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O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e  

regulamentos vigentes nas partes que lhe são aplicáveis. 
 

O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, assumindo o ato 

de licenciamento ou autorização da atividade económica. 
  

 

DADOS GERAIS 
 

 Nº TUA TUA000007027072021A 
 

 REQUERENTE Greif Portugal, Lda. 
 

 Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 500 345 155 
 

 ESTABELECIMENTO Greif Portugal, Lda. 
 

 LOCALIZAÇÃO R. da Lezíria, 1 Póvoa de Santa Iria 
 

 CAE 
Principal: 25910 – Fabricação de embalagens metálicas pesadas 
Secundário: 33110 - Reparação e manutenção de produtos metálicos 
(excepto máquinas e equipamentos) 

 

CONTEÚDOS TUA 

  
  

  
  
  

  
 

 

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

Ana Cristina Carrola 
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ENQUADRAMENTO 
 

SUMÁRIO 

Regime Aplicáveis Solicitados 
Indicador de enqua-

dramento 
Data de  
emissão 

Data de  
validade 

Prorroga-
ção da va-

lidade 
Sentido da deci-

são 

Entidade  
Licencia-

dora 

PCIP X X 

Categoria 6.7 - Ins-
talação de trata-

mento de superfície 
de matérias, objetos 

ou produtos, que 
utilizem solventes 

orgânicos, nomeada-
mente para opera-

ções preparação, im-
pressão, revesti-

mento, desengordu-
ramento, impermea-
bilização, colagem, 
pintura, limpeza ou 
impregnação com 
um solvente orgâ-

nico, com uma capa-
cidade de consumo 

superior a 150 kg de 
solventes por hora 
ou a 200 toneladas 

por ano. Capacidade 
instalada: 3 950 to-

neladas/ano 

2021-07-27 2027-07-27 - 
Deferido condi-

cionado 
APA 

COV X X 

Ponto 8 do Quadro 
53 da Parte 2 do 
Anexo VII do De-

creto-Lei 
n.º 127/2013, de 30 

de agosto: Outros 
processos de reves-
timento, nomeada-
mente de metais, 

plásticos, têxteis, te-
cidos, películas e pa-

pel 

- - - - - 
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LOC 

ALIZAÇÃO 
Mapa 

 

 
 

Confrontações 

 Norte Rua da Lezíria, Póvoa de Santa Iria 
 

 Sul Rio dos Caniços 
 

 Este Caminho de Ferro, linha norte 
 

 Oeste Estrada Nacional 10 (Lisboa-Alverca) e rua da República 
 

 

Área do estabelecimento 

 Área impermeabilizada não coberta (m2) 20 201,00 
 

 Área coberta (m2) 8 595,00 
 

 Área total (m2) 30 670,00 
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Localização 

 Localização Zona Mista (Urbana/Industrial/Rural) 

 

 

EXPLORAÇÃO 
 

Medidas/Condições gerais a cumprir 

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

1. O presente Título Único Ambien-
tal (TUA) substitui na íntegra a Li-

cença Ambiental (LA) n.º 
330/0.0/2009, de 13 de outubro, e 
trata-se de uma Renovação com al-

teração 

- - PCIP 

2. Informar sobre a data de suspen-
são, reinício ou cessação da ativi-

dade. Apresentar evidência das res-
petivas comunicações efetuadas à 

entidade coordenadora (EC) do licen-
ciamento.  

Data de suspensão ou reinício ou 
cessação: no prazo máximo de 30 

dias contados da data do facto que 
lhes deu origem 

E-mail: ippc@apambiente.pt PCIP 

3. Registar o número de horas de 
funcionamento anual da instalação, 

discriminando o número de horas em 
produção efetiva e em limpeza/ma-
nutenção (evidenciando as diferen-
tes etapas de processo). Apresentar 
evidências do registo de acordo com 

o solicitado. 

Período de exploração RAA PCIP 

4. Registar o número de horas cor-
respondente a situações de funcio-
namento 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.), incluindo o 
funcionamento dos lavadores de ga-

ses (FF1, FF2 e FF3) e do RTO 
(FF29) fora das especificações dos 

fabricantes. 

Período de exploração RAA PCIP 

mailto:ippc@apambiente.pt
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Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento Regime 

5. Manter o registo das operações de 
manutenção e limpeza dos equipa-

mentos de processo, dos sistemas de 
retenção, drenagem, tratamento e 
controlo de emissões para os dife-

rentes meios, com indicação de 
data(s) ou período(s) em que ocorre-
ram e do encaminhamento dado às 
substâncias geradas (matérias pri-

mas, produtos, efluentes líquidos, re-
síduos, etc.). 

Período de exploração - PCIP 

6. Registar os acontecimentos, res-
petivas consequências, correções e 
ou ações corretivas, caso ocorra um 

acidente ou incidente. 

Período de exploração RAA PCIP 

7. Registar os acontecimentos, res-
petivas consequências, correções e 

ou ações corretivas, caso se verifique 
incumprimento das condições do 

TUA. 

Período de exploração RAA PCIP 

8. Registar o número e a natureza de 
queixas e ou reclamações recebidas 
e o tratamento dado (resposta ao re-
clamante e implementação de corre-

ções e ou ações corretivas). 

Período de exploração RAA PCIP 

9. Todos os registos, amostragens, 
análises, medições ou outra docu-

mentação relevante para o acompa-
nhamento deste TUA, devem ser ve-
rificados e assinados, e mantidos or-
ganizados em sistema de arquivo de-
vidamente atualizado. Toda a docu-
mentação deve ser conservada na 

instalação por um período não infe-
rior a 5 anos (a contar do final do 

ano de referência) e deve ser dispo-
nibilizada sempre que necessário. 

Período de exploração Quando solicitado PCIP 

10. As alterações da instalação que 
modifiquem o projeto aprovado, que 
possam ter consequências no ambi-
ente ou que impliquem alteração nas 
condições estabelecidas neste TUA 
estão sujeitas a prévia notificação à 
Entidade Coordenadora, através das 
plataformas/canais de comunicação 
definidos para o efeito, só podendo 
ser iniciadas após a respetiva autori-
zação. Apresentar cópia das evidên-
cias da(s) notificação(ões), no RAA. 

Período de exploração - PCIP 
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Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento Regime 

11. A emissão deste Título Único 
Ambiental não isenta a instalação da 
obtenção de todas as outras autori-
zações, licenças ou atos de controlo 

prévio, designadamente urbanísticos, 
necessários e legalmente exigíveis 
para o desenvolvimento da ativi-

dade. 

Período de exploração - PCIP 

 

Medidas/Condições específicas a cumprir 

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

1. Avaliar ponto de situação do grau 
de implementação das MTD previs-
tas no BREF sectorial (BREF STS) e 
ou das medidas técnicas equivalen-
tes; apresentar evidências da manu-
tenção da adequada implementação 
das referidas técnicas (vide Anexo – 

MTD BREF STS). 

Período de exploração RAA PCIP 

2. Avaliar ponto de situação do grau 
de implementação das MTD previs-
tas nos BREF transversais aplicáveis 

(nomeadamente BREF ICS/ BREF 
ENE/ BREF EFS) e ou das medidas 

técnicas equivalentes. 

