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Nº TUA TUA20200727000229

REQUERENTE RIPEC ALIMENTAÇAO ANIMAL LDA.

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 502832541

ESTABELECIMENTO RIPEC ALIMENTAÇÃO ANIMAL,Ldª

LOCALIZAÇÃO Travessa Lagoa Cova

CAE 10920 - Fabricação de alimentos para animais de companhia

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 PL20181129003476 X X

Categoria 6.4biii 
do Anexo I do 
Decreto-Lei nº 
127/2013, com 
capacidade 
instalada de 
produção de 
produto acabado 
de 192 toneladas 
por dia

27-07-
2020

26-07-
2027

- Não
Deferido 
condicionad
o

Agência 
Portugu
esa do 
Ambient
e

 

ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa
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Norte EN 109

Sul Suinimais

Este Travessa Lagoa Cova

Oeste Caminho

Área impermeabilizada não coberta (m2) 1 812 450,00

Área coberta (m2) 3 782,79

Área total (m2) 37 824,00

LOC1.5 - Confrontações

LOC1.6 - Área do estabelecimento



ESTADO: Emitido

DATA DO DOCUMENTO: 27/07/2020

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: D20200727001118

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: d13c-af62-6edb-53a5

PÁG. 
/4 12

Localização Zona Industrial

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

T000008

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). Apresentar 
evidências do registo de acordo com o solicitado.

Período de Exploração RAA

T000009

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

T000010

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

T000011

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

T000012 Registar os acontecimentos, respetivas consequências, correções e ou ações 
corretivas, caso ocorra um acidente ou incidente.

Período de Exploração RAA

T000013 Registar os acontecimentos, respetivas consequências, correções e ou ações 
corretivas, caso se verifique incumprimento das condições do TUA.

Período de Exploração RAA

T000014
Registar o número e a natureza de queixas e ou reclamações recebidas e o 
tratamento dado (resposta ao reclamante e implementação de correções e ou 
ações corretivas).

Período de Exploração RAA

T000015

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

Período de exploração RAA

T000016 Apresentar os cálculos de suporte à determinação dos valores reportados ou a 
reportar no PRTR do ano correspondente.

Período de exploração RAA

LOC1.7 - Localização

 

EXPLORAÇÃO

EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir
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Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000052

Avaliação detalhada do ponto de situação da instalação face à implementação 
das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) previstas no documento de 
referência de aplicação setorial, BREF FDM (“Best Available Techniques (BAT) 
Reference Document for the Food, Drink and Milk Industries”, CE, dezembro 
de 2019). Para tal deverá ser preenchido o template Excel (sistematização das 
MTD) disponível no site da APA.

Envio no 1º RAA a submeter no 
âmbito do presente TUA

1º RAA

T000054
Requerer a atualização das condições de licenciamento, no prazo máximo de 
3 anos após a publicação das conclusões MTD referentes à atividade principal 
da instalação (BREF FDM).

3 anos após a publicação das 
Conclusões sobre as MTD RAA

T000053

Avaliação detalhada do grau de implementação das MTD previstas no 
documento de referência PCIP de aplicação transversal, BREF EFS 
(“Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from 
Storage”, CE, julho 2006), e/ou das medidas técnicas equivalentes. Para tal 
deverá ser preenchido o template Excel (sistematização das MTD) disponível 
no site da APA.

Envio no 1º RAA a submeter no 
âmbito do presente TUA

1º RAA

T000060

Ponto de situação do grau de implementação das MTD previstas no 
documento de referência setorial (BREF FDM) e documentos transversais 
aplicáveis (BREF ENE e BREF EFS) e/ou das medidas técnicas equivalentes. 
Apresentar evidências da manutenção da adequada implementação das 
referidas técnicas.

Período de Exploração RAA

T000055

O operador deverá ter em consideração os princípios gerais e os outros 
aspetos relevantes para o seu estabelecimento PCIP, relativamente à 
monitorização de emissões de poluentes para o ar e para a água previstos no 
REF ROM. Deverá apresentar/sistematizar em particular o seguinte: i) O 
operador tem conhecimento quanto aos princípios gerais e aos outros aspetos 
relevantes previstos no REF ROM e que aplica as orientações sobre a 
monitorização na instalação PCIP – devendo ser explicitados os poluentes, 
“tipo de emissão” (contínua/periódica/difusa/fugitiva), meio recetor (ar/água), 
frequência de monitorização associada, normas utilizadas (e se essas normas 
são as mais adequadas), limites de deteção coerentes (sempre que possível a 
utilização de métodos de monitorização cujo limite de deteção seja, no 
máximo, de 10% do valor limite estabelecido (LD  10% VLE) e outros aspetos 
relevantes para o estabelecimento em particular. ii) Manutenção da adequada 
aplicação dos princípios definidos no REF ROM e devem ser comunicadas 
abordagens distintas daquelas que se encontram referenciadas. Deve existir o 
reporte à APA sempre que existir alteração do anteriormente apresentado pelo 
operador, com a devida justificação (onde se inclui a alteração do respetivo 
documento de referência).

Período de Exploração RAA

T000056

Relatório de Base (RB) previsto no Artigo 42º do diploma REI (Diretrizes da 
Comissão Europeia respeitantes aos relatórios de base - Comunicação da 
Comissão 2014/C 136/03, JOUE de 06/05/2014): a documentação submetida 
pelo operador no âmbito do processo de licenciamento deverá ser 
reformulada. Para elaboração do relatório de avaliação sobre a necessidade 
de RB, deverá ser seguido o procedimento definido pela APA através da "Nota 
interpretativa n.º 5/2014 - Relatório de Base" versão 17.07.2014, disponível no 
site da APA.

Relatório sobre a avaliação da 
necessidade de RB, a enviar à APA 
até 01.02.2021

Envio em formato digital para o 
endereço de correio eletrónico: 
ippc@apambiente.pt

Código
Matéria(s)-prima(s) e ou 

subsidiária(s) Medida / Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Registar o consumo (mensal/anual) de matérias-primas e 
das principais subsidiárias utilizadas. Os dados podem ser 

EXP2 - Medidas / Condições específicas a cumprir

EXP3 - Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos

EXP3.1 - Medidas / Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou subsidiárias
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Código
Matéria(s)-prima(s) e ou 

subsidiária(s) Medida / Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000017Todas agrupados por tipologia de matéria-prima e/ou subsidiária. 
No caso de novas substâncias que possam apresentar 
repercussões ao nível do tipo de poluentes a emitir para o 
ar e/ou água, deverão as mesmas ser devidamente 
identificadas.

Período de exploração RAA

T000018Matérias-primas líquidas

Os depósitos e/ou tanques de armazenamento das 
matérias-primas líquidas, devem estar dotados de bacias 
de retenção, devidamente dimensionadas para prevenir 
eventuais derrames. Devem ser garantidas as condições 
necessárias para quem, em caso de derrame acidental, 
não ocorra a contaminação de linhas de água.

Período de exploração RAA

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

T000027Produto acabado
Efetuar o registo do volume de produção mensal/anual e 
capacidades de produção efetivadas (podendo os dados 
ser agrupados por categoria de produto acabado).

