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Nº TUA TUA20180529000422

REQUERENTE Dimoldura, Molduras e Componentes, SA

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 503504742

ESTABELECIMENTO Dimoldura, Molduras e Componentes, SA

LOCALIZAÇÃO Parque Industrial S. Domingos, Lote 1

CAE 16291 - Fabricação de outras obras de madeira

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 PL20161117000978 X X

Categoria 6.7 - 
Instalação de 
tratamento de 
superfície de 
matérias, objetos 
ou produtos, que 
utilizem 
solventes 
orgânicos, 
nomeadamente 
para operações 
preparação, 
impressão, 
revestimento, 
desengordurame
nto, 
impermeabilizaç
ão, colagem, 
pintura, limpeza 
ou impregnação 
com um solvente 
orgânico, com 
uma capacidade 
de consumo 
superior a 150 kg 
de solventes por 
hora ou a 200 t 
por ano. 
Capacidade 
instalada: 655 t
/ano

29-05-
2018

28-05-
2021 - Não

Deferido 
condicionad
o

Agência 
Portugu
esa do 
Ambient
e

PCIP PL20200109000049 X X

Categoria 6.7 - 
Instalação de 
tratamento de 
superfície de 
matérias, objetos 
ou produtos, que 
utilizem 
solventes 
orgânicos, 
nomeadamente 
para operações 
preparação, 
impressão, 
revestimento, 
desengordurame
nto, 
impermeabilizaç
ão, colagem, 
pintura, limpeza 
ou impregnação 
com um solvente 
orgânico, com 
uma capacidade 
de consumo 
superior a 150 kg 
de solventes por 
hora ou a 200 t 
por ano. 
Capacidade 
instalada: 254 t
/ano

06-11-
2020

28-05-
2021 - Não

Deferido 
comdiciona
do

Agência 
Portugu
esa do 
Ambient
e

 

LOCALIZAÇÃO
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Norte Delfim Pina e Outros

Sul Arruamento

Este Arruamento

Oeste Caminho

Área impermeabilizada não coberta (m2) 17 741,00

Área coberta (m2) 13 449,00

Área total (m2) 31 190,00

LOC1.1 - Mapa

LOC1.5 - Confrontações

LOC1.6 - Área do estabelecimento



ESTADO: Emitido

DATA DO DOCUMENTO: 11/11/2020

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: D20201109001843

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: ef69-7b67-c0dc-704d

PÁG. 
/5 18

Localização Parque industrial

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

T000144 O presente Título Único Ambiental (TUA) éuma alteração não substancial e 
substitui na íntegra o TUA emitido em 29-05-2018

- -

T000006

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

T000007

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

T000118

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

T000145

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

Período de Exploração RAA

T000008 Registar os acontecimentos, respetivas consequências, correções e ou ações 
corretivas, caso ocorra um acidente ou incidente.

Período de Exploração RAA

T000009 Registar os acontecimentos, respetivas consequências, correções e ou ações 
corretivas, caso se verifique incumprimento das condições do TUA.

Período de Exploração RAA

T000010
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

T000097 Apresentar relatório síntese da execução das acções previstas no PDA. Período de Exploração RAA

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

LOC1.7 - Localização

 

EXPLORAÇÃO

EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir



ESTADO: Emitido

DATA DO DOCUMENTO: 11/11/2020

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: D20201109001843

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: ef69-7b67-c0dc-704d

PÁG. 
/6 18

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

T000120 Apresentar evidências da comunicação à ECL e APA de qualquer alteração na 
instalação com implicações neste TUA.

Período de Exploração RAA

T000121

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

período de Exploração RAA

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

T000011

Elaborar o relatório de base, de acordo com as Diretrizes da CE respeitantes 
aos relatórios de base - Comunicação da Comissão 2014/C 136/03, JOUE de 
06.05.2014 - a documentação submetida pelo operador neste âmbito encontra-
se em análise, não sendo ainda possível concluir se a instalação se encontra 
em condições de usufruir da dispensa de apresentação do Relatório de Base 
previsto no Artigo 42º do diploma REI. A conclusão desta análise, será aditada 
ao TUA

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

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

T000012

Atendendo a que, se encontra em revisão o Documento de Referência de 
aplicação setorial, Reference Document on Best Available Techniques for 
Surface Treatment Using Organic Solvents – BREF STS, Comissão Europeia, 
de agosto de 2007, deverá o operador desencadear mecanismos de 
acompanhamento do mesmo, no sentido de avaliar quais as MTD 
eventualmente aplicáveis à instalação, que serão estabelecidas nesse âmbito, 
com vista à sua implementação.

Período de Exploração RAA

T000013

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

PDA - em avaliação PDA

T000122

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

Período de Exploração RAA

T000100
Manter as mangas se aspiração de partículas totais em suspensão (PTS) em 
boas condições de funcionamento. Sempre que necessário, proceder à sua 
substituição.

Período de Exploração RAA

Código
Matéria(s)-prima(s) e ou 

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

T000014Solventes Orgânicos
Efetuar o registo do consumo mensal /anual de solventes 
orgânicos, distinguindo as suas utilizações, por atividade 
desenvolvida.

Período de Exploração RAA

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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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

T000015 FF1 Cal01 12590

Caldeira de 
aquecimento 
de água 
para estufas 
e fornos de 
secagem

0,17 Gasóleo

T000016 FF2 Cal02 5220

Caldeira (a 
biomassa) 
do sistema 
de 
aquecimento 
do meio 
ambiente

1,16 Sólidos

T000017 FF3 Ch01 4912

Pulverizadora 
tapa poros, 
linha de 
envernizamento 
1

Não 
aplicável

Filtro de 
partículas 90,00

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

T000018 FF4 Ch2 4913

Túnel de 
vaporização 
de solvente, 
linha de 
envernizamento 
1

Não 
aplicável

T000019 FF5 Ch03 4915

Forno de 
secagem 
UV, linha de 
envernizamento 
1

Não 
aplicável

T000020 FF6 Ch04 4917

Pulverizadora 
de verniz, 
linha de 
envernizamento 
1

Não 
aplicável

Filtro de 
partículas 95,00

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

T000021 FF7 Ch05 4918

Estufa de 
secagem de 
solvente, 
linha de 
envernizamento 
1

Não 
aplicável

T000022 FF8 Ch06 4919

Forno de 
secagem 
UV, linha de 
envernizamento 
1

Não 
aplicável

T000023 FF9 Ch07 4920

Pulverizadora 
tapa poros, 
linha de 
envernizamento 
2

Não 
aplicável

Filtro de 
partículas 90,00

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

Túnel de 
vaporização 
de solvente, 
linha de 

EXP4 - Ar

EXP4.1 - Ar - Emissões pontuais
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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

T000024 FF10 Ch08 4921 envernizamento 
2

Não 
aplicável

T000025 FF11 Ch09 4922

Forno de 
secagem 
UV, linha de 
envernizamento 
2

Não 
aplicável

T000026 FF12 Ch10 4923

Pulverizadora 
de verniz, 
linha de 
envernizamento 
2

Não 
aplicável

Filtro de 
partículas 95,00

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

T000027 FF13 Ch11 4924

Estufa de 
secagem de 
solvente, 
linha de 
envernizamento 
2

Não 
aplicável

T000028 FF14 Ch12 4925

Forno de 
secagem 
UV, linha de 
envernizamento 
2

Não 
aplicável

T000029 FF15 Ch16 6044

Pulverizadora 
tapa poros, 
linha de 
envernizamento 
3

Não 
aplicável

Filtro de 
partículas 90,00

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

T000030 FF16 Ch17 6045

Estufa de 
secagem de 
tintas e 
vernizes, 
linha de 
envernizamento 
3

Não 
aplicável

T000031 FF17 Ch18 6046

Forno de 
secagem 
UV, linha de 
envernizamento 
3

Não 
aplicável

T000032 FF18 Ch19 6047

Pulverizadora 
de verniz, 
linha de 
envernizamento 
3

Não 
aplicável

Filtro de 
partículas 95,00

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

T000033 FF19 Ch20 6048

Túnel de 
vaporização 
de verniz, 
linha de 
envernizamento 
3

Não 
aplicável

T000034 FF20 Ch21 6049

Forno de 
secagem 
UV, linha de 
envernizamento 
3

Não 
aplicável

T000035 FF21 Ch22 13444

Exaustão de 
vapores de 
cola - 
revestimento 
com folha de 
madeira

Não 
aplicável

T000036 FF22 Ch23 13455

Exaustão de 
vapores de 
cola - 
revestimento 
com papel

Não 
aplicável
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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

T000037 FF23 Ch23a 7342
Pulverizadora 
de lacagem 
1

Não 
aplicável

Filtro de 
partículas

90,00

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

T000038 FF24 Ch24 12591

Túnel de 
vaporização 
de lacagem 
1

Não 
aplicável

T000039 FF25 Ch25 7344

Túnel de 
lâmpadas 
UV da 
lacagem 1

Não 
aplicável

T000040 FF26 Ch26 12588
Pulverizadora 
de lacagem 
2

Não 
aplicável

Filtro de 
partículas

95,00

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

T000041 FF27 Ch27 12589

Túnel de 
evaporação 
de lacagem 
2

Não 
aplicável

T000042 FF28 Ch28 12587

Túnel de 
lâmpadas 
UV da 
lacagem 2

Não 
aplicável

T000043 FF29 Ch29 11791 Pulverizadora 
de velatura

Não 
aplicável

Filtro de 
partículas

95,00

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

T000044 FF30 Ch30 11792
Túnel de 
evaporação 
de velatura

Não 
aplicável

T000045 FF31 Fil01 6052

Sistema de 
aspiração do 
pó de 
lixagem de 
verniz

Não 
aplicável

Filtro de 
partículas 99,50

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

T000046 FF32 Fil02 6053

Sistema de 
aspiração do 
pó de 
lixagem de 
verniz

Não 
aplicável

Filtro de 
partículas 99,50

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

T000047 FF33 Fil03 6054

Sistema de 
aspiração do 
pó de 
lixagem de 
verniz

Não 
aplicável

Filtro de 
partículas 99,50

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

T000048 FF34 Fil04 6055

Sistema de 
aspiração de 
aparas e 
poeiras de 
madeira

Não 
aplicável

Filtro de 
partículas 99,50

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

T000049 FF35 Fil05 6056

Sistema de 
aspiração de 
aparas e 
poeiras de 
madeira

Não 
aplicável

Filtro de 
partículas 99,50

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

T000050 FF36 Fil06 6057

Sistema de 
aspiração de 
aparas e 
poeiras de 
madeira

Não 
aplicável

Filtro de 
partículas 99,50

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

T000051 FF37 Fil07 6058

Sistema de 
aspiração de 
aparas e 
poeiras de 
madeira

Não 
aplicável

Filtro de 
partículas 99,50

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)
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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

T000052 FF38 Fil08 11793

Sistema de 
aspiração de 
aparas e 
poeiras de 
madeira

Não 
aplicável

Filtro de 
partículas 99,50

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

T000053 FF39 Fil09 11794

Sistema de 
aspiração do 
pó da 
lixagem do 
verniz

Não 
aplicável

Filtro de 
partículas 99,50

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

T000116 FF40 Fil10 13842

Sistema de 
aspiração de 
aparas e 
poeiras de 
madeira

Não 
aplicável

Filtro de 
partículas 99,50

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

EXP4.1.2 - Monitorização das fontes de emissão pontual

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

T000060 FF2

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3 2x por ano 6.0

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
inter-
nacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro n.º 
10 da parte 
2 do Anexo 
III do 
Decreto-Lei 
n.º 39/2018, 
de 11 de 
junho

T000059 FF2
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

650 mg/Nm3 2x por ano 6.0

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro n.º 
10 da parte 
2 do Anexo 
III do 
Decreto-Lei 
n.º 39/2018, 
de 11 de 
junho

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
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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

T000061 FF2 Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos 
em carbono 
total)

200 mg/Nm3 2x por ano 6.0 da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro n.º 
10 da parte 
2 do Anexo 
III do 
Decreto-Lei 
n.º 39/2018, 
de 11 de 
junho

T000123 FF2
Monóxido de 
Carbono 
(CO)

mg/Nm3 2x por ano 6.0

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

N.º 3 do Art.º 
13.º do 
Decreto-Lei 
n.º 39/2018, 
de 11 de 
junho

T000062
FF3, 6, 9, 
12, 15

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

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

Utilizar as 
normas ISO, 
as normas 
nacionais ou 
as normas 
internacionais 
que 
garantam a 
obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente

MTD43 do 
BREF STS

T000063
FF18, 23, 
26, 29

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

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

Utilizar as 
normas ISO, 
as normas 
nacionais ou 
as normas 
internacionais 
que 
garantam a 
obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente

MTD43 do 
BREF STS

T000095 FF31 a FF40

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

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

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13 
do Anexo II 
da Portaria 
n.º 190 B
/2018, de 2 
de julho

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
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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

T000096 FF3 a FF20

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos 
em carbono 
total)

- - 2x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Alínea a) do 
n.º 2 da 
Parte 6 do 
Anexo VII do 
Decreto-Lei 
n.º 127/2013

T000125 FF21 e FF22

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos 
em carbono 
total)

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

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13 
do Anexo II 
da Portaria 
n.º 190 B
/2018, de 2 
de julho

T000124 FF23 a FF30

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos 
em carbono 
total)

- - 2x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Alínea a) do 
n.º 2 da 
Parte 6 do 
Anexo VII do 
Decreto-Lei 
n.º 127/2013

T000143 FF31 a FF33 
e FF39

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos 
em carbono 
total)

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

Normas 
CEN, ou em 
caso de 
inexistência 
de normas 
CEN, 
aplicam-se 
as normas 
da ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que 
garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13 
do Anexo II 
da Portaria 
n.º 190 B 
/2018, de 2 
de julho

EXP4.1.4 - Medidas / Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual
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Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000064 A FF2 utiliza gasóleo como combustível no arranque do equipamento Período de Exploração RAA

T000065 Para a FF2, efetuar medição do parâmetro CO, para controlo das condições de 
combustão

Período de Exploração RAA

T000077
Para as fontes FF3 a FF20 e FF23 a FF30, calcular o valor de kg de COV/kg 
de entrada de sólidos para comparação com o VEA da MTD149 do BREF STS 
(0,25 kg de COV por kg de entrada de sólidos)

Período de Exploração Plano de Gestão de Solventes

T000068 As monitorizações a realizar '2x por ano' devem ser efetuadas duas vezes em 
cada ano civil, com intervalo mínimo de dois meses entre medições

Período de Exploração RAA

T000152

Na fonte FF2, no parâmetro PTS das fontes FF31 a FF40, e no parâmetro 
COV das fontes FF21, FF22, FF31 a FF33, FF39 e FF40, caso exista/venha a 
existir um histórico de dados de emissão, obtidos por medição, que evidencie o 
cumprimento das disposições previstas no n.o 4 do art.º 15º do Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 de junho, então a monitorização poderá passar a ser realizada 
com uma frequência de '1x de 3 em 3 anos' dando conhecimento disso à APA 
e à CCDR Centro

Período de Exploração RAA

T000153

Nas monitorizações a serem efetuadas ‘1 x de 3 em 3 anos’, caso se verifique 
um aumento dos caudais mássicos dos poluentes emitidos para valores 
superiores aos limiares mássicos mínimos constantes no Quadro 1 da Parte 1 
do Anexo II do Decreto-Lei n.º 39/2018, deverá a frequência de monitorização 
passar, desde logo, a ‘2 x / ano’, dando disso conhecimento à APA e à CCDR 
Centro

Período de Exporação RAA

T000071

Instalar um RTO para tratamento dos COV, de modo a passar a cumprir o 
previsto a alínea a) do n.º 1 do Artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 127/2018 e o 
VEA de 0,25 kg de COV por kg de entrada de sólidos (MTD 149 do BREF 
STS).

Até 2021 RAA

T000072 Registar o número de horas de funcionamento, associado a cada fonte de 
emissão de poluentes para a atmosfera

Período de Exploração RAA

T000073

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

Período de Exploração RAA

T000149

Para as fontes de emissão pontual FF3 a FF20 e FF23 a FF30, até 2020, 
cumprir os objetivos de emissão do COV estimados no Plano de Redução de 
Emissões anexo, em cumprimento com o previsto na alínea b) do n.º 1 do 
Decreto-Lei n.º 127/2013: 55000 kg COV/2020.

Até 2020 Plano de Gestão de Solventes

T000101

Para as fontes FF3 a FF20 e FF23 a FF 30, efetuar a medição do parâmetro 
COV com advertências de perigo H340, H350, H350i, H360D ou H360F (caso 
aplicável), se caudal >= 10 g/h, sendo o VLE de 2mg/Nm3, com uma 
frequência de 2x por ano (Ponto 1 da Parte 4 do Anexo VII do Decreto-Lei n.º 
127/2013, de 30 de agosto)

Período de Exploração RAA

T000102

Para as fontes FF3 a FF20 e FF23 a FF 30, efetuar a medição do parâmetro 
COV com advertências de perigo H341 ou H351 (caso aplicável), se caudal >= 
100 g/h, sendo o VLE de 20mg/Nm3, com uma frequência de 2x por ano 
(Ponto 2 da Parte 4 do Anexo VII do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de 
agosto)

Período de Exploração RAA

T000104

Na fontes FF3 a FF20 e FF23 a FF30, e para os parâmetros COV, COV com 
advertência de perigo H340, H350, H350i, H360D ou H360F e COV com 
advertência de perigo H341, H351, caso exista/venha a existir um histórico de 
dados de emissão, obtidos por medição, que evidencie o cumprimento das 
disposições previstas no nº 2 da Parte 6 do Anexo VII do DL 127/2013, de 30 
de agosto, então a monitorização poderá passar a ser realizada com uma 
frequência de '1x por ano' dando conhecimento disso à APA e à CCDR Centro

Período de Exploração RAA

T000105

Nas situações em que a monitorização seja efetuada ou passe a ser efetuada 
1x por ano, caso se verifique um aumento dos caudais mássicos de emissão 
de COV superiores a 2 kg/h, deverá a frequência de monitorização passar, 
desde logo, a duas vezes por ano, dando disso conhecimento à APA e à 
CCDR Centro

Período de Exploração RAA

T000148
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

Período de Exploração Autocontrolo/RAA

T000127 Adotar boas práticas e medidas de minimização das emissões pontuais, 
durante o funcionamento normal e nos arranques e paragem

Período de Exploração RAA

Elaborar o Estudo de Dimensionamento de todas as Chaminés. O Estudo deve 
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Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000139
ser elaborado na forma de cálculo justificativo, de acordo com as disposições 
legais do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho, e da Portaria n.º 190-A
/2018, de 2 de julho. O mesmo terá de ser acompanhado de planta à escala 
adequada na qual estejam representados, identificados e cotados todos os 
obstáculos, num raio de 300m de cada chaminé. No que se refere ao cálculo 
das alturas Hp, o mesmo terá de ser efetuado com base nos caudais mássicos 
máximos passíveis de emissão, ou seja, os caudais de poluentes 
correspondentes a concentrações iguais às dos Valores Limite de Emissão 
aplicáveis e à capacidade de funcionamento nominal.

3 meses após a emissão do TUA
Estudo de Dimensionamento das 
Chaminés

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

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

T000074 Calcular o valor de emissão difusa em percentagem do consumo de solventes Período de Exploração Plano de Gestão de Solventes

T000128
Calcular o parâmetro S4 de acordo com o previsto da parte 7 do Anexo VII do 
Decreto Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto e do Anexo V da Portaria n.º 221
/2018, de 1 de agosto

Período de Exploração Plano de Gestão de Solventes

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

T000076
Registar o consumo mensal/anual das diferentes formas de energia utilizada 
evidenciando, quando possível, os equipamentos/etapas de processo onde é 
utilizada (incluindo geradores de emergência se aplicável)

Período de Exploração RAA

T000075 Registar o consumo específico de energia (quantidade de energia consumida
/quantidade de produto acabado)

Período de Exploração RAA

T000129 Efetuar a avaliação das medidas tomadas e resultados alcançados para 
otimizar os consumos de energia na instalação

Período de Exploração RAA

EXP4.2 - Emissões difusas

EXP6 - Energia

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

EXP8 - RH

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

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

T000130 Origem - rede pública: registar do consumo mensal/anual de água utili-zada no 
consumo doméstico

Período de Exploração RAA

T000135 Origem - captação: avaliar medidas tomadas e resultados alcançados para 
otimizar os consumos de água

Período de Exploração RAA

T000136
Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas na Autorização 
de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea (vide 
Anexo III - TURH)

Período de Exploração RAA

EXP8.4.3 - Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais em coletor

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

T000137 O operador deverá dar cumprimento às condições impostas no regulamento da 
entidade gestora do sistema de recolha e tratamento das águas residuais

Período de Exploração -

T000138

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

Período de Exploração RAA

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

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

T000079 Sistematizar os quantitativos de resíduos/ LER gerados no processo produtivo 
evidenciando a etapa onde são produzidos

Período de Exploração RAA

T000080 Assegurar que nos locais de armazenamento se verifique a disposição dos 
mesmos por tipologia de resíduo e com a identificação dos códigos LER

Período de Exploração RAA

T000081 Promover a valorização de resíduos por fluxos ou fileiras Período de Exploração RAA

EXP8.4 - RH - rejeição em coletor

EXP10 - Resíduos

EXP10.1 - Resíduos gerados na atividade
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Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000082

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

Período de Exploração RAA

T000106

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

Período de Exploração RAA

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

T000083 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

T000084
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

EXP12 - Ruido

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

 

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

T000086
Relatório Ambiental Anual 
(RAA)

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

Submeter anualmente até 30 
de abril de cada ano.

APA

T000087 Relatório de base

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

Aguardar parecer da APA 
quanto ao Relatório de 
Avaliação de Necessidade de 
Relatório de Base.

APA

T000088
Registo Europeu de Emissões 
e Transferências de Poluentes 
(PRTR)

Formulário único (PRTR)
Submeter anualmente, em 
data a definir APA

T000089 Emissões Ar
SILiAmb Emissões Ar / 
Formato de Envio Autocontrolo 
Emissões

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

CCDR Centro

T000140
Estudo de Dimensionamento 
das Chaminés

Formato digital até 10 MB ou 
através de plataforma online 
de transferência de ficheiros 
para o endereço de email: 
geral@ccdrc.pt

3 meses após a emissão do 
TUA CCDR Centro

T000090
Mapa Integrado de Registo de 
Resíduos - MIRR SILiAmb

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

APA

T000092 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

T000093
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

T000094 Plano de Gestão de Solventes 
(PGS)

Formato de acordo com as 
diretrizes da CCDR Centro

Até 30 de abril de cada ano, 
relativo ao ano anterior

CCDR Centro (cópia à APA, 
anexa ao RAA)

T000107 Situações de emergência 
(acidentes e incidentes)

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente

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

APA, EC

T000108
Situações de incumprimento 
de condições do TUA

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente

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

APA, EC, CCDR Centro
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Lista de Abreviaturas  
APA, I.P.  Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.  

ARH  Administração da Região Hidrográfica do Centro  

BREF EFS  Documento de Referência aplicável às Emissões Resultantes do Armazenamento  

BREF ENE  Documento de Referência aplicável à Eficiência Energética  

BREF STS  Documento de Referência aplicável ao Tratamento de Superfície com Solventes Orgânicos  

CEN  Comité Europeu de Normalização  

CO  Monóxido de Carbono  

EC  Entidade Coordenadora do Exercício da Atividade Económica  

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

IPQ  Instituto Português da Qualidade  

ISO  Organização Internacional de Normalização  

JOUE  Jornal Oficial da União Europeia  

LER  Lista Europeia de Resíduos  

MIRR  Mapa Integrado de Registo de Resíduos  

MTD  Melhores Técnicas Disponíveis  

NOx / NO2  Óxidos de Azoto  

PCIP  Prevenção e Controlo Integrados da Poluição  

PDA  Plano de Desempenho Ambiental  

PGA  Plano de Gestão Ambiental  

PGS  Plano de Gestão de Solventes  

PRTR  Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes  

PTS  Partículas Totais em Suspensão  

RAA  Relatório Ambiental Anual  

REI  Regime das Emissões Industriais  

RH  Recursos Hídricos  

SGA  Sistema de Gestão Ambiental  

SILiAmb  Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente  

STEG  Sistemas de Tratamento de Emissões Gasosas  

TUA  Título Único Ambiental  

TURH  Título de Utilização de Recursos Hídricos  

VEA  Valor de Emissão Associado às Melhores Técnicas Disponíveis  

VLE  Valor Limite de Emissão  

 



Processo n.º: 450.10.02.02.006292.2017.RH4A

Utilização n.º: CP005304.2017.RH4A

Início: 2017/04/18

Comunicação Prévia - Início de Utilização dos Recursos Hídricos

Identificação

Código APA APA00001189

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 503504742

Nome/Denominação Social* Dimoldura, Molduras e Componentes, SA

Idioma Português

Morada* Parque Industrial S. Domingos, Lote 1

Localidade* Carregal do Sal

Código Postal 3430-156

Concelho* Carregal do Sal

Telefones 232960020

Fax 232960023

Localização

Designação da captação Dimoldura - Poço

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Poço

Prédio/Parcela Dimoldura, Molduras e Componentes, SA

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Dão-Lafões / Carregal do Sal / Currelos

Longitude -8.01772

Latitude 40.42161

Região Hidrográfica Vouga, Mondego e Lis

Bacia Hidrográfica Mondego

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Método Escavação

Profundidade (m) 10.0

Diâmetro máximo (mm) 2200.0

Tipo Betão

Profundidade (m) 10.0

Diâmetro máximo da coluna (mm) 2200.0

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível
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Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 2.0

Caudal máximo instântaneo (l/s) 1.380

Volume máximo anual (m3) 3000.0

Mês de maior consumo julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

250

Nº horas/dia em extração 1

Nº dias/mês em extração 22

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Rega

Área total a regar (ha) 0.2250

Área atual a regar (ha) 0.2250

Área a regar no horizonte de projeto (ha) 0.2250

Vai ser promovido tratamento à água captada |_|

Outras origens de água para rega Não existe

Tipo de tratamento

Finalidade da rega

Finalidade da rega

Espaços verdes

Atividade Industrial

Tipo de indústria Industria da Madeira

CAE Principal 16291 : Fabricação de outras obras de madeira

Condições Gerais

1ª A captação será exclusivamente utilizada para a(s) finalidade(s) e no local supra indicados, fim que não pode ser alterado sem
prévia autorização da entidade licenciadora.

2ª Qualquer alteração das condições de exploração da captação deverá ser comunicada à entidade licenciadora.

3ª A captação que deixe de ter a função para que foi inicialmente constituída deve ser desativada no prazo de 15 dias após a cessação
da sua exploração e selada de acordo com os procedimentos que este Serviço venha a indicar, tal como é referido no artigo 46º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. A cessação bem como a interrupção prolongada da exploração de águas subterrâneas,
deverá igualmente ser comunicada a este Serviço.

