir perdas de calor tapando os banhos de lavagem

Otimização do desempenho do rolo compressor no final de modo a melhorar a remoção mecânica da água antes do processo de secagem;

5.2.1 Lavagem de lã

Lavagem de lã com água

Selecionar fibra de lã em bruto de acordo com as medidas identificadas na MTD 14.

Substituir detergentes com etoxilatos de alquilfenol por etoxilatos de álcool ou outros substitutos prontamente biodegradáveis que não dão origem a metabolitos tóxicos, de acordo 
com as medidas definidas na secção 4.3.3.

Utilizar ciclos de remoção se sujidade / recuperação de gordura de alta capacidade como é descrito na secção 4.4.1 (para lã fina ou extra-fina, o ciclo de recuperação de gordura, 
quando utilizada em máquinas que possuem saídas de fluxo de lamas contínuo, também permite a eliminação de uma fração de sujidade fina, sem necessidade de se recorrer a ciclos 
separado para a remoção de sujidade). Consultar VEA associados à MTD no BREF.

Reduzir o consumo de energia entre 4 - 4,5 MJ/kg de lã suja processada, compreendendo aproximadamente 3,5 MJ/kg de energia térmica e 1 MJ/kg de energia elétrica por uma 
combinação adequada das seguintes técnicas (além do circuito de recuperação de gordura mencionado acima):

Instalar sistemas de recuperação de calor de efluente gasosos (consultar secções 4.1.1, 4.3.3 e 4.8.1).

Instalar motores elétricos controlados por frequência (consultar secção 4.1.1).

Gestão de fluxos de resíduos

Recolher separadamente resíduos sólidos inevitáveis.

Utilizar recipientes a granel ou com retorno.

5.2 Medidas integradas no processo para processos e operações unitárias.

Reutilizar as águas de refrigeração como águas de processo (permitindo também a recuperação de calor) (consultar secção 4.1.1).

Investigar as possibilidades de reutilização e reciclagem da água por caracterização sistemática da qualidade e do volume dos vários fluxos de processo, a fim de identificar processos 
para os quais as substâncias contidas nos vários fluxos de resíduos ainda são valiosas e / ou não interferem com a qualidade dos produtos. Para fins de reciclagem em processos 
batch , é conveniente instalar máquinas com recursos internos que facilitam a recuperação e a reutilização de fluxos de resíduos (consultar secções 4.5.8 e 4.6.22).

Utilizar coberturas e tampas que garantam o fecho total das máquinas que possam ter perdas de vapor (consultar secções 4.1.4 e 4.6.19).

Isolar tubos, válvulas, tanques e máquinas de modo a minimizar as perdas de calor (consultar secção 4.1.5).

Otimizar caldeiras através da aplicação de reutilização de água condensada, o pré-aquecimento do frnecimento de ar, recuperação de calor a partir de gases de combustão (consultar 
secções 4.1.1, 4.4.3 e 4.8.1).

Separar correntes de águas residuais quentes e frias antes da recuperação de calor e recuperar o calor do fluxo quente (consultar secções 4.1.1 e 4.6.22).

Estabelecer procedimentos de produção bem documentados, a fim de evitar o desperdício de recursos de práticas de trabalho inapropriadas.

Otimizar a programação da produção e ajustar os processos no pré-tratamento para requisitos de qualidade nos processos a jusante.

Investigar a possibilidade de combinar diferentes tratamentos num só passo (consultar secções 4.1.4 e 4.1.4).

Instalar máquinas de baixo ou ultra-baixo rácio de banhos em processos batch (consultar secções 4.6.19 e 4.6.21).

Introduzir técnicas de aplicação baixa adição em processos contínuos (consultar secção 4.1.4).

Melhorar a eficiência de lavagem em processos batch  e contínuo (consultar secções 4.9.1 e 4.9.2).

Minimizar na fonte quaisquer ectoparasiticida legalmente utilizados em ovelhas, incentivando o desenvolvimento de lãs de resíduos com baixo teor de pesticidas pelo diálogo com os órgãos 
competentes responsáveis pela produção e comercialização de lã em todos os países produtores (ver secção 4.2.8);

Selecção da fiação de fio de lã com agentes de fiação biodegradáveis, em vez de formulações baseadas em óleos minerais e/ou contendo alquilfenol etoxilados (APEO). (consultar secção 4.2.2)

Gestão de água e energia:

Monitorizar o consumo de água e energia nos vários processos (consultar secção 4.1.2).