Período de Exploração RAA

EXP4.1.1 - Caraterização das fontes de emissão pontual

Código
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

T000028 FF1 FF1 Gerador de 
vapor

2,97 Gás Natural s/STEG

T000029 FF2 FF2 Transporte 
pneumático

Não 
aplicável

Ciclone

T000030 FF3 FF3 Arrefecedor Não 
aplicável

Ciclone

T000031 FF4 FF4 Secador Não 
aplicável

Ciclone

T000032 FF5 FF5 Moinho Não 
aplicável

Filtro de 
mangas

EXP4.1.2 - Monitorização das fontes de emissão pontual

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

EXP4 - Ar

EXP4.1 - Ar - Emissões pontuais
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Código
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

T000048 FF1
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

300 mg/Nm3

1 vez de 3 
em 3 anos 
(próxima 
medição em 
2022)

3.0 EN 14792

Decreto-Lei 
n.º 39/2018, 
de 11 de 
junho (Parte 
2 do Anexo 
III)

T000049 FF1

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos 
em carbono 
total)

200 mg/Nm3

1 vez de 3 
em 3 anos 
(próxima 
medição em 
2022)

3.0 EN 12619

Decreto-Lei 
n.º 39/2018, 
de 11 de 
junho (Parte 
2 do Anexo 
III)

T000050 FF1
Monóxido de 
Carbono 
(CO)

s/VLE mg/Nm3

Sempre que 
sejam 
monitorizados 
os restantes 
parâmetros 
nesta fonte

3.0 EN 15058

Decreto-Lei 
n.º 39/2018, 
de 11 de 
junho (N.º 3 
do Art. 13º) 
(Parte 2 do 
Anexo III)

T000051 FF2

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

20 mg/Nm3
Uma vez por 
ano (a partir 
de 2021)

sem teor de 
O2 de 
referência

EN 13284-1 BREF FDM

T000057 FF3

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

20 mg/Nm3
Uma vez por 
ano (a partir 
de 2021)

sem teor de 
O2 de 
referência

EN 13284-1 BREF FDM

T000058 FF4

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

20 mg/Nm3
Uma vez por 
ano (a partir 
de 2021)

sem teor de 
O2 de 
referência

EN 13284-1 BREF FDM

T000059 FF5

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

20 mg/Nm3
Uma vez por 
ano (a partir 
de 2021)

sem teor de 
O2 de 
referência

EN 13284-1 BREF FDM

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

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

T000045
Adotar boas práticas e medidas de minimização das emissões pontuais, 
durante o funcionamento normal dos equipamentos e nos arranques e 
paragens.

Período de Exploração -

T000046 Registar o número de horas de funcionamento (anual) de cada fonte pontual 
de emissão de poluentes e o respetivo consumo de combustível (se aplicável).

Período de Exploração RAA

T000047

Apresentar, para cada parâmetro a monitorizar e por fonte fixa: i) Valores de 
concentração medidos (mg/Nm3) e, se aplicável, valores de concentração 
convertidos para o teor de oxigénio de referência, procedendo a uma 
comparação com os VLE estabelecidos; ii) valores de caudal mássico (kg
/hora); iii) Carga poluente, expressa em massa/unidade de tempo; iv) Emissão 
específica, expressa em massa por unidade de produção (kg de poluente 
/tonelada de produto); v) velocidade de escoamento de saída dos gases; vi) 
Metodologia seguida para o cálculo dos valores apresentados.

Período de Exploração RAA

T000061

Relativamente à fonte pontual FF1 (não abrangida pelo BREF FDM), a 
frequência de monitorização para os parâmetros anteriormente definidos, 
poderá ser alterada desde que cumpra os requisitos do Artigo 15.º do Decreto- 
Lei n.º 39/2018, de 11 de junho. Esta alteração deve ser previamente 
comunicada, pelo operador, à APA e CCDR.

Período de Exploração RAA

Registo do número de horas de funcionamento do(s) gerador(es) de As evidências deverão ser mantidas 
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Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000044 emergência, para efeitos do previsto no Artigo 7.º da Portaria n.º 221/2018, de 
1 de agosto

Período de Exploração em arquivo e disponibilizadas 
sempre que solicitado.

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

T000041
Registar o consumo (mensal) das diferentes formas de energia utilizadas, 
evidenciando os equipamentos e/ou etapas de processo onde é utilizada 
(incluindo geradores de emergência, caso aplicável).

Período de Exploração RAA

T000042
Registar o consumo específico (mensal) de energia (expresso em kWh energia 
/ tonelada de produto acabado). Deverá ser explicitada a forma de cálculo dos 
valores apresentados.

Período de Exploração RAA

T000043 Efetuar a avaliação das medidas implementadas e resultados alcançados para 
otimizar os consumos de energia.

Período de Exploração RAA

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

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

T000062 Captações de água subterrânea: registar o consumo (mensal) de água 
utilizada no processo de fabrico.

Período de Exploração RAA

T000063

Captação de água subterrânea: registar o consumo específico (mensal) de 
água utilizada no processo produtivo, expresso em volume de água consumida 
por quantidade de produto acabado (m3/tonelada). Deve ser explicitada a 
forma de determinação dos valores apresentados.

Período de Exploração RAA

T000064 Avaliar medidas implementadas e resultados alcançados para otimizar os 
consumos de água.

Período de Exploração RAA

T000065
Captações de Água (Furo 1 e furo 2): Dar cumprimento às condições gerais e 
específicas previstas nas Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - 
Captação de Água Subterrânea (em anexo ao presente TUA).

Período de exploração RAA

EXP6 - Energia

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

EXP8 - RH

EXP8.1 - RH - Captação

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

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

T000067

Registar volume (mensal) de águas residuais produzidas na instalação 
(provenientes das limpezas da extrusora, limpezas de pavimentos e das 
purgas da caldeira) e que são encaminhadas para sistema de retenção (fossa 
estanque).

Período de Exploração RAA

T000066

Fossa(s) estanque(s) existente(s) na instalação: 1) indicar o número de 
limpezas anualmente realizadas com referência às datas e respetivos 
comprovativos; 2) quantificação do volume (m3) removido; 3) data de envio 
para o exterior da instalação e identificação do transportador das águas 
residuais com respetiva cópia da autorização para o transporte; 4) identificação 
do destino das águas residuais, data de receção no destino, autorização dos 
operadores recetores das águas residuais domésticas, comprovativo do 
encaminhamento para destino final adequado.

Período de Exploração RAA

T000068 Águas pluviais: deve ser garantido o seu encaminhamento através de rede 
separativa que garanta a não contaminação das mesmas.

Período de Exploração -

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

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

T000038

Todo e qualquer resíduo produzido na instalação deve ser recolhido, 
identificado, separado, acondicionado e encaminhado para destino final 
adequado à sua tipologia. Deverá ser garantida 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 Exploração -

T000039 Sistematizar os quantitativos de resíduos/ LER gerados no processo produtivo 
evidenciando, se possível, a etapa onde são produzidos.

Período de Exploração RAA

T000040 Efetuar o registo da produção específica de resíduos do processo produtivo 
(quantidade de resíduos gerados/quantidade de produto acabado).

Período de Exploração RAA

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

Efetuar avaliação acústica da atividade da instalação, para efeitos de 
verificação do definido no Artigo 13º do Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de janeiro 

EXP10 - Resíduos

EXP10.1 - Resíduos gerados na atividade

EXP12 - Ruido

EXP12.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao ruído
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Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000035 (Regulamento Geral do Ruído - RGR). A avaliação a efetuar deve ser efetuada 
por empresa acredita pelo Instituto Português de Acreditação, em 
conformidade com o definido no Artigo 34.º do RGR. Devem ser observados 
os procedimentos aplicáveis de acordo com o “Guia prático para medições de 
ruído ambiente – no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta 
a NP ISO 1996”, ed. APA, outubro 2011. Envio à APA do relatório de 
avaliação.

Envio à APA do relatório de 
avaliação do ruído ambiente, no 
prazo até 01.08.2021.

Envio de relatório de avaliação de 
ruído ambiente para o endereço de 
email: ippc@apambiente.pt

T000037

Caso, dos estudos realizados, se conclua pela necessidade de adoção de 
medidas de minimização, e posteriormente à sua implementação, efetuar nova
(s) caracterização(ões) de ruído de forma a verificar o cumprimento dos 
critérios de incomodidade e de exposição máxima estabelecidos no RGR.