Outras Condições

1ª -O titular deve cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas” para garantir a proteção da qualidade da água.
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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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n.º atribuído de 
acordo com o BREF 

ou documento 
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD MTD 
implementada?

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

Calendarização da 
implementação 

(mês.ano)

Implementar e cumprir um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) que inclua, conforme aplicável às circunstâncias de cada caso, as seguintes 
características (ver secção 20.1.1):

- Definição de uma política ambiental para a instalação pela gestão de topo (o emprenho da gestão de topo é visto como uma condição prévia para a 
aplicação bem-sucedida de outros elementos dos SGA);
- Planeamento e definição dos procedimentos necessários;
- Implementação dos procedimentos, prestando particular atenção a:

. Estrutura e responsabilidade;

. Formação, sensibilização e competência;

. Comunicação;

. Envolvimento dos colaboradores;

. Documentação;

. Controlo eficiente do processo;

. Programa de manutenção;

. Preparação e resposta às situações de emergências;

. Salvaguardar o cumprimento da legislação ambiental.
- Verificar o desempenho e implementar ações correctivas, prestando particular atenção a:

. Monitorização e medição;

. Ações corretivas e preventivas;

. Manter registos;

. A fim de determinar se o SGA está em conformidade deve ser realizada uma auditoria interna independente (quando exequível) com as disposições 
planeadas para a gestão ambiental e avaliar se foram adequadamente implementadas e mantidas.

- Revisão pela gestão de topo.
Três outros elementos, que podem complementar as fases acima descritas, são consideradas medidas de apoio (facultativas). Contudo, a sua ausência 
normalmente não é inconsistente com as MTD. Estes três passos adicionais são:

- Análise e validação do sistema de gestão e do processo de auditoria por um organismo de certificação acreditado ou um verificador externo ao SGA;
- Preparação e publicação regular (e possivelmente validação externa) de uma declaração ambiental que descreva todos os aspectos ambientais 
significativos da instalação, permitindo a comparação anual face aos objectivos e metas ambientais, bem como com valores de referências do sector, 
conforme apropriado;
- Implementação e cumprimento de um sistema voluntário internacional como o EMAS e EN ISO 14001. Este passo voluntário pode dar maior 
credibilidade ao SGA. Em particular, o EMAS, que incorpora todos os elementos acima mencionados, dá maior credibilidade. Contudo, sistemas não 
normalizados podem, em princípio, ser igualmente eficazes desde que sejam apropriadamente planeados e implementados.

Especificamente para este setor industrial, é também importante considerar os seguintes elementos potenciais dos SGA:

- Planear reduzir o impacte ambiental de uma instalação (ver MTD 14.);
- Indústria interna e benchmarking  de instalação em uma base regular, incluindo:

. Consumos de matérias-primas, de energia e de água, incluindo o uso eficiente de todos estes elemento;

. Emissões para o ar e para a água e geração de resíduos.
- Escolha de materiais de entrada;
- Tomar em consideração o impacte ambiental da eventual desativação de uma unidade na fase de conceção de uma nova planta ou modificação de 
uma fábrica já existente;
- Tomar em consideração o desenvolvimento de tecnologias mais limpas.

BREF - Tratamento de superfície com solventes orgânicos | Data de adoção: 08/2007 | Versão: 06.10.2017

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

12. Sim

A Dimoldura implementou um sistema de gestão ambiental de acordo com a norma 
NP EN ISO14001:2015, embora sem certificação. Em 2019 foram realizadas duas 
auditorias internas para seguimento da implementaçao do sistema e em 2020 está 
planeado um momento de auditoria, dando seguimento ao anteriormente 
estabelecido e de acordo com o previsto na norma, garantindo a manutenção do 
sistema em causa.

Sim

São periodicamente estabelecidos objetivos e medidas a implementar para atingir 
esses objetivos, sendo revistos periodicamente, de modo a avaliar o desempenho 
ambiental da organização. São regularmente avaliadas as máterias primas e 
estudadas as implicações técnicas e ambientais das mesmas, tentando substituir por 
outras com menor teor de solventes e se possível, base água.

21. 1 MTD APLICÁVEIS A TODAS AS INDÚSTRIAS DO SETOR

Gestão Ambiental

13.



n.º atribuído de 
acordo com o BREF 

ou documento 
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD MTD 
implementada?

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

Calendarização da 
implementação 

(mês.ano)

Minimizar a pegada ambiental da instalação, planeando ações e investimentos a curto, médio e longo prazos para obter melhorias contínuas, 
considerando os benefícios de custo-benefício e cross-media (ver secção 20.1.2), suportados por todos os seguintes pontos:

- Monitorização interna e benchmarking dos consumos e emissões (ver secção 20.3.1);
- Aplicação de um plano de gestão de solventes (ver secção 20.3.1);
- Compreender a inter-relação destes consumos e as emissões no(s) processo(s).
- Identificar áreas de melhoria e ter conhecimento das MTD.
- Atribuição de prioridades para ações e investimentos identificados;
- Desenvolvimento de um calendário de execução.

Projetar, construir e operar uma instalação para prevenir a poluição causada por emissões imprevistas, pela identificação de perigos e percursos, 
classificação simples de potencial de risco e implementação de um plano de ações em três etapas para a prevenção da poluição (ver secção 20.2.1). Isto 
é particularmente útil para evitar a contaminação das águas subterrâneas e dos solos, e para auxiliar na descontaminação do local na cessação de 
atividades. A complexidade da abordagem variará em função do tamanho e complexidade da instalação e do potencial de perigo identificado. Para 
minimizar emissões imprevistas as etapas devem incluir medidas para abordar todo os pontos seguintes:

- Etapa 1:  
. Permitir dimensões suficientes da instalação
. Conter áreas identificadas com risco de derramamento químico pelo uso de materiais apropriados para proporcionar barreiras impermeáveis, 
incluindo identificar possíveis acessos a esgotos tais como tampas de caixas de visita, e selá-los apropriadamente
. Garantir a estabilidade das linhas e equipamentos de processo (incluindo equipamentos utilizados temporária e pouco frequentemente).

- Etapa 2:
. Garantir que os tanques utilizados para armazenamento de materiais de risco estão protegidos pelo uso de técnicas de construção como paredes 
duplas ou pela sua localização em áreas de contenção
. Garantir a operação de tanques em linha de produção em área de contenção

. Onde líquidos são bombados entre tanques, garantir que os tanques que os recebem têm tamanho suficiente para a quantidade a bombar ou a 
instalação de um sistema de controle de nível de segurança 
. Garantir que existe ou um sistema de deteção de fugas, ou que as áreas de contenção são regularmente verificadas como parte do programa de 
manutenção- Etapa 3:
. Realizar inspeções e programas de teste regulares

. Ter planos de emergência no local para potenciais acidentes, que incluirão:
   - planos de incidentes principais (apropriados ao tamanho e localização do local)
   - procedimentos de emergência para derramamentos químicos e de óleos
   - inspeções de instalações de contenção
   - diretrizes de gestão de resíduos para lidar com os resíduos decorrentes do controle do derramamentos
   - identificação de equipamentos adequados e garantia regular de que estão disponíveis e em boas consições de utilização
   - garantir que os colaboradores estão conscientes das questões ambientais e treinados para lidar com derramamentos e acidentes
   - identificar os papéis a desempenhar e responsabilidades das pessoas envolvidas

Reduzir o risco de ocorrência de incêndios e riscos ambientais no armazenamento e manipulação de materiais perigosos, especialmente solventes, 
matérias-primas à base de solvente e resíduos de solventes e materiais de limpeza contaminados com a aplicação das seguintes técnicas, descritas nas 
secções 20.2.2 e 20.2.2.1:

- Armazenando apenas pequenas quantidades de matérias-primas perigosas necessárias para a produção no ponto de aplicação;
- Armazenando grandes quantidades separadamente;
- Utilizar reservatórios de armazenamento a granel com retorno quando for apropriado;
- Aplicação de alarmes de nível elevado em todos os tanques de armazenamento fixos;
- Tendo pontos de enchimento únicos para materiais a granel;
- Armazenando solventes, solventes de resíduos e materiais de limpeza de resíduos (onde a prática de segurança contra incêndio o permita) em 
recipientes selados.

Minimizar consumos e emissões:

- Automatizando técnicas de tratamento de superfície aplicáveis à atividade e à indústria (ver secção 20.2.3);
- Garantindo que todos os funcionários são treinados para suas tarefas em operação, limpeza e atividades de manutenção (ver secção 20.2.4);
- Mantendo procedimentos operacionais atualizados e manuais de processo atualizados (ver secção 20.2.4);
- Otimizando as atividades (ver secção 20.2.5 e MTD 14);
- Operar um sistema de manutenção planeado (ver secção 20.2.6), sendo importante para reduzir as emissões não planeadas e fazendo parte de um 
SGA (ver MTD 12)

Construção e operação de instalações

17. Sim
Estão implementados sistemas de tratamento superficial automáticos (ex.:pintura 
automática). O plano de manutenção em vigor inclui limpeza dos equipamentos, 
filtros, e outros equipamentos relacionados com os consumos de emissões. 

Armazenamento de resíduos e químicos

16. Sim

São armazenadas pequenas quantidades de prod químicos e resíduos perto dos 
pontos de produção. O armazenamento de maiores quantidades de químicos e 
resíduos é efetuado em armazém separado para o efeito e estão devidamente 
acondicionados em recipeientes fechados. 
Estão implementados procedimentos práticos na produção que minimizam risco de 
ocorrência de fogos e riscos ambientais relacionados com o armazenamento.
Estão aprovadas e implementadas as Medidas de Auto Proteçao/ Plano de 
segurança interno e realizados simulacros periodicamente.

Projeto de instalação, construção e operação

Prevenção de descargas/emissões não programadas

15. Sim

O armazenamento de prod químicos e resíduos é efetuado em armazém construído 
para o efeito com bacia de retenção e pavimento em betão. Estão definidos espaços 
adequados para acondicionamento de produtos químicos em utilização e estes estão 
em bacias de retenção.
Estão aprovadas e implementadas as Medidas de Auto Proteçao/ Plano de 
segurança interno e realizados simulacros periodicamente.
O Plano de formação interno prevê formação nestes temas ambientais e de 
segurança.

14. Sim

Anualmente é estudada a relação entre os consumos anuais e as emissões 
ambientais da instalação no plano de gestão de solventes de acordo com requisito 
legal aplicavel e diretrizes das entidades competentes. É tambem realizado um 
relatorio ambiental anual, devidamente verificado externamente, para averiguar o 
cumprimento das questoes ambientais aplicáveis e são planeadas ações e 
investimentos que minimizem a pegada ambiental da organização, de modo 
sustentado. São realizados contatos regulares com os fornecedores de 
equipamentos e produtos químicos de modo a perceber novas oportunidades de 
implementação de medidas ambientalmente sustentáveis face aos diversos pedidos 
dos clientes.
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18.

Monitorizar as emissões de COV de modo a minimizá-las (ver secção 20.3). Um plano de gestão de solventes é a técnica chave para entender o 
consumo, uso e emissão de solventes, especialmente as emissões fugazes de COV (ver secção 20.3.1). 
Ver REF MON para técnicas e informação adicional.
Usar as técnicas relevantes indicadas no BREF (ver secção 20.3.2) onde as medições diretas são utilizadas para determinar emissões para o ar, como 
emissões de COV ou partículas em efluentes gasosos, fluxo volumétrico, etc.

Sim

Anualmente é estudada a relação entre os consumos anuais e as emissões 
ambientais da instalação no plano de gestão de solventes de acordo com requisito 
legal aplicavel e diretrizes das entidades competentes. É tambem realizado um 
relatorio ambiental anual, devidamente verificado externamente, para averiguar o 
cumprimento das questoes ambientais aplicáveis e são planeadas ações e 
investimentos que minimizem a pegada ambiental da organização, de modo 
sustentado.
São monitorizadas as fontes fixas no que se referem às emissões de COVs, de 
acordo com plano definido anualmente.
São analisados os resultados de todos estes relatorios e tomadas as devidas ações.

19. Calcular regularmente os balanços de solventes (dependendo da dimensão da emissão), embora os parâmetros principais possam ser estabelecidos e 
substituídos para efeitos de controlo regular (ver secção 20.1.1(j) e 20.3.1). Sim

Anualmente é estudada a relação entre os consumos anuais e as emissões 
ambientais da instalação no plano de gestão de solventes de acordo com requisito 
legal aplicavel e diretrizes das entidades competentes. Este plano apresenta o 
balanço de emissoes difusas relacionadas com solventes.

20.

Alguns equipamentos (como ventoinhas, respiradouros, sistemas de tratamento de efluentes gasosos, etc.) têm um grande efeito no balanço do 
solvente. Para garantir que as emissões permanecem como estimadas pelos principais parâmetros, é MTD garantir que seja efetuada a manutenção 
regular desse equipamento (ver secção 20.2.6 e 20.11.1.2). Quando os equipamentos críticos (como motores de ventilador, polias de movimentação ou 
tratamento de gases residuais) são alterados, as especificações originais devem ser mantidas (garantindo que os motores tenham exatamente as 
mesmas especificações, as polias de transmissão tenham os mesmos diâmetros, etc.), ou o sistema deve ser recalibrado por medição direta

Sim
É efetuada manutenção aos equipamentos em causa (ventiladores, filtros, condutas, 
etc ), limpos ou substuidos, já que estes estão incluídos no plano de manutenção em 
vigor na Dimoldura. Os equipamentos referidos não são alterados.

21. O consumo de água neste setor é geralmente baixo, exceto quando são usadas técnicas baseadas em água para o pré-tratamento do substrato ou da 
peça. Devem ser consultados os níveis de consumo e de emissão relacionados vistos em detalhe no BREF STM.

Conservar água e matérias-primas para tratamentos à base de água através da aplicação das seguintes técnicas:

- Lavagem em cascata (múltipla) (ver secção 20.4.1.3);
- Recuperar as matérias-primas e / ou água, utilizando técnicas, tais como:

. Permuta iónica (ver secção 20.4.1.1);

. Separação por membrana ou outras técnicas de concentração (ver secção 20.7.5.3).
- Usando medidas de controlo para minimizar a utilização de água de lavagem  (ver secção 20.4.1.4).

23. Quando é utilizada água para arrefecer o equipamento, linhas de processamento, etc., é MTD reduzir o consumo de água através de sistemas de 
arrefecimento fechados e/ou utilizando permutadores de calor  (ver secção 20.4.1.2). Não aplicável Não existem equipamentos de refrigeração com recurso a água. 

Maximizar a eficiência energética e minimizar as perdas de energia aplicando as medidas da secção 20.5.
MTD para planear reduzir os consumos de energia, recolha e uso de dados e técnicas de manutenção específicas de energia são indicadas na MTD 12, 
13 e 14.
A MTD 28 é relativa à seleção dos sistemas de tratamento que otimizam o uso de energia, incluindo secagem e cura.
A MTD 37 refere-se à otimização de energia na emissões de solventes para o ar e tratamento das emissões de gases.
Técnicas chave para redução do consumo de energia são:

- Manutenção e ajuste de equipamentos para as configurações corretas

- Minimização do volume de ar que está sendo movido, maximizando a quantidade de solvente capturado com mínima entrada de ar, etc.

- Minimização das perdas de energia reativa, corrigindo o fator de potência (cos φ) entre a tensão e os picos de corrente para garantir que ele 
permanece permanentemente acima de 0,95
- Evitando ou controlando altas procuras instantâneas durante o arranque  (por exemplo, convertendo conexões de estrela para delta para baixas 
cargas, usando conversores de delta para estrela, usando soft-starters, etc.)

- Utilizar motores com potência apropriada e/ou motores de velocidade variável

- Instando equipamentos eficientes em termos de energia, nomeadamente motores. Estes equipamentos podem ser específicos para novas 
instalações, remodelações ou para substituição de equipamentos defeituosos.

25. Minimizar o impacte ambiental das emissões, garantindo que a matéria-prima utilizada tenha menor impacte ambiental possível. Isto é especialmente 
importante ao substituir ou alterar processos ou fornecedores  (ver secções 20.6.2, 20.7 e 20.10). Sim

Periodicamente são analisadas as tecnologias que permitam reduzir o impacte 
ambiental (ex.: alteração do processo de lacagem que antes era feito por pintura e 
agora é feito através da colagem de película lacada) e efetuados estudos com novos 
produtos, na tentativa de reduzir poluentes e que garantam a qualidade exigida pelos 
clientes.

Gestão de matéria-prima

Controlo de impactes ambientais e toxicológicos

Minimização do consumo de matérias-primas

Reutilização/reciclagem de água de refrigeração

Gestão de energia

24. Sim

Os sistemas de pintura e secagem estão encapsulados para maior eficiência de 
aspiração. O ar aspirado no sistema de aspiração de poeiras, é filtrado e 
reintroduzido no edifício para redução das perdas de energia do ar ambiente.
O ar quente da ventilação da lâmpadas UV na secção de pintura e envernizamento, é 
aproveitado e canalizado paras as estufas de secagem. Os ventiladores de maior 
potência, possuem arranque através de variador de fase. São utilizados produtos 
com secagem por UV. É garantido o controlo da correção do fator de potência.
São reutilizados desperdídios de produção (pó de madeira) para produção de energia 
calorífica.
Será instalada iluminação de LED em parte da fabrica até final de 2020.

Monitorização

Gestão da água

Reduzir, reutilizar e reciclar água e matéria-prima

22. Não aplicável Não é utilizada água em nenhum processo de revestimento.
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Minimizar o consumo de matérias-primas pela aplicação de uma ou mais das seguintes técnicas:

- Sistemas de mistura automáticos (ver secção 20.6.3.1);
- Escalas programadas (ver secção 20.6.3.1);
- Sistemas informatizados de compatibilidade Pantone (ver secção 20.6.3.1);
- Reutilização de tintas ou revestimentos devolvidos (ver secção 20.6.3.2);
- Reutilização de tintas ou revestimentos recuperados (ver secção 20.6.3.3);
- Tubagem direto de tintas ou revestimentos de armazenamento (ver secção 20.6.3.4);
- Tubagem direta de solventes de armazenamento (ver secção 20.6.3.5);
- Pintura em lote / agrupamento de cores (ver secção 20.6.3.6);
- Sistemas de limpeza pig-clearing systems  (ver secção 20.6.3.7).

A MTD para pré-tratamentos à base de água incluí as seguintes técnicas, descritas no BREF STM (ver exemplos nas secções 20.7.1.2 e 20.7.5):

- Desengorduramento
- Manutenção dos banhos
- Minimização da utilização de água e produção de resíduos
- Redução das águas residuais

Na seleção de processo(s) de tratamento (incluindo secagem/cura), quer para uma nova instalação ou para a atualização de uma já existente, é MTD 
selecionar um sistema que:

- Minimize:
. a emissão de solventes
. a utilização de energia

- Maximize a eficiência da utilização das matérias-primas
Os VEA às MTD de COV totais são fornecidos nas secções específicas da indústria. Os níveis de emissão (ou eficiência de remoção) para várias técnicas de 
tratamento de efluentes gasosos são apresentados na secção 20.11.

29. Conservar matérias-primas e reduzir a emissão de solventes através da minimização de mudanças de cor e de limpeza como descrito na MTD 26 (ver 
secção 20.6.3). Sim Existe um programa para a limpeza dos equipamentos de modo a garantir o correto 

funcionamento dos mesmos.

30. Ao limpar pistolas de pulverização, é MTD minimizar a libertação de solventes através da recolha, armazenamento e recuperação para reutilização da 
purga e utilizar a mesma para limpar pistolas e/ou linhas de revestimento por pulverização: 80 a 90% pode ser reutilizada (ver secção 20.9.3). Sim O solvente utilizado na limpeza dos equipamentos e pistolas é reaproveitado para 

diluição das misturas.

31. Minimizar as emissões de COV usando técnicas de limpeza não-solventes ou de baixa emissão de solventes, como uma ou mais das técnicas descritas 
na Secção 20.9. Sim

São utilizadas técnicas de minimização do suso de solventes de modo a que possa 
ser consumida sempre a menor quantidade, através de planeamento/grupagem de 
pedidos, de forma reduzir o número de limpezas.
O chefe de secção controla regularmente o uso de substâncias com solvente, 
promovendo a minimização e o desperdício.
É efetuado o reaproveitamento do excesso de solvente/produto para reintrodução na 
linha.

32. Reduzir a emissão de solventes pela seleção de técnicas que utilizem não-solventes ou poucos solventes. A avaliar

Foram promovidos contatos recentes com fornecedores de produtos químicos, tendo 
sido apresentadas soluções aparentemente viáveis, ao contrário do que se passou 
com anteriores tentativas de alteração de produtos. Assim, foi referido pelos 
fornecedores, que nos últimos meses houve um desenvolvimento de novas soluções 
de altos sólidos para o setor das madeiras. Nesse sentido, a produção da 
DIMOLDURA resolveu voltar a realizar novos testes de modo a verificar a qualidade 
do produto final com a aplicação destes novos produtos.
- estão atualmente em curso testes com dois fornecedores (SAMBARA e KUPSA) 
para tentar substituir alguns dos produtos por outros com menor teor de solvente, 
mais especificamente vernizes e produtos de lacagem. 
Os testes descritos anteriormente serão determinantes para a decisão das 
características do equipamento RTO a instalar na Dimoldura, uma vez que a 
capacidade/dimensionamento depende dos produtos em uso e das linhas em 
funcionamento. 

dez/20

dez/20

Limpeza

Sistemas de limpeza

Técnicas de limpeza

Utilização de substâncias menos perigosas (substituição)

dez/20

Secagem/cura para todos os tratamentos de superfície

Sistemas de revestimento, aplicação e técnicas de secagem/cura

28. A implementar

São utilizados produtos com cura por UV. O excedente de pintura é reaproveitado e 
integrado nas misturas novas.
Estão atualmente em curso testes com dois fornecedores (SAMBARA e KUPSA) 
para tentar substituir alguns dos produtos por outros com menor teor de solvente, 
mais especificamente vernizes e produtos de lacagem. 

Processos de revestimento e equipamento

Pré-tratamentos à base de água

27. A implementar

Foram promovidos contatos recentes com fornecedores de produtos químicos, tendo 
sido apresentadas soluções aparentemente viáveis, ao contrário do que se passou 
com anteriores tentativas de alteração de produtos. Assim, foi referido pelos 
fornecedores, que nos últimos meses houve um desenvolvimento de novas soluções 
de altos sólidos para o setor das madeiras. Nesse sentido, a produção da 
DIMOLDURA resolveu voltar a realizar novos testes de modo a verificar a qualidade 
do produto final com a aplicação destes novos produtos.
- estão atualmente em curso testes com dois fornecedores (SAMBARA e KUPSA) 

26. Sim

São utilizados sistemas de revestimento automáticos (ex.papel) e de pintura 
automática. Os sistemas de pintura permitem reaproveitamento de material 
excedente pulverizado.
O diluente contaminado é utilizado nas purgas e em limpeza, aproveitado para 
diluição de tinta/verniz.
A aplicação do revestimento é programada por encomendas de tipologias identicas, 
minimizando o consumo de materias primas.
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33.
Reduzir os efeitos fisiológicos adversos pela substituição de solventes que façam parte das seguintes classificações: R45, R46, R49, R60 e R61 por 
solventes menos perigosos em conformidade com o n.º 6 do artigo 5º da Diretiva 1999/13/CE (entretanto substituída pela Diretiva 2010/75/UE). São 
descritos nas secções 20.9 e 20.10 os solventes alternativos assim como as técnicas de limpeza.

Não aplicável Não identifcado nos nossos produtos om com classsificação R45 (H350), R46 
(H340), R49 (H350i), R60 (H360F) e R61 (H360D).

34. Reduzir os impactes ecotóxicos das substâncias utilizando substâncias menos perigosas em vez de substâncias com as classificações R58 e R50/53 (onde 
existam alternativas, ver secção 20.10) A avaliar R50 (H400)  yx1039Z aditivo. Verificar a possibilidade de substituir ou reduzir 

utilizaçao do aditivo por outro sem esta classificaçao. jun/21

35.
Reduzir a destruição da camada de ozono estratosférico (de altitude elevada) pela utilização de substâncias menos perigosas em vez de substâncias 
com classificação R59. Em particular, os solventes halogenados ou parcialmente halogenados com a classificação R59 que, utilizados na limpeza, devem 
ser substituídos ou controlados através da aplicação das opções estabelecidas na MTD 31 e 32.

Não aplicável Não utilizamos solventes com classificação R59 (EUH059) dez/20

Procurar minimizar a formação de ozono troposférico (de baixa altitude):
- Pela utilização de COV ou misturas com menor reatividade na formação de ozono, onde outras medidas para reduzir fugas ou emissões de 
solventes com vista a atingir os níveis de emissão associados com as MTD não são possíveis ou não são tecnicamente aplicáveis causando efeitos 
cruzados desfavoráveis (ver secção 20.10.2).
- Onde os solventes são alterados, garantindo que a substituição alcança uma redução da reatividade da formação de ozono. Note-se que a 
comparação deve ser feita na base da carga de PFO (potencial de formação de ozono) emitida para o troposfera (isto é, PFO x peso de solvente 
evaporado).

Para solventes, é MTD utilizar uma ou uma combinação das seguintes técnicas:

- Minimização das emissões nas fontes (ver secções específicas do setor)

- Recuperação de solventes a partir das emissões dos efluentes gasosos (ver secções 20.11.5 e 20.11.6)

- Destruição de solventes nos efluentes gasosos (ver secções 20.11.4 e 20.11.8)

- Recuperação do calor gerado onde COV são destruídos (ver secções 20.11.4.3 até 20.11.4.6)

- Minimização da energia utilizada na extração e destruição de COVs (ver secção 20.11.1)

38.

Quando a recuperação do solvente é considerada, é MTD procurar garantir que a maior parte do material recuperado seja reutilizado (pode não ser 
possível, em todos os casos, reutilizar o material no local). Esta reutilização não deve incluir a queima como combustível, uma vez que é mais eficaz 
usar a oxidação autotérmica que, simultaneamente, atinge níveis mais baixos de emissão de solventes. A recuperação de solventes para novas 
instalações ou instalações existentes em atualização sem reutilização do solvente não é MTD.

Não aplicável

Não é realizada recuperção de solvente. O único excedente de solvente resulta das 
limpezas das cabines ou pistolas e é reaproveitado diretamente para o processo 
passando penas por um pocesso de filtragem. O materail contaminado, que não é 
possivel aproveitar é eliminado para lamas, cujo teor de solvente noa justifica a 
recuperação.

39. Procurar oportunidades de utilização do excesso de calor proveniente da oxidação térmica. Estas podem estar ocorrer interna ou externamente à 
instalação, o que pode ajudar a combinar o tipo de energia produzido (por exemplo, vapor gerado) para o uso potencial. A avaliar Está em estudo o dimensionamento de um RTO, ode se prevê a destruição de 

solventes e a recuperação do calor gerado nesse processo. 2021

40.
Economizar energia na extração e tratamento de efluentes gasosos, reduzindo o volume extraído. isto pode ser atingido pelas medidas descritas na 
secção 20.11.2. No entanto, algumas técnicas podem ser limitadas pela necessidade de manter atmosferas de trabalho seguras na instalação, a 
quantidade de solvente residual que pode permanecer no produto revestido, o cheiro dos produtos e outros requisitos de qualidade.