Instalar dispositivos de controlo de fluxo e válvulas de paragem automática em maquinaria contínua (consultar secções 4.1.4 e 4.9.2).

Instalar controladores automáticos para controlo do volume de enchimento e a temperatura do banho em máquinas batch (consultar secções 4.1.1 e 4.6.19)

Selecionar o tamanho do material com baixas técnicas de adição (pré-banho da teia em órgão, consultar a secção 4.2.5);

Utilizar a informação disponível para evitar o processamento de material de fibra contaminado com os produtos químicos mais perigosos, como PCP (pentaclorofenol);

Utilização de algodão cultivado organicamente quando as condições de mercado o permitam.

Lã:

Utilização da informação disponível para evitar o processamento  de material fibroso contaminado por produtos químicos mais perigosos, como os resíduos de pesticidas OC (consultar secção 
4.2.7);

2/7



n.º atribuído de 

acordo com o BREF 

ou documento 

Conclusões MTD

MTD implementada? Descrição do modo de implementação

Calendarização da implementação 

(mês.ano) / Descrição da técnica 

alternativa implementada

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

37. c) Não aplicável

37. d) Não aplicável

37. e) Não aplicável

38. Não aplicável

39. Não aplicável

39. a) Não aplicável

39. b) Não aplicável

39. c) Não aplicável

40.

40. a) Não aplicável

40. b) A avaliar

40. c) Não aplicável

40. d) A avaliar

41. Sim
desde ano 2009

42. Não aplicável

43. Não aplicável

44.

44. a) Não aplicável

44. b) Não aplicável

45.

45. a) Sim

45. b) Não aplicável

45. c) Não aplicável

46. Não aplicável

47. Não aplicável

48.

48. a) Não aplicável

48. b) Não aplicável

48. c) Não aplicável

Seleccionar as máquinas que melhor se adequam ao tamanho do lote a ser processado, de modo a permitir a sua operação na gama de razões de solução nominais para a qual foram 
concebidas. As máquinas modernas podem funcionar em condições de razão de solução aproximadamente constante, mesmo para níveis de carga até 60% da sua capacidade nominal 
(ou mesmo 30% da sua capacidade nominal no caso de máquinas de tingimento de fio) (ver seção 4.6.19)

Selecionar novas máquinas de acordo, na medida do possível, com os requisitos descritos na secção 4.6.19:

Rácio de banho baixo ou ultra-baixo;

Separação em processo do banho do substrato;

Separação interna do banho de processo do banho de lavagem;

É MTD aplicar todas as seguintes técnicas:

Reduzir o número de corantes (uma opção para esta redução é a utilização de sistemas tricromático);

Utilizar sistemas de dosagem e distribuição de corantes automatizados, apenas considerando a opção manual para corantes que não são utilizados frequentemente;

No tingimento em contínuo onde o volume morto da linha de distribuição é comparável com o volume no foulard , dar preferência a estações automatizadas descentralizadas, que não efectuam 
uma pré-mistura dos produtos químicos com os corantes antes do processo e cuja limpeza é completamente automática.

MTD gerais para processos de tingimento batch (em descontínuo)

Utilizar máquinas equpadas com: controladores automáticos de volume de enchimento, temperatura e outros parâmetros do ciclo de tingimento, sistemas de aquecimento e 
refrigeração indiretos, coberturas e portas para minimizar as perdas de vapor.

Mercerização

É MTD selecionar uma das seguintes técnicas:

Recuperar e reutilizar agentes alcalinos da mercerização das águas de enxaguamento como é descrito na secção 4.5.7., ou

Reutilizar os efluentes que continham alcalinos em outros tratamentos de preparação.

Tingimento

Dosagem e distribuição de formulações de corantes

Combinação da desencolagem/fervura e do branqueamento numa etapa única, como é descrito na secção 4.5.3;

Recuperar e reutilizar agentes de colagem através de ultrafiltração, como é descrito na secção 4.5.1.

Branqueamento

Utilizar preferencialmente peróxido de hidrogénio como agente de branqueamento, conjuntamente com técnicas para a minimização da utilização de estabilizadores de peróxido, como 
descrito na secção 4.5.6, ou utilizar agentes complexantes biodegradáveis/bioelimináveis como é descrito na secção 4.3.4.