Período de Exploração RAA

T000036

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

Período de Exploração RAA

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

T000006 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

T000007
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

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

 

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração
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Código Tipo de informação/Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade

T000020 Emissões Ar
Plataforma SILiAmb Emissões 
Ar/ Formato de Envio 
Autocontrolo Emissões

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 o 
preconizado na Portaria n.º 
221/2018, de 1 de agosto. Até 
à operacionalização da 
plataforma eletrónica única de 
comunicação de dados, e ao 
abrigo do art.º 41.º do Decreto-
Lei n.º 39/2018, deve ser 
seguido o procedimento 
transitório publicado no portal 
da APA.

CCDR do Centro

T000019
Relatório Ambiental Anual 
(RAA)

Formato digital através da 
Plataforma SILiAmb

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

APA

T000021
Registo Europeu de Emissões 
e Transferências de Poluentes 
(PRTR)

Plataforma SILiAmb

A submeter anualmente, em 
data a definir pela APA. Dados 
reportados referentes ao ano 
anterior.

APA

T000034
Relatório de Base (RB) 
(relatório de avaliação da 
necessidade de RB)

Formato digital até 10 MB ou 
através de plataforma online 
de transferência de ficheiros, e 
enviado para o endereço de 
email: ippc@apambiente.pt

Envio até 01.02.2021 APA

T000022
Mapa Integrado de Registo de 
Resíduos (MIRR) Formulário MIRR (SILiAmb)

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

APA

T000023
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, DRAP Centro

T000024
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.

DRAP do Centro, APA/CCDR

T000025
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

T000026
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
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Código Ficheiro Descrição

T000069 Sistematização MTD_RIPEC.pdf Sistematização MTD

T000070 Furo 1__A009288.2014.RH4.pdf Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - 
Captação de Água Subterrânea - Furo 1

T000071 Furo 2_A009734.2020.RH4A.pdf
Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - 
Captação de Água Subterrânea - Furo 2



n.º atribuído de 

acordo com o BREF 

ou documento 

Conclusões MTD

MTD implementada? Descrição do modo de implementação VEA/VCA Condições
Proposta de valor a atingir dentro da 

gama de VEA/VCA

Calendarização da implementação 

(mês.ano) / Descrição da técnica 

alternativa implementada

Motivo da não aplicabilidade

1.
Sim Segundo o plano de formação inserido no processo ISO 9001.

2.
Sim

3.
Sim

4.
Sim Plano de Manutenção

5.

5. a) Sim Sencibilização de todo o pessoal.

5. b)
Sim A utilização de água está ligada à produção de vapor, na actividade fabril a restante é para utilização doméstica. Quanto ao consumo energético, o processo é controlado informáticamente evitando equipamentos de transporte activos sem necessidade. Motores de grande consumo com controlo de arranque.

5. c) Sim Evitar fugas de água, e reparação de torneiras quando necessário.

5. d) Sim

5. e) Não aplicável

5. f) Sim

5. g) Sim Controlo mensal de consumos gerais e unitários.

6.

Sim

7.
Sim Controlo de stocks

8.
Sim

9.
Sim Todos os produtos e subprodutos e resíduos são transportados no estado sólido.

10.
Sim Utilização da sistematização FEFO, embora não se utilizem produtos pereciveis.

11.
Sim O processo de fabricoé continuo e estanque; os "outputs"de resíduos do processo são obtidos na parte final, os residuos de embalagem são separados.

12.
Sim

13.
Sim

14.
Sim Circuito de condensados de reutilização na produção de vapor.

15.
Sim

16.
Sim

17.
Sim Utilização de empilhadores eléctricos. Isolamento acustico nos equipamentos mais ruidosos.

18.
Sim

19.
Sim A utilização de um programa de automação para gestão da operação de fabrico. Este programa gere arranques e paragens de equipamento, é programável quanto aos consumos energéticos bem como ao funcionamento do gerador de vapor.

19. a)
Não aplicável

19. b)
Não aplicável

19. c)
Não aplicável

19. d) Não aplicável

19. d) i. Não aplicável

19. d) ii. Não aplicável

19. d) iii.
Não aplicável

20.
Sim Autonatização do gerador de vapor.

21.
Não aplicável As matérias primas nesta industria são basicamente de origem cerealífera pelo que não existem alternativas a este nivel.

22.
Sim

23.
A avaliar

23. a)

23. b)

23. c)

23. d)

23. d) i.

23. d) ii.

23. d) iii.

23. d) iv.

23. d) v.

23. d) vi.

23. d) vii.

23. d) viii.

23. d) ix.

23. e)

23. e) i.

23. e) ii.

23. e) iii.

23. e) iv. Auditorias internas independentes para determinar se o sistema de gestão ambiental está ou não de acordo com o planeado e se está a ser corretamente implementado e mantido.

Manutenção dos registos;

Formação, sensibilização e competência;

Comunicação;

Envolvimento dos trabalhadores;

Documentação;

Controlo eficiente do processo;

Programas de manutenção;

Preparação e resposta a emergências;

Salvaguardar o cumprimento da legislação ambiental;

Verificar o desempenho e aplicar medidas corretivas, tendo particular atenção:

Monitorização e medição;

Ações preventivas e corretivas;

Reduzir o ruído proveniente dos veículos e equipamentos;

Aplicar métodos de armazenamento e manuseamento referifos no BREF EFS (Documento de Referência sobre as MTD no que respeita às emissões provenientes do 

armazenamento, de Outubro de 2006). Alguns controlos adicionais podem ser requeridos para prevenir e manter os requisitos de higiene e segurança alimentar exigidos;

Otimizar a aplicação e utilização de controlos do processo, para por exemplo, prevenir e minimizar o consumo de água e energia, e minimizar a produção de resíduose em 

particular:

Onde estão aplicados processos térmicos e/ou onde os materiais são armazenados ou transferidos a temperaturas elevadas, controlar a temperatura atraves de medições dedicadas e 

correções;

Onde os materiais são bombeados ou drenados, controlos os fluxos e/ou níveis, através de medição dedicada da pressão e/ou medição dedicada do fluxo e/ou medição dedicada do nível, 

utilizando dispositivos de controlo, tais como válvulas;

Nos tanques/depósitos onde os líquidos são armazeados ou onde reagem, durante o processo de fabrico ou de limpeza, utilizar sendores detetores de nivel e sensores de medição do nível;

Usar técnicas analíticos de medição e controlo para reduzir o desperdício de materiais e água e diminuir o consumo de água gerado no processo e na limpeza, e em particular

Estrutura e responsabilidade;

Medir a condutividade para monitorizar o nível de sais dissolvidos antes da reutilização da água e detetar o nível de detergentes antes da sua reutilização

Onde os fluxos podem estar baços ou opacos devido à presença de matérias suspensas, medir a turgidez para monitorizar a qualidade da água no processo e para otimizar a 

recuperação de material/produto na água e para a reutilização da água limpa;

Utilizar controlos automáticos de fornecimento de água (start/stop) para que esta seja fornecidade ao processo apenas quando é necessária

Selecionar matérias-primas e materiais auxiliares que minimizem a produção de resíduos sólidos e as emissões nocivas para o ar e água;

O espalhamento no solo é uma opção de destino para os matérias provenientes do setor FDC, sujeito a legislação nacional.