Sim
Aplicação dos produtos através de sistemas de pintura automática em cabine
fechada. Torna a captação e extração de vapores de solventes mais eficiente, evita a 
necessidade ventiladores maiores e resulta numa atmosfera de trabalho mais segura.

41. Onde os efluentes gasosos são extraídos, é MTD reduzir as emissões de solventes e do consumo de energia ao fazer a melhor utilização do 
equipamento de custo elevado, utilizando as técnicas dadas nas secções 20.11.1.3, 20.11.1.4, e 20.11.1.5. Sim

Aplicação dos produtos através de sistemas de pintura automática em cabine
fechada. Torna a captação e extração de vapores de solventes mais eficiente, evita a 
necessidade ventiladores maiores e resulta numa atmosfera de trabalho mais segura.

Quando é aplicado o tratamento de efluentes gasosos, é MTD otimizar a concentração do solvente para o tratamento, e em tratamentos de oxidação 
térmica para manter as condições autotérmico, utilizando uma ou mais das seguintes técnicas:

- Otimizando a concentração no fluxo de gás usando as técnicas descritas nas secções 20.11.1.3, 20.11.1.4 e 20.11.1.5.
- Minimizando a quantidade de gás a tratar, ver secções 20.11.1 e 20.11.2, e ignorando os fluxos máximos (ver secção 20.11.1.3)
- Pré-tratamento do gás para proteger o sistema de tratamento e otimizar a concentração do solvente conforme descrito na secção 20.11.3. No 
entanto, se o ar do efluente estiver quente, não pode ser pré-tratado por absorção, ver MTD 82.

202142. A implementar Está em estudo o dimensionamento de um RTO, onde estão a ser levados em conta 
os caudais volumicos e concentrações de modo a otimizar o sistema. 

dez/20

37. A implementar Está em estudo o dimensionamento de um RTO, onde se prevê a destruição de 
solventes e a recuperação do calor gerado nesse processo. 2021

36. A avaliar Verificar com o fornecedor o cumprimento destes requisitos e minimizar as emissoes 
tropósféricas com uso de outros produtos
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Onde as emissões de partículas estão associadas à pulverização de tinta, é MTD reduzir as emissões aplicando uma ou mais das seguintes técnicas:

- Técnicas destro do processo, como as descritas nas secções 20.7.4.1, 20.7.4.2 e 20.7.4.3
- Técnicas de fim de linha descritas nas secções 20.11.3.5, 20.11.3.6, 20.11.3.7 e 20.11.3.8.

Os valores de emissões associados são:
. 5 mg/m3 ou menos para as instalações existentes;
. 3 mg/m3 ou menos para as novas instalações.

Para o sector dos revestimentos de madeiras e de mobiliário os valores de emissões associados são de 10 mg/m3 ou menos, tanto para as novas 
instalações como para as instalações existentes.

Minimizar as emissões para a água por (nesta ordem específica):

- minimização das emissões para a água, utilizando técnicas referidas nas MTD 21, 22 e 23.
- realização de tratamento de águas residuais utilizando técnicas de pré-tratamento descritos nas secções 20.12.1 a 20.12.4.

- realização de tratamento biológico (ver secção 20.12.5), geralmente numa unidade separada de tratamento de águas residuais municipais.

45.
Onde haja a possibilidade dos solventes entrarem em contato com a água, é MTD evitar um nível perigoso de solvente (por exemplo explosivo ou 
potencialmente prejudicial para os trabalhadores) na atmosfera de receção de esgotos, evitando as descargas não planeadas (ver secção 20.2.1) ou 
assegurando uma descarga segura. Pode ser calcudado un nível adequado (ver secção 20.3.3.1.)

Não aplicável Não há produção de águas residuais do processo

46. Quando o CBO ou CQO é significativo para o tratamento posterior, é MTD controlar a quantidade de produtos químicos orgânicos que são difíceis de 
tratar em ETAR, monitorizando o rácio do CQO:CBO nas águas residuais (ver a seçcão 20.3.3.2.) Não aplicável Não há produção de águas residuais do processo

Monitorizar matérias-primas e efluentes para minimizar as emissões de materiais tóxicos para o ambiente aquático (ver secção 20.3.3.3). Quando tais 
materiais são encontrados em quantidades que possam ter impacte sobre o ambiente, as quantidades de materiais descarregados pode ser reduzida 
por uma ou mais das seguintes técnicas:

- Utilização de materiais menos perigosos (ver secção 20.10)

- Redução do material utilizado e perdas na produção (ver MTD 9 e 10)

- Tratamento das águas residuais (ver secção 20.12 ou consultar o BREF CWW e BREF STM se as atividades estiverem em conjunto com as 
atividades descritas no BREF).

48.

Para oficinas de pintura onde é utilizada água no processo, o tratamento pode ser necessário antes da descarga. É MTD a utilização de um ou uma 
combinação de técnicas descritas nas secções 20.7.5 e 20.12 para o pré-tratamento da água de processo. Para a descarga direta para as águas 
superficiais podem ser atingidas as gamas indicadas no BREF.

Os valores de emissões associados às descargas para as águas superficiais são:
. 100-500 mg/l de CQO e 
. 5-30 mg/l de sólidos em suspensão

Não aplicável Não é utilizada água no procesoo

Para os sistemas de purificação por via húmida onde é capturado o excesso de pulverização de tinta, é MTD reduzir o consumo de água e de tratamento 
de efluentes e descargas através da redução da frequência de esvaziamento do tanque por ambas as técnicas:

- Otimizando a eficiência de transferência (ver secção 20.7.3).
- Minimizando a acumulação de lamas com resíduos de tintas (ver secções 20.7.5.6, 20.7.5.7 e 20.7.5.8).

50.
É MTD reduzir a utilização de material, conforme descrito na MTD 26. É também MTD evitar perdas de material, recuperando, reutilizando e reciclando 
materiais. Destes, a prevenção e redução de perdas de material são a prioridade. Estes podem ser alcançados aplicando uma seleção das técnicas 
descritas nas secções 20.1.2, 20.3.1, 20.6, 20.7 (especialmente secções 20.7.3 e 20.7.5). As MTD 14, 17, 18 e 25 também são relevantes.

Sim

Aproveitamento do resíduo de lixagem de madeira, para alimentação da caldeira de 
aquecimento de ar ambiente na fábrica.
O material com pequenos defeitos, detetado no controlo da qualidade de produto, ou 
resultante de alguma reclamação de cliente, é recuperado sempre que possível

51. Recuperar e reutilizar os solventes, quer internamente, quer utilizando contratantes externos, como descrito nas secções 20.13.1, 20.13.2 e 20.13.5 (ver 
MTD 38 e 39 acima) Sim Diluente usado em limpezas, é aproveitado, filtrado e reintroduzido na preparação 

das misturas novas.

52. É MTD reduzir o número de recipientes dispostos empregando recipientes reutilizáveis, re-utilizar os recipientes para outros fins, ou reciclar o material 
do recipiente (ver seccção 20.13.6.) Sim

Atualmente são reutilizados recipientes para fazer misturas e para
acondicionamento de resíduos (lamas, pó de verniz, absorventes e embalagens 
contaminadas). Estes são posteriormente encaminhados para operador de gestão de 
resíduos.

Recuperação de materiais e gestão de resíduos

Recuperação de solventes usados

47. Não aplicável Não há produção de águas residuais do processo

Ofinicas de pintura

49. Não aplicável Não é utilizada água no processo

Tratamento de águas residuais

44. Não aplicável Não há produção de águas residuais do processo

43. Sim Redução da emissão das partículas por filtragem em filtro metálico e por filtros de 
pintura (paintstop) 10 mg/m3



n.º atribuído de 
acordo com o BREF 

ou documento 
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD MTD 
implementada?

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

Calendarização da 
implementação 

(mês.ano)

53. Recuperar os solventes e os meios de absorção, quando são utilizados sistemas de adsorção de carbono ativado ou zeólito, conforme descrito na secção 
20.13.7. Não aplicável Não temos estes sistemas

54. Após a aplicação das MTD 50 a 53 onde os resíduos não podem ser recuperados em serviço ou fora do local, é MTD minimizar os conteúdos 
considerados perigosos e gerir como resíduos, utilizando uma variedade de técnicas de secções 20.10, 20.13, e 20.13.8. Sim Os resíduos gerados (como lamas do processo de pintura) são encaminhados para 

tratamento e valorização por empresas externas.

55. Ver MTD 43.

Onde as emissões de odor causam incómodos em locais sensíveis (geralmente devido à emissão de COV), é MTD reduzir o odor usando as técnicas 
utilizadas para controlar as emissões de COV, tais como:

- alterar o tipo de processo (por exemplo, ver secções 4 nos Capítulos 2 a 19 e secções 20.7 e 20.10)
- mudar os materiais utilizados (por exemplo, ver seções 20.7 e 20.10)
- aplicando tratamento de efluentes gasosos (ver secção 20.11)
- a instalação de chaminés elevadas para emissões de efluentes gasosos.

57. Identificar fontes de ruído significativas e potenciais receptores sensíveis nas proximidades da instalação (ver secção 20.16). Sim

As principais fontes de ruído são compressores e ventiladores associados ao
sistema de aspiração. Os compressores encontram-se em compartimento fechado.
Efetuada avaliação de ruído ambiental tendo em conta os pontos sensíveis. Os 
valores ficaram dentro dos limites legais.

Onde o ruído pode ter impacte, é MTD reduzir o ruído utilizando medidas de controlo adequadas (ver secçção 20.16), tais como:

- Operação da instalação utilizando boas práticas, por exemplo:
. encerramento de portas da instalação
. minimizando as entregas e ajustar os prazos de entrega

- Usando controlos de engenharia, como instalação de silenciadores para grandes ventiladores, uso de gabinetes acústicos, evitando a instalação 
de equipamentos com níveis de ruído elevados ou tonais, etc.

59. Evitar as emissões para as águas subterrâneas e os solos, e contribuindo assim para a desativação da instalaão através da aplicação das técnicas 
descritas na MTD de 15 e 16. Sim

O armazenamento de químicos e resíduos é realizado em armazém construído para 
o efeito com bacia de retenção e pavimento em betão.  
Foram definidos espaços para acondicionamento de produtos químicos em utilização. 
São utilizadas bacias de retenção. 
Perto dos pontos de produção são armazenadas apenas pequenas quantidades de 
químicos e resíduos. 
Os produtos químicos novos estão devidamente separados dos resíduos no 
armazém para o efeito. 
Os solventes e resíduos de solventes estão acondicionados em recipientes fechados

60.

Reduzir a soma das emissões fugitivas e os COV remanescentes após o tratamento de efluentes gasosos (ver tabela 2.9 e seccção 2.3.2.1) usando uma 
combinação de técnicas nas MTD 61, 62 e 63, bem como as MTD gerais.

Os valores de emissões associados são: 
- para as máquinas novas ou sujeitas a modernização, 2,5 a 10 % de COV, expressos em percentagem ponderal do consumo de tinta; 
- para as máquinas existentes, 5 a 15 % de COV, expressos em percentagem ponderal do consumo de tinta. 

Não aplicável A instalação não efetua a atividade

Água subterrânea, proteção do solo e desmantelamento do local

21.2 MTD PARA IMPRESSÃO

21.2.1 MTD para impressão offset  com secagem a quente

58. Sim

As principais fontes de ruído são compressores e ventiladores associados ao
sistema de aspiração. Os compressores encontram-se em compartimento fechado.
Foi efetuada avaliação de ruído ambiental tendo em conta os pontos sensíveis. Os 
valores ficaram dentro dos limites legais.

Não há referência a qualquer perturbação ou queixa na vizinhança das instalações, 
devido à emissão de odores. 
A altura das chminés foi objeto de estudo de dimensionamento e posteriomente 
aprovadas  pela CCDR Centro e o IAPMEI

Redução de poeiras

Redução de odores

56. Sim

Ruído



n.º atribuído de 
acordo com o BREF 

ou documento 
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD MTD 
implementada?

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

Calendarização da 
implementação 

(mês.ano)

Reduzir a emissão de álcool isopropílico (IPA) por impressão usando baixas concentrações de IPA na solução de amortecimento, utilizando a totalidade 
ou uma combinação das seguintes técnicas (consultar tabela 21.2.):

- Substituição de IPA na solução de humedecimento, ver secção 2.4.1.3.1 
- Otimização da concentração de IPA na solução de humedecimento, ver secção 2.4.1.3.2
- Rolos de distribuição e laminação de cerâmica, metal e hidrofílica, ver secção 2.4.1.3.3 
- Ajuste exato dos rolos de tinta, ver secção 2.4.1.3.4 
- Arrefecimento da solução de humedecimento, ver secção 2.4.1.3.6 
- Arrefecimento dos rolos e cilindros de placas de humedecimento, ver secção 2.4.1.3.7 
- Remoção de soluções IPA durante a noite a partir da unidade de humedecimento, ver secção 2.4.1.3.8
- Filtração da solução de humedecimento, ver secção  2.4.1.4 
- Controlo da dureza da água na solução de humedecimento, ver secção 2.4.1.5

Reduzir outras emissões de COV através das técnicas indicadas a seguir (tabela 21.3.):

- Substituição e controlo de COV utilizados na limpeza, ver secção 2.4.1.8.1 (aplicável a todos)
- Utilização de produtos de limpeza de água a alta pressão para os rolos de humedecimento, ver secção 2.4.1.8.2 (aplicável apenas para o rolos de 
moletão)
- Sistemas de limpeza automática para impressão e cilindros de cobertura, ver secção 2.4.1.8.3 (aplicável a todos)

É MTD para efluentes gasosos e emissões de COV fugitivas aplicar ambos os seguintes pontos:

- reduzir as emissões de COV pela aplicação de extração e incineração térmica, catalítica, recuperativa ou regenerativa do ar dos secadores usando 
uma combinação de técnicas descritas na secção 20.11.
- reduzir as emissões de COV aplicando as técnicas de manutenção indicadas na secção 20.11.1.2.

64. Não é MTD aplicar técnicas de concentração ao efluente gasoso, pois causa problemas com o odor com o produto acabado (ver secção 2.3.2.3.1.)

65.
Como os fluxos de ventilação resultantes da ventilação da sala de pressão e do recinto de pressão são grandes e suas concentrações de COV são muito 
baixas, não é MTD tratar o ar da extração da sala de imprensa ou do gabinete da prensa. Existe um custo-benefício melhor para a aplicação de MTD 60 
a 63.

66. As prensas geralmente são encapsuladas por razões de saúde e segurança e, geralmente, não ajuda a reduzir as emissões de COV.

63. Não aplicável A instalação não efetua a atividade

Limpeza

62. Não aplicável A instalação não efetua a atividade

Recolha e tratamento de efluente gasoso

61. Não aplicável A instalação não efetua a atividade

IPA em soluções de amortecimento
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Reduzir a soma das emissões fugitivas e não fugutivas de COV após o tratamento com efluente gasoso, utilizando uma combinação de técnicas 
descritas abaixo (consultar tabela 21.4) e nas MTD gerais na secção 21.1. Os valores de emissão de COV associados a essas técnicas (ver secção 
2.3.3.3.1) são dados para os três cenários que ocorrem na indústria (os valores de referência das emissões definidos no anexo IIb da Diretiva Emissões 
de Solventes, ver anexo 24.2):
Os valores de emissões associados para os três cenários utilizados na indústria (utilizando os valores de referência das emissões definidos no anexo IIb 
da Diretiva Emissões de Solventes) são:
- (Cenário 1) Instalações em que todas as máquinas de produção utilizam solventes e estão ligadas a equipamentos de redução das emissões:
   . com incineração: emissões totais de 7,5-12,5 % das emissões de referência;
   . com recuperação dos solventes: emissões totais de 10,0-15,0 % das emissões de referência.
- (Cenário 2) Instalações existentes, com equipamentos de redução das emissões, mas em que nem todas as máquinas de produção que
utilizam solventes estão ligadas a esses equipamentos:
  (Cenário 2.1) para a soma das emissões das máquinas ligadas aos equipamentos de redução das emissões:
   . com incineração: emissões totais de 7,5-12,5% das emissões de referência para essas máquinas; 
   . com recuperação dos solventes: emissões totais de 10,0-15,0% das emissões de referência para essas máquinas. 
  (Cenário 2.2) para as máquinas que não estão ligadas a sistemas de tratamento dos efluentes gasosos, constitui MTD uma das seguintes técnicas:
   . utilizar nessas máquinas produtos com baixo teor de solventes ou sem solventes;
   . ligar as máquinas a equipamentos de tratamento dos efluentes gasosos, quando existir capacidade para tal;
   . de preferência, efetuar os trabalhos que utilizam maiores teores de solventes em máquinas ligadas a um sistema de tratamento
de efluentes gasosos.
(Cenário 3) Nos casos em que as instalações não dispõem de equipamentos para a redução dos efluentes gasosos e estão a utilizar produtos de 
substituição, constitui MTD acompanhar os desenvolvimentos nos domínios das tintas, vernizes
e adesivos com baixo teor de solventes ou sem solventes e reduzir constantemente a quantidade de
solventes consumida.
Nos cenários 1 e 2.1, quando uma instalação tiver um rácio de sólidos: solvente superior a 1:5,5 em relação à totalidade das tintas, vernizes e adesivos 
à base de solventes, os valores de emissões poderão ser impossíveis de alcançar. Nesses casos, constitui MTD cobrir os injetores de tinta ou utilizar 
lâminas de doseamento com câmara e uma combinação apropriada de outras técnicas, conforme descritas. 
As técnicas, apresentadas na tabela 21.4, são:

- Substituição com tintas à base de água, secagem por UV ou feixe de electrões, ver secção 2.4.2.2 (não aplicável em equipamentos onde o 
efluente gasoso é tratado)

- Substituição por adesivos e vernizes à base de água, teor elevado de sólidos, secagem por UV ou isentos de solventes, ou coextrusão, ver secção 
2.4.2.4  (não aplicável em equipamentos onde o efluente gasoso é tratado)
- Extrair e tratar o ar dos secadores, ver secção 2.4.2.5 (aplivável onde ocorreu pouca ou nenhuma substituição. Não aplicável em alguns 
equipamentos existentes com elevados fluxos de ar e baixas concentrações de COV)
- Extração das prensas e outras áreas de produção: cobrir fontes de tinta ou usar sistema de câmara com espátulas (chamber doctor blades ), ver 
tabela 2.33 e secção 2.4.2.5.2  (aplicável a todos)

- Concentração de solventes no fluxo de efluentes gasosos, ver secção 20.11.3.1 (aplicável onde o efluente gasoso é tratado)

- Extrair e tratar ar a partir de máquinas automáticas de limpeza, ver secções 2.4.2.5.1 e 20.9.10  (aplicável onde o efluente gasoso é tratado)

- Otimização do uso de incineradores, ver secção 2.4.2.5.3 (aplicável onde o efluente gasoso é tratado)
- Optimização da concentração de COV para incinerador por ventilação de velocidade variável, ver secção 20.11.1.5 (aplicável onde o efluente 
gasoso é tratado)
- Encerramento automático e atempado dos sistemas de bypass , ver secção 2.4.2.5.5 (aplicável onde o efluente gasoso é tratado)
- Substituição de materiais de limpeza de baixo teor de COV ou sem COV, ver secções 2.4.2.6.1 e 20.9 (aplicável a todas)
- Limpeza dos cilindros dentro da prensa, ver secção 20.9.10 (aplicável às novas prensas)
- Lavagem com água a alta pressão, ver secção 20.9.12 (aplicação limitada à limpeza em profundidade e rolos anilox)
- Outras técnicas de limpeza que utilizem não-solventes, ver secções 20.9, 20.10 (aplicável a todas)

É MTD para efluentes gasosos e outras emissões fugitivas:

- Reduzir as emissões de COV aplicando extração e tratamento de ar dos secadores usando uma combinação de técnicas descritas na secção 20.11

- Aplicar uma seleção das técnicas na secção 20.11.1.1 para minimizar o consumo de energia e otimizar o tratamento de efluentes gasosos

- Reduzir as emissões de COV aplicando as técnicas de manutenção na secção 20.11.1.2.

69. Onde é utilizado o tratamento térmico de efluentes gasosos, é MTD procurar oportunidades para recuperar e utilizar qualquer energia excedente (ver 
secção 20.11.4.4) Não aplicável A instalação não efetua a atividade

68. Não aplicável A instalação não efetua a atividade

Recolha e tratamento de efluente gasoso

21.2.2 MTD para flexografia e gravura de embalagens (impressão de embalagens flexíveis)

67. Não aplicável A instalação não efetua a atividade
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É MTD reduzir o conjunto das emissões devidas a fugas e os COV remanescentes após tratamento dos efluentes gasosos, expressos em termos de 
entradas totais de solventes: 
- para as instalações novas, redução para 4-5%, utilizando técnicas 1, 2, 3, 6, 10 e 11, em conjugação com 8 ou 8 e 9;
- para as instalações existentes, redução para 5-7 %, utilizando técnicas 1, 2, 10 11 e uma de entre 4, 5, 6 ou 7.
As técnicas, apresentadas na tabela 21.5, são:

1 - Tratamento do efluente gasoso por adsorção e recuperação de tolueno, ver secção 20.11.6.1  (aplicável a todas)
2 - Utilização de tintas de retenção, ver secção 2.4.3.2.2  (aplicável a todas)
3 - Aumento do tempo de secagem, ver secção 2.4.3.3.2 (aplicável apenas a novas)
4 - Extração contínua de ar dos secadores, ver secção 2.4.3.3.4 (aplicável às existentes se a capacidade de tratamento do efluente gasoso for 
suficiente)
5 - Encaminhamento do ar de pressão fechado para o tratamento de efluente gasos de forma descontínua, ver secção 2.4.3.3.5 (aplicável a 
existentes)
6 - Encaminhamento do ar de pressão fechado para o tratamento de efluente gasoso quando o solvente é manuseado na área de prensa e onde 
haja fluxo de ar para a sala da prensa, ver secção 2.4.3.3.6 (aplicável a novas. Modernização não é possível)
7 - Extração descontínua de ar da prensa, secadores e sala da prensa, ver secção 2.4.3.3.7 (aplicável a existentes)
8 - Extração de ar da prensa, dos secadores e da sala da prensa quando o solvente é manipulado na área da prensa e há fluxo de ar para a sala da 
prensa, ver secção 2.4.3.3.8 (aplicável a novas)
9 - Ventilação do ar em circuito fechado, ver secção 2.4.3.3.9 (aplicável a novas se o custo-benefíciofor suficiente)
10 - Jatos de ar na rede impressa, ver secção 2.4.3.3.10 (aplicável a novas)
11 - Limpeza de cilindro na prensa, ver secção 2.4.3.4.1 (aplicável nas novas)

71. Evitar o uso excessivo de energia usando o número ideal de regenerações necessárias para manter as emissões dentro dos valores de emissões 
expressos na MTD 70 (ver a secção 20.11.6.1.) Não aplicável A instalação não efetua a atividade

72.

Os vapores de condensação provenientes da recuperação do tolueno são geralmente descarregados para instalações de tratamento de águas residuais 
municipais. É MTD reduzir as emissões de tolueno para esgotos municipais para 10 mg/l ou menos por remoção de ar (ver secção 2.3.4.3.3.). O nível de 
descarga deve ser mantido abaixo de um nível onde uma atmosfera prejudicial possa ocorrer no esgoto (ver secção 20.3.3.1), bem como minimizar o 
impacte no ciclo da água.

Não aplicável A instalação não efetua a atividade

73. Minimizar o consumo de energia após a secagem do fio por arrefecimento utilizando uma sala e/ou ar exterior (ver secção 3.4.2.1) Não aplicável A instalação não efetua a atividade

Minimizar as emissões totais de COV pela aplicação de uma ou das duas técnicas a seguir apresentadas assim como as MTD genéricas na secção21.1:

- Utilização de materiais e/ou processos com baixo teor de solventes (dentro do processo, ver secções 3.4.4, 3.4.5 e outras na secção 20.10)

- Utilização de uma combinação apropriada de técnicas de tratamento de efluentes gasosos, tal como descrito na secção 3.4.6 (ver também a 
secção 20.11).

Os valores totais de emissões associados a essas técnicas são:
- 5 g/kg ou menos para os cabos grossos (>0,1 mm diâmetro);
- 10 g/kg ou menos para os cabos finos (0,01-0,1 mm diâmetro). 

75. Acompanhar os progressos nos desenvolvimentos que reduzem as emissões dos revestimentos com lubrificantes (como técnicas com baixo teor de 
solventes ou sem solventes, ver a secção 3.4.5.6) e procurar reduzir ainda mais as emissões de COV. Não aplicável A instalação não efetua a atividade

Reduzir as emissões totais de COV através de uma ou mais das seguintes técnicas em conjunto com as MTD genéricas descritas na secção 21.1:

- utilizando materiais de colagem com baixo teor de solventes ousem solventes.Esta possibilidade existe quando o processo não exigir 
arrefecimento a água, como acontece,
por exemplo, com o fabrico de abrasivos secos, como as mós de polimento (ver secções 4.4.2.1 e 20.8)

- aumentando a concentração interna de solvente nos secadores (ver Secções 4.4.4.1 e 20.11.3.1)

- utilizando uma combinação adequada das técnicas de tratamento de efluentes gasosos descritas na secção 20.11 (ver também a secção 4.4).

Os valores das emissões totais de COV associadas a estas técnicas são de 9-14 %, em percentagem ponderal das entradas de solventes. 

76. Não aplicável A instalação não efetua a atividade

Emissões de solventes provenientes de revestimentos de lubrificantes

21.4 MTD PARA O FABRICO DE ABRASIVOS

Redução das emissões de solventes

Redução das emissões de solventes

74. Não aplicável A instalação não efetua a atividade

Águas residuais provenientes da recuperação de tolueno

21.3 MTD PARA O FABRICO DE CABOS FLEXÍVEIS

Consumo de energia

21.2.3 MTD para impressão de gravuras para publicação

Redução da emissão de solventes

70. Não aplicável A instalação não efetua a atividade
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Na produção de fitas com adesivos à base de solventes, é MTD reduzir as emissões de COV, utilizando uma combinação das seguintes técnicas em 
conjunto com o as MTD gerais descrita na Secção 21.1:

- Utilização de adesivos não baseados em solventes ao fabricar uma faixa de qualidade inferior de fitas de embalagem e fitas adesivas, bem como 
fitas de dupla face (ver Seções 5.4.2 e 20.10)
- Utilização dos seguintes tratamentos de efluentes gasosos ou combinações: a + b, a + c, b, ou c, em que:

a) Condensação (ver Seções 5.4.5.1 e 20.11.5.3) após fase de pré-secagem utilizando um secador de gás inerte (ver Seções 5.4.4.1 e 20.8.1.2)

b) Adsorção (ver Seções 5.4.5.2, 20.11.6.1 e 20.13.7.1) com uma eficiência de recuperação superior a 90% das entradas de solventes e com 
emissões diretas inferiores a 1%, após aplicação
desta técnica de redução

c) Sistemas de oxidação térmica com recuperação de energia (ver Seção 20.11.4)

Os valores de emissões associados a estas técnicas são de 5 % ou menos, em percentagem ponderal das entradas totais de solventes.