Período de exploração RAA PCIP 

3. Requerer a atualização das condi-
ções de licenciamento no prazo má-

ximo de 3 anos após a publicação 
das conclusões MTD referentes à 
atividade principal da instalação 

(BREF STS). 

3 anos após a publicação das Con-
clusões MTD (período de adapta-

ção) 
- PCIP 

4. Tomar em consideração os princí-
pios gerais e os outros aspetos rele-
vantes na exploração do estabeleci-
mento, na monitorização de emis-

sões para o ar e para a água previs-
tos no REF ROM. 

Período de exploração - PCIP 

5.Elaborar o Relatório de Base, de 
acordo com as Diretrizes da Comis-

são Europeia respeitantes aos relató-
rios de base - Comunicação da Co-
missão 2014/C 136/03, JOUE de 

06.05.2014 e Nota Técnica n.º 
5/2014 disponível na página da APA. 

Período de exploração 
Relatório de Base (RB), caso venha 

a ser decidido pela APA 
PCIP 
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Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento Regime 

1. Apresentar, em ficheiro Excel, os 
valores submetidos ou a submeter 

no PRTR do ano correspondente, no-
meadamente a carga poluente dos 

poluentes PRTR (medidos e não me-
didos) emitidos pela instalação e de-
terminados com base nos diferentes 
métodos: Medição, Cálculo ou Esti-

mativa, com demonstração dos pres-
supostos considerados e dados de 
base, e eventual fundamentação 

sempre que necessário (devendo as 
células relativas aos cálculos conter 

as respetivas fórmulas de cálculo 
conducentes aos resultados obtidos). 

Período de exploração RAA PCIP 

 

Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos 

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

Matéria(s)-prima(s) e ou sub-
sidiária(s) 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação 
Demonstração do  

cumprimento 
Regime 

Solventes Orgânicos 

1. Registar o consumo 
mensal /anual de solventes 
orgânicos, distinguindo as 
suas utilizações, por ativi-

dade desenvolvida. 

Período de exploração RAA PCIP 

 

Ar 

Emissões Pontuais 

Caraterização das fontes de emissão pontual 

Código da 
fonte 

Código  
interno 

Identificação das unidades con-
tribuintes para a fonte 

Potência tér-
mica nominal 

(MWt) 
Combustível 

Método de trata-
mento/redução – 
descrição STEG 

Eficiência (%) Parâmetro Regime 

FF1 LAV1 Lavador de gases 1 0,0097 - 
Filtro biológico de 

degradação de 
solventes 

95 COV PCIP 

FF2 LAV2 Lavador de gases 2 0,0102 - 
Filtro biológico de 

degradação de 
solventes 

85 COV 
PCIP 

FF3 LAV3 Lavador de gases 3 0.0075 - 
Filtro biológico de 

degradação de 
solventes 

95 COV 
PCIP 

FF4 FF44 Estufa Robell 0,0003 Gás Natural - - - PCIP 

FF5 FF47 
Estufa Durr (1.ª câmara 

de combustão) 
0,0003 Gás Natural - - - 

PCIP 

FF6 FF46 
Estufa Durr (zona de en-

trada) 
0,0015 - - - - 

PCIP 

FF7 FF48 
Estufa Durr (2.ª câmara 

de combustão) 
0,0004 Gás Natural - - - 

PCIP 
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Código da 
fonte 

Código  
interno 

Identificação das unidades con-
tribuintes para a fonte 

Potência tér-
mica nominal 

(MWt) 
Combustível 

Método de trata-
mento/redução – 
descrição STEG 

Eficiência (%) Parâmetro Regime 

FF8 FF50 Estufa Durr (zona de saída) 0,0015 - - - - PCIP 

FF9 FF49 
Estufa Durr (zona de  

arrefecimento) 
0,004 - - - - 

PCIP 

FF10 FF21 Compressor 1 0,0025 - - - - PCIP 
FF11 FF22 Compressor 2 0,0025 - - - - PCIP 
FF12 FF23 Compressor DSD 0,00158 - - - - PCIP 
FF13 FF25 Hotte passivação corpos 0,00149 - - - - PCIP 
FF14 FF24 Cozinha 0,0011 - - - - PCIP 
FF15 FF29 Hotte saída lacados 0.0075 - - - - PCIP 

FF16 FF31 
Queimador do túnel de pas-

sivação 
0,00018 

- 
- - - 

PCIP 

FF17 Ff37 Hotte (saída estufa colonair) 0,004 - - - - PCIP 
FF18 FF41 Hotte PFP e Durr 0,0075 - - - - PCIP 
FF19 FF42 Hotte saída pintura cónicos 0,0075 - - - - PCIP 
FF20 FF45 Hotte Robell e Durr 0,0075 - - - - PCIP 
FF21 FF53.1 Arrefecimento PFP 0,0055 - - - - PCIP 
FF23 FF53.3 Arrefecimento PFP 0,0055 - - - - PCIP 
FF24 FF56 Secagem goma tampinhas 0,0031 - - - - PCIP 
FF25 FF57 Queima hotte tampinhas 0,00018 - - - - PCIP 

FF26 FF30 
Hotte da entrada da estufa 

colonair 
0,00018 

- 
- - - 

PCIP 

FF28 FF59 
Despoeiramento da má-

quina de decapagem 
0,0075 - 

Sistema de manta 
canelada 

- PTS 
PCIP 

FF29 RTO RTO 0,6 
Gás Natural 
(combustível 

auxiliar) 
RTO 97 COV 

PCIP 

 

Monitorização das fontes de emissão pontual 

Código da 
fonte 

Parâmetro 
Valor limite de 

emissão ou emis-
são específica 

Unidade 
Frequência de 
monitorização 

Período de refe-
rência 

Teor O2 de 
referência 

Métodos de 
medição 

Condições  
cumprimento 

Regime 

FF1 a FF3 COV 92 mg/Nm3 2x/ano  - 

Art.º 13.º do 
Decreto-Lei 
n.º 39/2018, 

de 11 de 
junho 

N.º 8 do Qua-
dro 53 do 

Anexo VII do De-
creto-Lei 

n.º 127/2013, de 
30 de agosto;  