5.1.1 Gestão Ambiental

Implementação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) que incorpore:

Compromisso da gestão, incluindo a gestão de topo;

Definição pela direção da instalação, de uma política ambiental;

Planear e estabelecer os procedimentos necessários;

Implementação dos procedimentos, em particular:

Assegurar, através da formação, que os trabalhadores estão cientes dos aspetos ambientais das operações da empresa, bem como das suas responsabilidades pessoas;

5.1 MTDS GERAIS APLICÁVEIS A TODO O SETOR

Escolher equipamentos que otimizem os consumos e os níveis de emissões, e que facilitam a correta operação e manutenção, por exemplo, otimizar a capacidade do sistema de 

tubagens para minimizar as pedas do produto e instalar tubagem com gradiente para promover a drenagem natural;

Controlar as emissões de ruído na fonte pela conceção, seleção, gestão e manutenção de equipamentos, incluíndo veículos, a fim de evitar ou reduzir a exposição e, sempre que 

são necessárias reduções nos níveis de ruído, juntar equipamentos ruidosos;

Operar programas regulares de manutenção;

Aplicar e manter metodologias destinadas a prevenir e minimizar os consumos de água, energia e a produção de resíduos, através de:

Obtenção de compromissos de gestão, organização e planeamento;

Evitar a utilização de energia mais do que a necessária para os processos de aqueicmento e arrefecimento, sem prejudicar o produto;

Aplicar boas práticas de gestão na instalação;

Análise dos processos de produção, incluíndo as etapas individuais do processo para identificar zonas de elevado consumo de energia e água, e elevada produção de resíduos, para 

identificar oportunidades para os minimizar, tendo em conta a qualidade da água exigida em cada aplicação, os requisitos de higiene e segurança alimentar;

Prevenir a queda de materiais no chão, através da colocação de sistemas de retenção;

Avaliação dos objetivos, metas e limites do sistema;

Identificar as opções de minimização dos consumos de água e energia, e produção de resíduos usando uma abordagem sistemática, tal como tecnologia mais económica;

Realização de uma avaliação e estudo faseado de viabilidade;

Implementação de um programa para minimizar o consumo de água, energia e produção de resíduos;

Monitorização contínua dos consumos de água, energia, produção de resíduos e eficácia das medidas de controlo. Isto pode envolver avaliação e inspeção visual.

Implementação de um sistema de monitorização e de análise do consumo e dos níveis de emissão das etapas individuais do processo, ao nível local, de forma a permitir a 

otimização dos niveis atuais de performance. Exemplos de parâmetros incluem: consumo de energia, consumo de água, volume de águas residuais, emissões para a água e ar, 

produção de resíduos sólidos, rendimento do produto e subprodutos, consumo de substâncias perigosas e frequencia e severidade das descargas inesperadas e derrames. É 

necessário um bom conhecimento dos inputs e outputs do processo por forma a identificar áreas prioritárias e opções para melhorar o desempenho ambiental. Um bom sistema 

de monitorização incluirá o registo das condições de funcionamento, métodos de amostragem e análise, que assegurará que o equipamento de monitorização está bem calibrado;

Manter um inventário atualizado de entradas e saídas em todas as fases do processo desde a receção de matérias-primas até à expedição do produto final e tratamentos de fim de 

linha;

Fazer um planeamento da produção de modo a minimizar a produção de resíduos e a frequência das limpezas;

Transportar as matérias primas, produtos, subprodutos e resíduos no estado sólido, evitando o transporte com água exceto quando este transporte envolve a reutilização de água 

bem como quando o transporte com água é necessário para evitar danos no material a ser transportado;

Minimizar o período de armazenagem das matérias perecíveis;

Separar os outputs de modo a minimizar a sua utilização, reutilização, recuperação, reciclagem e eliminação (e minimizar a contaminação das águas residuais);

Medir o pH para controlar as adições de ácidos ou bases e monitorizar o fluxo de águas residuais para controlar a mistura e neutralização antes do tratamento e descarga

Otimizar a segregação dos fluxos de água por forma a otimizar o tratamento e reutilização;

Recolha dos fluxos de água, tais como condensados e águas de arrefecimento separadamente por forma a otimizar a sua reutilização;

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

BREF - Alimentos, Bebida e Leite (FDM) | Data de adoção: 08/2006

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD



24.
Não aplicável Os fornecedores de matéria prima são diversos e com frequência sazonal o que dificulta um intercâmbio em termos de gestão ambientalem geral. No entanto o transporte é da nossa responsabilidade que permite controlar derrames entre outras ocorrências. A jusante temos a preocupaçãoem sermos céleres na resolução de reclamações que impliquem a devolução de produto, utilizando os nossos transportes e efectuando o respectivo tratamento sob procedimentopróprio.

25.
Sim Limpeza diária.

26.
Sim

27.
Sim

28.
Não aplicável Nas instalações as operações de limpeza são efectuadas a seco, assim a utilização de desinfetantes não são aplicados. Os resíduos sólidos das operações de limpeza são tratados como tal.

29.
Não aplicável

30.
Não aplicável A limpeza das instalações e equipamentos é feita a seco.

31.
Não aplicável

32.
Não aplicável

33.
Não aplicável

34.
Não aplicável

35.
Não aplicável

36.
Não aplicável

37.

38.
Não aplicável

39.
Sim

40.
Não aplicável

41.
Sim

42.
Não aplicável

43.
Não aplicável

43. a)

43. b)

44.
Não aplicável

45.
Não aplicável

46.
Não aplicável

47.
Não aplicável

48.
Não aplicável

49.
Não aplicável

50.
Não aplicável

51.
Não aplicável

52.
Não aplicável

53.
Não aplicável

54.
Não aplicável

55.
Não aplicável

56.
Não aplicável

57.
Não aplicável

56.
Sim

57.
Sim

58.
Sim

59.
Sim

60.

Não aplicável

61.
Não aplicável

62.
Sim

63.
Sim

64.
Sim

5.1.4.5 Conservação em latas, garrafas, frascos e jarros

Em todas as instalações FDC onde se proceda à conservação em latas, garrafas, frascos e jarros, é MTD:

Utilizar sistemas de enchimento automático das latas, garrafas, frascos e jarros que incorporem um circuito fechado de recuperação dos líquidos derramados;

Nas indústrias do óleo, dos alimentos conservados com óleo vegetal ou dos alimentos oleosos, utilizar tanques com dispositivos de recuperaçaõ de óleo.

5.1.4.6 Evaporação

Seleção e utilização de agentes de limpeza e desinfeção que causem menos danos ao ambiental, mas com uma ação efetiva de limpeza;

Utilizar sistemas CIP em circuitos fechados e garantir a sua utilização de forma otimizada, através, da medição da turbidez, condutividade, ou pH, e no doseamento automático 

dosprodutos químicos em concentrações corretas;

Utilizar sistemas de uso sónico em equipamentos/sistemas ou quando a solução de limpeza se torna altamente poluente, tais como sistemas UHT, sistemas de separação de 

membrana das plantas, e na limpeza preliminar de evaporadores e secadores;

Onde se verifiquem variações no pH dos fluxos de águas residuais dos CIP e de outras fontes, recorrer à neutralização das águas residuais alcalinas e ácidas num tanque de 

neutralização;

Minimizar o uso de EDTA, utilizando-o apenas quando for necessário, com a freqência necessária e minimização da quantidade utilizada, por exemplo, através da reciclagem das 

soluções de limpeza;

Em todas as instalações FDM opnde ocorram frituras, é MTD recircular e queimar os gases de exaustão.

Quando se seleciona produtos químicos para desinfetar e esterilizar equipamentos e instalações, evitar a utilização de biocidas oxidantes halogenados, exceto nos casos em que 

as alternativas não são eficazes.

5.1.4 MTD adicionais, para alguns processos e operações unitárias, aplicadas num grande número de instalações FDM

5.1.4.1 Receção de materiais-primas/despacho de cargas

Quando os veículos estão estacionados e durante a descarga das matérias-primas e a carga do produto acabado, desligar o motor do veículo e a unidade de refrigeração (caso 

exista), e providenciar uma fonte de energia alternativa;

5.1.4.2 Centrifugação/separação

Em todas as instalações FDM onde se realize a operação  de centrifugação, é MTD operar as centrífugas de forma a minimizar a descarga de produto no fluxo de resíduos.

5.1.4.3 Combustão

Em todas as instalações FDM onde exista combuistão, é MTD atingir um nível de emissão de COT <50 mg/m3.