Utilizar clorito de sódio nas fibras de linho e liberianas que não podem ser branqueadas apenas com peróxido de hidrogénio. A opção preferencial consiste no branqueamento em duas 
etapas com peróxido de hidrogénio, seguido de dióxido de cloro. Deve assegurar-se a utilização de dióxido de cloro isento de cloro elementar. O dióxido de cloro isento de cloro 
elementar é produzido mediante a utilização de peróxido de hidrogénio como agente redutor de clorato de sódio (consultar secção 4.5.5).

Limitar a utilização de hipoclorito de sódio apenas em casos em que deva ser alcançada uma brancura elevada e em tecidos frágeis e que possam sofrer despolimerização. Neste caso 
em especial, para reduzir a formação de perigosos AOX, o branqueamento por hipocloreto de sódio é realizado num processo de duas etapas em que o peróxido é utilizado na primeira 
etapa e o hipoclorito na segunda. Os efluentes resultantes lo branqueamento com hipoclorito são mantidos em separado de outros fluxos e efluentes mistoss de modo a reduzir a 
formação de perigosos AOX.

Executar o processo de termofixação antes da lavagem e tratar os gases libertados pela râmola através de sistemas de eletrofiltração a seco que permitem a recuperação de energia e separam os 
gases do óleo. Este passo irá reduzir a contaminação de efluentes (consultar secção 4.10.9).

Remover os óleos não solúveis em água através de lavagem com solventes orgânicos.  Os requisitos são descritos na seção 4.9.3, juntamente com disposições para a destruição em loop  de 
poluentes mais persistentes (por exemplo, por processos avançados de oxidação). Esta remoção evitará qualquer possível contaminação das águas subterrâneas decorrentes de poluição difusa e 
possíveis acidentes. Esta técnica é conveniente quando outros agentes de preparação não solúveis em água, tais como óleos de silicone, estão presentes no tecido.

Desencolagem

É MTD selecionar uma das seguintes técnicas:

Selecionar matéria-prima processada com técnicas de adição reduzida (por exemplo, pré-molhamento do fios urdidos ou a fiação compacta (consultar secção 4.2.5)) e agentes de colagem 
bioelimináveis mais eficazes (consultar secção 4.2.4) em combinação com o uso de sistemas de lavagem mais eficientes para o processo de desencolagem e técnicas de tratamento de àguas 
residuais de baixa relação F/M (F/M <0,15 kg BOD5/kg MLSS∙d, adaptação das lamas ativadas e temperaturas superiores a 15 ° C - consultar secção 4.10.1) de modo a melhorar a bioeliminação 
dos agentes de colagem;
Adotar vias oxidativas quando não for possível controlar a fonte de matéria-prima (consultar secção 4.5.2);

É MTD lavar com solvente orgânico, desde que todas as medidas descritas na secção 2.3.1.3 sejam tomadas de modo minimizar as perdas fugitivas e evitar qualquer possível 
contaminação das águas subterrâneas decorrente de poluição difusa e possíveis acidentes.

5.2.2 Indústria têxtil de acabamento e de carpetes

Pré-tratamento

Remoção de lubrificacantes de malhas do tecido

É MTD selecionar uma das seguintes técnicas:

Selecionar tecidos de malha que tenha sido processada usando lubrificantes solúveis em água e biodegradáveis em vez dos lubrificantes convencionais à base de óleo mineral (consultar 4.2.3). 
Removê-lo com água. Com malhas feitas de fibras sintéticas, o passo da lavagem deve ser realizado antes da termofixação (de modo a remover os lubrificantes e evitando que estes sejam 
libertados sob forma gasosa).

Manobrar o último rolo compressor a uma temperatura relativamente alta. A temperatura ideal é de 65 ° C, exceto quando o branqueamento com peróxido é realizado na última cuba. Neste caso, a 
temperatura de branqueamento ideal é de 48 ° C;

Controlar automaticamente a humidade no secador por meio de sensores, medindo a humidade na atmosfera do secador ou mesmo da própria lã;

Modernizando unidades de recuperação de calor dos secadores.

Lavagem com solvente orgânico
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48. d) Não aplicável

48. e) Não aplicável

49.

50. Não aplicável

51.

51. a) Sim

51. b) Sim

51. c) Sim

51. c) i. Sim

51. c) ii.

51. d)

52.

52. a) Não aplicável

52. b) Não aplicável

52. c) Não aplicável

53.