78.
O processo de pintura no fabrico de veículos é altamente complexo e totalmente integrado (ver secção 6.4.1). As escolhas dos sistemas de pintura e 
aplicação influenciam fortemente as escolhas de secadores e tratamento de efluentes gasoso. Como algumas técnicas são incompatíveis, a MTD não 
pode ser determinada para cada etapa individual.

79.
A secção 6.3.2.3 mostra que 38 a 52% do consumo total de energia de uma fábrica típica de pintura e montagem de automóveis é usado na oficina de 
pintura. A MTD é, por conseguinte, minimizar o consumo de energia na seleção e operação de pintura, de secagem/cura e sistemas de redução dos 
efluentes gasoso associados discutidos nas MTD 78 e 80.

Não aplicável A instalação não efetua a atividade

80.

Minimizar as emissões de solventes, bem como os consumos de energia e de matéria-prima, escolhendo sistemas de pintura e seca de acordo com a 
MTD 28 e secções 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5 e 6.4 .7, em conjunto com técnicas de tratamento de efluentes gasosos descritas na MTD 37 a 42.

Os valores de emissões associados são de 10-35 g/m2 (superfície de acabamentos) (ou o equivalente a entre 0,3 kg/carroçaria + 8 g/m2 e 1,0 
kg/carroçaria + 26 g/m2). 

Não aplicável A instalação não efetua a atividade

81.

É MTD, para instalações existentes, estabelecer e implementar planos para reduzir consumos e emissões (ver MTD 13) e atingir os valores de emissão 
indicados no BREF, tendo em conta a relação custo/benefício, custos de capital elevados e longos períodos de amortização para a obtenção destes 
valores.  Cabe aqui notar que a obtenção de grandes avanços exigirá a aplicação de técnicas com custos de capital significativo. Poderá ser mais eficaz 
em termos económicos e mais benéfico para o ambiente, dependendo da escala temporal, esperar por um grande avanço técnico do que proceder a 
sucessivas pequenas adaptações a curto prazo, que não permitam alcançar os mesmos resultados.

Não aplicável A instalação não efetua a atividade

82.
Nos casos em que se apliquem técnicas de tratamento dos efluentes gasosos das estufas de pintura, é MTD concentrar os COV através de uma das 
técnicas de pré-tratamento utilizando as técnicas descritas na secção 20.11.3.2. Na indústria automóvel, é possivel realizar a concentração de COV por 
um fator de 1:10 e 1:15.

Não aplicável A instalação não efetua a atividade

83. As MTD para reduzir as partículas no ar são abordadas no MTD 33.

84. Os níveis de emissão associada à MTD para minimizar o consumo de solvente estão incluídos nos níveis de emissão de COV na MTD 80.

Otimizar a eficiência de transferência de revestimentos. As seguintes técnicas têm as maiores eficiências de transferência (ver secção 20.7.3):

- aplicação por robot (ver Secção 20.2.3)
- mergulho em vez de pulverização
- aplicação eletrostática
- pistolas HVLP (alto volume de baixa pressão)
- otimização da cabine.

86. As MTD para sistemas de purificação (scrubber systems ) são descritos na MTD 49.

87.  As MTD para minimizar a poluição da água são abordadas nas MTD 44 a 49.

Emissões para a água

85. Não aplicável A instalação não efetua a atividade

21.6 MTD PARA O REVESTIMENTO DE AUTOMÓVEIS

Consumo de energia

MTD comuns

Emissões de partículas para o ar

Eficiência dos materiais

21.5 MTD PARA O FABRICO DE FITA ADESIVA

77. Não aplicável A instalação não efetua a atividade
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Minimizar a produção de resíduos da pintura pela aplicação de ambos os seguintes pontos:

- Reduzindo a geração de excesso de tinta ao otimizar a eficiência de transferência

- Desidratando ou reciclando as lamas de pintura ou usando a técnica de emulsão de água (ver secções 20.7.5.6, 20.7.5.7 e 20.7.5.8).

89.
O processo de pintura no fabrico de veículos é altamente complexo e totalmente integrado, e ainda mais para camiões e veículos comerciais por 
motivos técnicos e económicos (ver secções 7.3.3.4.e 7,4). As escolhas dos sistemas de pintura e aplicação influenciam fortemente as escolhas de 
secadores e tratamento de efluentes gasoso. Como algumas técnicas são incompatíveis, a MTD não pode ser determinada para cada etapa individual.

90.

Minimizar as emissões de solventes, bem como o consumo de energia e matéria-prima, pela seceção de tintas e sistemas de secagem de acordo com a 
MTD 28 em contjunto com as técnicas de tratamentos de efluentes gasosos descritas na MTD 37 a 42.

Os valores totais de emissões associados são de: 
. 10-55 g/m2 para as cabinas de camião novas; e
. 15-50 g/m2 para os veículos comerciais e camiões novos (superfície tratada comrevestimento eletroforético e-coat ). 

Não aplicável A instalação não efetua a atividade

91. As MTD para planear e implementar reduções nos consumos e emissões são dadas na MTD 81.

92.

Minimizar as emissões de solventes da limpeza a valores inferiores a 20 g/m2 (superfície tratada com revestimento eletroforético e-coat ), utilizando 
boas práticas em operações de limpeza e técnicas de substituição, como as referidas nas secções 20.2.2, 20.9 e 20.10 (ver secção 8.3.3.1).

Os valores de emissões associados são inferiores a 20 g/m2  (superfície tratada com revestimentoelectroforético e-coat ).

Não aplicável A instalação não efetua a atividade

93. Reduzir as emissões de solventes na aplicação de amortecimento de ruído e materiais de revestimento de piso, utilizando materiais de poliuretano 
isentos de solventes aplicados com pulverização sem ar (ver seccção 8.2.8). Não aplicável A instalação não efetua a atividade

94. As MTD para reduzir as partículas no ar são abordadas na MTD 43.

95. Os níveis de emissão associados às MTD para minimizar o consumo de solventes estão incluídos nos níveis de emissão de COV na MTD 92.

96. As MTD para maximizar a eficiência de transferência de revestimentos são descritos na MTD 85 (ver secção 20.7.3).

97. As MTD para sistemas de lavagem  húmidos  (scrubber systems ) são descritas na MTD 49.

98. As MTD para minimizar a poluição da água são abordadas nas MTD 44 a 49.

99. As MTD para minimizar a produção de resíduos da pintura são descritas no MTD 88.

100.
O processo de pintura no fabrico de veículos é altamente complexo e totalmente integrado, e ainda mais para autocarros por motivos técnicos e 
económicos (ver secções 7.3.3.4.e 7,4). As escolhas dos sistemas de pintura e aplicação influenciam fortemente as escolhas de secadores e tratamento 
de efluentes gasoso. Como algumas técnicas são incompatíveis, a MTD não pode ser determinada para cada etapa individual.

101.

Minimizar as emissões de solventes, bem como os consumos de energia e matérias-primas, selecionando sistemas de tinta e secadores de acordo com a 
MTD 28 em conjunto com técnicas de tratamento de efluentes gasosos de acordo com as MTD 37 a 42.

Os valores de emissões associados são de 92-150 g/m2 (superfície tratada com revestimento eletroforético e-coat ).

Não aplicável A instalação não efetua a atividade

102. As MTD para o planeamento e implementação de reduções no consumo e nas emissões são fornecidas na MTD 81.

Emissões para a água

Resíduos

21.8 MTD APLICÁVEIS AO REVESTIMENTO DE AUTOCARROS

MTD comuns

21.7 MTD PARA O REVESTIMENTO DE CAMIÕES E VEÍCULOS COMERCIAIS

MTD comuns

Emissões de partículas para o ar

Eficiência dos materiais

Resíduos

88. Não aplicável A instalação não efetua a atividade
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103.

Minimizar as emissões de solventes da limpeza a valores inferiores a 20 g/m2 (superfície tratada comrevestimento electroforético e-coat ), utilizando 
boas práticas nas operações de limpeza e técnicas de substituição, como as referidas nas secções 20.2.2, 20.9 e 20.10 (ver secção 8.3.3.1).

Os valores de emissões associados são inferiores a 20 g/m2 (superfície tratada com revestimento eletroforético e-coat )

Não aplicável A instalação não efetua a atividade  

104. Reduzir as emissões de solventes na aplicação de amortecimento de ruído e materiais de revestimento de piso, utilizando materiais de poliuretano 
isentos de solventes aplicados com pulverização sem ar (ver secção 8.2.8). Não aplicável A instalação não efetua a atividade

105. Minimizar as emissões de solventes usando materiais pré-revestidos (revestidos com pré-lacagem) para a construção de veículos (ver secção 9.3.3). Não aplicável A instalação não efetua a atividade

106. As MTD para reduzir as partículas no ar são abordadas na MTD 43.

107. Os níveis de emissão associados à MTD para minimizar o consumo de solvente estão incluídos nos níveis de emissão de COV nas MTD 101 e 103.

108. As MTD para maximizar a eficiência de transferência de revestimentos são descritas na MTD 85 (ver secção 20.7.3).

109. A MTD para os sistemas de purificação por via húmida são descritos na MTD 49.
As MTD para minimizar a poluição da água são abordadas nas MTD 44 a 49.

110. As MTD para minimizar a produção de resíduos da pintura são descritas na MTD 88.

Reduzir as emissões de COV, utilizando uma combinação das seguintes técnicas (consultar tabela 21.7), bem como as MTD gerais descritas na secção 
21.1:

- Técnicas específicas de materiais:
. Aplicação de revestimentos à base de água, primários e revestimentos finos, ver secções 9.3.3 e 9.4.2.1
. Aplicação de um revestimento transparente convencional, ver secções 9.3.3 e 9.4.1  (aplicável somente para acabamentos de laca de duas 
camadas)

. Utilização de primários à base de água e proteção inferior em combinação com materiais de camada espessa, ver secções 9.3.3 e 9.4.1 

. Utilização de primários e enchimentos à base de água, ver secções 9.3.3 e 9.4.2.1 

. Utilização de enchimentos knifing  com baixo teor de estireno, ver secção 9.3.3 

. Utilização de pinturas com elevado teor de sólidos, ver secção 9.4.2.2  (aplicável em revestimentos de uma camada, ondenão é utilizada a 
camada de base à base de água)

. Utilização de materiais pré-revestidos (revestidos com pré-lacagem) para novas construções de veículos ferroviários, ver secção 9.3.3 

- Técnicas específicas de processo:
. Aplicação de imersão, convencional ou por electrorevestimento, ver secção 20.7.2.3 
. Aplicação de amortecimento de ruído de poliuretano isenta de solvente e os materiais de revestimento de pavimentos, ver secção 8.2.8  
(onde o amortecimento do ruído e a cobertura do piso são aplicados)
. Redução de superfícies pintadas, por exemplo, com o uso de folhas adesivas para desenhos decorativos ou como proteção de graffit , ver 
secção 9.3.3 
. Utilização de dispositivos de aplicação eficientes: HVLP (High Volume Low Pressure), pulverização sem ar e sem ar assistida com ar (airless 
and air assisted airless spraying ), ver secções 9.3.3 e 9.4.3.2 
. Reciclagem de agentes de limpeza por destilação de resíduos de tinta que contenham solvente e lamas de tinta, ver secções 9.3.3, 20.13.1 e 
20.13.2.2

. Utilização de oxidador térmico para tratar os efluentes gasosos, ver secções 9.3.3 e 9.4.6.5 (aplicável aos efluentes gasosos dos secadores)

Os valores de emissões associados são de 70-110 g COV/m2 de superfície pintada (não através de revestimento eletroforético e-coat ). 

A instalação não efetua a atividade

Emissões para a água

Resíduos

21.9 MTD APLICÁVEIS AO REVESTIMENTO DE COMBOIOS E CARRUAGENS

Emissões de solventes para o ar

111. Não aplicável

Emissões de partículas para o ar

Eficiência dos materiais
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A MTD é reduzir as emissões de partículas por aplicação de uma combinação adequada das seguintes técnicas:

- Melhoria da eficiência de absorção através da centrifugação venturi  (ver seceção 20.11.3.4)
- Utilização de depuradores scrubber (ver secção 9.4.6.2)
- Utilização de sistemas de filtração a seco (ver secção 9.4.6.3)
- Utilização de filtros eletrostáticos (ver secção 9.4.6.4).

Os valores de emissões associados são de 3 mg/m3 ou menos.

Os sistemas de pintura e aplicação podem ser interdependentes e a seleção de recolha e tratamento de efluentes gasosos também depende dessas 
escolhas. É MTD selecionar um sistema de pintura e secagem de acordo com a MTD 28 em conjunto com os sistemas de tratamento de efluentes 
gasosos de acordo com as MTD 37 a 42. As técnicas adequadas podem ser seleccionadas a partir da tabela 21.8, 21.9 e a tabela 21.10, bem como a 
partir de MTD 114 e 115.

- Técnicas relacionadas com o revestimento de materiais:
. Primário epóxi de dois componentes à base de água, revestimento de dois componentes à base de água, ver secção 20.7.2.3 
. Revestimento por imersão à base de água, dois estágios, ver secção 20.7.2.3
. E-coating  + revestimento por imersão à base de água, ver secção 20.7.2.3
. E-coating  + Revestimento de acabamento de 2 componentes (solvente ou à base de água) pulverizado em superfícies visíveis, ver secções 
20.7.2.2, 20.7.2.3 
. Revestimento em pó, ver secção 20.7.2.5 (aplicável a instalações novas ou atualizadas)

- Técnicas de aplicação:
. Mudar da aplicação por pulverização para revestimento de imersão convencional, ver secção 20.7.3.3 (aplicável onde os componentes têm 
tamanho adequado)

. Mudar da aplicação por pulverização para primário e-coat , ver sercção 20.7.3.4(aplicável onde os componentes têm tamanho adequado)

. Mudar do sistema de duas camadas para um sistema de uma camada por e-coating , ver secção 20.7.3.4 (aplicável onde os componentes 
têm tamanho adequado)
. Mudar para revestimento em pó, ver secção 20.7.3.18 (aplicável a instalações novas ou atualizadas)

- Técnicas de tratamento de efluentes gasosos:
. Filtração das emissões de partículas, ver secção 20.11.3.5  (aplicável onse são utilizados revestimentos à base de água)
. Confinamento da instalação de pré-tratamento e tratamento do ar de exaustão, ver secções 20.11 e 20.11.3.7 (aplicável a revestimentos 
com solventes)
. Diminuição do ar de exaustão do forno, ver secção 20.11  (aplicável a revestimentos com solventes)

. Diminuição do ar de exaustão do tanque de imersão (adsorção, incineração), ver secção 20.11 (aplicável a revestimentos com solventes)

Os valores de emissões associados podem ser: 
- emissões de 20-50 mg C/m3 nos efluentes gasosos e de 10-20 % nas emissões resultantes de fugas; ou 
- emissões globais de 0,2-0,33 kg COV/kg de entrada de sólidos. 

114.
É MTD utilizar outros sistemas de revestimento em lugar de tintas à base de solventes halogenados (ver MTD 33 e 34). Outros sistemas de 
revestimento estão facilmente disponíveis (ver secções 20.7 e 20.10).
Para solventes de limpeza halogenados ver MTD 33 e 35.

Não aplicável A instalação não efetua a atividade

É MTD utilizar revestimento por imersão (ver as secções 10.2, 10.4 e 10.4.3) em componentes antes da montagem para:

- reduzir as emissões de solventes por redução de pulverização
- melhorar a eficiência dos materiais (dependendo da espessura do revestimento exigida)
- reduzir a quantidade de fluxo de ar e, portanto, o tamanho e o consumo de energia de extração e equipamento de redução

116. As MTD para reduzir as partículas no ar são abordadas no MTD 43.

117. A venda e o uso de antivegetativos (antifouling ) contendo o óxido de tributilestanho (TBTO) são controlados pela legislação da UE (ver secção 11.2.3). 
As opções para revestimentos antifouling  menos ecotóxicas estão descritas na secção 11.4.5.

118. Minimizar as emissões para o meio ambiente, garantindo que as MTD nesta secção sejam incluídas nas instruções da doca seca para a instalação. Não aplicável A instalação não efetua a atividade

Substituição

115. Não aplicável A instalação não efetua a atividade

21.11 MTD APLICÁVEIS AO REVESTIMENTO DE NAVIOS E IATES

21.10 MTD APLICÁVEIS AO REVESTIMENTO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO

Emissões de solventes para o ar

113. Não aplicável A instalação não efetua a atividade

Emissões de partículas para o ar

112. Não aplicável A instalação não efetua a atividade  
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Reduzir as emissões de COV através de uma combinação das seguintes técnicas em conjunto com as MTD gerais descritas na secção 21.1:

- Utilização de tintas à base de água com elevado teor de sólidos ou compósitos (com ou sem o uso de projeção a quente (ver secção 11.4.4.2)), 
em vez das tintas tradicionais à base de solventes (ver secção 11.4.2). A extensão da substituição pode ser limitada pelas exigências dos clientes e 
os requisitos técnicos para o revestimento.
- Redução do excesso de pulverização e aumento da eficiência da aplicação (ver seção 11.4.6), mantendo o excesso de pulverização no fundo da 
doca seca:

. Pela utilização de redes, cortinas de água ou outros métodos

. Limitando a pulverização em condições climáticas onde a intensidade e a direção do vento aumentarão o excesso de pulverização

- Para novas construções, pulverizar as secções construídas antes da montagem ("estágios de bloco") em áreas fechadas (ver secção 11.2.1)

- Extração ar de áreas fechadas onde a pulverização é realizada e aplicando uma combinação adequada das técnicas de tratamento de efluentes 
gasoso descritas na secção 20.11 (ver também a secção 11.4.6.3).

Reduzir as emissões de partículas de poeira para o ar por aplicação de uma ou mais das seguintes técnicas:

- Contenção de poeiras e de qualquer abrasivo e partículas de tinta removidas dentro da doca ou a calçada por:
. Utilização de redes e / ou cortinas de água ou outro método semelhante
. Limitar a remoção de tinta com abrasivo em condições climáticas onde a intensidade do vento e a direção do vento aumentarão a deriva de 
poeira
. Utilização de jato de cobertura ou jato de vávuo, água em alta pressão or jato grossiero, (ver secções 11.4.3.2, 11.4.3.3, 11.4.3.4) de acordo 
com os requisitos técnicos

121.
Reduzir a contaminação das águas residuais através da remoção de resíduos de tinta, sobras e recipientes, de abrasivos usados, lamas, resíduos oleosos 
e quaisquer outros materiais de sucata a partir do cais antes da inundação. Estes materiais devem ser mantidos em recipientes para uma gestão 
adequada, reutilização e/ou eliminação (ver secções 11.3.3.1 e 20.12).

Não aplicável A instalação não efetua a atividade

122. A construção e manutenção de aeronaves necessita de homologação de segurança e a duração da garantia de proteção contra corrosão do fabricante é 
de 25 anos. Isto pode limitar algumas opções de MTD dado apenas os sistemas de pintura específicos poderem ser utilizados.

123. Eliminar as emissões de Cr (VI) para a água utilizando processos alternativos de passivação em vez de Cr (VI) para uma lavagem primária onde exista 
algum tipo de aprovação (ver secção 12.4.3). Não aplicável A instalação não efetua a atividade

Reduzir as emissões de COV por todos ou uma combinação das seguintes técnicas em conjunto com as MTD gerais descritas na secção 21.1:

- Utilizção de tintas com elevado teor de sólidos ou dois componentes em vez de materiais com elevado teor de solventes (ver secção 12.4.2.1)

- Encapsulamento/confinamento dos efluentes gasosos no ponto de aplicação e para partes dos componentes (ver secções 12.3.1.1 e 12.4.5.3), 
desde que os componentes sejam 80% da área de superfície

- Aplicação de uma combinação adequada das técnicas de tratamento de efluentes gasosos descritas na secção 20.11 (ver também secção 12.4.5)

- Redução ou substituição de solventes utilizados na limpeza (ver secções 20.9 e 20.10), automação dos equipamentos de limpeza (ver secção 
20.2.3), como medição de solvente usado para limpeza e redução de emissões no armazenamento (ver secção 20.2.2.1 20.2 .3) e especialmente a 
utilização de toalhetes pré-impregnados para limpeza.

Reduzir as emissões de poeiras através da:

- Melhoria da eficiência de absorção através da separação venturi  (ver secção 12.4.5.1)
- Utilizando um scrubber  (ver secção 12.4.5.2).

Os valores de emissões associados são de 1 mg/m3 ou menos. 

126.
Os sistemas de pintura e aplicação podem ser interdependentes e serão selecionados para o tipo de peça de trabalho e o substrato a serem revestidos. 
A seleção da recolha e tratamento de efluente gasoso também depende dessas escolhas. É MTD selecionar sistemas de tinta e secador de acordo com o 
MTD 28 em conjunto com técnicas de tratamento de efluentes gasosos de acordo com as MTD 37 a 42.

Não aplicável A instalação não efetua a atividade

21.13 MTD APLICÁVEIS AO REVESTIMENTO DE OUTRAS SUPERFÍCIES METÁLICAS

MTD comuns

Emissões de partículas para o ar

125. Não aplicável A instalação não efetua a atividade

120. Não aplicável A instalação não efetua a atividade

21.12 MTD APLICÁVEIS AO REVESTIMENTO DE AERONAVES

124. Não aplicável A instalação não efetua a atividade

Emissões de solventes para o ar

119. Não aplicável A instalação não efetua a atividade

Emissões de partículas para o ar
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Reduzir as emissões de COV aplicando uma ou uma combinação das seguintes técnicas em conjunto com as MTD gerais descritas na secção 21.1:

- Utilização de tintas com baixo teor de solventes (ver secção 20.7.2)

- Aplicação das técnicas de redução de COV na MTD 126.

Os valores de emissões associados são de 0,1-0,33 kg COV/kg de entrada de sólidos. Estes níveis não se aplicam a instalações quando componentes 
metálicos de automóveis são revestidos e onde essas emissões são contabilizadas no cálculo das emissões totais relacionadas com o processo de 
revestimento dos veículos em série.

128.
Utilização de outros sistemas de revestimento em vez de tintas à base de solventes halogenados (ver MTD 33 e 34). Outros sistemas de revestimento 
estão facilmente disponíveis (ver secções 20.7 e 20.10).
Para solventes de limpeza halogenados, ver MTD 32 e 35.

Não aplicável A instalação não efetua a atividade

129. Reduzir o consumo de materiais (incluindo a utilização de solventes), utilizando técnicas de aplicação de elevada eficiência (ver secção 20.7.3). Não aplicável A instalação não efetua a atividade

130.

Reduzir o consumo de energia usando uma seleção das técnicas na Seção 20.5 e recuperação de energia a partir do tratamento de efluentes gasosos 
térmicos (ver secção 20.11.). Os valores de consumo associados às MTD são indicados na tabela 21.11 (ver secção 14.3.2.3).

Não aplicável A instalação não efetua a atividade

Reduzir as emissões de solventes através de uma combinação de técnicas indicadas a seguir (consultar tabela 21.12), bem como as MTD gerais descritas 
na secção 21.1. Os valores de emissão de COV associados a essas técnicas são apresentadas no BREF (ver secção 14.3) (ver tabela 21.12):

- Técnicas de substituição:
. Revestimentos com elevado teor de sólidos, ver secção 14.4.3.1 (nem todas as aplicações)
. Revestimentos à base de água, ver secção 14.4.3.2 (nem todas as aplicações)
. Revestimentos em pó, ver secção 14.4.3.3  (próximo de zero emissões de COV, mas problemas de odores)
. Revestimentos de película laminada, ver secção 14.4.3.4  (nem todas as aplicações)

- Técnicas de revestimento
. Revestimento por rolo, ver secção 14.4.4.1 (aplicável a todas)

- Técnicas de recolha e tratamento de efluente gasoso
. Vedações de ar na entrada e saída, ver secção 14.4.8.1 (aplicável a todas)
. Ar a pressão negativa nas áreas de processo, ver secção 14.4.8.2 (aplicável a todas)
. Extração e tratamento de ar da área de preparação de revestimento, ver secção 14.4.8.3 (aplicável a todas as novas instalações: baixa 
concentração de COV)
. Extração e tratamento de ar a partir da aplicação de tinta, ver secção 14.4.8.4 (aplicável a todas: 8% de fonte de COV)
. Extração e tratamento de ar do secador/forno, ver secção 14.4.8.5 (aplicável a todas: 95% de COV processado)
. Extração e ar tratamento da zona de arrefecimento, ver secção 14.4.8.6 (aplicável a instalações novas: 1-2% de COV)

- Técnicas de limpeza, ver secção 14.4.4.2
- Técnicas de gestão de resíduos que contêm solvente, ver secções 20.2.2.1 e 20.13

Os valores de emissões de COV associados são: 

- para as novas instalações: 0,73-0,84 g/m2 para os efluentes gasosos e 3-5% para as emissões fugitivas; 
- para as instalações existentes: 0,73-0,84 g/m2 para os efluentes gasosos e 3-10% para as emissões fugitivas. 
As instalações existentes só conseguirão alcançar os valores inferiores da gama mediante modernização significativa. 

Eficiência dos materiais

21.14 MTD APLICÁVEIS AO REVESTIMENTO DE BOBINAS

Consumo de energia

131. Não aplicável A instalação não efetua a atividade

127. Não aplicável A instalação não efetua a atividade

Emissões de solventes para o ar
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132. Reciclar o aço e o alumínio a partir das sobras de substrato (ver secção 14.3.3.3.) Não aplicável A instalação não efetua a atividade

133.

Reduzir a energia utilizando as técnicas na secção 20.5 e recuperar a energia a partir do tratamento de efluentes gasosos térmicos (ver secção 20.11.)

Os valores de consumo associados, por exemplo para as latas DWI (latas de duas peças produzidas pelo processo DWI - drawn and ironing, em 
alumínio, na sua maioria, e em aço, em pequena proporção), são: 
- gás natural, 5-6,7 kWh/m2; 
- electricidade, 3,6-5,5 kWh/m2; 
- energia recuperada (quando a energia pode ser recuperada, mas impossível quando os níveis de emissões forem alcançados utilizando produtos de 
substituição), 0,3-0,4 kWh/m2. 

Não aplicável A instalação não efetua a atividade

Reduzir as emissões de solventes. São definidos valores de emissão de COV na tabela 21.13 (ver secção 15.3.3.1) associados à utilização de uma seleção 
de técnicas referidas na tabela 21.14, bem como às MTD gerais descritas na secção 21.1. 