5.1.4.4 Fritura

Otimizar a reutilização da água de arrefecimento em circuitos abertos, por exemplo, para limpeza;

5.1.2 Colaboração com as atividades a montante e jusante

Procurar a colaboração dos parceiros a jusante e montante, para criar uma cadeia de responsabilidade ambiental, reduzir a poluição e proteger o meio ambiente como um todo.

5.1.3 Limpeza de equipamentos e da instalação

Remover os resíduos das matérias-primas o mais cedo possível após o processamento e limpar as áreas de armazenamento das matérias-primas com frequência;

Fornecer e utilizar dispositivos de retenção de sólidos no sistema de drenagem dos pavimentos e assegurar a sua limpeza e inspeção regulares, por forma a evitar o arrastamento 

de matérias sólidas para as águas residuais;

Otimizar a utilização de limpeza a seco (incluindo sistemas de vácuo) dos equipamentos e instalações, mesmo de derrames antes de efetuar quaisquer operações de lavagem para 

obter os níveis de higiene exigidos;

Pré-humedecer o chão e o equipamento para amaciar os resíduos secos ou queimados antes da limpeza com água;

Gerir e minimizar o uso da água, energia e detergentes;

Equipar as mangueiras, usadas na limpeza manual, de dispositivos manuais de controlo de fluxo;

Utilizar sistemas de regulação da pressão da água, nomeadamente através de bicos;

Evitar manter as zonas com ar condicionado e refrigeradas mais frias que o necessário;

Otimizar a pressão de condensação dos sistema de frio;

Descongelar regularmente os sistemas de frio;

Manter os condensadores dos sistemas de frio limpos;

Assegurar que o ar que entra nos condensadores está o mais frio possível ;

Em todas a instalações FDM onde ocorra evaporação, é MTD recorrer a evaporadores de multi-efeito de forma a otimizar a recompressão do vapor, em função da disponibilidade 

de calor e vapor na instalação, para concentrar líquidos.

5.1.4.7 Congelação e refrigeração

Prevenir a emissão de substâncias prejudiciais à camada de ozono através, por exemplo, da não utilização de substâncias halogenadas como fluídos refrigerantes.

Otimizar o funcionamento dos sistemas de  arrefecimento para evitar uma purga excessiva da torre de arrefecimento;

Instalar placas permutadoras de calor para pré-arrefecimento da água gelada com amónia, antes do arrefecimento final num tanque de acumulação de água gelada com um 

evaporador de serpentina;

Recuperar o calor do equipamento de arrefecimento. É possível atingir temperaturas na ordem dos 50-60º C.

5.1.4.9 Embalagem

Otimizar a temperatura de condensação;

Recorrer ao descongelamento automático dos evaporadores de refrigeração;

Operar sem descongelação automática durante curtas paragens de produção;

Minimizar as perdas por transmissão ou ventilação a partir de salas de refrigeradas e câmaras frigoríficas.

5.1.4.8 Arrefecimento

5.1.4.10 Utilização e produção de energia

Instalações onde o calor e eletricidade produzidos podem ser re-afetados, como por exemplo, na fabricação de açucar, produção de leite em pó, secagem de soro de leito 

coalhado, produção instantânea de café, preparação de cerveja e destilação, recorrer à utilização combinada de calor e eletricidade em instalações novas ou alterações 

substanciais, ou em instalações que renovem o seu sistema energético;

Utilizar bombas de calor para recuperar o calor proveniente de várias fontes;

Desligar o equipamento quando não está a ser utilizado;

Minimizar as cargas nos motores;

Otimizar o design das embalagens, incluindo o peso e volume do material e a percentagem de material reciclado, por forma a reduzir a quantidade utilizada e minimizar a produção 

de resíduos;

Comprar matérias-primas e subsidiárias a granel;

Efetuar a recolha seletiva dos resíduos de embalagens;

Minimizar a sobrelotação das embalagens durante o embalamento.

Minimizar as perdas nos motores;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D0163&from=EN#ntr4-L_2013100PT.01000301-E0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D0163&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D0163&from=EN
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Para reduzir o nível de ruído, utilizar silenciadores na entrada e saída de ar.

5.1.4.13 Sistemas de vapor

Maximizar o retorno dos condensadores;

Evitar perdas de vapor de expansão a partir da recuperação dos condensados;

Captar unicamente a quantidade de água necessária

5.1.4.12 Sistemas de ar comprimido

Verificar o nível de pressão e, se possível, reduzi-lo;

Otimizar a temperatura de entrada do ar;

Utilizar mecanismos de velocidade variável para minimizar o consumo de energia em ventiladores e bombas;

Aplicar isolamento térmico, por exemplo, em tibagens, depósitos e equipamentos usados no transporte, armazenamento ou tratamento de substâncias acima ou abaixo da 

temperautra ambiente, e nos equipamentos usados nos processos que envolvem aquecinmento ou arrefecimento

Aplicar controladores de frequência nos motores.

5.1.4.11 Utilização de água

Aplicar e manter uma estrat+egia de controlo das emissões para o ar:

Definição do problema

Inventário das emissões locais, em condições normais e anormais de funcionamento;

Monitorização das maiores emissões;

Isolar tubagens não utilizadas;

Melhorar o funcionamento dos purgadores de vapor;

Reparar as perdas/fugas de vapor;

Minimizar as purgas das caldeiras

5.1.5 Minimizar as emissões para o ar

5.1.6 Tratamento de águas residuais

Aplicar uma remoção inicial de sólidos na instalação FDM;

Remover óleos e gorduras usando equipamento de recolha de gorduras na instalação FDM (separador de hidrcarbonetos), se as águas residuais contiverem gordura animal pu vegetal;

É MTD utilizar uma combinação apropriada das seguintes técnicas:

Avaliar e selecionar técnicas de controlo de emissões para o ar

Recolher os gases residuais, os odores e as partículas na fonte e conduzi-las para o equipamento de tratamento e redução;

Otimizar o arranque e paragem do equipamento de redução das emissões para o ar, de forma a assegurar que estão sempre a operar de forma eficiente quando a redução é 

necessária;

A menos que especificado de outra forma, e nos casos em que as MTD integradas no processo destinadas à minimização das emissões para o ar não permitam o alcance dos 

níveis de emissão entre 5 - 20 mg/m3N para partículas secas, 35 - 60 mg/m3N para partículas húmidas ou colantes e <50 mg/m3N para COT, aplicar técnicas de redução para 

atingir estes níveis.

Onde as MTD integradas no processo não permitam a eliminação de odores incómodos, aplicar técnicas de redução.

Utilizar o metano (CH4) produzido durante o tratamento anaeróbio para produção de calor e/ou energia.

Quando é requerido tratamento adicional para atingir os níveis indicados no BREF ou para atingir determinados limites de descarga, as seguintes técnicas estão disponíveis:

Remover azoto biologicamente;

Aplicar precipitação para remover o fósforo, simultaneamente com o tratamento de lamas ativadas, se aplicável;

Utilizar filtração no tratamento de águas residuais;

Aplicar equalização de fluxo e caudal;

Aplicar neutralização às  águas residuais fortemente ácidas ou alcalinas;

Aplicar sedimentação às águas residuais que contêm sólidos suspensos;

Aplicar flotação com ar dissolvido;

Aplicar tratamento biológico

Estabilização;

Espessamento;

Desidratação;

Secagem, se puderem ser usados calor natural ou calor recuperado a partir dos processos da instalação.

5.1.7 Derrames acidentais

Remover prioritariamente as substâncias perigosas e de alto risco;

Aplicar membranas de filtração.

Quando a qualidade da água residual é apropriada para a reutilizaçaõ no processo FDC, é MTD:

Reutilizar a água depois de ter sido esterilizada e desinfetada, evitando o uso de cloro ativo, e que se encontra de acordo com as normas estabelecidas na Diretiva 98/83/EC.