53. a) Não aplicável

53. b) Não aplicável

53. b)i Não aplicável

53. b)ii Não aplicável

54. Não aplicável

55. Não aplicável

56. Não aplicável

57. Não aplicável

58. Não aplicável

59. Sim
desde ano 2009

60. Não aplicável

61. Não aplicável

62. Não aplicável

62. a) Não aplicável

62. b) Não aplicável

63. Não aplicável

Assegurar uma descarga mínima de metais pesados nas águas residuais no tingimento de lã com corantes que contenham complexos metálicos. Os VEA à MTD são fatores de emissão 
entre 10 - 20 mg/kg de lã tratada, o que corresponde ao intervalo entre 1 -2 mg/l de crómio gasto no banho de tingimento quando é utilizada uma proporção de de banho de 1:10. Este 
desempenho pode ser alcançado:

Tingimento em descontínuo por foulard com corantes reativos

Utilizar técnicas de tingimento que funcionem em níveis equivalentes aos descritos na secção 4.6.13. A técnica descrita é mais rentável do que o tingimento de batch  por foulard  em 
termos de custos totais de processamento, mas o investimento de capital inicial na mudança para a nova tecnologia é significativo. No entanto, para as novas instalações e aqueles que 
procuram substituir o equipamento, o fator custo não é tão significativo. Em todos os casos, é MTD evitar o uso de ureia e aplicação de métodos de fixação isentos de silicato 
(consultar secção 4.6.9).

Tingimento de lã

Substituir corantes de crómio por corantes reativos ou, onde não for possível, utilizar métodos de cromagem ultra-baixo que cumpram os seguintes os requisitos, definidos na secção 
4.6.15:

Alcance de um fator de emissão de 50 mg de crómio por kg de lã tratada, o que corresponde a uma concentração de crómio de 5 mg/l no banho cromado usado quando é utilizada uma proporção 
de banho 1:10;

Nenhum crómio (VI) é detectável nas águas residuais (utilizando um método padrão capaz de detetar Cr VI em concentrações <0,1 mg/l).

Substituir sulfureto de sódio por agentes redutores sem enxofre ou ditionito de sódio, de preferência por esta ordem.

Adotar medidas que assegurem que apenas a quantidade rigorosa de agente redutor necessário para reduzir o corante é consumida (por exemplo, usando nitrogénio para remover o 
oxigénio do banho e do ar na máquina).

Utilizar peróxido de hidrogénio como oxidante preferencial.

Tingimento em descontínuo com corantes reativos

Utilizar corantes reativos de alta fixação e baixo teor de sal como é descrito nas secções 4.6.10 e 4.6.11.

Evitar a utilização de detergentes e de agentes complexantes nos processos de enxague e neutralização após o tingimento, por enxaguamento a quente integrado com a recuperação 
de energia térmica do efluente resultante do enxaguamento (consultar secção 4.6.12).

Substituir o ditionito de sódio (hidrossulfito de sódio) no pós-tratamento de PES mediante a aplicação de uma das duas técnicas propostas: (consultar secção 4.6.5).
Utilização de agentes redutores baseados em derivados do ácido sulfínico. Esta substituição deve ser conjugada com medidas que assegurem que só é consumida a quantidade de agente redutor 

estritamente necessária para reduzir o corante (por exemplo, utilizando azoto para remover o oxigénio da solução e do ar da máquina). Os derivados de cadeia curta do ácido sulfínico são biodegradáveis e 
não-corrosivos, têm baixa toxicidade e, contrariamente ao hidrossulfito de hidrogénio, podem ser aplicados em condições ácidas sem necessidade de mudanças do banho e alterações do pH (- água e 

energia). 
Utilização de corantes dispersos que possam ser removidos em meio alcalino por solubilização hidrolítica em vez de redução, podendo ser completamente evitada a utilização de hidrossulfito ou outros 

agentes redutores (ver seção 4.6.5)

Utilizar fórmulas de corantes otimizados que contenham agentes dispersantes com alto grau de bioeliminabilidade como é descrito na secção 4.6.3.

Tingimento com corantes sulfurosos

Substituir os corantes sulfurosos convencionais em pó ou em líquido por pigmentos isentos de enxofre, estabilizados e não pré-reduzidos, ou por formulações de corantes líquidas pré-
reduzidas, com um teor de sulfureto < 1%. 