As técnicas utilizanas nas embalagens metálicas para redução de COV são:

- Substituição de revestimento e tintas (ver secções 15.4.1, 15.4.2)
- Técnicas de aplicação (ver secção 15.4.3)
- Impressão (ver secção 15.4.4. Ver também secções relevantes e MTD para impressão)
- Recolha e tratamento de emissões gasosas (ver secções 15.4.5, 20.11)
- Minimização e tratamento de resíduos contendo solventes (ver secção 20.13)

135.

Minimizar as emissões para a água. Os níveis de emissão indicados na tabela 21.15 podem ser atingidos usando uma combinação adequada de técnicas 
mencionadas nas secções 15.4.6 e 20.12.

Não aplicável A instalação não efetua a atividade

Emissões para a água

Emissão de solventes para o ar

134. Não aplicável A instalação não efetua a atividade

Resíduos

21.14 MTD APLICÁVEIS AO REVESTIMENTO E IMPRESSÃO DE LATAS METÁLICAS

Consumo de energia
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136. Sempre que forem utilizados os sistemas de pré-tratamento à base de água, os valores aplicáveis são discutidos no BREF STM.

137.
Os sistemas de pintura e aplicação podem ser interdependentes e serão selecionados para o tipo de peça de trabalho e o substrato a serem revestidos. 
Também pode haver incompatibilidade entre sistemas de pintura. A seleção da recolha e tratamento de efluentes gasosos também depende dessas 
escolhas.

138. Reduzir o consumo de solventes e as emissões, maximizar a eficiência da aplicação de tinta e minimizar o uso de energia, selecionando sistemas de 
aplicação de tinta e de secagem de acordo com a MTD 28 em conjunto com as técnicas de tratamento de efluentes gasosos discutidas nas MTD 37 a 42. Não aplicável A instalação não efetua a atividade

Reduzir as emissões de COV utilizando uma ou uma combinação das seguintes técnicas em conjunto com as MTD gerais descritas na secção 21.1.

- Utilização de tintas com baixo teor de solvente (ver secção 20.7.2)
- Aplicação de técnicas de redução de COV nas MTD 138, 140 e 141.

Os valores de emissões associados são de 0,25 a 0,33 kg COV/kg de entrada de sólidos.
No entanto estes valores não se aplicam a instalações onde as emissões são contabilizadas no cálculo das emissões totais relacionadas com o processo 
de revestimento dos veículos em série.

140. Para instalações novas ou adaptadas, é MTD reduzir as emissões de solventes, dando prioridade aos sistemas à base de água. Não aplicável A instalação não efetua a atividade

141. Para as áreas simples de polipropileno, é MTD reduzir as emissões de solventes e a utilização de água para limpeza manual com toalhetes impregnados 
com solvente (ver secção 16.2). Não aplicável A instalação não efetua a atividade

142. As MTD para reduzir as partículas no ar são abordadas no MTD 43.

Minimizar o consumo de material (incluindo o uso de solventes) e as perdas de matéria-prima, aumentando a eficiência das técnicas de gestão de 
transferênca de matérias-primas. As técnicas seguintes são fundamentais, mas têm limitações técnicas (ver secções 16.2 e 16.4):

- Pré-tratar a superfície plástica com preparados de fluoração
- Aplicação de técnicas de eficiência elevada (ver secção 20.7.3):
- Aplicação automatizada de revestimento (podem ser alcançadas eficiências entre 45% e 85%, dependendo da geometria)
- Utilização de sinos de alta rotação eletrostaticamente assistidos
- Utilização de HVLP ou aplicadores eletrostáticos
- Mistura de cores

144. A MTD para os sistemas scrubber  são descritos em MTD 49.

145. As MTD para minimizar a poluição da água são abordadas nas MTD 44 a 47.

146. As MTD para minimizar a produção de resíduos da pintura são fornecidas no MTD 88.

Emissões para a água

Emissões de partículas para o ar

Eficiência dos materiais

143. Não aplicável A instalação não efetua a atividade

Emissão de solventes para o ar

139. Não aplicável A instalação não efetua a atividade

21.16 MTD APLICÁVEIS AO REVESTIMENTO DE PEÇAS DE PLÁSTICO

MTD comuns
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147.
Os sistemas de pintura e aplicação podem ser interdependentes e serão selecionados para o tipo de peça de trabalho e o substrato a serem revestidos. 
Também pode haver incompatibilidade entre os sistemas de pintura. A seleção da recolha e tratamento de efluente gasoso também depende dessas 
escolhas.

148.
Reduzir consumos e emissões de solventes, maximizar a eficiência da aplicação do revestimento e minimizar o uso de energia, selecionando sistemas 
de aplicação de tinta e de secagem de acordo com as técnicas da tabela 21.17, as MTD gerais descritas na MTD 28 e os sistemas de tratamento de 
efluetnes gasosos descritos na MTD 37 e 42.

Sim

Está em estudo a alteração de alguns produtos com solventes por outros com altos 
sólidos ou base água.
A pintura é automática com pistolas em cabine fechada. É realizada a captação e 
recuperação parcial da névoa excedente pulverizada sobre as peças a revestir mas 
nao depositada.

Os valores de emissão de COV associados à MTD 148 podem ser de 0,25 kg de COV ou menos por kg de entrada de sólidos ou os indicados na tabela 
21.16.

As técnicas para atingir os valores de emissão associados sãoas apresentadas na tabela 21.17:

- Tecnicas de substituição
. Revestimento à base de água, ver secção 17.4.3.1 (não possível com carvalho)
. Revestimentos de energia - convencionalmente secos, ver secção 17.4.3.2 (apenas aplicável a MDF)
. Revestimentos co secagem por radiação, ver secção 17.4.3.3 (aplicável apenas a peças planas)

- Técnicas de revestimento
. Rolagem e enchimento usando revestimentos  inversos, ver secção 17.4.4.1  (aplicável apenas a peças planas)
. Revestimento por cortina (fundição), ver secção 17.4.4.2 
. Mergulho convencional, ver secção 17.4.4.3 
. Revestimento por vácuo, ver secção 17.4.4.5 
. Revestimento por pó - pulverização eletrostática, ver secção 17.4.4.9 
. Alagamento, ver secção 17.4.4.4 

- Recolha e tratamento de emissões gasosas
. Cabines de pulverização com redução de partículas, ver secção 17.4.5 
. Técnicas de tratamento de emissões gasosas, ver secções 17.4.4.6 e 20.11 (aplicável quando outras técnicas não estão disponíveis ou não 
conseguem atingir níveis adequados)

- Gestão de resíduos com solventes, ver secções 20.2.2.1 e 20.13 

150.
Minimizar a emissão de partículas de pulverização pela utilização de sistemas de filtração secos ou húmidos em efluentes gasosos de pulverização, 
como é descrito na secção 20.11.3.5, 20.11.3.6 e 20.11.3.7 e na secção 17.4.5. Os níveis de emissão associados a estas técnicas são apresentados na 
MTD 43.

Sim Redução das partículas emitidas através da utilização de filtros metálicos e de fibra 
(paintstop).

151. Otimizar a utilização de matérias-primas pela aplicação das técnicas apresentadas na tabela 21.17 e na secção 17.4.1. Sim Material sobrante e de limpeza, reutilizado para preparação de misturas de pintura ou 
em limpezas.

2021

Emissões de partículas para o ar

Eficiência dos materiais

149. Não

Os valores de emissão de COV associados à MTD 148 são superiores a 0,25 kg de 
COV por kg de entrada de sólidos pelo que não é cumprida a MTD:  
Está em vigor na Dimoldura um Plano de Reduçao de Emissoes aprovado no TUA, 
em que se prevê o cumprimento da MTD em causa de acordo com a calendarizaçao 
definida

0,25 kg COV por kg de entrada de sólidos

21.17 MTD APLICÁVEIS AO REVESTIMENTO DE MOBILIÁRIO E MATERIAIS DE MADEIRA

MTD comuns
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152. Devido à toxicidade dos componentes dos sistemas de tratamento (ver secção 18.1), as MTD 4 e 5 relativas à prevenção de libertações não 
programadas nas águas e no solo são enfatizadas.

153.
Reduzir as emissões de COV solvente usando impregnação a vácuo com os sistemas de solventes à base de água ou com alta concentração de pesticidas 
(ver secções 18.4.2 e 20.10), ou com o tratamento de efluentes gasosos para sistemas de solventes (ver secção 20.11). O carbono ativado ou a 
condensação podem ser particularmente adequados para a natureza intermitente e tamanhos variados das atividades. 

Não aplicável A instalação não efetua a atividade

154. Utilização de uma fase final de vácuo no ciclo do processo para remover solventen em solução ou excesso. Não aplicável A instalação não efetua a atividade

155. Para sistemas solventes, uma quantidade significativa de solvente é libertada após a madeira ter sido tratada. A MTD é, por conseguinte, reduzir o 
efeito destes solventes, utilizando sistemas de solventes com menor potencial de formação de ozono (ver secção 20.10.2). Não aplicável A instalação não efetua a atividade

156. Não é MTD pulverizar, pois a pulverização tem uma eficiência de aplicação global de apenas 10-15% (ver secção 18.1).

157. Drenar os pesticidas em excesso em zonas confinadas, tanto nos sistemas à base de água como nos sistemas à base de solventes (ver secção 20.2.1). O 
pesticida recolhido pode ser reutilizado ou eliminado como resíduo perigoso. Não aplicável A instalação não efetua a atividade

Reduzir os consumos e emissões de solventes (principalmente xileno) por uma combinação das seguintes técnicas e das MTD geraiss descritas na 
secção 21.1:

- Utilização de tintas com elevado teor de sólidos
- Aplicação de revestimento por cortina
- Encerrando as principais áreas que utilizam solventes, extraindo e tratando termicamente o efluente gasoso.

As instalações  que não operam continuamente podem necessitar de utilizar tratamentos de efluentes gasosos alternativos (ver secção 19.4.5)

Os valores de emissão associados são de 1 - 3 g/m2 para as emissões nos efluentes gasosos (2 a 3 % das entradas de solventes) e de 5 - 10 g/m2 para as 
emissões fugitivas (8 a 15 % das entradas de solventes)

159. Reduzir o uso de materiais perigosos utilizando tinta com baixo teor de chumbo (ver secção 19.4.2.1). Não aplicável A instalação não efetua a atividade

160. As orientações sobre MTD relativas aos processos de tratamento de superfície à base de água nesta indústria e ao tratamento de emissões 
relacionadas à água e aos níveis de emissão associados são fornecidos no BREF STM.

Emissões para a água

Substituição de materiais perigosos (substituição)

Emissões para a água e para o solo

21.19 MTD APLICÁVEIS AO FABRICO DE ESPELHOS

Emissão de solventes para o ar

158. Não aplicável A instalação não efetua a atividade

21.18 MTD APLICÁVEIS À PRESERVAÇÃO DE MADEIRA

Emissões de solventes para o ar
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5.1.1.1 A. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

A. i) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

A. ii) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

A. iii) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

A. iv) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

A. v) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

A. vi) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

A. vii) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

5.1.1.1 B. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

5.1.1.1 C. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

5.1.1.1 D. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

5.1.1.1 E. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

5.1.1.1 F. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

5.1.1.1 G. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

5.1.1.2 A. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

A. i) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

A. ii) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

A. iii) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

5.1.1.2 B. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

5.1.1.2. Considerações específicas dos reservatórios

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

cobertura flutuante;
cobertura flexível ou de tenda;
cobertura rígida

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

Reservatórios abertos

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

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

Sistemas dedicados

Monitorização de COV

Princípio da minimização de emissões no armazenamento em reservatórios

Utilizar sistemas dedicados.

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

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

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

Cor do reservatório

Localização e Layout

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

5.1.1.1. Princípios gerais para prevenir e reduzir emissões

No design dos reservatórios tomar em consideração, pelo menos:

as propriedades físico-químicas da substância a armazenar;
de que forma a armazenagem é realizada, o nível de instrumentação necessária, quantos operadores são necessários e a respetiva carga de trabalho;
a forma como os operadores são informados sobre desvios às condições normais de processo (alarmes); 

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

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

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

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

BREF - Emissões resultantes do armazenamento (EFS) | Data de adoção: 07/2006 | Versão: 06.10.2017

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Design  dos Reservatórios

Inspeção e Manutenção

5.1. ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS E GASES LIQUEFEITOS

5.1.1. Reservatórios
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

5.1.1.2 C. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

5.1.1.2 D. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

5.1.1.2 E. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

5.1.1.2 F. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

5.1.1.2 G. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

5.1.1.2 H. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

5.1.1.2 I. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

5.1.1.2 J. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

5.1.1.2 K. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

5.1.1.2 L. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

L. i) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

L. ii) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

L. iii) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

L. iv) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

L. v) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

5.1.1.2 M. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

5.1.1.2 M. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

M. i) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

N. ii) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

5.1.1.2 O. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

5.1.1.2 P. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

P. i) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

P. ii) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

P. iii) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

P. iv) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

5.1.1.3 A. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

5.1.1.3 B. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios
Implementar e seguir as medidas de organização adequadas e garantir a formação e instrução de funcionários para a realização das operações na instalação de forma segura e 
responsável

aplicar um equilíbrio de vapor
aplicar um tanque de contenção de vapor
aplicar um sistema de tratamento de vapor

5.1.1.3. Prevenção de incidentes e acidentes (graves)

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

Procedimentos operacionais e formação 

Gestão da segurança e do risco

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

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

aplicar válvulas de alívio de pressão em vácuo

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

Para emissões para o ar, proceder a: 

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

Tanques subterrâneos e "mounded tanks "

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

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

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

aplicar válvulas de alívio de pressão em vácuo

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

aumentar a taxa de pressão para 56 mbar
aplicar um equilíbrio de vapor
aplicar um tanque de contenção de vapor
aplicar um sistema de tratamento de vapor

Tanques de teto elevatório

Reservatórios pressurizados

Reservatórios atmosféricos horizontais

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

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

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

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

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

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

Reservatórios de teto fixo

Reservatórios de teto exterior flutuante

Para outras substâncias, aplicar sistemas de tratamento de vapores ou instalar tetos flutuantes internos. Usar tetos flutuantes de contacto direto e sem contacto.
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5.1.1.3 C. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

C. i) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

C. ii) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

C. iii) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

C. iv) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

C. v) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

C. vi) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

C. vii) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios
C. vii) a. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

C. vii) b. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

C. vii) c. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

C. viii) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios
C. viii) a. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

C. viii) b. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

5.1.1.3 D. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

D. i) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

D. ii) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

D. iii) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

5.1.1.3 E. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

5.1.1.3 F. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

5.1.1.3 G. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

5.1.1.3 H. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

5.1.1.3 I. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

5.1.1.3 J. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

5.1.1.3 K. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

K. a) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

K. b) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

5.1.1.3 L. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

5.1.1.3 M. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

M. i) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

M. ii) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

M. iii) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

5.1.1.3 N. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

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

Coberturas ou revestimentos resistentes ao fogo
paredes corta-fogo (apenas para tanques menores) e/ou
sistemas de arrefecimento de água.

A necessidade de implementar o equipamento de combate a incêndios e a decisão sobre qual equipamento deve ser aplicado devem ser avaliadas caso a caso, em articulação com 
os bombeiros locais.

Para novos tanques de parede simples que contenham líquidos com potencial risco de contaminação significativa do solo ou de contaminação significativa das linhas de água 
adjacentes, implementar uma parede de contenção total e impermeável

Para tanques existentes com sistema de contenção, realizar uma análise de risco considerando o grau de risco de derrame para o solo de forma a determinar a necessidade ou o 
tipo de parede de contenção a implementar.

Para solventes de hidrocabonetos clorados (CHC) armazenados em reservatórios de parede simples, aplicar laminados à base de resinas fenólicas e de furano nas paredes de 
betão (e sistemas de contenção).

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

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

Ver Directiva 1999/92 / CE da ATEX.

a implementação de sistemas de alarme e/ou de válvulas de fecho automático em instrumentação para controlo de nível ou de pressão 
procedimentos operacionais adequados para prevenir o sobreenchimento durante as operações de enchimento de reservatórios
a existência de escoamento adequado para o lote de enchimento a receber

Instalar um sistema de deteção de fugas em reservatórios que contenham líquidos que representem potencial fonte de contaminação do solo. A aplicabilidade das diferentes 
técnicas depende do tipo de reservatório

Alcançar um "nível de risco negligenciável" da contaminação do solo a partir das tubagens de fundo ou das paredes inferiores dos reservatórios de armazenagem superficiais.

Para reservatórios superficiais que contenham líquidos inflamáveis ou líquidos que apresentem risco de contaminação significativa do solo ou de contaminação significativa das 
linhas de água adjacentes, implementar um sistema de contenção secundária (eg. bacias de retenção em reservatórios de parede simples "cup-tanks ", reservatórios de parede 
dupla com controlo da descarga de fundo)

Para tanques subterrâneos, aplicar no exterior do tanque:
revestimento resistente à corrosão
galvanização, e ou
um sistema de proteção catódica

Prevenir fissuras por tensão à corrosão (SCC) através de:
alívio de tensões por tratamento térmico após soldagem
realização de inspeções baseadas no risco.

Implementar e manter procedimentos operacionais, eg. por meio de um sistema de gestão, de forma a garantir:

Evitar a corrosão através de: 

seleção de material de construção resistente ao produto armazenado; 
aplicação de métodos de construção adequados
prevenção da entrada da água das chuvas ou águas subterrâneas no reservatório e, se necessário, remoção da água que ficou acumulada;
encaminhamento das águas pluviais para um coletor de drenagem
realização de manutenção preventiva; 
Onde aplicável, adição de inibidores de corrosão ou aplicação de proteção catódica no interior do tanque

Equipamento de combate a incêndios

Proteção contra incêndios

Áreas inflamáveis   e fontes de ignição

Proteção do solo na envolvente dos reservatórios (contenção) 

Análise de risco para emissões para o solo (na base dos reservatórios) 

Instrumentação e automação para deteção de fugas

Procedimentos operacionais e instrumentação para prevenir sobreenchimento

Fugas devidas a corrosão e/ou erosão 
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5.1.1.3 O. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento em reservatórios

5.1.2 A. Sim

Implementadas as MAP (Medidas de Auto Proteçao)/ Plano de segurança 
interno.
Plano de formação interno
Plantas de localização com zona de armazenamento devidamente 
identificadas

5.1.2 B. Sim

Implementadas as MAP (Medidas de Auto Proteçao)/ Plano de segurança 
interno.
Plano de formação interno
Plantas de localização com zona de armazenamento devidamente 
identificadas

5.1.2 C. Sim

A pessoa que acede ao armazém do químicos é sempre a mesma.
Implementadas as MAP (Medidas de Auto Proteção)/ Plano de segurança 
interno.
Plano de formação interno
Produtos possuem fichas de dados de segurança (FDS) escritas em 
português de todas as substâncias utilizadas nas instalações, 
disponibilizadas nos respetivos locais de armazenagem e utilização dos 
produtos.
As embalagens intermédias, estão devidamente identificadas e rotuladas de 
acordo com a legislação em vigor.
Utilização dos EPI's apropriados a cada produto manuseado, de acordo com 
a respetiva ficha de dados de segurança.

5.1.2 D. Sim

mplementadas as MAP (Medidas de Auto Proteção)/ Plano de segurança 
interno.
Plano de formação interno
Produtos possuem fichas de dados de segurança (FDS) escritas em 
português de todas as substâncias utilizadas nas instalações, 
disponibilizadas nos respetivos locais de armazenagem e utilização dos 
produtos.
As embalagens intermédias, estão devidamente identificadas e rotuladas de 
acordo com a legislação em vigor.
Utilização dos EPI's apropriados a cada produto manuseado, de acordo com 
a respetiva ficha de dados de segurança.

5.1.2 E. Sim

Existência de local específico para armazenamento das substâncias 
embaladas.
Construído em material incombustível, com drenagem no piso através de 
caleira de recolha de líquidos para reservatório estanque.
Instaladas grelhas de ventilação de modo a garantir a renovação de ar no 
armazém

5.1.2 F. Sim

Existência de local específico para armazenamento das substâncias 
embaladas.
Construído em material incombustível, com drenagem no piso através de 
caleira de recolha de líquidos para reservatório estanque.
Instaladas grelhas de ventilação de modo a garantir a renovação de ar no 
armazém

5.1.2. G Sim

Existência de tabela de segregação nos locais de armazenagem.
Armazém para substâncias perigosas, separado e distante do edifício fabril e 
de outros armazenamentos.
Zonas localizados junto às linhas de produção devidamente identificadas e 
apenas quantidades para consumo imediato

5.1.2 H. Sim

Existência de tabela de segregação nos locais de armazenagem.
Armazém para substâncias perigosas, separado e distante do edifício fabril e 
de outros armazenamentos.
Zonas localizados junto às linhas de produção devidamente identificadas e 
apenas quantidades para consumo imediato

5.1.2 I. Sim Piso impermeável inclinado com recolha para reservatório subterrâneo no 
exterior do armazém de químicos.

Isolar a área ou o edifício de armazenamento de substâncias perigosas embaladas de outras áreas de armazenamento, de fontes de ignição e de outros edifícios, dentro ou fora da 
instalação, assegurando uma distância suficiente, se necessário com implementação de paredes corta-fogo.

Separar e/ou segregar substâncias incompatíveis. 

Instalar um bacia estanque que garanta a contenção da totalidade ou parte dos líquidos perigosos nela armazenados.

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

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

Identificar a(s) pessoa(s) responsável(eis) pelas operações de armazenagem.

Ministrar formação e treino específico em procedimentos de emergência à(s) pessoa(s) responsável(eis) pelas operações de armazenagem e informar os restantes trabalhadores 
sobre os riscos de armazenagem de substâncias perigosas e precauções necessárias para o armazenamento em segurança de substâncias de perigosidades distintas.

Utilizar armazéns interiores/exteriores cobertos. 

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

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

5.1.2. Armazenamento de substâncias perigosas embaladas

Contenção de derrames e de agentes extintores contaminados

Separação e segregação 

Área de armazenagem 

Formação e responsabilidade 

Contenção de agentes extintores contaminados

Gestão da segurança e do risco
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5.1.2 J. Sim Piso impermeável inclinado com recolha para reservatório subterrâneo no 
exterior do armazém de químicos.

5.1.2 K. Sim

Implementadas as MAP (Medidas de Auto Proteçao)/ Plano de segurança 
interno.
Plano de formação interno
Verificação regular dos equipaemntos de prevenção
Plantas de localização com zona de armazenamento.

5.1.2 L. Sim

Instalada sinalética com proibição de fumar ou utilizar fontes de calor.
Definidas áreas específicas para fumar, longe de zonas de armazenamento 
de produtos inflamáveis.
Existênca de instalação elétrica adequado para atmosferas explosivas 
(ATEX) no armazém de produtos químicos

5.1.3 A. Não aplicável A instalação não possui bacias nem lagoas

A. i) Não aplicável A instalação não possui bacias nem lagoas

A. ii) Não aplicável A instalação não possui bacias nem lagoas

A. iii) Não aplicável A instalação não possui bacias nem lagoas

5.1.3 B. Não aplicável A instalação não possui bacias nem lagoas

5.1.3 C. Não aplicável A instalação não possui bacias nem lagoas

5.1.4 A. Não aplicável A instalação não possui cavernas atmosféricas

5.1.4 B. Não aplicável A instalação não possui cavernas atmosféricas

5.1.4 C. Não aplicável A instalação não possui cavernas atmosféricas

5.1.4 D. Não aplicável A instalação não possui cavernas atmosféricas

D. i) Não aplicável A instalação não possui cavernas atmosféricas

D. ii) Não aplicável A instalação não possui cavernas atmosféricas

D. iii) Não aplicável A instalação não possui cavernas atmosféricas

D. iv) Não aplicável A instalação não possui cavernas atmosféricas

5.1.4 E. Não aplicável A instalação não possui cavernas atmosféricas

5.1.4 F. Não aplicável A instalação não possui cavernas atmosféricas

5.1.4 G. Não aplicável A instalação não possui cavernas atmosféricas

5.1.4 H. Não aplicável A instalação não possui cavernas atmosféricas

5.1.5 A. Não aplicável A instalação não possui cavernas pressurizadas

5.1.5 B. Não aplicável A instalação não possui cavernas pressurizadas

5.1.5 C. Não aplicável A instalação não possui cavernas pressurizadas

C. i) Não aplicável A instalação não possui cavernas pressurizadas

Para armazenar grandes quantidades de hidrocarbonetos, recorrer ao uso cavernas sempre que a geologia do local seja adequada.

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

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

monitorização do padrão de fluxo hidráulico em torno das cavernas por meio de medições de águas subterrâneas, piezómetros e/ou células de pressão, medição da altura de água de 
infiltração

Emissões de incidentes e acidentes (graves)

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

Para evitar a fuga do produto armazenado da caverna, conceber a caverna de tal forma que, na profundidade a que está situada, a pressão hidrostática das águas subterrâneas que 
rodeiam a caverna seja sempre superior à do produto armazenado.

Para evitar a entrada de águas de infiltração na caverna, para além de um design  adequado, aplicar adicionalmente injeção de cimento

Se a água de infiltração que entra na caverna for bombeada para o exterior, aplicar o tratamento de águas residuais previamente à descarga

Aplicar proteção automática contra o transbordo

5.1.5. Cavernas pressurizadas

No caso de cavernas com um leito de água fixo para o armazenamento de hidrocarbonetos líquidos, aplicar equilíbio de vapores.

Emissões de incidentes e acidentes (graves)

Emissões para o ar resultantes do funcionamento normal

Para armazenar grandes quantidades de hidrocarbonetos, recorrer ao uso de cavernas sempre que a geologia do local seja adequada.

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

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

monitorização do padrão de fluxo hidráulico em torno das cavernas por meio de medições de águas subterrâneas, piezómetros e/ou células de pressão, medição da altura de água de 
infiltração

Prevenir a ignição na fonte de acordo com o previsto no BREF

5.1.3. Bacias e lagoas

Nas situações normais de operações em que as emissões para o ar sejam significantes, cobrir as bacias e lagoas usando uma das seguintes opções:

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

De modo a evitar o transbordo por ação das chuvas em situações em que a bacia ou a lagoa não se encontra coberta, garantir um bordo livre suficiente

Nas situações de armazenamento de substâncias em bacias ou lagoas onde exista risco de contaminação do solo, aplicar uma barreira impermeável.

5.1.4 Cavernas atmosféricas

Instalar um sistema estanque de contenção de agentes extintores nos edifícios e áreas de armazenagem de acordo com o previsto no BREF.

Aplicar um nível de proteção adequado das medidas de prevenção e de combate a incêndios de acordo com o previsto no BREF.