Anexo III da Porta-
ria n.º 

190-B/2018, de 2 
de julho 

PCIP 

FF4 a FF9, 
FF15, 
FF17, 
FF20, 
FF21, 

FF23 e 
FF26 

COV 50 mg/Nm3 2x/ano  - 

Art.º 13.º do 
Decreto-Lei 
n.º 39/2018, 

de 11 de 
junho 

N.º 8 do Qua-
dro 53 do 

Anexo VII do 
Decreto-Lei 

n.º 127/2013, 
de 30 de agosto 

PCIP 

FF13, 
FF19 

COV 75 mg/Nm3 2x/ano  - 

Art.º 13.º do 
Decreto-Lei 
n.º 39/2018, 

de 11 de 
junho 

N.º 8 do Qua-
dro 53 do 

Anexo VII do 
Decreto-Lei 

n.º 127/2013, 
de 30 de agosto 

PCIP 
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Código da 
fonte 

Parâmetro 
Valor limite de 

emissão ou emis-
são específica 

Unidade 
Frequência de 
monitorização 

Período de refe-
rência 

Teor O2 de 
referência 

Métodos de 
medição 

Condições  
cumprimento 

Regime 

FF28 COV 200 mg/Nm3 2x/ano  - 

Art.º 13.º do 
Decreto-Lei 
n.º 39/2018, 

de 11 de 
junho 

Quadro 13 do 
Anexo II da Por-

taria n.º 
190-B/2018, de 

2 de julho 

PCIP 

FF29 COV 62 mg/Nm3 2x/ano  - 

Art.º 13.º do 
Decreto-Lei 
n.º 39/2018, 

de 11 de 
junho 

N.º 8 do Qua-
dro 53 do 

Anexo VII do 
Decreto-Lei 

n.º 127/2013, 
de 30 de agosto; 
Anexo III da Por-

taria 
n.º190-B/2018, 

de 2 de julho 

PCIP 

FF1, 
FF2, 
FF3, 

FF4 e 
FF13 

COV com 
advertência 
de perigo 
H341 se 
caudal 

≥100 g/h 

20 mg/Nm3 2 x / ano  - 

Art.º 13.º do 
Decreto-Lei 
n.º 39/2018, 

de 11 de 
junho 

Ponto 2 da 
Parte 4 do 

Anexo VII do 
Decreto-Lei 

n.º 127/2013, 
de 30 de agosto 

PCIP 

FF1 a FF3 PTS 53 mg/Nm3 2x/ano  - 

Art.º 13.º do 
Decreto-Lei 
n.º 39/2018, 

de 11 de 
junho 

MTD43 do BREF 
STS; 

Quadro 13 do 
Anexo II da Por-

taria n.º 
190-B/2018, de 

2 de julho; 
Anexo III da Por-

taria n.º 
190-B/2018, de 

2 de julho 

PCIP 

FF13, 
FF15, 

FF17 a 
FF21, 
FF23, 

FF26 e 
FF28 

PTS 150 mg/Nm3 2x/ano  - 

Art.º 13.º do 
Decreto-Lei 
n.º 39/2018, 

de 11 de 
junho 

Quadro 13 do 
Anexo II da Por-

taria n.º 
190-B/2018, de 

2 de julho 

PCIP 

FF29 PTS 133 mg/Nm3 2x/ano  - 

Art.º 13.º do 
Decreto-Lei 
n.º 39/2018, 

de 11 de 
junho 

MTD43 do BREF 
STS; 

Quadro 13 do 
Anexo II da Por-

taria n.º 
190-B/2018, de 

2 de julho; 
Anexo III da Por-

taria n.º 
190-B/2018, de 

2 de julho 

PCIP 
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Código da 
fonte 

Parâmetro 
Valor limite de 

emissão ou emis-
são específica 

Unidade 
Frequência de 
monitorização 

Período de refe-
rência 

Teor O2 de 
referência 

Métodos de 
medição 

Condições  
cumprimento 

Regime 

FF29 NOx 500 mg/Nm3 2x/ano  - 

Art.º 13.º do 
Decreto-Lei 
n.º 39/2018, 

de 11 de 
junho 

Quadro 13 do 
Anexo II da Por-

taria n.º 
190-B/2018, de 

2 de julho 

PCIP 

FF28 Metais I 0,2 mg/Nm3 2x/ano  - 

Art.º 13.º do 
Decreto-Lei 
n.º 39/2018, 

de 11 de 
junho 

Quadro 13 do 
Anexo II da Por-

taria n.º 
190-B/2018, de 

2 de julho 

PCIP 

FF28 Metais II 1 mg/Nm3 2x/ano  - 

Art.º 13.º do 
Decreto-Lei 
n.º 39/2018, 

de 11 de 
junho 

Quadro 13 do 
Anexo II da Por-

taria n.º 
190-B/2018, de 

2 de julho 

PCIP 

FF28 Metais III 5 mg/Nm3 2x/ano  - 

Art.º 13.º do 
Decreto-Lei 
n.º 39/2018, 

de 11 de 
junho 

Quadro 13 do 
Anexo II da Por-

taria n.º 
190-B/2018, de 

2 de julho 

PCIP 

FF4, FF5, 
FF7 e 
FF29 

CO - mg/Nm3 -  - 

Art.º 13.º do 
Decreto-Lei 
n.º 39/2018, 

de 11 de 
junho 

n.º 3 do 
Art.º 13.º do De-

creto-Lei 
n.º 39/2018, de 

11 de junho 

PCIP 

 

Medidas/Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual 

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

1. As Fontes de emissão FF10, FF11, 
FF12, FF14 e FF16, FF24, FF25 estão 
excluídas do âmbito de aplicação do 

Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de ju-
nho 

- -  

2. Para o revestimento de peças metá-
licas, calcular os kg de COV / kg de en-
trada de sólidos para comparação com 

o VLE de 0,33 kg / kg de entrada de 
sólidos (MTD 127 do BREF STS) 

Período de exploração RAA e PGS PCIP 
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Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento Regime 

4. Nas fontes FF28 (todos os parâme-
tros), FF29 para o parâmetro NOx e 

FF13, FF15, FF17a FF21, FF23, FF26 e 
FF27 para o parâmetro PTS, caso 

exista /venha a existir um histórico de 
dados de emissão, obtidos por medi-

ção, que evidencie o cumprimento das 
disposições previstas nos requisitos 

constantes do n.os 4 ou 5 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 fre-

quência de ‘1 x de 3 em 3 anos’ ou ‘’1 x 
de 5 em 5 anos’ , respetivamente, 

dando conhecimento disso à APA e à 
CCDR LVT. 

Período de exploração - PCIP 

5. Nas monitorizações a serem efetua-
das ‘1 x de 5 em 5 anos’ caso se verifi-
que um aumento dos caudais mássicos 

dos poluentes emitidos para valores 
superiores aos limiares mássicos mé-

dios 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 

‘1 x de 3 em 3 anos’, dando disso co-
nhecimento à APA e à CCDR LVT. 

Período de exploração - PCIP 

6. Nas monitorizações a serem efetua-
das ‘1 x de 3 em 3 anos’, caso se verifi-
que um aumento dos caudais mássicos 

dos poluentes emitidos para valores 
superiores aos limiares mássicos míni-

mos 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 LVT. 

Período de exploração - PCIP 
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Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento Regime 

7. Nas fontes FF1 a FF9, FF13, FF15, 
FF17 a FF21, FF23, FF26 e FF29 para 
os parâmetros COV e COV com adver-

tência de perigo H341, e nas fontes 
FF1 a FF3, e FF29 para o parâmetro 

PTS, caso exista/venha a existir um his-
tórico de dados de emissão, obtidos 

por medição, que evidencie o cumpri-
mento das disposições previstas no 
nº 2 da Parte 6 do Anexo VII do De-

creto-Lei n.º 127/2013, então a moni-
torização poderá passar a ser realizada 

com uma frequência de ‘1 x / ano’ 
dando conhecimento disso à APA e à 

CCDR LVT. 