Evitar a utilização de substâncias inertes de suporte perigosas (carriers) através de, (em ordem de prioridade):

Utilização de fibras de poliéster que se possam tingir sem carriers (PET - politereftalato de etileno modificado ou do tipo PTT - tereftalato de politrimetileno), conforme descrito na secção 4.6.2, 
desde que as condições de mercado assim o permitam;

Tingimento a alta temperatura sem carriers. Esta técnica não é aplicável às misturas PES/Lã e elastano/Lã;
No tingimento de fibras de lã/PES, substituir os carriers convencionais (baseados em compostos aromáticos clorados, como o-fenilfenol, bifenilo e outros hidrocarbonetos aromáticos) por 
compostos à base de benzilbenzoato e N-alquilftalimida; (ver secção 4.6.1);

Substituir ditionito de sódio no pós-tratamento de PES, aplicando uma das duas técnicas propostas (conforme descrito na secção 4.6.5):

Substituir o ditionito de sódio por um agente redutor com base em derivados de ácido sulfínico. Deverá ser combinado com medidas que garantam que apenas a quantidade restante de agente 
redutor necessário para reduzir o corante é consumida (por exemplo, utilizando nitrogénio para remover o oxigénio do banho e do ar da máquina);

Adotar sistemas de dispensa onde os químicos são distribuídos on-line como fluxos separados, sendo misturados apenas imediatamente antes de se alimentar o aplicador;

Utilizar um dos seguintes sistemas para a administração do banho de enchimento, com base na medição da retirada (consultar secção 4.6.7):

Medição da quantidade de banho de tingimento consumido pela referência da quantidade de tecido processado (comprimento de tecido multiplicado pelo seu peso específico. Os valores 
resultantes são processados automaticamente e utilizados para a preparação da próxima carga;

Utilização da técnica de tingimento em batch  rápido, em que, em vez de estar preparado para todo o lote antes de iniciar o lote de tingimento, a solução de corante é preparada apenas no 
tempo, em várias etapas, com base na medição on-line da retirada. Esta segunda técnica é preferencial quando as considerações económicas o permitirem (consultar secção 4.6.7).

Aumentar a eficiência das lavagens de acordo com os princípios de lavagem a contra-corrente e redução de arrastamento descritos na secção 4.9.2.

PES (polietilenotereftalato) & mistura tingimento de PES com corantes dispersos

Duração reduzida do ciclo.

Substituição do método de enxaguamento por transbordamento por métodos de drenagem e enchimento como é descrito na secção 4.9.1.

Reutilização da água de enxaguamento para o próximo tingimento e reconstituição e reutilização do banho de tingimento, desde que as condições técnicas assim o permitam. Esta 
técnica (ver seção 4.6.22) é mais fácil de implementar no tingimento de fibra em rama quando se utilizam máquinas de alimentação pelo topo. A substância inerte de suporte da fibra 
pode ser removida da máquina de tingimento sem drenagem do banho. No entanto, as máquinas de tingimento descontínuo modernas encontram-se equipadas com tanques de 
retenção que permitem uma separação automática ininterrupta dos concentrados e da água de enxaguamento.

MTD para processos contínuos de tingimento

É MTD para reduzir as perdas de banho concentrado através das técnicas seguintes:

Utilizar sistemas de aplicação de banho de baixo consumo e minimizar a capacidade de volume da tina de imersão ao utilizar técnicas de tingimento por foulard;

Extração de banho mecânico para reduzir o reabastecimento e melhorar a eficiência de lavagem;
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63. a) Não aplicável

63. b) Não aplicável

64.

65. Sim
desde ano  2009

65. a) Sim desde ano  2009
65. b) A avaliar

65. c) Não

66.

66. a) Não aplicável

66. b) Não

66. c) Não

67. Não aplicável

68. Não aplicável

69. Não aplicável

69.a) Não aplicável

69. b) Não aplicável

70.

70. a) Sim
desde ano 2012

70. b) Sim desde ano 2012
70. c) Sim desde ano 2012

71.

71. a) Sim desde ano 2009
71. b) Sim desde ano 2009

72.

72. a) Sim desde ano 2012

72. b) Não

72. c) Não

72. d) Sim utilização de tubagens isoladas
72. e) Não aplicável

73. Sim
Emissoes para o ar abaixo do caudal massico minimo

74. Sim
desde ano 2012

75. Não aplicável

76. Não aplicável

77. Não aplicável

77. a) Não aplicável

77. b) Não aplicável

Garantir que é alcançada uma eficiência de 98% (na tranferência de agentes resistentes a insetos para a fibra).