Prevenção da ignição

Equipamentos de combate a incêndios
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C. ii) Não aplicável A instalação não possui cavernas pressurizadas

C. iii) Não aplicável A instalação não possui cavernas pressurizadas

C. iv) Não aplicável A instalação não possui cavernas pressurizadas

5.1.5 D. Não aplicável A instalação não possui cavernas pressurizadas

5.1.5 E. Não aplicável A instalação não possui cavernas pressurizadas

5.1.5 F. Não aplicável A instalação não possui cavernas pressurizadas

5.1.5 G. Não aplicável A instalação não possui cavernas pressurizadas

5.1.5 H. Não aplicável A instalação não possui cavernas pressurizadas

5.1.6 A. Não aplicável A instalação não possui cavernas escavadas

5.1.6 B. Não aplicável A instalação não possui cavernas escavadas

5.1.6 C. Não aplicável A instalação não possui cavernas escavadas

C. i) Não aplicável A instalação não possui cavernas escavadas

C. ii) Não aplicável A instalação não possui cavernas escavadas

C. iii) Não aplicável A instalação não possui cavernas escavadas

5.1.6 D. Não aplicável A instalação não possui cavernas escavadas

5.1.7 A. Não aplicável A instalação não possui armazenamento flutuante

5.2.1 A. Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

5.2.1 B. Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

5.2.1 C. Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

5.2.1 D. Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

5.2.1 E. Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

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

Procedimentos operacionais e formação 

Gestão da segurança e do risco

Princípio da minimização de emissões no armazenamento em reservatórios

Implementar e seguir as medidas de organização adequadas e garantir a formação e instrução de funcionários para a realização das operações na instalação de forma segura e 
responsável

5.2.2. Considerações sobre técnicas de transferência e manuseamento

5.2.2.1. Tubagem

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

Programas de deteção e reparação de fugas

Inspeção e manutenção

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

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

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

Pequenos vestígios de hidrocarbonetos podem estar presentes na interface salmoura/hidrocarboneto devido ao enchimento e vazamento das cavernas. Nestas situações, separar 
os hidrocarbonetos na unidade de tratamento de salmoura, proceder à sua recolha e eliminação com segurança.

Emissões de incidentes e acidentes (graves)

5.1.7. Armazenamento flutuante

O armazenamento flutuante não é MTD 

5.2. TRANSFERÊNCIA E MANUSEAMENTO DE LÍQUIDOS E GASES LIQUEFEITOS

5.2.1. Princípios gerais para prevenção e redução de emissões

Para evitar a entrada de águas de infiltração na caverna, para além de um design  adequado, aplicar adicionalmente injeção de cimento

Se a água de infiltração que entra na caverna for bombeada para o exterior, aplicar o tratamento de águas residuais previamente à descarga

Aplicar proteção automática contra o transbordo

Aplicar válvulas de segurança para situações de emergência à superfície

5.1.6. Cavernas escavadas por dissolução de maciços salinos

Para armazenar grandes quantidades de hidrocarbonetos, recorrer ao uso cavernas sempre que a geologia do local seja adequada.

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

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

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

Para evitar a fuga do produto armazenado da caverna, conceber a caverna de tal forma que, na profundidade a que está situada, a pressão hidrostática das águas subterrâneas que 
rodeiam a caverna seja sempre superior à do produto armazenado.
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5.2.2.1 A. Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

5.2.2.1 B. Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

5.2.2.1 C. Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

C. i) Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

C. ii) Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

C. iii) Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

C. iv) Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

C. v) Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

C. vi) Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

5.2.2.1 D. Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

D. i) Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

D. ii) Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

D. iii) Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

D. iv) Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

5.2.2.1 E. Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

5.2.2.2 A. Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

5.2.2.3 A. Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

A. i) Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

A. ii) Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

A. iii) Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

A. iv) Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

A. v) Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

5.2.2.4 A. Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

A. i) Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

Instalação e manutenção de bombas e compressores

a seleção correta do material de embalagem e construção para aplicação no processo em causa

identificação das válvulas de maior risco, através de monitorização

aplicação de válvulas de controlo rotativas ou bombas de velocidade variável

utilização de válvulas de diafragma, fole ou de parede dupla nas situações em que estão envolvidas de substâncias tóxicas, carcinogénicas ou outras substâncias perigosas

direcionar as válvulas de escape para o sistema de transferência ou armazenamento ou para um sistema de tratamento de vapores

5.2.2.4. Bombas e Compressores

O projeto, instalação e operação de bombas ou do compressores influenciam consideravelmente o potencial de vida e a fiabilidade do sistema vedante, devendo ser considerados 
os seguintes fatores:

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

selecionar materiais de construção resistentes ao produto;

aplicar métodos de construção adequados;

aplicar manutenção preventiva, e;

onde aplicável, aplicar um revestimento interno ou adicionar inibidores de corrosão.

Para evitar a corrosão externa da tubagem, aplicar um sistema de revestimento de uma, duas ou três camadas dependendo das condições específicas do local (eg.  perto do mar). O 
revestimento não é normalmente aplicado a tubagens de plástico ou de aço inoxidável.

5.2.2.2. Tratamento de vapores

Aplicar o tratamento ou equilíbio de vapores nas emissões significativas da carga e descarga de substâncias voláteis para (ou de) camiões, barcos e navios. A relevância das 
emissões depende da substância e do volume emitido e deve ser avaliada caso a caso.

5.2.2.3. Válvulas

Para as válvulas considerar:

Minimizar o número de flanges, recorrendo a conexões soldadas e tendo em consideração as limitações dos requisitos operacionais para manutenção dos equipamentos ou 
flexibilidade do sistema de transferência.

Para conexões de flanges aparafusadas, considerar:

encaixar flanges cegas em conexões pouco usadas para evitar a abertura acidental

usar tampas ou tampões nas extremidades de condutas abertas em vez de válvulas

garantir que as juntas selecionadas são adequadas ao processo em causa

garantir que a junta está instalada corretamente;

garantir que a junta de flange seja montada e carregada corretamente;

no caso de transferências de substâncias tóxicas, carcinogénicas ou outras substâncias perigosas, implementar juntas de alta integridade.

A corrosão interna pode ser causada pela natureza corrosiva do produto a ser transferido. Para prevenir a corrosão:

Para novas situações, aplicar tubagens fechadas acima do solo. Para tubagens subterrâneas existentes, aplicar uma abordagem de manutenção baseada no risco e fiabilidade de 
acordo com o previsto no BREF.
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A. ii) Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

A. iii) Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

A. iv) Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

A. v) Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

A. vi) Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

A. vii) Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

A. viii) Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

A. ix) Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

A. x) Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

5.2.2.4 B. Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

5.2.2.4 C. Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

5.2.2.4 D. Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

5.2.2.4 E. Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

5.2.2.5 A. Não aplicável
A instalação não utiliza tanques ou canalização para transporte ou transfega 
de produtos perigosos.
Produtos são manuseados em embalagens no local de aplicação

5.3.1 A. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento aberto

5.3.1 B. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento aberto

5.3.1 C. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento aberto

C. i) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento aberto

C. ii) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento aberto

C. iii) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento aberto

C. iv) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento aberto

5.3.1. D Não aplicável A instalação não efetua armazenamento aberto

D. i) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento aberto

D. ii) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento aberto

D. iii) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento aberto

5.3.1. E Não aplicável A instalação não efetua armazenamento aberto

E. i) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento aberto

E. ii) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento aberto

E. iii) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento abertona medida do possível, aplicar apenas uma pilha de material sólido em vez de várias

solidificação da superfície;
aplicação de relva sobre a superfície.

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

humedecer a superfície utilizando substâncias com propriedades duradouras aglutinantes de poeiras
humedecer a superfície com água;

cobertura da superfície (eg.  lonas, encerados).

Medidas adicionais para reduzir as emissões de poeira do armazenamento aberto, de longo e curto prazo, incluem:

colocar o eixo longitudinal da pilha de material sólido paralelo ao vento predominante;
aplicar plantações de proteção, cercas corta-vento ou posicionar a pilha/monte contra o vento para reduzir a velocidade do vento;

5.2.2.5 Conexões para amostragem

Para pontos de amostragem de produtos voláteis, aplicar uma válvula de amostragem de aperto ou válvula de agulha e válvula de bloqueio. Quando as linhas de amostragem 
exigirem purga, aplicar linhas de amostragem em circuito fechado.

5.3. ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS SÓLIDOS

5.3.1. Armazenamento aberto

Aplicar armazenamento fechado utilizando medidas primárias (eg.  silos, bunkers , funis de enchimento e contentores) para eliminar, tanto quanto possível, a influência do vento e 
evitar a formação de poeiras.

No caso de armazenamento aberto, proceder a inspeções visuais de forma regular ou contínua para avaliar a ocorrência de emissões de poeiras e verificar se as medidas 
preventivas se encontram em bom funcionamento

No caso de armazenamento aberto a longo prazo, implementar uma das seguintes técnicas ou uma combinação adequada das mesmas:

humedecer a superfície utilizando substâncias com propriedades duradouras de aglutinação de poeiras

cobertura da superfície (eg.  lonas, encerados);

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

Selecionar corretamente os tipos de bomba e selagem aplicáveis ao processo, e preferencialmente bombas tecnologicamente concebidas para serem  estanques (vide BREF).

Sistemas de vedação em compressores

Sistema de vedação em bombas

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

Para compressores que transferem gases tóxicos, aplicar vedantes duplos com barreira de líquido ou gás e purgar o lado do processo do vedante de contenção com um gás 
tampão inerte.

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

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

design adequado das tubagens de sucção para minimizar variações hidráulicas;

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

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

nivelar corretamente as peças rotativas;

acionar corretament as bombas e compressores antes do seu funcionamento

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

o valor do NPSH (net positive suction head ) disponível deve sempre exceder o valor requerido pelo fabricante da bomba ou compressor;
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E. iv) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento aberto

E. v) Não aplicável A instalação não efetua armazenamento aberto

5.3.2 A. Sim
Utilizado um silo para armazenamento de pó de madeira resultante do 
processo de fabrico
Silo instalado por empresa externa especializada na matéria.

5.3.2 B. Sim
Utilizado um silo para armazenamento de pó de madeira resultante do 
processo de fabrico
Silo instalado por empresa externa especializada na matéria.

5.3.2 C. Não aplicável Armazenamento em silo

5.3.2 D. Sim
Utilizado um silo para armazenamento de pó de madeira resultante do 
processo de fabrico
Silo instalado por empresa externa especializada na matéria.

5.3.2 E. Sim
Utilizado um silo para armazenamento de pó de madeira resultante do 
processo de fabrico
Silo instalado por empresa externa especializada na matéria.

5.3.3 A. Não aplicável A instalação não efetua armazenamento de sólidos perigosos embalados

5.3.4 A. Sim

Implementadas as MAP (Medidas de Auto Proteção)/ Plano de segurança 
interno.
Plano de formação interno
Plantas de localização com zona de armazenamento.

5.4.1 A. Sim A descarga do pó de madeira, do silo para o camião é feita dentro de uma 
câmara.

5.4.1 B. Não aplicável
O material internamente é recolhido por aspiração e canalaizado para o silo. 
A retirada do silo e transporte para o exterior é feito por camião tentando 
otimizar as cargas. 

5.4.1 C. Não aplicável Não é utilizada pá.  A descarga para o camiãoé feita dentro de uma câmara 
com manga.

5.4.1 D. Sim
Os camiões circulam a velocidade reduzida no interior do parque da fábrica, 
existindo para o efeito sinalética adequada.
O camião circula com lona, para evitar a formação de poeira.

5.4.1 E. Sim Toda a zona de circulação e parques no espaço da fábrica estão esfaltados

5.4.1 F. Sim É garatntida e limpeza dos espaços esfaltados na zona de circulação da 
fábrica 

5.4.1 G. Sim É realizada a limpeza regular dos veículos utilizados no tranporte

5.4.1 H. Sim A caixa do camião de transporte é suficientemente alta para acondicionar a 
carga, que depois é coberta com lona para o transporte.

5.4.1 I. Sim

A descarga é realizada diretamente para a caixa do camião, em curta 
distancia, através de dispositivo próprio.
A caixa do camião de transporte é suficientemente alta para acondicionar a 
carga, que depois é coberta para o transporte.

I. i) Sim

A descarga é realizada diretamente para a caixa do camião, em curta 
distancia, através de dispositivo próprio.
A caixa do camião de transporte é suficientemente alta para acondicionar a 
carga, que depois é coberta para o transporte.

I. ii) Sim

A descarga é realizada diretamente para a caixa do camião, em curta 
distancia, através de dispositivo próprio.
A caixa do camião de transporte é suficientemente alta para acondicionar a 
carga, que depois é coberta para o transporte.

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

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

Ao utilizar uma pá mecânica, reduzir a altura de queda e selecionar a melhor posição durante a descarga para um camião

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

No caso de vias utilizadas somente por camiões e carros, implementar superfícies duras nas estradas, eg. betão ou asfalto, de forma a que possam ser facilmente limpas e evitar a 
formação de poeiras pelos veículos.

Proceder à limpeza das estradas dotadas de superfícies duras.

Manter limpos os pneus dos veículos. A frequência de limpeza e tipo de unidade de limpeza a adotar deve ser decidida caso a caso.

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

Para atividades de carga/descarga, minimizar a velocidade de descida e a altura de queda livre do produto. A redução da velocidade de descida pode ser conseguida através das 
seguintes técnicas:

instalar defletores dentro dos tubos de enchimento

5.3.3. Armazenamento de sólidos perigosos embalados

Detalhes de MTD relativas ao armazenamento de sólidos perigosos embalados na Secção 5.1.2. do BREF

5.3.4. Prevenção de incidentes e acidentes (graves)

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

Gestão da segurança e do risco

5.4. TRANSFERÊNCIA E MANUSEAMENTO DE MATERIAIS SÓLIDOS

5.4.1. Abordagens genéricas para minimização de poeiras com origem nos processos de transferência e manuseamento

Evitar a dispersão de poeiras devido a atividades de carga e descarga ao ar livre, agendando a transferência, tanto quanto possível, para períodos em que a velocidade do vento é 
baixa. 

proceder ao armazenamento com muros de contenção de forma a reduzir a superfície livre e minimizar as emissões difusas de poeiras. Esta redução é maximizada se o muro for colocado a 
montante da pilha de material sólido

instalar as paredes de contenção próximas entre si

5.3.2. Armazenamento Fechado

Aplicar armazenamento fechado usando, eg. silos, bunkers , funis de enchimento e contentores. Nas situações em que o armazenamento em silos não é apropriado, o recurso a um 
armazém/barracão pode ser uma alternativa. Este será o caso em que eg. para além do próprio armazenamento haja necessidade de proceder à mistura do material sólido

No caso dos silos, adotar um design adequado para garantir estabilidade e evitar o seu desmoronamento

No caso de armazéns/barracões, aplicar ventilação adequada, sistemas de filtragem e manter as portas fechadas.

Aplicar sistemas de redução de poeiras e garantir níveis de emissão previstos no BREF, dependendo da natureza/tipo de substância armazenada. O tipo de técnica de redução deve 
ser determinado com base numa análise caso a caso.

No caso dos silos que contenham sólidos orgânicos, os mesmos devem ser resistentes à explosão e equipados com uma válvula de fecho rápido para evitar que a entrada de 
oxigénio no silo
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I. iii) Sim

A descarga é realizada diretamente para a caixa do camião, em curta 
distancia, através de dispositivo próprio.
A caixa do camião de transporte é suficientemente alta para acondicionar a 
carga, que depois é coberta para o transporte.

I. iv) Sim

A descarga é realizada diretamente para a caixa do camião, em curta 
distancia, através de dispositivo próprio.
A caixa do camião de transporte é suficientemente alta para acondicionar a 
carga, que depois é coberta para o transporte.

5.4.1 J. Sim

A descarga é realizada diretamente para a caixa do camião, em curta 
distancia, através de dispositivo próprio.
A caixa do camião de transporte é suficientemente alta para acondicionar a 
carga, que depois é coberta para o transporte.

J. i) Sim

A descarga é realizada diretamente para a caixa do camião, em curta 
distancia, através de dispositivo próprio.
A caixa do camião de transporte é suficientemente alta para acondicionar a 
carga, que depois é coberta para o transporte.

J. ii) Sim

A descarga é realizada diretamente para a caixa do camião, em curta 
distancia, através de dispositivo próprio.
A caixa do camião de transporte é suficientemente alta para acondicionar a 
carga, que depois é coberta para o transporte.

J. iii) Sim

A descarga é realizada diretamente para a caixa do camião, em curta 
distancia, através de dispositivo próprio.
A caixa do camião de transporte é suficientemente alta para acondicionar a 
carga, que depois é coberta para o transporte.

5.4.2 A. Não aplicável A instalação não utiliza dispositivos de transporte como garras ou tapetes 
transportadores

5.4.2 B. Não aplicável A instalação não utiliza dispositivos de transporte como garras ou tapetes 
transportadores

B. i) Não aplicável A instalação não utiliza dispositivos de transporte como garras ou tapetes 
transportadores

B. ii) Não aplicável A instalação não utiliza dispositivos de transporte como garras ou tapetes 
transportadores

B. iii) Não aplicável A instalação não utiliza dispositivos de transporte como garras ou tapetes 
transportadores

B. iv) Não aplicável A instalação não utiliza dispositivos de transporte como garras ou tapetes 
transportadores

5.4.2 C. Não aplicável A instalação não utiliza dispositivos de transporte como garras ou tapetes 
transportadores

5.4.2 D. Não aplicável A instalação não utiliza dispositivos de transporte como garras ou tapetes 
transportadores

D. i) Não aplicável A instalação não utiliza dispositivos de transporte como garras ou tapetes 
transportadores

D. ii) Não aplicável A instalação não utiliza dispositivos de transporte como garras ou tapetes 
transportadores

D. iii) Não aplicável A instalação não utiliza dispositivos de transporte como garras ou tapetes 
transportadores

5.4.2 E. Não aplicável A instalação não utiliza dispositivos de transporte como garras ou tapetes 
transportadores

E. i) Não aplicável A instalação não utiliza dispositivos de transporte como garras ou tapetes 
transportadores

E. i) a) Não aplicável A instalação não utiliza dispositivos de transporte como garras ou tapetes 
transportadores

E. i) b) Não aplicável A instalação não utiliza dispositivos de transporte como garras ou tapetes 
transportadores

E. i) c) Não aplicável A instalação não utiliza dispositivos de transporte como garras ou tapetes 
transportadores

E. i) d) Não aplicável A instalação não utiliza dispositivos de transporte como garras ou tapetes 
transportadores

E. i) e) Não aplicável A instalação não utiliza dispositivos de transporte como garras ou tapetes 
transportadores

E. i) f) Não aplicável A instalação não utiliza dispositivos de transporte como garras ou tapetes 
transportadores

E. ii) Não aplicável A instalação não utiliza dispositivos de transporte como garras ou tapetes 
transportadores

E. ii) a) Não aplicável A instalação não utiliza dispositivos de transporte como garras ou tapetes 
transportadores

E. ii) b) Não aplicável A instalação não utiliza dispositivos de transporte como garras ou tapetes 
transportadores

E. ii) c) Não aplicável A instalação não utiliza dispositivos de transporte como garras ou tapetes 
transportadores

5.4.2 F. Não aplicável A instalação não utiliza dispositivos de transporte como garras ou tapetes 
transportadores

Transportadores de parafuso

Transportador de correia de tubo;

Transportador de correia de laço;

Transportador de dupla correia.

Ou aplicar correias transportadoras fechadas, sem polias de suporte, tais como:

Transportador aerobelt

Transportadores e calhas de transferência

Para aplicar uma garra mecânica, deve ser seguido o diagrama de decisão previsto no BREF e manter a garra sobre o funil durante um período de tempo suficiente após a descarga 
do material.

No caso de garras mecânicas novas, selecionar equipamentos com as seguintes propriedades:

forma geométrica e capacidade de carga ótima;

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

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

Garra mecânica

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

Para todos os tipos de substâncias, projetar o transportador para as calhas de transferência de forma a que o derrame seja reduzido ao mínimo (vide  mais detalhes no BREF).

aplicar uma cascata (por exemplo, tubo em cascata ou funil de carga/descarga)

aplicar um ângulo de inclinação mínimo através de eg.  calhas

Para minimizar a altura de queda livre do produto, a saída do sistema de descarga deve ser orientado para o fundo do espaço de carga ou para o topo do material já empilhado. 
Técnicas de carga para o efeito incluem:

tubagens de enchimento de altura ajustável

Transportador de baixa fricção

Transportador com diabolos.

O tipo de transportador depende da substância a ser transportada e do local, deve ser decidido com base numa análise caso a caso.

Para os produtos não ou ligeiramente sensíveis à deriva (S5) e moderadamente sensíveis à deriva e molháveis (S4), aplicar uma correia transportadora aberta e adicionalmente, 
dependendo das circunstâncias locais, aplicar uma das seguintes técnicas ou uma combinação adequada das mesmas:

proteção lateral contra o vento;

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

limpeza da correia/tapete.

Para produtos altamente sensíveis à deriva (S1 e S2) e moderadamente sensíveis à deriva, não molháveis (S3), considerar para situações novas:

Aplicação de transportadores fechados, ou sistemas onde a própria correia ou uma segunda correia bloqueia o material, tais como:

Transportadores pneumáticos;

Transportadores de corrente;

tubos de enchimento de altura ajustável, e

tubos em cascata de altura ajustável.

5.4.2. Considerações sobre técnicas de transferência
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5.4.2 G. Não aplicável A instalação não utiliza dispositivos de transporte como garras ou tapetes 
transportadores

5.4.2 H. Não aplicável A instalação não utiliza dispositivos de transporte como garras ou tapetes 
transportadores

5.4.2 I. Não aplicável A instalação não utiliza dispositivos de transporte como garras ou tapetes 
transportadores

I. i) Não aplicável A instalação não utiliza dispositivos de transporte como garras ou tapetes 
transportadores

I. ii) Não aplicável A instalação não utiliza dispositivos de transporte como garras ou tapetes 
transportadores

I. iii) Não aplicável A instalação não utiliza dispositivos de transporte como garras ou tapetes 
transportadores

uma boa conceção do transportador, incluindo folgas e espaço entre folgas;

uma tolerância de instalação precisa; e

uma correia com baixa resistência ao rolamento.

Para os transportadores convencionais existentes, o transporte de produtos altamente sensíveis à deriva (S1 e S2) e produtos moderadamente sensíveis à deriva, não molháveis 
(S3), aplicar um sistema de encapsulamento. 

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

Para reduzir o consumo de energia para correias transportadoras, aplicar:
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Calendarização da 
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1. Sim Implementado um Sistema de Gestão de Energia (SGE)

1. a) Sim Implementado um Sistema de Gestão de Energia (SGE)

1. b) Sim Implementado um Sistema de Gestão de Energia (SGE)

1. c) Sim Implementado um Sistema de Gestão de Energia (SGE)

1. d) Sim Implementado um Sistema de Gestão de Energia (SGE)

1. d) i. Sim Implementado um Sistema de Gestão de Energia (SGE)

1. d) ii. Sim Implementado um Sistema de Gestão de Energia (SGE)

1. d) iii. Sim Implementado um Sistema de Gestão de Energia (SGE)

1. d) iv. Sim Implementado um Sistema de Gestão de Energia (SGE)

1. d) v. Sim Implementado um Sistema de Gestão de Energia (SGE)

1. d) vi. Sim Implementado um Sistema de Gestão de Energia (SGE)

1. d) viii. Sim Implementado um Sistema de Gestão de Energia (SGE)

1. d) ix. Sim Implementado um Sistema de Gestão de Energia (SGE)

1. e) Sim Implementado um Sistema de Gestão de Energia (SGE)

1. f) Sim Implementado um Sistema de Gestão de Energia (SGE)

1. f) i. Sim Implementado um Sistema de Gestão de Energia (SGE)

1. f) ii. Sim Implementado um Sistema de Gestão de Energia (SGE)

1. f) iii. Sim Implementado um Sistema de Gestão de Energia (SGE)

1. f) iv. Sim Implementado um Sistema de Gestão de Energia (SGE)

1. g) Sim Implementado um Sistema de Gestão de Energia (SGE)

2. Sim Investimento em tecnologia mais recente com maior eficiencia (ex. iluminação, equipamentos 
produttivos )

3. Sim 

A empresa tem a decorrer um Plano de Racionalização dos Consumos de Energia (PREN) com 
prazo até 2026.
Foram identificados vários equipamentos e sistemas com potencial de redução de consumo 
energético.
Foi estabelecido uma calendarização, segundo a qual têm sido implementadas medidas de acordo 
com o diagnóstico.

4. Sim 

A empresa tem a decorrer um Plano de Racionalização dos Consumos de Energia (PREN) com 
prazo até 2026.
Foram identificados vários equipamentos e sistemas com potencial de redução de consumo 
energético.
Foi estabelecido uma calendarização, segundo a qual têm sido implementadas medidas de acordo 
com o diagnóstico.

4. a) Sim 

A empresa tem a decorrer um Plano de Racionalização dos Consumos de Energia (PREN) com 
prazo até 2026.
Foram identificados vários equipamentos e sistemas com potencial de redução de consumo 
energético.
Foi estabelecido uma calendarização, segundo a qual têm sido implementadas medidas de acordo 
com o diagnóstico.

4. b) Sim 

A empresa tem a decorrer um Plano de Racionalização dos Consumos de Energia (PREN) com 
prazo até 2026.
Foram identificados vários equipamentos e sistemas com potencial de redução de consumo 
energético.
Foi estabelecido uma calendarização, segundo a qual têm sido implementadas medidas de acordo 
com o diagnóstico.

4. c) Sim 

A empresa tem a decorrer um Plano de Racionalização dos Consumos de Energia (PREN) com 
prazo até 2026.
Foram identificados vários equipamentos e sistemas com potencial de redução de consumo 
energético.
Foi estabelecido uma calendarização, segundo a qual têm sido implementadas medidas de acordo 
com o diagnóstico.

4.2.1. Gestão da eficiência energética
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:

4.2 MTD PARA INSTALAÇÕES

Preparação e resposta a emergências
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

Estrutura e responsabilidade
Formação, sensibilização e competência (ver MTD 13)
Comunicação
Envolvimento dos trabalhadores;
Documentação
Controlo eficaz dos processos (ver MTD 14)

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

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: 

Manutenção de registos

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. 

BREF - Eficiência energética (ENE) | Data de adoção: 02/2009 | Versão: 06.10.2017

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD



n.º atribuído de 
acordo com o BREF 

ou documento 
Conclusões MTD

MTD implementada? Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da 
técnica alternativa implementada VEA/VCA

Calendarização da 
implementação 

(mês.ano)
Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

4. c) i. Sim 

A empresa tem a decorrer um Plano de Racionalização dos Consumos de Energia (PREN) com 
prazo até 2026.
Foram identificados vários equipamentos e sistemas com potencial de redução de consumo 
energético.
Foi estabelecido uma calendarização, segundo a qual têm sido implementadas medidas de acordo 
com o diagnóstico.