Período de exploração - PCIP 

8. Nas situações em que a monitoriza-
ção seja efetuada ou passe a ser efetu-
ada ‘1 x / ano’, caso se verifique um au-
mento dos caudais mássicos de emis-
são de COV superiores a 2 kg/h, de-
verá a frequência de monitorização 

passar, desde logo, ‘2 x / ano’, dando 
disso conhecimento à APA e à 

CCDR LVT 

Período de exploração - PCIP 

9. Nas situações em que a monitoriza-
ção seja efetuada ou passe a ser efetu-
ada ‘1 x / ano’, caso se verifique um au-
mento dos caudais mássicos de emis-
são de COV superiores a 2 kg/h, de-
verá a frequência de monitorização 

passar, desde logo, ‘2 x / ano’, dando 
disso conhecimento à APA e à 

CCDR LVT 

Período de exploração - PCIP 

10. Apenas pode ser utilizado COV 
com advertência de perigo H341 nas 

fontes FF1, FF2, FF3, FF4 e FF29. 
Caso pretendam utilizar COV com ou-
tras advertências de perigo nestas fon-

tes pontuais ou COV com quaisquer 
advertências de perigo noutras fontes, 
deverá ser solicitada a alteração deste 

TUA. 

Período de exploração - PCIP 

12. O 2.º RTO que substituirá os lava-
dores de gases associados à FF1, FF2 e 
FF3 deverá entrar em funcionamento 

até março de 2022. 

Março de 2022 - PCIP 

13. Efetuar uma análise criteriosa sobre 
a localização do novo RTO, previa-

mente à sua instalação, tendo em aten-
ção a envolvente da instalação. 

Março de 2022 - PCIP 
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Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento Regime 

14. Avaliar a possibilidade de captação 
e confinamento de emissões difusas, 
encaminhando-as para o novo RTO a 
instalar, de forma a cumprir o valor li-
mite das emissões difusas legalmente 

estabelecido, bem como a possibilidade 
de reencaminhar outras fontes de 

emissão pontual existentes na instala-
ção. 

Março de 2022 - PCIP 

15. Efetuar a manutenção periódica 
dos equipamentos de tratamento das 

emissões atmosféricas. 
Período de exploração RAA PCIP 

16. Registar o número de horas de fun-
cionamento, associado a cada fonte de 
emissão de poluentes para a atmosfera 

Período de exploração RAA PCIP 

17. Efetuar a avaliação da eficiência do 
STEG RTO associado à fonte FF29 de 

3 em 3 anos. Efetuar as primeiras avali-
ações em 2021, caso não tenham sido 

efetuadas nos últimos dois anos. 

Período de exploração RAA PCIP 

17. Efetuar a avaliação da eficiência do 
STEG Sistema de manta canelada asso-

ciado à FF28 em 2021 
Período de exploração RAA PCIP 

18. Identificar para cada parâmetro a 
monitorizar: os valores de concentra-
ção medidos (procedendo a uma com-
paração com os VLE), os caudais mássi-

cos e a respetiva carga poluente (ex-
pressa em toneladas/ano ou kg/ano), 

incluindo a metodologia seguida para o 
cálculo de todos os valores apresenta-

dos. 

Período de exploração RAA PCIP 

 

Ar – Emissões difusas 

Medidas/Condições a cumprir para as emissões difusas 

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

1. Cumprir o valor de emissão di-
fusa de 20% em percentagem do 
consumo de solventes, de acordo 
com o Ponto 8 do Quadro 53 da 

Parte 2 do Anexo VII do De-
creto-Lei n.º 127/2013, de 30 de 

agosto 

Período de exploração PGS e RAA PCIP 
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Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento Regime 

2. No caso de avaria ou manuten-
ção do RTO associado à fonte de 
emissão pontual FF29 ou dos La-

vadores de gases associados à 
FF1, FF2 e FF3 deverão essas si-

tuações ser consideradas de emer-
gência e as emissões associadas 
ser consideradas como emissões 
difusas, devendo o PGS ter em 
consideração essas emissões. 

Período de exploração PGS e RAA PCIP 

3. 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. 

Período de exploração PGS e RAA PCIP 

 

Energia 

Medidas/Condições a cumprir relativamente a energia 

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

1. Calcular o consumo específico 
de energia em kW/m2 de superfície 
revestida, para comparação com o 
VDAA-MTD previsto no Quadro 3 
do novo BREF STS. 

Período de exploração RAA PCIP 

 

Medidas/Condições a cumprir relativas a sistemas de arrefecimento 

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

2. Garantir o bom funcionamento 
dos sistemas de arrefecimento to-
mando em consideração as medi-
das/técnicas identificadas como 
MTD e previstas no BREF ICS. 

Período de Exploração RAA PCIP 

3. Garantir o cumprimento das 
boas práticas estabelecidas para a 
prevenção e controlo da Legionella, 

nos termos do estabelecido nos 
documentos técnicos aplicáveis e 
nos termos do estabelecido pela 

entidade competente nesta maté-
ria. 

Período de Exploração 

As evidências de cumprimento 
destas medidas deverão ser manti-
das em arquivo e disponibilizadas 
sempre que solicitado pelas auto-

ridades competente 

PCIP 

 

Recursos Hídricos 

Captação 

Medidas/Condições a cumprir relativamente às captações de água 
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Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento Regime 

1. Origem - rede pública: registar 
do consumo mensal/anual de água 

utilizada no consumo doméstico 
Período de exploração RAA PCIP 

 

Rejeição de águas residuais 

Rejeição em coletor 

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

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

1. O operador deverá dar cumpri-
mento às condições impostas no 
regulamento da entidade gestora 

do sistema de recolha e trata-
mento das águas residuais 

Período de exploração RAA PCIP 

2. Sempre que se verificarem alte-
rações nas condições de descarga 

impostas à instalação pela enti-
dade gestora do sistema de reco-

lha e tratamento das águas residu-
ais, deverá ser incluída cópia dos 
documentos relevantes no RAA 

respetivo 

Período de exploração RAA PCIP 

 

Resíduos 

Resíduos gerados na atividade 

Medidas/Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade 

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

1. Sistematizar os quantitativos de 
resíduos/ LER gerados no processo 

produtivo evidenciando a etapa 
onde são produzidos 

Período de exploração RAA PCIP 

2. Assegurar que nos locais de ar-
mazenamento se verifique a dispo-
sição dos mesmos por tipologia de 
resíduo e com a identificação dos 

códigos LER 

Período de exploração - PCIP 

3. Garantir a existência de par-
ques/zonas para o armazenamento 
temporário de resíduos em número 
suficiente face à produção de resí-
duos na instalação. Em nenhuma si-
tuação podem existir resíduos que 
não estejam devidamente acondici-

onados. 

Período de exploração - PCIP 
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Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento Regime 

3. Todo e qualquer resíduo produ-
zido deve ser encaminhado para 

destino final adequado à sua tipolo-
gia. 

Período de exploração - PCIP 

 

Ruído 

Medidas/Condições a cumprir relativamente ao ruído 

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

1. Realizar nova avaliação de ruído 
e apresentar o respetivo relatório 
de ensaio após a implementação 
das medidas de minimização de 
das emissões de ruído presente-

mente em fase de implementação. 