Adotar as seguintes medidas adicionais quando os agentes resistentes a isetos são aplicados nos banhos de coloração:

Garantir quie é alcançado um pH<4.5 no final do processo e, se não for possível, aplicar o agente resistente a insetos num passo em separado com a reutilização do banho;

Adicionar os agentes resisntentes a insetos após a expansão do banho de coloração para evitar derrames provenientes do transbordo;

Utilizando fórmulas otimizadas para resução de emissões. Um exemplo de classificação/seleção de receitas de acabamento é o "Conceito de fator de emissão" descrito na secção 
4.3.2.

Tratamento de fácil cuidado (easy-care )

Utilizar agentes de reticulação isentos de formaldeído no sector das carpetes e, na indústria têxtil, utilizar agentes de reticulação isentos ou de baixo teor de formaldeído (<0,1 % de 
teor de formaldeído na formulação) (consultar secção 4.8.2).

Tratamentos anti-traças

◌ Processos e  geral

Adotar medidas apropriadas para o manuseamento de materiais conforme descrito na secção 4.8.4.1.

Minimizar o consumo de energia na râmola (consultar secção 4.8.1):

Utilização de equipamento de remoção mecânica da água para reduzir o teor de água do tecido à entrada;

Optimização do fluxo de exaustão de ar através da estufa, mantendo automaticamente a humidade entre 0,1 e 0,15 kg de água/kg de ar seco, tendo em consideração o lapso de tempo necessário 
para atingir condições de equilíbrio;

Instalando sistemas de recuperação de calor;

Utilizando sistemas de isolamento apropriados;

Assegurando a manutenção ótima dos queimadores nas râmolas aquecidos diretamente.

Teor de amoníaco reduzido. Valor de emissão associado: 0,6 g de NH3/kg de produto têxtil (assumindo 20 m3 de ar/kg de produto têxtil).

Acabamentos

◌ Processos e  geral

Minimizar a solução residual:

Utilização de técnicas de aplicação mínima (por exemplo, aplicação de espuma, aspersão) ou redução do volume dos dispositivos de foulardagem;

Reutilização das soluções de foulardagem desde que a qualidade não seja afectada;

Processo de uma etapa com adição controlada de humidade, em que a humidade é aplicada pela técnica de espuma ou através da aspersão de determinada quantidade de vapor de água 
(consultar secção 4.7.1), ou

Método de estampagem em duas etapas

Estampagem com pigmentos

É MTD utilizar pastas de estampagem otimizada que cumpram os seguintes requisitos:

Espessantes de baixa emissão de carbono orgânico volátil (ou isentos de solventes voláteis) e agentes aglutinantes com baixo teor de formaldeído. O valor de emissões para a atmosfera 
associado é <0,4 g de C orgânico/kg de produto têxtil (assumindo 20 m3 de ar/kg de produto têxtil). 

Isentas de APEO (alquilfenol etoxilados) e de fácil eliminação por via biológica;

Reutilização das partes limpas das águas de enxaguamento provenientes da limpeza das rolos, quadros e baldes;

Reutilização das águas de enxaguamento provenientes da limpeza do tapete de estampagem.

Utilizar máquinas de estampagem por jacto de tinta para a produção de lotes pequenos (inferiores a 100 m) para tecidos lisos, desde que o permitam as condições de mercado 
(consultar secção 4.7.9). Não é considerada MTD lavar com jacto de solvente para evitar o bloqueamento quando a máquina de estampagem não está em funcionamento

Utilizar máquinas digitais  de estampagem a jato descritas na secção 4.7.8 para imprimir tapetes e tecidos volumosos, com exceção da estampagem de resistência, reserva e situações 
similares.

Estampagem reativa

É MTD evitar a utilização de ureia pela seleção de uma das seguintes técnicas:

Reduzir as perdas de pasta de estampagem em serigrafia rotativa por:

Minimização do volume de sistemas de fornecimento de pasta de estampagem (consultar secção 4.7.4);

Recuperação da pasta de estampagem do sistema de fornecimento no fim de cada tiragem, aplicando as técnicas descritas na secção 4.7.5;

Reciclagem da pasta de estampagem residual.