É MTD tratar as lamas das águas residuais usando uma ou a combinação das seguintes técnicas:

Elaborar, implementar e testar regularmente um plano de emerg~encia;

Investigar todos os acidentes ocorridos, os erros cometidos e manter registos.

5.2 MTD ADICIONAIS PARA DETERMINADOS SETORES FDM

5.2.1 Setor da carne e aves de capoeira

Descongelar a carne em câmaras frigorificas com temperaturas controladas, durante 18 - 24 horas;

Em geral, para prevenir acidentes e minimizar os seus danos no ambiente, é MTD:

Identificar potenciais fontes de incidentes/emissões acidentais que possam causar dano no ambiente;

Avaliar a probabilidade desses potenciais incidentes/emissões acientais ocorrerem e respetiva gravidade, por exemplo, através de um estudo de risco;

Identificar potenciais incidentes/emissões acidentaisn para os quais é necessário controlo adicional para evitar a sua ocorrência;

Identificar e implementar as medidas de controlo necessárias para evitar a ocorrência de acidentes e minimizar os seus danos no ambiente;

Utilizar peixe de alta qualidade, assegurando colaboração com fornecedores a montante.

Operar programas de manutenção regulares para garantir esfola eficiente.

Descongelar cavala, imergindo-a e fazendo borbulhar ar através dela, em recipientes cheios com água. O nível da água é mantido por recirculação e usando interruptores de nível, 

atingindo um consumo de água <2 m3/t de peixe cru.

Evitar o uso de gelo usando uma mistura adequada de matérias-primas refrigeradas e congeladas;

Doseamento de especiarias e outros ingredientes sólidos a partir de um contentor apropriado em vez de sacos de plástico;

Paragem automático do fluxo de água quando os enchedorres de salsisha e equipamentos similiares não estão a ser usados, em paragens ou intervalos de produção.

5.2.2 Setor do peixe e marisco

Minimizar o tempo de armazenamento para manter a qualidade ótima do peixe
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Descongelar peixe-branco, imergindo- e fazendo borbulhar ar através dele, em recipientes cheios com água. O nível da água é mantido usando interruptores de nível, atingindo um 

consumo de água de 1,8 - 2,2 m3 / t de peixe cru.

Descongelar camarões, imergindo-os em recipientes cheios com água da casca filtrada, se disponível. O nível da água é mantido por recirculação e utilizando interruptores 

accionado de nível (ver Secção 4.2.2.1), ou usando comutadores accionados de nível (ver Secção 4.2.2.2)

Ao filetar:

Remover as espinhas e as restantes partes dos filetes de peixe por dois conjuntos de facas rotativas;

Onde são necessários bicos de água ou sistemas de limpeza por pulverização, instalá-los com sensores de presença (ou seja, operação intermitente);

Uma redução de 60 a 75% no consumo de água pode ser obtida por:

Removendo bicos de pulverização desnecessários para que a água só seja adicionada quando necessário;

Evitar escalar o peixe se o mesmo for posteriormente esfolado.

Quando a escala é realizada, ou seja, onde o peixe não é subsequentemente esfolado, usar água residual limpa reciclada recirculada para lavagem prévia de peixe e ajustar 

adequadamente a operação do escalador pesando a quantidade certa de escamas para um fluxo de água específico.

Remover e transportar a pele e a gordura do tambor de esfoliação usando sucção a vácuo.

Remover e transportar gordura e vísceras da cavala por sucção a vácuo.

Usar correias transportadoras de malha fina para transportar produtos sólidos, subprodutos e resíduos, para permitir a separação da água.

Reduzir tanto o número quanto o tamanho de bicos de pulverização (economia de água de cerca de 75%).

5.2.3 Setor da fruta e legumes

Em situações em que o armazenamento não pode ser evitado, minimizar os tempos de armazenagem e evitar a refrigeração da fruta, dos legumes e subprodutos destinados a 

alimentação animal (sempre que as condições atmosféricas não aumentem a degradação ou afetem a qualidade)

Efetuar a separação a seco da matéria-prima rejeitada:

Recolher os sólidos das operações de sedimentação e/ou filtração em vez de os descarregar na ETAR;

Substituindo os bicos de pulverização que levam o peixe do corte da cauda por um dispositivo mecânico;

Substituindo os bicos de pulverização para a limpeza das rodas motrizes por parte da filetagem com dispositivos mecânicos;

Substituindo os bicos existentes por bicos com menor consumo de água;

Usando bicos de pulverização de água pulsante, isto é, alternando a abertura e o fecho do abastecimento de água usando uma válvula automática;

Substituindo o dreno de resíduos pelos cinturões de drenagem e fechando os bicos no dreno de resíduos. Os resíduos serão separados da água do processo diretamente perto da 

máquina de filetagem, resultando num curto tempo de contato.

No processamento de óleo vegetal, usar calor gerado no DT na primeira etapa do processo de destilação da miscela;

Usar o calor da reação exotérmica proveniente da hidrogenação do óleo vegetal para aquecer o produto à temperatura necessária de forma a produzir vapor mais tarde na reação. 

Gera-se energia (vapor) na ordem dos 25 - 125 kWh/t ( 90 - 450 MJ/t) (40 - 200 kg/t) de óleo refinado;

Utilizar bombas de água para criar vácuo auxiliar suficiente para a secagem do óleo, "oil degassing" ou para minimizar a oxidação do óleo;

Recuperar o hexano proveniente dos condensadores de vapor através da utilização de um separador gravítico e de um fervedor final;

Utilizar um scrubber para recuperar o hexano existente nos gases incondensáveis, com o objetivo de reduzir as emissões de compstos orgânicos voláteis (COV);

Descarcar a fruta e legumes através de um processo de vapor por lote ou através de um processo contínuo de vapor, sem recorrer a água fria para condensar o vapor e, se não 

for possível o vapor para pelar, usar a pelagem cáustica a seco, a menos que as exigências da receita não permitam utilizar estes métodos;

Arrefecer a fruta e os legumes passando-os por água fria, antes de os congelar;

Otimizar a reutilização de água com ou sem tratamento, dependendo das operações unitárias que necessitem de água e da qualidade exigida, assegurando que se mantém uma 

adequada higiene e os niveis de qualidade alientar.

5.2.4 Setor dos óleos vegetais e setor das gorduras

Utilizar um dessolventilador/tostador (DT) com fluxo contracorrente na extração de óleos vegetais;

Substituir pasteurizadores batch por pasteurizadores em contínuo;

Utilizar troca de calor regenerativo na pasteurização;

Reduzir a frequência de limpeza de centrífugas, através da melhoria da filtração e clarificação preliminar do leite;

Usar o sistema just-in-time component filling (diversificação dos produtos o mais tarde possível, de preferênia apenas antes do enchimento) para evitar perdas e minimizar a 

poluição da água;

Maximizar a recolha do produto diluído, mas não contaminado, dos enxaguamentos iniciais dos CIP (Cleanning in place), e da lavagem de equipamentos e tubagens, por deteção 

imediata de pontos de transição entre o produto e fase da água. Isso pode ser feito através, por exemplo, medindo o volume usando o fluxo ou transmissores de densidade, 

medindo a densidade usando transmissores de condutividade e usando sensores de turbidez da luz difusa para diferente a água do produto;

Utilizar ciclones para reduzir a poeira h+umida emitida em todo o processo de extração de óleos vegetais, para atingir níveis de emissão de partículas húmidas < 50 mg/Nm3
;

Refinar os óleos crus por refinação física, ou se tiverem uma acidez inferior a 2%, por refinação química;

Desodorizar os óleos vegetais através de um scrubber duplo em combinação com um sistema de arrefecimento de passagem único.