4. c) ii. Sim 

A empresa tem a decorrer um Plano de Racionalização dos Consumos de Energia (PREN) com 
prazo até 2026.
Foram identificados vários equipamentos e sistemas com potencial de redução de consumo 
energético.
Foi estabelecido uma calendarização, segundo a qual têm sido implementadas medidas de acordo 
com o diagnóstico.

4. c) iii. Sim 

A empresa tem a decorrer um Plano de Racionalização dos Consumos de Energia (PREN) com 
prazo até 2026.
Foram identificados vários equipamentos e sistemas com potencial de redução de consumo 
energético.
Foi estabelecido uma calendarização, segundo a qual têm sido implementadas medidas de acordo 
com o diagnóstico.

4. d) Sim 
A empresa tem a decorrer um Plano de Racionalização dos Consumos de Energia (PREN) com 
prazo até 2026.
Foram identificados vários equipamentos e sistemas com potencial de redução de consumo 

4. e) Sim 

A empresa tem a decorrer um Plano de Racionalização dos Consumos de Energia (PREN) com 
prazo até 2026.
Foram identificados vários equipamentos e sistemas com potencial de redução de consumo 
energético.
Foi estabelecido uma calendarização, segundo a qual têm sido implementadas medidas de acordo 
com o diagnóstico.

4. f) Sim 

A empresa tem a decorrer um Plano de Racionalização dos Consumos de Energia (PREN) com 
prazo até 2026.
Foram identificados vários equipamentos e sistemas com potencial de redução de consumo 
energético.
Foi estabelecido uma calendarização, segundo a qual têm sido implementadas medidas de acordo 
com o diagnóstico.

5. Sim 

A empresa tem a decorrer um Plano de Racionalização dos Consumos de Energia (PREN) com 
prazo até 2026.
Foram identificados vários equipamentos e sistemas com potencial de redução de consumo 
energético.
Foi estabelecido uma calendarização, segundo a qual têm sido implementadas medidas de acordo 

5. a) Sim 

A empresa tem a decorrer um Plano de Racionalização dos Consumos de Energia (PREN) com 
prazo até 2026.
Foram identificados vários equipamentos e sistemas com potencial de redução de consumo 
energético.
Foi estabelecido uma calendarização, segundo a qual têm sido implementadas medidas de acordo 
com o diagnóstico.

5. b) Sim 

A empresa tem a decorrer um Plano de Racionalização dos Consumos de Energia (PREN) com 
prazo até 2026.
Foram identificados vários equipamentos e sistemas com potencial de redução de consumo 
energético.
Foi estabelecido uma calendarização, segundo a qual têm sido implementadas medidas de acordo 
com o diagnóstico.

5. c) Sim 

A empresa tem a decorrer um Plano de Racionalização dos Consumos de Energia (PREN) com 
prazo até 2026.
Foram identificados vários equipamentos e sistemas com potencial de redução de consumo 
energético.
Foi estabelecido uma calendarização, segundo a qual têm sido implementadas medidas de acordo 
com o diagnóstico.

6. Sim 

A empresa tem a decorrer um Plano de Racionalização dos Consumos de Energia (PREN) com 
prazo até 2026.
Foram identificados vários equipamentos e sistemas com potencial de redução de consumo 
energético.
Foi estabelecido uma calendarização, segundo a qual têm sido implementadas medidas de acordo 
com o diagnóstico.

7. Sim 

Tem sido alvo de análise e eintervenção, varias áreas e processos de modo a aumentar eficiência 
energética, nomeadamente:
- iluminação
- aquecimento do ambiente
- ar comprimido

7. a) Sim são aplicadas BREF setorais

7. b) Não aplicável Não utilizado diretamente no processo. Somente é usada água quente para aquecer o ambiente ou 
estufas de pintura. As perdas são mínimas

7. c) Não aplicável Não é utilizado

7. d) Sim Têm sido instalados Variadores de velocidade nos motores. Nos compressores prvê-se que na 
susbtituição de equipamntos existentes, seja escolhidos outros com variador

7. e) Sim Presentemente em substituição a iluminação convencional por led dez/20

7. f) Sim A secgaem que temos é ds peças pintadas que é feita por estufa e UV. O calor da secagem UV é 
reaproveitado e inserido nas estufas.

Utilizar ferramentas e metodologias apropriadas para apoiar na avaliação e quantificação da otimização energética, como por exemplo: 

Modelos, bases de dados e balanços energéticos;

Técnicas como a metodologia pinch , a análise da exergia ou da entalpia ou a termoeconomia; 

Estimativas e cálculos.

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

Controlo/redução dos tempos de operação, eg.  desligando os sistemas quando não estiverem a ser utilizados;

otimização do isolamento; 

Otimização das redes de utilidades, sistemas, processos e equipamentos que lhes estejam associados.

Possibilidades de 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)

Secagem, separação e concentração.

Otimizar a eficiência energética adotando uma abordagem de sistemas para a gestão energética na instalação. Os sistemas a considerar para a otimização no seu 
todo são, por exemplo: 

Unidades de processo (vide  BREFs setoriais)

Sistemas de aquecimento, como por exemplo: vapor; água quente; 

Arrefecimento e vácuo (vide  BREF ICS)

Sistemas a motor, como por exemplo: ar comprimido e bombagem; 

Iluminação;
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8. Sim Definidos no PREN aprovado pela  autoridade competente.

8. a) Sim Definidos no PREN aprovado pela  autoridade competente.

8. b) Sim Definidos no PREN aprovado pela  autoridade competente.

8. c) Sim Definidos no PREN aprovado pela  autoridade competente.

9. Sim A  avaliação comparativa é realizada através da observação  da  evolução  dos indicadores da 
própria instalação.

10. Sim Os novos projetos a adoptar entram em linha de conta com a otimização da eficência energética ao 
nível de sistemas e equipamentos

10. a) Sim Os novos projetos a adoptar entram em linha de conta com a otimização da eficência energética ao 
nível de sistemas e equipamentos

10. b) Sim Os novos projetos a adoptar entram em linha de conta com a otimização da eficência energética ao 
nível de sistemas e equipamentos

10. c) Sim Os novos projetos a adoptar entram em linha de conta com a otimização da eficência energética ao 
nível de sistemas e equipamentos

10. d) Sim Os novos projetos a adoptar entram em linha de conta com a otimização da eficência energética ao 
nível de sistemas e equipamentos

10. e) Sim Os novos projetos a adoptar entram em linha de conta com a otimização da eficência energética ao 
nível de sistemas e equipamentos

11. Sim Calor dos UV é aproveitado para as estufas de secagem

12. Sim Implementado um Sistema de Gestão de Energia (SGE)
Implementado um sistema de monitorização de energia

12. a) Sim Implementado um Sistema de Gestão de Energia (SGE)
Implementado um sistema de monitorização de energia

12. b) Sim Implementado um Sistema de Gestão de Energia (SGE)
Implementado um sistema de monitorização de energia

12. c) Sim Implementado um Sistema de Gestão de Energia (SGE)
Implementado um sistema de monitorização de energia

12. d) Sim Implementado um Sistema de Gestão de Energia (SGE)
Implementado um sistema de monitorização de energia

12. e) Sim Implementado um Sistema de Gestão de Energia (SGE)
Implementado um sistema de monitorização de energia

12. f) Sim Implementado um Sistema de Gestão de Energia (SGE)
Implementado um sistema de monitorização de energia

13. Sim 

A conservação de competência é assegurada pela presença de pessoal especializado, partilha de 
recursos internos, recurso a consultores e empresas especializadas nesta matéria.
No planeamento e gestão da produção destaca-se, neste ponto, a aposta numa equipa polivalente 
de forma a evitar / minimizar a interrupção dos processos, as paragens efetivas, o número de 
paragem/arranque de equipamentos, o que resulta numa otimização do consumo de energia.

13. a) Sim É dada formção interna na matéria de energia

13. b) Não aplicável Recurso nao enquadrados

13. c) Sim 

13. d) Sim Contratada Acessoria externa na áreaa de amabiente e energia

13. e) Sim Contratada Acessoria externa na áreaa de amabiente e energia

14. Sim Implementado um Sistema de Gestão de Energia (SGE)
Implementado um sistema de monitorização de energia

14. a) Sim Implementado um Sistema de Gestão de Energia (SGE)
Implementado um sistema de monitorização de energia

14. b) Sim Implementado um Sistema de Gestão de Energia (SGE)
Implementado um sistema de monitorização de energia

14. c) Sim Implementado um Sistema de Gestão de Energia (SGE)
Implementado um sistema de monitorização de energia

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

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; 

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

4.2.2.5. Benchmarking 

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

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

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;

Manter a dinâmica do programa de eficiência energética através de diversas técnicas, como por exemplo:

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;

A documentação ou o registo esses parâmetros.

Recurso a consultores qualificados para investigações por tempo determinado
Contratação externa de sistemas e/ou funções especializados.

4.2.7. Controlo eficaz dos processos

Garantir um controlo efetivo dos processos através da aplicação de técnicas como:

A implementação de sistemas que assegurem que os procedimentos sejam conhecidos, entendidos e cumpridos. 

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

O organigrama inclui um departamento de Manutenção, com uma equipa dedicada e, quando 
necessário, com recurso a parceiros / fornecedores de serviços especializados para o processo em 
causa.
A manutenção é programada preferencialmente nos períodos de paragem da instalação com base 
na descrição técnicas dos equipamentos e seus manuais.
Ocorrem também verificações periódicas de fugas, por exemplo nos equipamentos de refrigeração, 
ar comprimido, etc

15. a) Sim 

O organigrama inclui um departamento de Manutenção, com uma equipa dedicada e, quando 
necessário, com recurso a parceiros / fornecedores de serviços especializados para o processo em 
causa.
A manutenção é programada preferencialmente nos períodos de paragem da instalação com base 
na descrição técnicas dos equipamentos e seus manuais.
Ocorrem também verificações periódicas de fugas, por exemplo nos equipamentos de refrigeração, 
ar comprimido, etc

15. b) Sim 

O organigrama inclui um departamento de Manutenção, com uma equipa dedicada e, quando 
necessário, com recurso a parceiros / fornecedores de serviços especializados para o processo em 
causa.
A manutenção é programada preferencialmente nos períodos de paragem da instalação com base 
na descrição técnicas dos equipamentos e seus manuais.
Ocorrem também verificações periódicas de fugas, por exemplo nos equipamentos de refrigeração, 
ar comprimido, etc

15. c) Sim 

O organigrama inclui um departamento de Manutenção, com uma equipa dedicada e, quando 
necessário, com recurso a parceiros / fornecedores de serviços especializados para o processo em 
causa.
A manutenção é programada preferencialmente nos períodos de paragem da instalação com base 
na descrição técnicas dos equipamentos e seus manuais.
Ocorrem também verificações periódicas de fugas, por exemplo nos equipamentos de refrigeração, 
ar comprimido, etc

15. d) Sim 

O organigrama inclui um departamento de Manutenção, com uma equipa dedicada e, quando 
necessário, com recurso a parceiros / fornecedores de serviços especializados para o processo em 
causa.
A manutenção é programada preferencialmente nos períodos de paragem da instalação com base 
na descrição técnicas dos equipamentos e seus manuais.
Ocorrem também verificações periódicas de fugas, por exemplo nos equipamentos de refrigeração, 
ar comprimido, etc

15. e) Sim 

O organigrama inclui um departamento de Manutenção, com uma equipa dedicada e, quando 
necessário, com recurso a parceiros / fornecedores de serviços especializados para o processo em 
causa.
A manutenção é programada preferencialmente nos períodos de paragem da instalação com base 
na descrição técnicas dos equipamentos e seus manuais.
Ocorrem também verificações periódicas de fugas, por exemplo nos equipamentos de refrigeração, 
ar comprimido, etc

16. Sim 
Colocados contadores  em alguns equipamentos de maior consumo para controlo de tempos de 
funcionamento/consumo e a sua influência na instalação.
Está em funcionamento um sistema de monitorização para identificação/medição de consumos

17. Sim 

Caldeira a gasóleo compacta com controlo automático da combustão e isolamento adequado ao 
sistema.
Caldeira a biomassa com queima de pó de madeira através de injetor de ar com pó. 
Reaproveitamento e controlo dos gases de saída para minimização de perdas. Manutençao regular 
das caldeiras.

17. a) Não aplicável Nao temos cogeraçao

17. b) Sim 
Caldeira a gasóleo compacta com controlo automático da combustão e isolamento adequado ao 
sistema.
Caldeira a biomassa com queima de pó de madeira através de injetor de ar com pó. 

17. c) Sim 
Caldeira a gasóleo compacta com controlo automático da combustão e isolamento adequado ao 
sistema.
Caldeira a biomassa com queima de pó de madeira através de injetor de ar com pó. 

17. c) i. Sim 
Caldeira a gasóleo compacta com controlo automático da combustão e isolamento adequado ao 
sistema.
Caldeira a biomassa com queima de pó de madeira através de injetor de ar com pó. 

17. c) ii. Não aplicável Sistema de combustao da caldeira nao alterável

17. c) iii. Não aplicável Sistema de combustao da caldeira nao alterável

17. c) iv. Não aplicável Sistema de combustao da caldeira nao alterável

17. c) v. Sim 

Caldeira a gasóleo compacta com controlo automático da combustão e isolamento adequado ao 
sistema.
Caldeira a biomassa com queima de pó de madeira através de injetor de ar com pó. 
Reaproveitamento e controlo dos gases de saída para minimização de perdas. Manutençao regular 
das caldeiras.

17. d) Não aplicável Nao utiliza combustível gasoso

17. e) Não aplicável Sistema de combustao da caldeira nao alterável

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; 

Otimização da eficiência energética da combustão através das seguintes técnicas: 

Cogeração;

Redução do caudal de gases de exaustão através da redução do excesso de ar;

Redução de temperatura dos gases de exaustão através de:

Dimensionamento para um máximo desempenho, tomando em ainda em consideração um fator de segurança calculado para sobrecargas;

Aumento da transferência de calor para o processo através do aumento da taxa de transferência ou através de um aumento ou melhoria das superfícies de 
transferência;

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;

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

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; 

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.
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17. f) Sim Utilizaçao de biomassa na produçao de calor para climatizaçao ambiente.

18. Não aplicável A instalação não possui sistemas de vapor

18. a) Não aplicável A instalação não possui sistemas de vapor

18. b) Não aplicável A instalação não possui sistemas de vapor

19. Sim Os permutadores existentes são do tipo água/ar os quais são limpos e controlados periodicamente.

19. a) Sim Os permutadores existentes são do tipo água/ar os quais são limpos e controlados periodicamente.

19. b) Sim Os permutadores existentes são do tipo água/ar os quais são limpos e controlados periodicamente.

20. Não aplicável Não possuímos sistema de cogeração

21. Sim 

Na manutenção periódica dos postos de transformação, PT, é realizado o controlo do fator de 
potência. Mensalmente, na análise das faturas de energia elétrica também é contemplado esse 
controlo do fator de potência.
Estão instaladas baterias de condensadores nos três postos de transformação existentes

21. a) Sim 

Na manutenção periódica dos postos de transformação, PT, é realizado o controlo do fator de 
potência. Mensalmente, na análise das faturas de energia elétrica também é contemplado esse 
controlo do fator de potência.
Estão instaladas baterias de condensadores nos três postos de transformação existentes

21. b) Sim 

Na manutenção periódica dos postos de transformação, PT, é realizado o controlo do fator de 
potência. Mensalmente, na análise das faturas de energia elétrica também é contemplado esse 
controlo do fator de potência.
Estão instaladas baterias de condensadores nos três postos de transformação existentes

21. c) Sim 

Na manutenção periódica dos postos de transformação, PT, é realizado o controlo do fator de 
potência. Mensalmente, na análise das faturas de energia elétrica também é contemplado esse 
controlo do fator de potência.
Estão instaladas baterias de condensadores nos três postos de transformação existentes

21. d) Sim 

Na manutenção periódica dos postos de transformação, PT, é realizado o controlo do fator de 
potência. Mensalmente, na análise das faturas de energia elétrica também é contemplado esse 
controlo do fator de potência.
Estão instaladas baterias de condensadores nos três postos de transformação existentes

22. Sim É efetuada medição de harmónicos para verificação da necessidade de medidas corretivas.

23. Sim 

Sempre que existe alguma mudança de equipamento, a instalação é verificada e dimensionada, de 
modo a evitar perdas nas cablagens
Os transformadores têm as cargas distribuidas entre si, estando cada um a cerca de 70-80% da 
capacidade.

23. a) Sim 

Sempre que existe alguma mudança de equipamento, a instalação é verificada e dimensionada, de 
modo a evitar perdas nas cablagens
Os transformadores têm as cargas distribuidas entre si, estando cada um a cerca de 70-80% da 
capacidade.

23. b) Sim 

Sempre que existe alguma mudança de equipamento, a instalação é verificada e dimensionada, de 
modo a evitar perdas nas cablagens
Os transformadores têm as cargas distribuidas entre si, estando cada um a cerca de 70-80% da 
capacidade.

23. c) Sim 

Sempre que existe alguma mudança de equipamento, a instalação é verificada e dimensionada, de 
modo a evitar perdas nas cablagens
Os transformadores têm as cargas distribuidas entre si, estando cada um a cerca de 70-80% da 
capacidade.

23. d) Sim 

Sempre que existe alguma mudança de equipamento, a instalação é verificada e dimensionada, de 
modo a evitar perdas nas cablagens
Os transformadores têm as cargas distribuidas entre si, estando cada um a cerca de 70-80% da 
capacidade.

24. Sim 
A instalação utiliza EEM e VSD.
Sempre que justifique, outros motores existentes serão substituídos por motores elétricos eficientes 
e instalados variadores de velocidade, logo que seja tecnicamente viável

24. a) Sim 
A instalação utiliza EEM e VSD.
Sempre que justifique, outros motores existentes serão substituídos por motores elétricos eficientes 
e instalados variadores de velocidade, logo que seja tecnicamente viável

24. b) Sim 
A instalação utiliza EEM e VSD.
Sempre que justifique, outros motores existentes serão substituídos por motores elétricos eficientes 
e instalados variadores de velocidade, logo que seja tecnicamente viável

4.3.2. Sistemas de Vapor

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: 

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

Instalar condensadores em circuitos AC para diminuir a magnitude do poder reativo;

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: 

Monitorização periódica da sua eficiência, e;

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:

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

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:

Assegurar que os cabos elétricos têm as dimensões corretas para a exigência energética;

Manter os transformadores a operar com a carga de 40-50% acima da potência nominal;

Utilizar transformadores de elevada eficiência/perdas reduzidas;

Localizar os equipamentos com elevadas exigências energéticas tão perto quanto possível da fonte de alimentação.

4.3.6. Subsistemas que utilizam motores elétricos

Otimizar os motores elétricos pela seguinte ordem: 
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24. b) i. Sim 
A instalação utiliza EEM e VSD.
Sempre que justifique, outros motores existentes serão substituídos por motores elétricos eficientes 
e instalados variadores de velocidade, logo que seja tecnicamente viável

24. b) ii. Sim 
A instalação utiliza EEM e VSD.
Sempre que justifique, outros motores existentes serão substituídos por motores elétricos eficientes 
e instalados variadores de velocidade, logo que seja tecnicamente viável

24. b) iii. Sim 
A instalação utiliza EEM e VSD.
Sempre que justifique, outros motores existentes serão substituídos por motores elétricos eficientes 
e instalados variadores de velocidade, logo que seja tecnicamente viável

24. b) iv. Sim 
A instalação utiliza EEM e VSD.
Sempre que justifique, outros motores existentes serão substituídos por motores elétricos eficientes 
e instalados variadores de velocidade, logo que seja tecnicamente viável

24. b) v. Sim 
A instalação utiliza EEM e VSD.
Sempre que justifique, outros motores existentes serão substituídos por motores elétricos eficientes 
e instalados variadores de velocidade, logo que seja tecnicamente viável

24. b) v. 1. Sim 
A instalação utiliza EEM e VSD.
Sempre que justifique, outros motores existentes serão substituídos por motores elétricos eficientes 
e instalados variadores de velocidade, logo que seja tecnicamente viável

24. b) v. 2. Sim 
A instalação utiliza EEM e VSD.
Sempre que justifique, outros motores existentes serão substituídos por motores elétricos eficientes 
e instalados variadores de velocidade, logo que seja tecnicamente viável

24. b) v. 3. Sim 
A instalação utiliza EEM e VSD.
Sempre que justifique, outros motores existentes serão substituídos por motores elétricos eficientes 
e instalados variadores de velocidade, logo que seja tecnicamente viável

24. b) vi. Sim 
A instalação utiliza EEM e VSD.
Sempre que justifique, outros motores existentes serão substituídos por motores elétricos eficientes 
e instalados variadores de velocidade, logo que seja tecnicamente viável

24. b) vii. Sim 
A instalação utiliza EEM e VSD.
Sempre que justifique, outros motores existentes serão substituídos por motores elétricos eficientes 
e instalados variadores de velocidade, logo que seja tecnicamente viável

24. b) viii. Sim 
A instalação utiliza EEM e VSD.
Sempre que justifique, outros motores existentes serão substituídos por motores elétricos eficientes 
e instalados variadores de velocidade, logo que seja tecnicamente viável

24. v) ix Sim 
A instalação utiliza EEM e VSD.
Sempre que justifique, outros motores existentes serão substituídos por motores elétricos eficientes 
e instalados variadores de velocidade, logo que seja tecnicamente viável

24. c) Sim 
A instalação utiliza EEM e VSD.
Sempre que justifique, outros motores existentes serão substituídos por motores elétricos eficientes 
e instalados variadores de velocidade, logo que seja tecnicamente viável

24. c) i. Sim 
A instalação utiliza EEM e VSD.
Sempre que justifique, outros motores existentes serão substituídos por motores elétricos eficientes 
e instalados variadores de velocidade, logo que seja tecnicamente viável

24. c) ii. Sim 
A instalação utiliza EEM e VSD.
Sempre que justifique, outros motores existentes serão substituídos por motores elétricos eficientes 
e instalados variadores de velocidade, logo que seja tecnicamente viável

25. Sim 

Os equipamentos de ar comprimido têm um plano de manutenção rigoroso
É garantido bom funcionamento dos secadores.
Procede-se a um controlo regular de fugas.
Os compressores têm admissão de ar fresco
É utilizado reservatório adicional, além dos existentes nas salas de compressores 

Uso de motores energeticamente eficientes (EEM). 

Dimensionamento adequado dos motores

Instalação ou remodelação do sistema

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

Controlo de qualidade da energia

Aplicar lubrificação, ajustes e afinação. 

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

Instalação de sistemas de variação de velocidade (VSD)

Instalação de transmissores/redutores de alta eficiência. 

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.

Uso de:

Operação e Manutenção 

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: 
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25. a) Sim 

Os equipamentos de ar comprimido têm um plano de manutenção rigoroso
É garantido bom funcionamento dos secadores.
Procede-se a um controlo regular de fugas.
Os compressores têm admissão de ar fresco
É utilizado reservatório adicional, além dos existentes nas salas de compressores 

25. b) Sim 

Os equipamentos de ar comprimido têm um plano de manutenção rigoroso
É garantido bom funcionamento dos secadores.
Procede-se a um controlo regular de fugas.
Os compressores têm admissão de ar fresco
É utilizado reservatório adicional, além dos existentes nas salas de compressores 

25. c) Sim 

Os equipamentos de ar comprimido têm um plano de manutenção rigoroso
É garantido bom funcionamento dos secadores.
Procede-se a um controlo regular de fugas.
Os compressores têm admissão de ar fresco
É utilizado reservatório adicional, além dos existentes nas salas de compressores 

25. d) Sim 

Os equipamentos de ar comprimido têm um plano de manutenção rigoroso
É garantido bom funcionamento dos secadores.
Procede-se a um controlo regular de fugas.
Os compressores têm admissão de ar fresco
É utilizado reservatório adicional, além dos existentes nas salas de compressores 

25. e) Sim 

Os equipamentos de ar comprimido têm um plano de manutenção rigoroso
É garantido bom funcionamento dos secadores.
Procede-se a um controlo regular de fugas.
Os compressores têm admissão de ar fresco
É utilizado reservatório adicional, além dos existentes nas salas de compressores 

25. f) Sim 

Os equipamentos de ar comprimido têm um plano de manutenção rigoroso
É garantido bom funcionamento dos secadores.
Procede-se a um controlo regular de fugas.
Os compressores têm admissão de ar fresco
É utilizado reservatório adicional, além dos existentes nas salas de compressores 

25. g) Sim 

Os equipamentos de ar comprimido têm um plano de manutenção rigoroso
É garantido bom funcionamento dos secadores.
Procede-se a um controlo regular de fugas.
Os compressores têm admissão de ar fresco
É utilizado reservatório adicional, além dos existentes nas salas de compressores 

25. h) Não aplicável Dispensa do calor dos comressores

25. i) Sim 

Os equipamentos de ar comprimido têm um plano de manutenção rigoroso
É garantido bom funcionamento dos secadores.
Procede-se a um controlo regular de fugas.
Os compressores têm admissão de ar fresco
É utilizado reservatório adicional, além dos existentes nas salas de compressores 

25. j) Sim 

Os equipamentos de ar comprimido têm um plano de manutenção rigoroso
É garantido bom funcionamento dos secadores.
Procede-se a um controlo regular de fugas.
Os compressores têm admissão de ar fresco
É utilizado reservatório adicional, além dos existentes nas salas de compressores 

25. k) Sim 

Os equipamentos de ar comprimido têm um plano de manutenção rigoroso
É garantido bom funcionamento dos secadores.
Procede-se a um controlo regular de fugas.
Os compressores têm admissão de ar fresco
É utilizado reservatório adicional, além dos existentes nas salas de compressores 

25. l) Sim 

Os equipamentos de ar comprimido têm um plano de manutenção rigoroso
É garantido bom funcionamento dos secadores.
Procede-se a um controlo regular de fugas.
Os compressores têm admissão de ar fresco
É utilizado reservatório adicional, além dos existentes nas salas de compressores 

25. m) Sim 

Os equipamentos de ar comprimido têm um plano de manutenção rigoroso
É garantido bom funcionamento dos secadores.
Procede-se a um controlo regular de fugas.
Os compressores têm admissão de ar fresco
É utilizado reservatório adicional, além dos existentes nas salas de compressores 

25. n) Sim 

Os equipamentos de ar comprimido têm um plano de manutenção rigoroso
É garantido bom funcionamento dos secadores.
Procede-se a um controlo regular de fugas.
Os compressores têm admissão de ar fresco
É utilizado reservatório adicional, além dos existentes nas salas de compressores 

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

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.

Utilização de sistemas de controlo sofisticados 

Recuperação do calor residual para utilização noutras funções

Utilização do ar frio exterior para admissão no sistema

Armazenar o ar comprimido perto de sistemas de altamente flutuantes

Operação e manutenção de sistemas
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26. Sim As instalações só possuem uma bomba para encher os reservatórios da rede de incêndios, a qual 
se encontra devidamente dimensionada e só opera pontualmente.