Reduzir o consumo de água nas operações de limpeza pela combinação de (consultar secção 4.7.7):

Controlo de arranque/paragem da limpeza da correia de estampagem;

Através da utilização de produtos auxiliares que aumentem a absorção do corante, como por exemplo o processo descrito na secção 4.6.17 para lã de vidro e mechas de lã soltas;

Através da utilização de métodos de controlo de pH para maximizar a exaustão final dos banhos para outras aplicações.

Dar preferência a processos de controlo de pH quando  o tingimento com corantes de pH controlados (corantes básicos e àcidos) para que o nível de tingimento obtido seja de 
alcançado com a exaustão máxima do corante e dos agentes resistentes a insetos e utilização mínima de agentes de niveladores orgânicos

Estampagem

◌ Processos em geral
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n.º atribuído de 

acordo com o BREF 

ou documento 

Conclusões MTD

MTD implementada? Descrição do modo de implementação

Calendarização da implementação 

(mês.ano) / Descrição da técnica 

alternativa implementada

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

77. c) Não aplicável

78. Não aplicável

78. a) Não aplicável

78. b) Não aplicável

79. Não aplicável

80. Não aplicável

81. Não aplicável

82. Não aplicável

83. Não aplicável

84. Não aplicável

85. Não aplicável

86. Sim Amaciamento realizado por polverização e/ou no fim do processo de lavagem por 
ipregnação no balseirop situado a jusante das máquina

87. Não aplicável

88.

88. a) Não aplicável

88. b) Não aplicável

89. Não aplicável

90.

90. a) Não aplicável

90. b) Sim

90. c) Não

91.

91. a) Sim

91. b) Sim
Separação das saidas de água em quente e fria, para aproveitamento do calor

91. c) Não

91. d) Não

91. e) Não

92. Não aplicável

93. Não aplicável

94. Não aplicável

94. a)

Combinação de ciclos de remoção de sujidade/recuperação de gordura com evaporação do efluente e incineração da lama, com reciclagem total da água e da energia para:

Novas instalações

Evitar a introdução de componentes de águas residuais em sistemas de tratamento biológico quando estes possam causar mau funcionamento dol sistema;

Tratando fluxos de resíduos que contenham uma fração relevante não biodegradável através da aplicação de técnicas apropriadas antes, ou em vez de, no final do tratamento biológico.

           Para o tratamento de águas residuais da indústria de acabamento têxtil e de carpetes:

Tratamento das águas residuais num sistema de lamas activadas com uma razão de alimentação/microrganismo baixa, com o pré-requisito de pré-tratar separadamente as correntes 
concentradas que contenham compostos não- biodegradáveis;
Pré-tratamento de águas residuais altamente carregadas (CQO>5000 mg/l) e com compostos não-biodegradáveis seleccionadas e separadas individualmente através de oxidação química (por 
exemplo, reacção de Fenton. As correntes de águas residuais que se podem encontrar nestas condições são as soluções de foulardagem provenientes de tingimento e acabamento contínuo e 
semicontínuo, banhos de desengomagem, pastas de estampagem, resíduos provenientes do revestimento posterior de carpetes, exaustão de banhos de tingimento e de acabamento

Para o tratamento de efluentes no setor de lavagem de lã (processo à base de água):

Tratamento central fora do local numa ETAR municipal;

Tratamento descentralizado no local (ou fora do local) de fluxos de águas residuais selecionados e segregados.

Os princípios gerais aceites para gestão e tratamento de águas residuais incluem:

Caracterização dos diferentes fluxos de águas residuais resultantes do processo (consultar secção 4.1.2);

Separação dos efluentes na fonte de acordo com o seu tipo de contaminante e carga, antes da mistura com outros fluxos. Isso vai garantir que a estação de tratamento recebe apenas os 
poluentes com os quais ele pode lidar. Além disso, permite a aplicação de opções de reciclagem ou reutilização para o efluente;

Alocando fluxos de águas residuais contaminadas para o tratamento mais apropriado;

Introduzindo equipamentos de recuperação de calor.

Quando a utilização de solvente orgânico halogenado não pode ser evitado (por exemplo, com tecidos que são fortemente carregados com preparações, tais como óleos de silicone 
que são difíceis de remover com água), deve ser utilizado equipamento totalmente fechado. É essencial que o equipamento satisfaça os requisitos descritos na secção 4.9.3 e que 
sejam tomadas providências para a destruição em anel (por exemplo, por processos avançados de oxidação) dos poluentes persistentes, a fim de evitar qualquer possível 
contaminação das águas subterrâneas decorrentes de poluição difusa e de possíveis acidentes.