5.2.5 Setor dos lacticínios

Homogeneizar parcialmente o leite;

5.2.5.2 Produção de leite em pó

Produzir leite em pó utilizando evaporadores de multi-efeito, otimizar a recompressão de vapor relacionado com a disponibilidade de calor e energia na instalação, concentrar o 

leite líquido amtes da atomização, seguindo de secador de leite fluidizado;

Utilizar um alarme de incêndio inicial, por exemplo, um detetor de monóxido de carbono (CO), para reduzir o perigo de explosão nos atomizadores;

Atingir os níveis de consumo de emissão referidos na tabela 5.3 do BREF.

Para grandes instalações com tubagens muito ramificadas, usar  vários sistemas CIP pequenos, em vez dum sistema CIP centralizado;

Reutilizar a água de refrigeração, a água das lavagens, os condensados produzidos em operações de evaporação e secagem e outros fluxos de água, para lavagens ou 

enxaguamentos, sempre que isso não colocar problemas de higiene e segurança.

Atingir os níveis indicados no Quadro 5.2 e quadro 5.3. Estes níveis são indicativos do consumo e de emissões susceptíveis de ser atingidos aplicando MTD incorporadas nos 

processos. O facto de se tratar de intervalos de valores reflete a diversidade de condições operacionais. Os consumos energéticos podem variar devido, por exemplo, aos 

volumes de produção. Nos climas mais quentes, pode ser necessária mais energia para regrigeração e vice-versa. O consmo de água e o volume de águas residuais podem variar, 

por exemplo, com a gama de priodutos fabricados, o tamanho dos lotes  e as operações de limpeza. O volume de águas residuais pode ser inferiro ao consumo de água, porque 

muitas unidades do setor leiteiro medem as entradas de água de refrigeração, mas não o volume das descargas dessa água. Nos climas mais quentes, pode haver perdas de água 

por evaporação.

5.2.5.1 Produção de leite para o mercado

 Atingir os níveis de consumo de emissão referidos na tabela 5.2 do BREF.

Utilizar o calor do soro de leite quente para pré-aquecer o leite para queijo;

Maximizar a recuperação e uso do soro;

5.2.5.3 Produção de manteiga

Remover os resíduos de manteiga das tubagens utilizando um bloco de manteiga arrefecida empurrado por ar comprimido;

Enxaguar o aquecedor de creme de leite desnatado antes de o limpar

5.2.5.4 Produção de queijo
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Separação do soro salgado;

Redução da gordura e dos finos no soro;

Minimizar a ocorrênciade soro ácido e drenar o topo ou plataforma das cuba de salga para evitar o derramamento de salmoura para o sistema de tratamento de águas residuais;

Lavar a pasta de amido, usando um fluxo em contracorrente, antes de ser desidratado e seco.

5.2.7 Setor do Açúcar

Reciclar o transporte de água;

Utilizar um evaporador de condensados para extração do açucar de beterraba;

Produzir soro em pó utilizando evaporadores de multi-efeitos, otimizar a recompressão de vapor relacionado com a disponibilidade de calor e energia na instalação, concentrar o 

leite líquid antes da atomização, seguindo de secador de leite fluidizado.

5.2.5.5 Produção de gelados

Atingir os níveis de consumo e emissão indicados na tabela 5.4 do BREF

5.2.6 Produção de amido

Otimizar a reutilização de água de processo e/ou suco de frutas de batata no processo de fabrico de amido de batata.

Reutilizar as águas da pasteurização de garrafas:

Atingir um consumo especifico de água de 0,35 - 1 m3/hl de cerveja produzida.

5.2.9.2 Setor da produção de vinho

Após a estabilização a frio do vinho, reutilizar a solução de limpeza alcalina e quando a esta não puder ser mais  reutilizada e o pH ainda for suficientemente alto para interromper o 

funcionamento da ETAR, aplicar auto-neutralização, ou noutro caso, se os níveis de pH e o fluxo não interromperem a operação da ETAR, libertar gradualmente a solução de 

limpeza para a ETAR.

Utilizar sistemas de lavagem de garrafas de múltiplo estágio;

Otimizar o consumo de água da zona de lavagem na máquina de limpeza de garrafas, por controlo do caudal de água, através da instalação de uma válvula automática de fecho da 

alimentação de água, no caso da paragem da linha e utilizar água fresca nas últimas duas fiadas de injetores de lavagem;

Reutilizar a solução de lavagem das garrafas após sedimentação e filtração.

5.2.9.1 Setor da produção de cerveja

Otimizar a reutilização de água quente do arrefecimento do mostro e recuperar o calor do cozimento do mostro;

Durante a fabricação do café instantâneo, após secagem, aglomerar o pó para fazer grânulos, em seguida, reciclar o restante pó e aplicar redução do ar.

5.2.9 Produção de bebidas

Se o CO2 é utilizado na instalação, utilizar CO2 recuperado do processo de fermentação ou CO2 que é subproduto de outro processo, para evitar a produção de CO2 diretamente 

derivado da queima de combustíveis fosséis;

Recuperação de leveduras dos processos de fermentação;

Quando são utilizadas terras de diatomáceas como agentes filtrantes, efetuar a recolha dos materiais residuais para possível reutilização e/ou eliminação;

Evitar secar a polpa da beterraba se existir mercado para a polpa de beterraba prensada, ou secar a polpa da beterraba utilizando secadores a vapor, ou secadores a altas 

temperaturas combinado com medidas para reduzir as emissões para o ar. As medidas de redução as emissões para o ar incluem, por exemplo, minimizar a quantidade de 

pequenas partículas de beterraba seca, secar até um máximo de 91% de matéria seca, pressão mecânica da polpa anmtes da secagem, minimizar a quantidade de melaço 

acrescentando antes da secagem e otimizar o funcionamento dos ciclones e "spray scrubbers"

5.2.8 Setor do Café

Ao torrar o café, recircular o ar do torrador de volta ao torrador.

Aplicar técnicas de redução no  processo de torrefação de café, onde as MTD integradas no processo, que minimizam as emissões de ar, pela seleção e uso de substâncias e na 

aplicação de técnicas, não atingem níveis de emissão de 5 a 20 mg/Nm3 para poeira seca; <50 mg / Nm3 TOC para café torrado leve (este nível é mais difícil de conseguir à medida 

que aumenta a escuridão da torrefação, ver Secção 3.2.39.2)

Na produção de café instantâneo, usar o calor residual do extrato de café líquido quente para aquecer a água de processo antes da extração, e uso de permuta de calor em contra-

corrente para utilizar o calor do secador por pulverização dentro do setor de torrefacção.

Utilizar a água do processamento de glúten (no passo de separação de proteína) para processos de lavagem e agitação de fibras e germes no processamento de amido de milho.
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alternativa implementada

Motivo da não aplicabilidade

1. A avaliar Está a ser estudada, os resultados de uma auditoria energética

1. a)

1. b)

1. c)

1. d)

1. d) i.

1. d) ii.

1. d) iii.

1. d) iv.

1. d) v.

1. d) vi.

1. d) viii.

1. d) ix.

1. e)

1. f)

1. f) i.

1. f) ii.

1. f) iii.

1. f) iv.

1. g)

2. A avaliar

3. Sim Foi realizada uma auditoria energética.

4.

4. a) Sim 

4. b) Sim 

4. c) Sim 

4. c) i. Sim 

4. c) ii. Sim 

4. c) iii. Sim 

4. d) Sim 

4. e) Sim 

4. f) Sim 

5. Não aplicável Efetuamos o controlo energético mensalmente.

5. a) Não aplicável

5. b) Não aplicável

5. c) Não aplicável

6. Não aplicável Não temos outras instalações próximas, mas mesmo assim era de dificil aplicabilidade.

7. Não aplicável

7. a)

7. b)

7. c)

7. d)

7. e)

7. f)

8.