26. a) Sim As instalações só possuem uma bomba para encher os reservatórios da rede de incêndios, a qual 
se encontra devidamente dimensionada e só opera pontualmente.

26. b) Não aplicável Bombagem para situaçao pontual

26. c) Não aplicável Bombagem para situaçao pontual

26. d) Sim As instalações só possuem uma bomba para encher os reservatórios da rede de incêndios, a qual 
se encontra devidamente dimensionada e só opera pontualmente.

26. e) Sim As instalações só possuem uma bomba para encher os reservatórios da rede de incêndios, a qual 
se encontra devidamente dimensionada e só opera pontualmente.

26. f) Não aplicável Bombagem para situaçao pontual (Sistema de incêndio)
26. g) Não aplicável Bombagem para situaçao pontual (Sistema de incêndio)

26. h) Sim As instalações só possuem uma bomba para encher os reservatórios da rede de incêndios, a qual 
se encontra devidamente dimensionada e só opera pontualmente.

26. i) Sim As instalações só possuem uma bomba para encher os reservatórios da rede de incêndios, a qual 
se encontra devidamente dimensionada e só opera pontualmente.

26. j) Sim As instalações só possuem uma bomba para encher os reservatórios da rede de incêndios, a qual 
se encontra devidamente dimensionada e só opera pontualmente.

26. k) Sim As instalações só possuem uma bomba para encher os reservatórios da rede de incêndios, a qual 
se encontra devidamente dimensionada e só opera pontualmente.

27. Sim 

O sistema de aquecimento está dimensionado para as instalações e as condutas e os 
permutadores são limpos periodicamente.
Quando em período de intervalos prolongados e paragem a ventilação para aquecimento é 
diminuída ou desligada.
O sistema faz a otimização de energia trabalhando com mistura de ar quente e frio/interior e 
exterior.
Formação/Informação para manutenção dos espaços fechados, de modo evitar perdas de ar 
ambiente aquecido.

27. a) Sim 

O sistema de aquecimento está dimensionado para as instalações e as condutas e os 
permutadores são limpos periodicamente.
Quando em período de intervalos prolongados e paragem a ventilação para aquecimento é 
diminuída ou desligada.
O sistema faz a otimização de energia trabalhando com mistura de ar quente e frio/interior e 
exterior.
Formação/Informação para manutenção dos espaços fechados, de modo evitar perdas de ar 
ambiente aquecido.

27. b) Sim 

O sistema de aquecimento está dimensionado para as instalações e as condutas e os 
permutadores são limpos periodicamente.
Quando em período de intervalos prolongados e paragem a ventilação para aquecimento é 
diminuída ou desligada.
O sistema faz a otimização de energia trabalhando com mistura de ar quente e frio/interior e 
exterior.
Formação/Informação para manutenção dos espaços fechados, de modo evitar perdas de ar 
ambiente aquecido.

27. c) Sim 

O sistema de aquecimento está dimensionado para as instalações e as condutas e os 
permutadores são limpos periodicamente.
Quando em período de intervalos prolongados e paragem a ventilação para aquecimento é 
diminuída ou desligada.
O sistema faz a otimização de energia trabalhando com mistura de ar quente e frio/interior e 
exterior.
Formação/Informação para manutenção dos espaços fechados, de modo evitar perdas de ar 
ambiente aquecido.

27. d) Não aplicável Nao existem sistema de arrefecimento

27. e) Não aplicável Instalaçoes nao alteráveis

27. f) Não aplicável Instalaçoes nao alteráveis

27. g) Não aplicável Instalaçoes nao alteráveis

27. h) Não aplicável Instalaçoes nao alteráveis

27. i) Não aplicável Instalaçoes nao alteráveis

27. j) Não aplicável Instalaçoes nao alteráveis

27. k) Não aplicável Instalaçoes nao alteráveis

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):

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 

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)

Projeto

Controlo e Manutenção

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:

Sistema de distribuição

Projeto e controlo

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)

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

Utilização de sistemas de controlo automáticos e integrados no sistema centralizado de gestão técnica
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27. l) Não aplicável Instalaçoes nao alteráveis

27. m) Não aplicável Instalaçoes nao alteráveis

27. n) Não aplicável Instalaçoes nao alteráveis

27. o) Não aplicável Instalaçoes nao alteráveis

27. p) Sim 

O sistema de aquecimento está dimensionado para as instalações e as condutas e os 
permutadores são limpos periodicamente.
Quando em período de intervalos prolongados e paragem a ventilação para aquecimento é 
diminuída ou desligada.
O sistema faz a otimização de energia trabalhando com mistura de ar quente e frio/interior e 
exterior.
Formação/Informação para manutenção dos espaços fechados, de modo evitar perdas de ar 
ambiente aquecido.

27. q) Sim 

O sistema de aquecimento está dimensionado para as instalações e as condutas e os 
permutadores são limpos periodicamente.
Quando em período de intervalos prolongados e paragem a ventilação para aquecimento é 
diminuída ou desligada.
O sistema faz a otimização de energia trabalhando com mistura de ar quente e frio/interior e 
exterior.
Formação/Informação para manutenção dos espaços fechados, de modo evitar perdas de ar 
ambiente aquecido.

27. r) Sim 

O sistema de aquecimento está dimensionado para as instalações e as condutas e os 
permutadores são limpos periodicamente.
Quando em período de intervalos prolongados e paragem a ventilação para aquecimento é 
diminuída ou desligada.
O sistema faz a otimização de energia trabalhando com mistura de ar quente e frio/interior e 
exterior.
Formação/Informação para manutenção dos espaços fechados, de modo evitar perdas de ar 
ambiente aquecido.

27. s) Sim 

O sistema de aquecimento está dimensionado para as instalações e as condutas e os 
permutadores são limpos periodicamente.
Quando em período de intervalos prolongados e paragem a ventilação para aquecimento é 
diminuída ou desligada.
O sistema faz a otimização de energia trabalhando com mistura de ar quente e frio/interior e 
exterior.
Formação/Informação para manutenção dos espaços fechados, de modo evitar perdas de ar 
ambiente aquecido.

27. t) Sim 

O sistema de aquecimento está dimensionado para as instalações e as condutas e os 
permutadores são limpos periodicamente.
Quando em período de intervalos prolongados e paragem a ventilação para aquecimento é 
diminuída ou desligada.
O sistema faz a otimização de energia trabalhando com mistura de ar quente e frio/interior e 
exterior.
Formação/Informação para manutenção dos espaços fechados, de modo evitar perdas de ar 
ambiente aquecido.

28. Sim 

Elaborado um relatório com a avaliação e necessidade de iluminação.
Colocados sensores de ocupação
Substituídas algumas armaduras por outras com Tecnologia LED
Em estudo e implementação a substituição da iluminação mais antiga com iodetos metálicos por 
tecnologia LED.
Em estudo a extensão da tecnologia LED para toda a instalação.
Em estudo a intervenção na cobertura de um dos pavilhões para aproveitamento de luz natural 
atraves de placas translucidas, túneis de luz, etc

28. a) Sim 

Elaborado um relatório com a avaliação e necessidade de iluminação.
Colocados sensores de ocupação
Substituídas algumas armaduras por outras com Tecnologia LED
Em estudo e implementação a substituição da iluminação mais antiga com iodetos metálicos por 
tecnologia LED.
Em estudo a extensão da tecnologia LED para toda a instalação.
Em estudo a intervenção na cobertura de um dos pavilhões para aproveitamento de luz natural 
atraves de placas translucidas, túneis de luz, etc

28. b) Sim 

Elaborado um relatório com a avaliação e necessidade de iluminação.
Colocados sensores de ocupação
Substituídas algumas armaduras por outras com Tecnologia LED
Em estudo e implementação a substituição da iluminação mais antiga com iodetos metálicos por 
tecnologia LED.
Em estudo a extensão da tecnologia LED para toda a instalação.
Em estudo a intervenção na cobertura de um dos pavilhões para aproveitamento de luz natural 
atraves de placas translucidas, túneis de luz, etc

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.

Análise e projeto das necessidades de iluminação

Manutenção

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

4.3.10. Iluminação

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

Identificação das necessidades de iluminação.

Planeamento do espaço e das atividades de modo a otimizar a utilização de luz natural.
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28. c) Sim 

Elaborado um relatório com a avaliação e necessidade de iluminação.
Colocados sensores de ocupação
Substituídas algumas armaduras por outras com Tecnologia LED
Em estudo e implementação a substituição da iluminação mais antiga com iodetos metálicos por 
tecnologia LED.
Em estudo a extensão da tecnologia LED para toda a instalação.
Em estudo a intervenção na cobertura de um dos pavilhões para aproveitamento de luz natural 
atraves de placas translucidas, túneis de luz, etc

28. d) Sim 

Elaborado um relatório com a avaliação e necessidade de iluminação.
Colocados sensores de ocupação
Substituídas algumas armaduras por outras com Tecnologia LED
Em estudo e implementação a substituição da iluminação mais antiga com iodetos metálicos por 
tecnologia LED.
Em estudo a extensão da tecnologia LED para toda a instalação.
Em estudo a intervenção na cobertura de um dos pavilhões para aproveitamento de luz natural 
atraves de placas translucidas, túneis de luz, etc

28. e) Sim 

Elaborado um relatório com a avaliação e necessidade de iluminação.
Colocados sensores de ocupação
Substituídas algumas armaduras por outras com Tecnologia LED
Em estudo e implementação a substituição da iluminação mais antiga com iodetos metálicos por 
tecnologia LED.
Em estudo a extensão da tecnologia LED para toda a instalação.
Em estudo a intervenção na cobertura de um dos pavilhões para aproveitamento de luz natural 
atraves de placas translucidas, túneis de luz, etc

29. Sim 
Utilizado na pintura túneis de secagem por UV
O calor dos UV é aproveitado para ser introduzido nos túneis de vaporização/secagem(estufas).
Os túneis de secagem encontram-se devidamente isolados.

29. a) Sim 
Utilizado na pintura túneis de secagem por UV
O calor dos UV é aproveitado para ser introduzido nos túneis de vaporização/secagem(estufas).
Os túneis de secagem encontram-se devidamente isolados.

29. b) Sim 
Utilizado na pintura túneis de secagem por UV
O calor dos UV é aproveitado para ser introduzido nos túneis de vaporização/secagem(estufas).
Os túneis de secagem encontram-se devidamente isolados.

29. c) Sim 
Utilizado na pintura túneis de secagem por UV
O calor dos UV é aproveitado para ser introduzido nos túneis de vaporização/secagem(estufas).
Os túneis de secagem encontram-se devidamente isolados.

29. d) Não aplicável Nao há separaçao

29. e) Sim 
Utilizado na pintura túneis de secagem por UV
O calor dos UV é aproveitado para ser introduzido nos túneis de vaporização/secagem(estufas).
Os túneis de secagem encontram-se devidamente isolados.

29. f) Sim 
Utilizado na pintura túneis de secagem por UV
O calor dos UV é aproveitado para ser introduzido nos túneis de vaporização/secagem(estufas).
Os túneis de secagem encontram-se devidamente isolados.

29. g) Não aplicável Nao é utilizado vapor

29. h) Não aplicável Nao é utilizado

29. i) Sim 
Utilizado na pintura túneis de secagem por UV
O calor dos UV é aproveitado para ser introduzido nos túneis de vaporização/secagem(estufas).
Os túneis de secagem encontram-se devidamente isolados.

29. j) Sim 
Utilizado na pintura túneis de secagem por UV
O calor dos UV é aproveitado para ser introduzido nos túneis de vaporização/secagem(estufas).
Os túneis de secagem encontram-se devidamente isolados.

29. k) Sim 
Utilizado na pintura túneis de secagem por UV
O calor dos UV é aproveitado para ser introduzido nos túneis de vaporização/secagem(estufas).
Os túneis de secagem encontram-se devidamente isolados.

4.3.11. Processos de secagem, concentração e separação

Operação, controlo e manutenção

Operação

Design

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

Automatização dos processos térmicos de secagem

Utilização do excesso de calor proveniente de outros processos.

Utilização de uma combinação de técnicas.

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

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

Secagem direta

Utilização de vapor sobreaquecido

Controlo

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:

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

Seleção das lâmpadas e luminárias de acordo com os requisitos da sua aplicação.

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. 
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PLANO DE REDUÇÃO DE EMISSÕES DE COV 

 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA: 

 

 Instalação: Dimoldura, Molduras e Componentes, S.A. 

           Parque Industrial S. Domingos, Lote 1 

           3430-156 Carregal do Sal 

 

 Atividade: De acordo com o Dec. Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, encontra-se abrangida pelo regime de 

limitação das emissões de compostos orgânicos voláteis por desenvolver a atividade de Revestimento de superfícies de 

madeira (Anexo VII  atividade 10) com a CAE  16291  Fabricação de outras obras de madeira. 

A empresa dedica-se ao fabrico e comercialização de molduras e perfis para Carpintaria. O processo produtivo 

inicia-se com a receção das matérias-primas: MDF, folha de madeira, papel melamínico e madeira maciça. 

De acordo com o produto final solicitado pelo cliente, alguns perfis passam por um processo de revestimento com 

verniz, sendo encaminhados para a seção de envernizamento. Este processo traduz-se numa linha contínua de 

acabamento com tecnologia de ultravioletas, onde é aplicado o tapa-poros e o verniz. Este processo de aplicação de 

verniz é em cabine fechada por meio de pistolas de pulverização. Após esta aplicação de verniz as peças passam por 

um túnel de secagem por processo de evaporação antes de entrarem no túnel de UV. 

 

 Enquadramento:  

A Dimoldura está inserida num mercado que sofreu com a crise, uma vez que os seus produtos se destinam ao sector 

da construção, quer sejam obras novas, reabilitações ou bricolagem, crise esta que pós em questão a continuidade da 

mesma desde 2007 até 2015. Felizmente, a partir de 2016 constatou-se uma melhoria considerável e a Dimoldura 

passou a conseguir dar enfoque às suas responsabilidades ambiental. A partir deste momento, foi efetuado um 

investimento nesta área, contratando uma empresa externa de consultoria para o apoio no cumprimento de requisitos 

ambientais. 

De realçar a quase inexistência, nos mercados nacional e ibérico, de outras empresas com a dimensão e 

particularidades da Dimoldura, o que torna difícil a adequabilidade da resolução de questões ambientais e portanto o 

cumprimento dos requisitos legais aplicáveis. 

A Dimoldura procedeu à instalação e adaptação de chaminés, melhoria dos sistemas de filtragem, contratação de 

último a melhoria do desempenho ambiental. 

Atualmente a Dimoldura, SA encontra-se em processo de Licenciamento Ambiental devendo desenvolver esforços para 

cumprir os limites de emissão aplicáveis a este setor. 

Uma vez que não se encontra em cumprimento no que diz respeito às emissões para o ar, encetámos esforços com 
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vista à obtenção de soluções técnicas a dois níveis: um no processo de fabrico e, outro em fim de linha (tratamento de 

emissões). 

Ao nível de tratamento, foram contatados vários fornecedores de equipamentos de redução, entre as quais "Carpe-

Ambiente", "Adventech", "Ventil" que apresentaram orçamentos de acordo com o nosso funcionamento atual e com 

base em medições contínuas, entretanto efetuadas recentemente (fevereiro e março de 2017). Após várias 

deslocações e reuniões entre estes fornecedores e a nossa empresa, foi-nos proposto, de forma unânime, como 

solução viável a instalação de um equipamento RTO (oxidação térmica), envolvendo valores que financeiramente são 

inviáveis de concretizar no imediato. 

Face às dúvidas existentes em relação à dimensão e capacidade da solução, equipamento de RTO, é necessário 

procedermos a estudos prévios com vista ao correto dimensionamento da solução mais adequada à nossa realidade e 

que também financeiramente não ponha em causa a existência futura na Dimoldura.  

Decorrente desta dificuldade e de acordo com a possibilidade prevista na Parte 5 do Decreto-lei n.º 127/2013 de 30 

de Agosto, a Dimoldura, SA vem apresentar um plano de redução de emissões por um período de três anos. Este é o 

período de tempo que julgamos necessário para implementar, testar e analisar os resultados de cada ação a colocar 

em prática. Deste modo, propomo-nos neste período, a cumprir o presente plano de redução tendo como objetivo 

ultimo, no final deste período, estarmos em condições de cumprir os limites estabelecidos para a nossa atividade.  

 

 

PLANO INDIVIDUAL DE REDUÇÃO DE EMISSÕES 

 

 1. Medidas a adotar: 

 

Este plano permitirá à Dimoldura, S.A. uma redução das emissões equivalente à que resultaria da aplicação de valores 

limite de emissão aplicáveis, por força do Dec. Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, através de outras medidas que 

passamos a descrever: 

 

 a) Atuar junto do principal fornecedor da matéria-prima de "Tintas e Vernizes" (Indústrias Químicas 

KUPSA, S.L.), de modo a averiguar a possibilidade de substituição de alguns produtos com elevadas 

percentagens de COV por outros que contenham menor teor de solventes. 

Tal procedimento implica que a Dimoldura consiga oferecer aos seus clientes a mesma 

qualidade/condições, através do desenvolvimento de produtos sem perda das caraterísticas atuais; 

 

b) Atualmente o mesmo produto com 100% de COV´s é utilizado tanto no processo de envernizamento 

como no processo de limpeza. A Dimoldura estudará outras alternativas fiáveis para o processo de 

limpeza, tentando a diminuição da quantidade de solvente adquirido; 
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c) Procurar outros sistemas de aplicação de Verniz, que sejam tecnicamente viáveis, nomeadamente 

bombas e pistolas com tecnologia "Airless", de modo a reduzir a emissão durante o processo de 

pulverização (pintura). De realçar novamente que estes sistemas tem que ser testados e afinados in loco, 

em parceria com os fornecedores de equipamento, por um período de tempo razoável que permita tirar 

conclusões sobre a eficácia e qualidade obtida do produto final; 

 

d) Testar outras opções de combinação de linhas de produção e eventuais regimes de 

duração/organização de tempo para otimizar o dimensionamento do equipamento de tratamento; 

 

Após a implementação das medidas acima elencadas, a Dimoldura procederá a novas leituras para aferir a 

sua situação real e estar em condições de optar por um equipamento de redução (RTO) ajustado às reais 

necessidades.  

Segundo informação dos fornecedores contactados, necessitaremos de cerca de 6 a 8 meses, para a 

instalação/afinação do RTO aprovado. 

Face aos períodos de tempo acima enumerados, propomo-nos a instalar o referido equipamento até final 

de 2020, cumprindo, a partir dessa altura os limiares e valores limite aplicáveis à organização. 

 

 2. Objetivos de emissão: 

 

Até à conclusão da instalação do RTO, a Dimoldura, S.A. propõe-se atingir os objetivos de acordo com a calendarização 

apresentada a seguir. 
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2017 2018 2019 2020 2021 

 
4º Trim 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 

Averiguar substâncias/ 

produtos Kupsa 
 

                

Averiguar novas tecno-

logias de aplicação 
 

                

Emissão: 

Cumprimento objetivo 

emissão de acordo com 

a parte 5 do DL 

127/2013 

 
                

Medição de emissões 

gasosas em contínuo 
 

                

Revisão de soluções 

com fornecedores 
 

                

Instalação do RTO  
                

Cumprimento de VLE 

difusas e pontuais 
 

                

RTO em pleno funcio-

namento 
 

                

 

Anexos: 

 Declaração de "compromisso" do fornecedor de Tintas e Vernizes 
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f=4 20+5=25=OE

solvente

Quantidade

L
Densidade

Quantidade

Kg
% solidos Solventes na 

mistura

Quantidade de 

Solvente (kg)

Massa total de 

solidos

(kg)
referencia

Objetivo de 
anual de solventes, 

Et

1
ZG6060T

1000 1,038 1000 72,72% 27,28% 273 727

2
KUPSA ALTA PIGMENTACION BLANCO 

IE1070T
150 1,342 201 83,89% 16,11% 32 169

3 KUPSA BRILLO PAPEL ZQ6010A 120 1,071 129 98,91% 1,09% 1 127

4
KUPSA DISOLVENTE POLIESTER 

DK6103R00
45000 0,884 39780 0,00% 100,00% 39780 0

5 220 1,034 227 74,75% 25,25% 57 170

6
IZ2015T01

74,5 0,849 63 37,50% 62,50% 40 24

7 KUPSA FOTOINICIADOR IZ2051T 50 0,863 43 11,00% 89,00% 38 5

8 KUPSA FUNDO PLAN IG8001Q88 32100 1,057 32100 93,85% 6,15% 1974 30126

9 KUPSA FUNDO ADERENTE  IG3001A 2000 0,922 1844 23,67% 76,33% 1408 436

10 KUPSA SOLVON REACTIVO DZ7000V 25 1,043 26 98,40% 1,60% 0 26

11 KUPSA SOLVON TINTE DT1240M 6000 0,847 5082 1,40% 98,60% 5011 71

12
KUPSA VELATURA NOGAL TROPICAL 

TH7340A13

1362,5
0,954 1300

7,93%
92,07%

1197
103

13 KUPSA VELATURA ROJO TH6510A 90,5 0,927 84 11,60% 88,40% 74 10

14 KUPSA VELATURA SAPELY TC6060Z01 49,7 1,019 51 24,19% 75,81% 38 12

15
KUPSA VERNIS TRANSP SEMIMATE 

ZG6066Q00

9000
1,031 9000

66,46%
33,54%

3019
5981

16
KUPSA VERNIZ ANTIAMARILLEO 

ZG5035A
1000 1,024 1000 68,50% 31,50% 315 685

17 KUPSA VERNIZ BLANCO NOVO ZE1078Z 1391 1,088 1513 61,62% 38,38% 581 933

18
10482Z25

1767 0,988 1746 57,81% 42,19% 737 1009

19 3000 1,028 3000 65,55% 34,45% 1034 1967

20
ZG3018T

3000 0,949 2847 34,35% 65,65% 1869 978

21 1000 1,031 1031 89,84% 10,16% 105 926

22
KUPSA VERNIZ CORAS ZG3016Q00 35% 

MSP

7067
0,946 6685

35,46%
64,54%

4315
2371

23 KUPSA VERNIZ  PAPEL ZQ1069Q 120 1,15 138 97,46% 2,54% 4 134

24 KUPSA VERNIZ  PAPEL ZQ6019Q 80 1,149 92 98,29% 1,71% 2 90

115667 108983 61902 47.080 Et > OE VEA

11.770

S1 (2016), Kg12158

F, Kg 54589

F, % 79

dados auxiliares PGS 2016

Total

66.747

Mistura 

consumida

188.321 47.080



f=4 20+5=25=OE

Designação da mistura 

contendo solvente

Quantidade

Kg

Estimativa 

de % 

solidos

Estimativa 

% mássica 

de 

Solventes 

na mistura

Quantidade 

de Solvente 

(kg)

Massa total 

de solidos

(kg)

Emissão anual 

de referencia

Estimativa de 

objetivo de 

emissão

Estimativa 

de evolução 

dos VEA

Misturas a consumir 110 000 50% 50% 55 000 55 000 220 000 55 000 13 750

Nota: as quantidades de misturas apresentadas são estimativas que variam consoante as necessidades de produção e produtos utilizados

Anualmente os valores serão recalculados e corrigidos com base nos consumos reais verificados

Estimativa 

de Misturas 

a consumir

2020



Breve descrição do processo de produtivo da Dimoldura 

A DIMOLDURA - Molduras e Componentes, S.A. tem como atividade o Fabrico e Comercialização 

de Molduras e Perfis para Carpintaria. O processo produtivo inicia-se com a receção das 

matérias-primas: MDF, folha de madeira, papel melamínico e madeira maciça. 

Depois de todo o trabalho de planeamento é na secção de corte, seja na “Seccionadora” ou na 

“Multiserra”, que as placas de MDF (Aglomerado de Fibra de Madeira de Média Densidade) e/ou 

madeira, com espessuras similares aos perfis a fabricar, se conseguem tiras com a largura 

necessária ao produto pretendido. No caso da madeira maciça esta já vem com as dimensões 

adequadas a entrar no processo de moldurado.  

Em simultâneo, na secção da folha, esta é selecionada, cortada e dependendo da folha a utilizar 

e/ou da forma do produto, poderá ser necessário colar previamente à folha um papel de suporte 

para lhe dar maior maleabilidade. No caso do papel melamínico, as bobinas procedentes do 

fornecedor devem cortar-se consoante a largura pretendida pelo perfil.  

Estando as matérias-primas preparadas, dá-se início ao revestimento, processo através do qual 

com a adição de cola termofusível, se cola a Folha de Madeira ou Papel Melanínico ao MDF já 

moldurado. Após o revestimento, as molduras recobertas em folha são lixadas, processo através 

do qual a moldura é “amaciada”, ficando pronta a ser embalada quando o cliente encomenda a 

moldura sem verniz, ou pronta a envernizar, sempre que o cliente encomenda a moldura 

envernizada. No caso do papel, este pode ir diretamente para o cliente ou pode ainda passar 

pela lacagem (a branco). Atualmente este processo tem diminuído drasticamente, uma vez que 

atualmente foi adquirido um papel melamínico especial que já incorpora uma de mão de laca, 

diminuindo assim, as emissões de COVs e otimizando o processo.  

No caso de perfis que precisem envernizamento, estes são encaminhados para o setor de 

envernizamento onde a linha contínua de acabamento com tecnologia ultra-violetas, leva 

fundo/ tapa poros, é novamente lixada e envernizada ou é acabada, para no final ser embalada.  

Este processo inicia-se com a passagem do produto por uma cabine de pulverização onde é 

aplicado fundo. De seguida passa pelo túnel de evaporação para evaporar os solventes e para 

que o fundo se introduza na folha. Posteriormente passa pelo túnel ultravioleta para a secagem 

do produto e segue pela lixadora para lixagem do fundo aplicado no produto. A etapa seguinte 

implica a passagem da peça pela cabine de pulverização de verniz, onde este é aplicado no 



produto. A peça volta a passar túnel de evaporação para evaporar os solventes e para o 

estiramento do verniz. Por ultimo, o produto passa pelo túnel ultravioleta para a secagem do 

verniz e segue para o embalamento. No caso dos produtos que levam velatura o processo é mais 

curto, ou seja, passam por uma cabine de pulverização onde é aplicada a velatura, de seguida 

passa pelo túnel de evaporação e por fim pelo túnel ultravioleta.  

De forma sintética o processo de fabrico segue o descrito no fluxograma seguinte:  

 

MDF

CONTRAPLACADO

PINHO ALISTONADO

OUKUME

CORTE

MOLDURADORAS

TIPO

RECUBRIMENTO

FOLHA

PAPEL

RECUBRIMENTO

FOLHA

LIXAGEM

ENVERNIZAGEM

SIM

NAO

VELATURA

VELATURA

SIM

NATURAL

CRU

VERNIZ

TRANSPARENTE

NAO

EMBALAGEM

ARMAZEM

RECUBRIMENTO

PAPEL

LACAGEM

NAO

LACAGEM

SIM

PREPARACAO

FOLHA

PREPARACAO

PAPEL
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