5.3 Tratamento de efluentes e eliminação de resíduos

Tratamento de águas residuais

Todas as três estratégias são opções MTD quando devidamente aplicada com a situação real de águas residuais. 

Tratamento central numa ETAR biológica no local;

◌ Trata e tos de a acia e to

Aplicar os amaciadores com cilindros compressores ou, preferencialmente, com sistemas de aplicação de aspersão ou de espuma, em vez de efectuar este tratamento por exaustão 
directa na máquina de tingimento descontínuo (consultar secção 4.8.3).

Lavagem

Substituir o excesso de lavagem/enxaguamento com métodos de drenagem/enchimento ou técnicas de "enxaguamento inteligente", conforme descrito na Seção 4.9.1.

Reduzir o consumo de água e energia nos processos contínuos:

Instalando máquinas de lavar de alta eficiência  de acordo com o príncipio descrito na secção 4.9.2. Os valores associados para a lavagem contínua de alta eficiência de tecido de celulose e 

sintético em  (open-width ) são referidos na tabela 4.38; 

Aplicar o agente antitraça directamente no pêlo da carpete (no caso de aplicação do agente antitraça durante o fabrico de carpetes) utilizando tecnologias de aplicação com espuma.

◌ Aplicação de produto a ti-traça o processo de ti gi e to

Utilizar um processo de pós-tratamento separado, de modo a minimizar as emissões dos processos de tingimento que não são efectuados em condições óptimas para a absorção do 
agente antitraça; (consultar secção 4.8.4.4).

Utilizar máquinas de aplicação de baixo volume semicontínuas ou centrífugas modificadas;

Reciclar entre lotes de fio a solução de processo de baixo volume e utilizar processos concebidos especificamente para remover a substância activa da solução de processo gasta. 
Estas técnicas podem incluir tratamentos de adsorção ou de degradação; 

Aplicar directamente o agente antitraça no pêlo da carpete (no caso de aplicação do agente antitraça durante o fabrico de carpetes) utilizando tecnologias de aplicação com espuma.

É MTD aplicar uma ou ambas as técnicas seguintes:

Combinar o pós-tratamento ácido (de modo a aumentar a absorção da substância activa do produto antitraça) e reutilizar o banho de enxaguamento na próxima etapa de tingimento;

Aplicar um sobretratamento proporcional de 5 % da mistura de fibras total, conjuntamente com máquinas dedicadas exclusivamente ao tingimento e sistemas de reciclagem de águas residuais, de 
modo a minimizar as emissões da substância activa para a água.

◌  Tratamento antitraça na produção de fibra tingida em rama/fio lavado a fundo

Utilizar sistemas de aplicação de baixo volume dedicados, localizados no final da máquina de lavagem a fundo do fio;

Reciclar entre lotes a solução de processo de baixo volume e utilizar processos concebidos especificamente para remover a substância activa da solução de processo gasta. Estas 
técnicas podem incluir tratamentos de adsorção ou de degradação;

Selecionar auxiliares de tingimento que não exerçam uma ação retardadora na absorção (exaustão) do agente resistente a insetos durante o processo de tingimento (consultar secção 4.8.4.1).

◌ Trata e to a titraça do fio produzido através de secage  por ce trifugação
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

94. b)

94. c)

95. Não aplicável

96. Não aplicável

97. Não aplicável

Para tratamento de lamas resultantes de águas residuais das lavagens de lã:

Utilizar lama no fabrico de tijolos (consultar secção 4.10.12) ou adotar quaisquer outras vias de reciclagem apropriadas

Incineração da lama com recuperação de calor, desde que se tomem medidas para o controlo das emissões de SOx, NOx e poeiras e para evitar as emissões de dioxinas e furanos, 
provenientes do cloro ligado a resíduos orgânicos proveniente de pesticidas que possam encontrar-se nas lamas.  

Instalações existentes sem tratamento de efluentes no local

Instalações que procuram substituir estruturas de tratamento de efluentes em fim de vida

Utilização do tratamento de coagulação/floculação em fábricas existentes que já utilizem a técnica em combinação com a descarga para o sistema de esgoto com tratamento aeróbico 
biológico.

Eliminação de Lamas
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