30/11/2021 
E-mail: ippc@apambiente.pt 

e RAA 
PCIP 

2.Realizar nova avaliação de ruído 
e apresentar o respetivo relatório 
de ensaio, se: tiverem sido regista-
das reclamações relativas a ruído; 
ocorrerem alterações na instala-
ção que possam ter interferência 

direta com os níveis sonoros ante-
riormente existentes; o aumento 
de equipamentos com emissões 
sonoras para o exterior; o au-
mento do número de horas de 

funcionamento de equipamentos 
ou alteração da sua disposição, 

que faça prever o aumento do ní-
vel sonoro no(s) recetor(es) sensí-

vel(eis). 

Período de exploração RAA PCIP 

3. Caso da avaliação de ruído se 
conclua que é necessário proceder 

à implementação de medidas de 
minimização, deverá(ão) posterior-
mente ser efetuada(s) nova(s) ca-

raterização(ões) de ruído, de 
forma a verificar o cumprimento 
dos critérios de incomodidade e 

de exposição máxima. 

Período de exploração RAA PCIP 
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DESATIVAÇÃO/ENCERRA-

MENTO 
Tipo de desativação 

Total, Parcial, Outro, etc. 

 

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

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

1. Elaborar e submeter o plano de 
desativação total ou parcial da ins-

talação para aprovação 

Aquando da previsão de cessação 
definitiva total ou parcial da instala-
ção (com 6 meses de antecedência 

Plano de desativação total ou par-
cial 

PCIP 

2. Elaborar e submeter o relatório 
final de conclusão do plano de de-
sativação total ou parcial da insta-

lação para aprovação 

Aquando da conclusão da desativa-
ção de acordo com o plano previa-

mente aprovado 

Relatório final de conclusão do 
plano de desativação total ou par-

cial 
PCIP 

 

 

OBRIGAÇÕES DE COMU-

NICAÇÃO 
Comunicações a efetuar à Administração 

Tipo de informação/  
Parâmetros 

Formato de reporte Data de reporte Entidade 

Relatório Ambiental Anual 
(RAA) - O relatório integra 
o previsto no art.º 14 do 

Decreto-Lei n.º 127/2013, 
de 30 de agosto (descrito 
ao longo deste TUA) e de-
vendo ser sujeito a valida-
ção prévia, por verificador 
qualificado, nos termos do 

previsto no art.º 17º do 
mesmo diploma 

Formato digital através 
da Plataforma SILiAmb 
(até 50 MB por upload) 

Até 30 de junho de cada ano, reportando-
se às condições do ano anterior. 

APA 
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Tipo de informação/  
Parâmetros 

Formato de reporte Data de reporte Entidade 

Relatório de base 

Formato digital até 
10 MB ou através de pla-
taforma online de transfe-
rência de ficheiros para o 

endereço de e-mail: 
ippc@apambiente.pt. 

Diretrizes da Comissão 
Europeia respeitantes aos 

relatórios de base - Co-
municação da Comissão 
2014/C 136/03, JOUE 

de 06.05.2014 

De acordo com o parecer da APA a emitir 
quanto ao Relatório de Avaliação de Ne-

cessidade de Relatório de Base 
APA 

Registo Europeu de Emis-
sões e Transferências de 

Poluentes (PRTR) 

Formulário PRTR a sub-
meter no SILiAmb 

Submeter anualmente em data a definir APA 

Emissões Ar 
SILiAmb Emissões Ar / 

Formato de Envio Auto-
controlo Emissões 

Monitorização pontual: comunicação até 
45 dias seguidos contados a partir da data 
da realização da monitorização. O conte-

údo dos relatórios de autocontrolo e a co-
municação dos resultados das monitoriza-
ções devem ser efetuados de acordo com 
a Portaria n.º 221/2018, de 01/08. Até à 
operacionalização da plataforma eletró-

nica única de comunicação de dados e ao 
abrigo do previsto no art.º 41º do De-

creto-Lei n.º 39/2018, deve ser seguido o 
procedimento transitório publicado no 

portal da APA 

CCDR LVT 

Mapa Integrado de Registo 
de Resíduos (MIRR) 

SILiAmb No período definido pela APA APA 

Situações de emergência 
(acidentes e incidentes) 

Formato digital ou qual-
quer via disponível que se 

mostre eficiente 

Comunicação no prazo máximo de 48 ho-
ras após a ocorrência 

Relatório no prazo de 15 dias após a 
ocorrência 

APA, EC 

Situações de incumpri-
mento de condições do 

TUA 

Formato digital ou qual-
quer via disponível que se 

mostre eficiente 

Comunicação no prazo máximo de 48 ho-
ras após a ocorrência 

Relatório no prazo de 15 dias após a 
ocorrência 

APA, EC, CCDR LVT 

Plano de Gestão de Sol-
ventes (PGS) 

Formato digital em con-
formidade com a meto-
dologia legalmente im-

posta. 

Remeter anualmente até 30 de abril 
CCDR LVT (cópia à APA, 

anexa ao RAA) 

Plano de Desativação total 
ou parcial 

Formato digital ou qual-
quer via disponível que se 

mostre eficiente 

Aquando da previsão de cessação defini-
tiva total ou parcial das atividades - com 6 

meses de antecedência 
APA 

Relatório Final de Conclu-
são do Plano de Desativa-

ção total ou parcial 

Formato digital ou qual-
quer via disponível que se 

mostre eficiente 

Aquando da conclusão da desativação de 
acordo com o plano previamente apro-

vado 
APA 

mailto:ippc@apambiente.pt
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ANEXOS 
 

Anexos 

Anexo Descrição Regime 

Anexo 1 Breve descrição do processo produtivo PCIP 

Anexo 2 MTD BREF STS PCIP 

 

 



Anexo 1 - Breve Memória Descritiva do Processo  

Os processos principais utilizados na produção são os seguintes: 

- - Corte de Chapa e Discos; 

- - Estampagem dos fundos e tampos; 

- - Soldadura; 

- - Engrampagem; 

- - Pintura; 

- - Secagem da pintura. 

O fluxo normal de produção utilizado na empresa para os vários produtos é o seguinte: 

Linha de Bidões Cilíndricos 

São produzidos três produtos distintos: 

- Bidons Cilíndricos – Sem revestimento interior; 

- Bidons Cilíndricos Lacados – Com revestimento interior (Laca epóxi-fenólica); 

- Bidons Asepton – Com revestimento interior (filme PVC). 

As bobines de chapas de aço são cortados discos para tampos e fundos, e chapas para 

servirem como corpo dos bidões. Os discos depois de prensados dão origem aos 

fundos. Em metade destes fundos são aplicadas duas aberturas, onde são aplicadas 

flanges com rosca, dando origem aos tampos. (Linha de Tampos e Fundos dos Bidons 

Cilíndricos). 

As chapas do corpo são cortadas no tamanho especificado, enroladas cilindricamente, 

soldadas eletricamente, flangeadas e reforçadas com canelados. Os corpos, os tampos 

e os fundos, quando prontos, são montados, testados quanto a estanquicidade, 

pintados, secos e armazenados fechados. 

Linha de Bidões Cónicos 

São produzidos dois produtos distintos: 

1. Bidons Cónicos (Novos) 

Das bobines de chapa de aço, são estampados discos (Linha Cónicos Novos) e são 

cortadas chapas, que irão constituir o corpo, após soldadas cilindricamente. Os 

discos são prensados para fazer os fundos. Os cilindros depois de soldados são 

expandidos conicamente, flangeados, canelados e providos de bordo. 