8. a)

8. b)

8. c)

9. Não aplicável

10. Sim 

10. a)

10. b)

10. c)

10. d)

10. e)

11. Não aplicável

12. Não aplicável

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 – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

BREF - Eficiência energética (ENE) | Data de adoção: 02/2009

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

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: 

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)

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

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:

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; 



12. a)

12. b)

12. c)

12. d)

12. e)

12. f)

13. Não aplicável

13. a)

13. b)

13. c)

13. d)

13. e)

14. Sim Toda a produção é comandada por um sistema informático.

14. a)

14. b)

14. c)

15. Sim Plano integrado no Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001

15. a)

15. b) Sim 

15. c)

15. d) Sim 

15. e) Sim Faz parte das competências da Manutenção.

16. A avaliar

17. A avaliar Em função do relatório da auditoria energética.

17. a)

17. b)

17. c)

17. c) i.

17. c) ii.

17. c) iii.

17. c) iv.

17. c) v.

17. d) 

17. e)

17. f)

18. A avaliar Em função do relatório da auditoria energética.

18. a)

18. b)

19. Sim Controlo das temperaturas no secador.

19. a) Sim Controlo das temperaturas no secador.

19. b) Sim Atividade da Manutenção

20. Não aplicável

21. Sim 

21. a) Sim 

21. b) Sim 

21. c) Sim 

21. d) Sim 

22.

23. Sim 

23. a) Sim 

23. b) Sim 

23. c) Sim 

23. d) Sim 

24.

24. a) Sim 

24. b) Sim 

24. b) i. Sim 

24. b) ii. Sim 

24. b) iii. Sim 

24. b) iv. Sim 

24. b) v.

24. b) v. 1. Sim 

24. b) v. 2. Sim 

24. b) v. 3. Sim 

24. b) vi. Sim 

24. b) vii. Sim 

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 eficaz 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;

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; 

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: 

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:

Instalação ou remodelação do sistema

Uso de motores energeticamente eficientes (EEM). 

Dimensionamento adequado dos motores

Instalação de sistemas de variação de velocidade (VSD)

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);

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

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.



24. b) viii. Sim 

24. v) ix Sim 

24. c) Sim 

24. c) i. Sim 

24. c) ii. Sim 

25.

25. a)

25. b)

25. c)

25. d)

25. e)

25. f)

25. g)

25. h)

25. i) Sim 

25. j)

25. k)

25. l) Sim 

25. m) Sim 

25. n) Sim 

26. Sim 

26. a)

26. b)

26. c)

26. d)

26. e)

26. f)

26. g)

26. h)

26. i)

26. j)

26. k)

27. Não aplicável Não temos sistemas AVAC

27. a)

27. b)

27. c)

27. d)

27. e)

27. f)

27. g)

27. h)

27. i)

27. j)

27. k)

27. l)

27. m)

27. n)

27. o)

27. p) Não aplicável

27. q) Não aplicável

27. r) Não aplicável

27. s) Não aplicável

27. t) Não aplicável

28. Sim 

28. a) Sim 

28. b) Sim 

28. c) Sim 

28. d) Sim Sensores de atividade.

28. e) Sim 

29. Não aplicável

29. a) Não aplicável

29. b) Não 

29. c) Não aplicável

29. d) Não aplicável

29. e) Sim 

29. f) Não aplicável

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: 

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

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)

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.

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

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

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



29. g) Não aplicável

29. h) Não aplicável

29. i) Sim 

29. j) Não aplicável

29. k) Sim 

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 de vapor sobreaquecido



Processo n.º: 450.10.02.02.006236.2014.RH4

Utilização n.º: A009288.2014.RH4

Início: 2014/07/14

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

País* Portugal

Número de Identificação fiscal* 502832541

Nome/Denominação Social* RIPEC ALIMENTAÇAO ANIMAL LDA.

Morada* BECO DO AVENAL - APARTADO 110

Localidade CALDAS DA RAINHA

Código Postal 2504-910

Concelho* Caldas da Rainha

Telefones 262837310

Fax 262837311

Localização

Designação da captação RENOVAÇÃO

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela CHARNECA

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Pinhal Litoral / Leiria / Monte Redondo

Longitude -8.86113

Latitude 39.89109

Região Hidrográfica RH4 :: Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica 136 :: Lis

Sub-Bacia Hidrográfica 04LIS0705 :: Ribeiro de Porto Longo

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:

Método Rotopercussão

Profundidade (m) 20.0

Diâmetro máximo (mm) 250.0

Profundidade do sistema de extração (m) 18.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Potência do sistema de extração (cv) 1.0
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Volume máximo anual (m3) 400.0

Mês de maior consumo junho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

60

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria LIMPEZA E TRANSFORMAÇÃO DE CEREAIS

CAE Principal 10912 : Fabricação de alimentos para animais de criação (exceto para aquicultura)

Condições Gerais

1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.

2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.

3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.

5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.

7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.

13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.

17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.
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Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 60 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade mensal.
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador],
[Volume extraído], [Observações].
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.

A Administradora Regional da ARH do Centro
(Ao abrigo da subdelegação de competências publicada

no Despacho n.º 9489/2013, de 19 de julho)

Celina Carvalho

3/4 -
A009288.2014.RH4



Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.004170.2018.RH4A

Utilização n.º: A009734.2020.RH4A

Início: 2020/06/02

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00128327

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 502832541

Nome/Denominação Social* RIPEC ALIMENTAÇAO ANIMAL LDA.

Idioma Português

Morada* AVENAL - APARTADO 110

Localidade* CALDAS DA RAINHA

Código Postal 2504-910

Concelho* Caldas da Rainha

Telefones 244249740

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação Furo - Ripec Alimentação Animal

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Lagoa Cova - Monte Redondo

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Pinhal Litoral / Leiria / Monte Redondo

Longitude -8.860636

Latitude 39.891513

Região Hidrográfica Vouga, Mondego e Lis

Bacia Hidrográfica Lis

Sub-Bacia Hidrográfica PT04LIS0705 :: Ribeiro de Porto Longo

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Massa de água PTO10_C2 :: LEIROSA - MONTE REAL

Classificação do estado/potencial ecológico
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa
de água

Bom

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |_|

Empresa executora da pesquisa

Empresa executora da pesquisa licenciada |_|

Identificação da empresa de pesquisa LEIRISONDA - FUROS CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA, LDA
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Perfuração:

Método Rotary com circulação directa

Profundidade (m) 98.0

Diâmetro máximo (mm) 440.0

Profundidade do sistema de extração (m) 67.0

Cimentação anular até à profundidade de (m) 35.0

Nº ralos 4

Localização dos ralos (m) 34,8-40.7; 46,6-52,5; 58,4-64,3; 70,2-82,0

Revestimento:

Tipo PVC

Profundidade (m) 98.0

Diâmetro máximo da coluna (mm) 140.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 3.0

Caudal máximo instântaneo (l/s) 2.900

Volume máximo anual (m3) 5000.0

Mês de maior consumo julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

450

Nº horas/dia em extração 3

Nº dias/mês em extração 30

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria Produção de alimentos compostos para animais

CAE Principal 10912 : Fabricação de alimentos para animais de criação (exceto para aquicultura)

Condições Gerais

1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.

2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.

3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.

5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do
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Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.

7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.

13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.

17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.

Outras Condições

1ª A captação será exclusivamente utilizada para as finalidades identificadas neste Título, no local supra indicado, fim que não pode ser
alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.

2ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de
resíduos de qualquer natureza.

3ª Caso venha a surgir conflito com outros utilizadores do mesmo aquífero, cujas captações já existam localizadas a uma distância
inferior a 100 metros, bem como de eventual interferência com captações de abastecimento público, a utilização desta captação será
condicionada aos resultados de um estudo hidrogeológico, com realização de ensaio de caudal, cuja realização ficará a cargo do
utilizador.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 450 (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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