Depois desta operação no cilindro são colocados e agrafados os fundos (Linha dos 

Fundos dos Cónicos). Depois de devidamente montados (Linha Cónicos Novos e 

Recondicionados), os bidões são pintados interiormente e exteriormente. Depois de 

devidamente pintados, os bidões são paletizados e embalados. 

2. Bidons Cónicos Recondicionados 

Os bidons cónicos usados são decapados para remover a tinta velha (Linha 

Cónicos Recondicionados), e depois são encaminhados para o processo de bidons 

cónicos, entrando a partir da segunda expansão (Linha Cónicos Novos e 

Recondicionados). 

Esta operação é também considerada operação de reparação e manutenção de 

produtos metálicos visto devolver aos Bidons cónicos usados o seu estado inicial, 



através do processo de decapagem e passagem pela linha normal de produção. 

Com este processo, os Bidons são reutilizados unicamente através de método físico 

(decapagem). 

São produzidos resíduos da operação de decapagem (granalha) e sucata metálica. 

A emissão de partículas e metais pesados é controlada. 

Com uma capacidade de produção de 480 Bidons/dia, a operação de reutilização 

de Bidons Cónicos permite à Greif e aos seus clientes uma menor utilização de 

recursos materiais e consequente menor impacte ambiental. 

Estes Bidons são enviados à Greif pelos seus Clientes após utilizados. A sua 

utilização restringe-se à colocação de uma bolsa asséptica com concentrado de 

tomate no seu interior, servindo o Bidon Cónico como embalagem protetora da 

bolsa asséptica e não se encontrando nunca em contacto direto com o produto final 

do Cliente. 

Linha de KDD 

De bobines de chapa de aço, são cortadas chapas, que irão constituir o corpo. Os 

cilindros depois de soldados são lacados e pintados exteriormente e apos secos 

ligeiramente amolgados de forma a serem paletizados até 13 corpos uns dentro dos 

outros. Neste produto não se dá a aplicação de fundos e/ou topos seguindo para a 

paletização. A formação do bidon final (cilíndrico) é realizada numa outra fábrica do 

Grupo Greif localizada em Espanha. 



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.

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.

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

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

Sim

Uma das metas da Greif Portugal é aumentar o seu rendimento em  termos de 

sustentabilidade ambiental, este parametro é avaliado mensalmente (Plant 

olimpics) tendo uma meta claramente definida para a redução dos consumos de 

água bem como electricidade

14. Sim

Os consumos são monitorizados continuamente e existem acções de melhoria 

para redução de consumos anualmente. As acções para redução de consumos 

energéticos estão evidenciadas no relatorio PREN.

13.

Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.

12. Sim

A Greif Portugal S.A. Tem um sistema de Gestão Ambiental implementado com 

a politica ambiental bem definida que expressa o comprometimento por parte da 

gestão de topo para o uso das melhores práticas ambientais disponiveis e a 

responsabilização de todos os trabalhadores em minimizar os impactes da 

nossa actividade no meio ambiente. O sistema prevê formação de todos os 

colaboradores, comunicação, controlo de processos, metas, registos bem como 

acções correctivas e preventivas numa dinamica de melhoria continua. 

Evidencias: Plant olimpics, mapa de acções, folheto de politicas de gestão.

21. 1 MTD APLICÁVEIS A TODAS AS INDÚSTRIAS DO SETOR

Gestão Ambiental



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)

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

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.

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)

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

As emissões COV são controladas e monitorizadas estando todas elas abaixo 

dos limites legais. Ainda assim são tomadas medidas para minimizar as 

emissões tendo em conta o processo a montante de cada fonte. O processo 

pode e deve ser melhorado tendo em conta as técnicas REF MON. Está prevista 

até março de 2022 a instalação de um novo RTO

03.2022

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

os balanços de solventes são calculdos de forma regular e o PGS é elaborado 

anualmente. São tomadas medidas tendo em conta os balanços e as reais 

necessidades do processo.

Armazenamento de resíduos e químicos

16. Sim

Os produtos quimicos estão num armazém coberto armazenados em racks com 

sistemas de medidas de autoprotecção implementadas.  O parque de Residuos 

será melhorado, estando em fase de licenciamento uma nova nave para colocar 

todos os produtos quimicos e forma a que estes recipientes não estejam 

expostos a céu aberto. 

12.2021

Construção e operação de instalações

17. Sim

As técnicas de tratamento de superficies estão automatizadas e todos os 

colaboradores são formados para as operações de limpeza em cada posto de 

trabalho. A manutenção é feita principalmente de forma correctiva mas está a 

ser implementado um plano de manutenção preventiva.

Monitorização

Projeto de instalação, construção e operação

Prevenção de descargas/emissões não programadas

15. Sim

Sempre que é efectuada alguma alteração/ construção na unidade fabril é 

efectuada uma pré- avaliação (BPAR - Building Pre-Acceptance Report) que 

prevê as melhores práticas em termos de prevençao de derrames e em termos 

de consumos energeticos.  São realizadas inspecçoes mensais (BBO) a 

diferentes zonas da fábrica para verificar o estado de cada zona em termos de 

limpeza
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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

Os sistemas de exaustão são inspeccionados regularmente e caso haja alguma 

alteração ao sistema de exaustão, essa alteração é reportada á entidade 

responsável pela monitorizaçaõ e essa alteração é já tida em conta nos 

relatorios de monitorização de fontes.

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.
Não aplicável

o substrato não necessita de pré tratamento e o sistema de refrigeração dos 

equipamentos é um sistema fechado de recirculação

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).
Sim o sistema de refrigeração é fechado para reduzir os consumos de 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

os dados qualitativos de cada matéria prima são pedidos antes de esta seja 

adquirida e caso o desempenho das matéria-primas seja idêntico, opta-se pela 

que cause menor impacte em termos de emissões.

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).

26. Sim

O consumo de matérias-primas é minimizado através de: 

sistemas de mistura automático; sistemas compatibilidade patones; 

agrupamento de cores;reutilização de tintas;pintura em lote;

A tubagem directa de tintas e solventes de armazenamento não é possível ser 

implementado devido ao layout da instalação, assim como o sistema pig clearing 

systems 

12/2022

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. A implementar

A eficiencia energética é procurada continuamente no entanto existe um 

conjunto de medidas (algumas evidenciadas no relatorio PREN) para aumento 

da eficiencia energética. Estas medidas estão em mapa de acções e vão sendo 

tomadas conforme disponibilidade financeira para investimentos.

Reduzir, reutilizar e reciclar água e matéria-prima

22. Não aplicável A Greif não utiliza água no processo produtivo.

Gestão da água
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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 uma standardização de cores no produto e existe uma dinamica de 

reutilização de tintas desde que estas não tenham perdido caracteristicas em 

termos de qualidade

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 para efectuar a purga das pistolas e bombas de 

pulverização é reutilizado para diminuir consumos de solventes e emissoes de 

residuos.

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 efectuados os dois tipos de limpeza presentes no módulo 20.9. Os solventes 

são compativeis com o processo e só são usados caso a limpeza assim o exija.

32. Reduzir a emissão de solventes pela seleção de técnicas que utilizem não-solventes ou poucos solventes. Sim
Os processos de limpeza industrial são efectuados através de vários processos. 

O pavimento é limpo recorrendo a uma varredora a seco. Nas cabines de pintura 

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.
Sim

Sempre que necessário recorrer ou adquirir novos produtos quimicos, estes 

t~em de ser aprovados pelo Dep. de segurança. Os solventes que apresentem 

as classificações referidas são rejeitados.

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) Sim
na aprovação de novos produtos quimicos é dada primasia a substancias com 

menor impacte ecologico.

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.
Sim

na aprovação de novos produtos quimicos é dada primasia a substancias com 

menor impacte ecologico.

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)

37. sim

A Greif Portugal está dotada de um RTO (Regenerative thermal oxidizer) que é 

um processo de oxidação que reutiliza o calor gerado onde os COV são 

destruidos, minimizando a energia utilizada na extracção e destruição dos COVs 

como referem as duas ultimas técnicas enumeradas.

O 2.º RTO que substituirá os lavadores de gases associados à FF1, FF2 e FF3 

deverá entrar em funcionamento até março de 2022.

03.2022

36. Sim
na aprovação de novos produtos quimicos é dada primasia a substancias com 

menor impacte ecologico.

Limpeza

Sistemas de limpeza

Técnicas de limpeza

Utilização de substâncias menos perigosas (substituição)

Secagem/cura para todos os tratamentos de superfície

Sistemas de revestimento, aplicação e técnicas de secagem/cura

28. Sim

Sempre que é efectuada alguma alteração ao sistema de cura/secagem a 

eficiencia energética, a emissão de solventes e a eficiencia das matérias primas 

são tidas em conta.

Processos de revestimento e equipamento

Pré-tratamentos à base de água

27. Não aplicável Sistema não existente 
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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.

Sim
Sempre que viável o solventes é reutilizado em processos de purga das bombas 

de pintura.

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.
Não

Neste momento não é tecnologicamente viável aproveitar parte do calor 

dissipado no processo de produção.

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.

Não

Neste momento não é possivel reduzir os niveis de ventilação/ extracção pois é 

uma prioridade manter a atmosfera de trabalho nas melhores condições para os 

operadores

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.
Não

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.

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.)
Sim

O sistema de retencão das bacia presentes na fábrica é fechado não havendo 

ligação destes nem com o sistema de agua pluviais nem com o esgoto.

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.)
sim

os niveis de CBO e CQO nas água residuais são controlados semestralmente 

por laboratório externo acreditado.

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).

47. Não aplicável
a rede de esgotos está separada das bacias de retenção não sendo possivel a 

descarga de matérias- primas na rede de esgotos.

43. Sim

A técnica utilizada é semelhante á técnica presente no 20.11.3.4 pois são 

colocadas membranas filtrantes junto das cabines de pinturas e através da 

deslocação de ar, as particulas ficam retidas nesta membrana para que as 

emissões atmosféricas sejam menores.

Aplica-se  5mg/m3 às 

fontes FF1, FF2, FF3 e 

FF29. No entanto, as 

emissões destas fontes 

também incluem 

emissões de processos 

que não tem 

pulverização de tinta e 

para os quais o VEA não 

é aplicável, tendo-se 

efectuado o cálculo de 

VLE aplicável à mistura.

42. Não

Tratamento de águas residuais

44. Não aplicável

O processo produtivo da Greif Portugal não prevê descargas industriais, 

havendo apenas descargas consideradas urganas provenientes dos balnearis e 

refeitório.
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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 A Greif não possui oficinas de pintura 

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
o conceito dos "3 Rs" é  aplicado em todos os processos Greif, sendo prioritário 

reduzir os consumos e depois tentar reutilizar cada materia-prima.   

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
Os solventes são reutilizados internamente e recuperados de forma pontual 

externamente

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 os recipientes utilizados la linha para solventes são reutilizáveis

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

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.
A avaliar Parte das técnicas enumeradas devem ser avaliadas para implementação

55. Ver MTD 43. Sim 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

é efectuada uma monitorização de ruido ocupacional anualmente e uma 

monitorização de ruido ambiental sempre que haja alterações na unidade fabril 

ou na sua envolvencia

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
todo o pavimento onde está instalada a linha bem como aquele onde estão 

presentes produtos caazes de contaminar o solo está impermeabilizado.

Ruído

Água subterrânea, proteção do solo e desmantelamento do local

58. Sim

aquando da aquisição de novos equipamentos o factor de emissão de ruido é 

sempre tido em conta. Sempre que é detectada uma nova fonta de ruido são 

tomadas medidas de eliminação de ruido na sua fonte quer pela substituição do 

equipamento e caso não seja possivel pelo "abafamento"/ mitigação do nivel de 

ruido.

03.2022

Recuperação de materiais e gestão de resíduos

Recuperação de solventes usados

Redução de poeiras

Redução de odores

56. A implementar

Apesar de as cabines de pintura e as estufas serem espaços confinados, foram 

feitos alguns melhoramentos nesse confinamento para que os odores sejam 

reduzidos. Está prevista a instalação do 2ºRTO até março de 2022 para 

aumentar a queima dos COV e reduzir os odores. As chaminês estão aprovadas 

pela CCDR. Efectuaram-se testes para alterar as atuais tintas para tintas à base 

de água mas sem sucesso.

Ofinicas de pintura

49. Não aplicável A Greif não possui oficinas de pintura 
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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 Sistema não existente 

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 Sistema não existente 

Recolha e tratamento de efluente gasoso

61. Não aplicável Sistema não existente 

Limpeza

62. Não aplicável Sistema não existente 

IPA em soluções de amortecimento

21.2 MTD PARA IMPRESSÃO

21.2.1 MTD para impressão offset  com secagem a quente
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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. 

- 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 Sistema não existente 

68. Não aplicável Sistema não existente 

Recolha e tratamento de efluente gasoso

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

67. Não aplicável
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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 Sistema não existente 

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 Sistema não existente 

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 Sistema não existente 

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 Sistema não existente 

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. 

Emissões de solventes provenientes de revestimentos de lubrificantes

21.4 MTD PARA O FABRICO DE ABRASIVOS

Redução das emissões de solventes

76. Não aplicável

Redução das emissões de solventes

74. Não aplicável

Sistema não existente 

Águas residuais provenientes da recuperação de tolueno

21.3 MTD PARA O FABRICO DE CABOS FLEXÍVEIS

Consumo de energia

Sistema não existente 

21.2.3 MTD para impressão de gravuras para publicação

Redução da emissão de solventes

70. Não aplicável Sistema não existente 
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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.
Não aplicável Sistema não existente 

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 Sistema não existente 

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 Sistema não existente 

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 Sistema não existente 

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 Sistema não existente 

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. Não Aplicável Sistema não existente 

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. Não aplicável Sistema não existente 

87.  As MTD para minimizar a poluição da água são abordadas nas MTD 44 a 49. não aplicavel Sistema não existente 

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.

não aplicavel Sistema não existente 

21.7 MTD PARA O REVESTIMENTO DE CAMIÕES E VEÍCULOS COMERCIAIS

Emissões para a água

Resíduos

88. não aplicável Sistema não existente 

85. Não aplicável Sistema não existente 

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 Sistema não existente 
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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 Sistema não existente 

91. As MTD para planear e implementar reduções nos consumos e emissões são dadas na MTD 81. Não aplicável Sistema não existente 

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 Sistema não existente 

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 Sistema não existente 

94. As MTD para reduzir as partículas no ar são abordadas na MTD 43. Não aplicável Sistema não existente 

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. Não aplicável Sistema não existente 

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

97. As MTD para sistemas de lavagem  húmidos  (scrubber systems ) são descritas na MTD 49. Não aplicável Sistema não existente 

98. As MTD para minimizar a poluição da água são abordadas nas MTD 44 a 49. Não aplicável Sistema não existente 

99. As MTD para minimizar a produção de resíduos da pintura são descritas no MTD 88. Não aplicável Sistema não existente 

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.

Não Aplicável Sistema não existente 

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 Sistema não existente 

102. As MTD para o planeamento e implementação de reduções no consumo e nas emissões são fornecidas na MTD 81. Não Aplicável Sistema não existente 

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 Sistema não existente  

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 Sistema não existente 

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 Sistema não existente 

106. As MTD para reduzir as partículas no ar são abordadas na MTD 43. Não Aplicável Sistema não existente 

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. Não Aplicável Sistema não existente 

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

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.
Não Aplicável Sistema não existente 

110. As MTD para minimizar a produção de resíduos da pintura são descritas na MTD 88. Não Aplicável Sistema não existente 

Emissões para a água

Resíduos

21.8 MTD APLICÁVEIS AO REVESTIMENTO DE AUTOCARROS

MTD comuns

Emissões de partículas para o ar

Eficiência dos materiais

Emissões para a água

Resíduos

MTD comuns

Emissões de partículas para o ar

Eficiência dos materiais
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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 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 Sistema não existente 

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

Substituição

115. Não aplicável Sistema não existente 

Sistema não existente 

21.10 MTD APLICÁVEIS AO REVESTIMENTO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO

Emissões de solventes para o ar

113. Não aplicável Sistema não existente 

Emissões de partículas para o ar

112. Não aplicável Sistema não existente  

21.9 MTD APLICÁVEIS AO REVESTIMENTO DE COMBOIOS E CARRUAGENS

Emissões de solventes para o ar

111. Não aplicável
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116. As MTD para reduzir as partículas no ar são abordadas no MTD 43. Não Aplicável Sistema não existente 

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.
Não Aplicável Sistema não existente 

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 Sistema não existente 

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 Sistema não existente 

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.
Não aplicável Sistema não existente 

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 Sistema não existente 

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.

Sim

O processo de tratamento de efluentes gasosos é compativel e vai de 

encontro ás necessidades tanto do processo de aplicação do revestimento 

bem como da superficie a ser revestida. 

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.

Sim Sempre que tecnicamente possivel não são usados solventes halogenados

127. Não

Efectuaram-se testes de qualidade para alteração para tintas à base de 

água mas os produtos não ficaram conformes comprometendo a qualidade 

dos nossos produtos, sendo esta alteração inviavel. 

O nível de emissão de 

COV (incluindo emissões 

fugitivas) para barris em 

contacto com alimentos: 

90-100 g/m2 e para 

barris não destinados a 

contacto com alimentos: 

60-70 g/m2, durante a 

aplicação de 

21.13 MTD APLICÁVEIS AO REVESTIMENTO DE OUTRAS SUPERFÍCIES METÁLICAS

MTD comuns

Emissões de solventes para o ar

Emissões de partículas para o ar

125. Não aplicável Sistema não existente 

21.12 MTD APLICÁVEIS AO REVESTIMENTO DE AERONAVES

124. Não aplicável Sistema não existente 

120. Não aplicável Sistema não existente 

Emissões de partículas para o ar

Emissões de solventes para o ar

119. Não aplicável Sistema não existente 

21.11 MTD APLICÁVEIS AO REVESTIMENTO DE NAVIOS E IATES
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Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.

129. Reduzir o consumo de materiais (incluindo a utilização de solventes), utilizando técnicas de aplicação de elevada eficiência (ver secção 20.7.3). Sim
a busca pela maior eficiencia do processo de aplicação do revestimento é 

feita de forma constante

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 Sistema não existente 

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. 

132. Reciclar o aço e o alumínio a partir das sobras de substrato (ver secção 14.3.3.3.) Não aplicável Sistema não existente 

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 Sistema não existente 

Resíduos

21.14 MTD APLICÁVEIS AO REVESTIMENTO E IMPRESSÃO DE LATAS METÁLICAS

Consumo de energia

Consumo de energia

131. Não aplicável Sistema não existente 

Eficiência dos materiais

21.14 MTD APLICÁVEIS AO REVESTIMENTO DE BOBINAS



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)

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

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.

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 Sistema não existente 

136. Sempre que forem utilizados os sistemas de pré-tratamento à base de água, os valores aplicáveis são discutidos no BREF STM. Não aplicável Sistema não existente 

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.
Não aplicável Sistema não existente 

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 Sistema não existente 

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 Sistema não existente 

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 Sistema não existente 

142. As MTD para reduzir as partículas no ar são abordadas no MTD 43. Não aplicável Sistema não existente 

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. Não aplicável Sistema não existente 

145. As MTD para minimizar a poluição da água são abordadas nas MTD 44 a 47. Não aplicável Sistema não existente 

146. As MTD para minimizar a produção de resíduos da pintura são fornecidas no MTD 88. Não aplicável Sistema não existente 

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.
Não aplicável Sistema não existente 

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.
Não aplicável Sistema não existente 

Eficiência dos materiais

143. Não aplicável Sistema não existente 

Emissões para a água

21.17 MTD APLICÁVEIS AO REVESTIMENTO DE MOBILIÁRIO E MATERIAIS DE MADEIRA

MTD comuns

Emissão de solventes para o ar

139. Não aplicável Sistema não existente 

Emissões de partículas para o ar

Emissões para a água

21.16 MTD APLICÁVEIS AO REVESTIMENTO DE PEÇAS DE PLÁSTICO

MTD comuns

Emissão de solventes para o ar

134. Não aplicável Sistema não existente 
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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.

- 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.
Não aplicável Sistema não existente 

151. Otimizar a utilização de matérias-primas pela aplicação das técnicas apresentadas na tabela 21.17 e na secção 17.4.1. Não aplicável Sistema não existente 

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. Não aplicável Sistema não existente 

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 Sistema não existente 

154. Utilização de uma fase final de vácuo no ciclo do processo para remover solventen em solução ou excesso. Não aplicável Sistema não existente 

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 Sistema não existente 

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

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 Sistema não existente 

Não aplicável Sistema não existente 

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)

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 Sistema não existente 

Emissões de partículas para o ar

Eficiência dos materiais

21.18 MTD APLICÁVEIS À PRESERVAÇÃO DE MADEIRA

Emissões de solventes para o ar

149. Não aplicável Sistema não existente 
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159. Reduzir o uso de materiais perigosos utilizando tinta com baixo teor de chumbo (ver secção 19.4.2.1). Não aplicável Sistema não existente 

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.
Não aplicável Sistema não existente 

Substituição de materiais perigosos (substituição)

Emissões para a água
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