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Nº TUA TUA20170725000136

REGIME PCIP

REQUERENTE Monteiro Ribas - Embalagens Flexíveis, S.A.

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 500173176

ESTABELECIMENTO Monteiro Ribas - Embalagens Flexíveis, S.A.

LOCALIZAÇÃO Estrada da Circunvalação, 9020

CAE 22220 - Fabricação de embalagens de plástico

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

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

DADOS GERAIS
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ENQUADRAMENTO LOCALIZAÇÃO
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Regime Nº Processo Aplicáveis Solicitados
Indicador de 

enquadramento
Data de 
Emissão

Data de 
Validade

Prorrogação 
da validade Eficácia

Sentido da 
decisão

Entidade 
Licencia

dora

AIA PL20160627000665 X X

Anexo II, ponto 
11, alínea h), 
referente a 

Instalações para 
o tratamento de 

superfície de 
substâncias, 
objetos ou 

produtos, com 
solventes 

orgânicos, com 
consumos com 

consumo 
superior ou igual 

a 300 kg/h ou 
superior ou igual 
a 400 Ton/ano.

25-07-
2017

24-07-
2021 - Não

- Favorável 
Condiciona

da

Comissã
o de 

Coorden
ação e 

Desenvo
lvimento 
Regional 
do Norte

PCIP PL20160627000665 X X

Categoria 6.7 - 
Instalação de 
tratamento de 
superfície de 

matérias, objetos 
ou produtos, que 

utilizem 
solventes 
orgânicos, 

nomeadamente 
para operações 

preparação, 
impressão, 

revestimento, 
desengordurame

nto, 
impermeabilizaç

ão, colagem, 
pintura, limpeza 
ou impregnação 
com um solvente 
orgânico, com 

uma capacidade 
de consumo 

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

por ano. 
Capacidade 

instalada: 3970 t
/ano

12-10-
2017

10-10-
2026 - Não

Deferido 
condicionad

o

Agência 
Portugu
esa do 
Ambient

e

 

ENQUADRAMENTO

SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO
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Norte Rua do Tronco

Sul Estrada da Circunvalação

Este Monteiro, Ribas - Indústrias, S.A.

Oeste Rua António Pinto Félix (Centro de recolha STCP)

Área impermeabilizada não coberta (m2) 298.00

Área coberta (m2) 15788.00

Área total (m2) 17706.00

Localização Localizações previstas no PDM para utilização industrial

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Informar sobre a data de início de exploração da 
instalação, refletindo as alterações, com os seguintes 

objetivos: Fabrico de novas famílias de produtos; 
Adoção de novos processos; Implementação de uma 
uma Unidade de Recuperação de Solventes (SRU); 
Implementação de um Sistema de tratamento por 

Oxidação Térmica Regenerativa (RTO); Aquisição e 

Período de Exploração 1º RAA após a implementação das alterações

Confrontações

Área do estabelecimento

Localização

 

EXPLORAÇÃO

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

montagem de equipamentos produtivos: impressora de 
8 cores, máquina de flexografia a 8 cores e máquinas 

de complexagem.

Registar o número de horas de funcionamento anual 
da instalação, discriminando o número de horas em 

produção efetiva e em limpeza/manutenção 
(evidenciado as diferentes etapas de processo).

Período de Exploração RAA

Registar o número de horas correspondente a 
situações de funcionamento deficiente ou avaria nos 

sistemas/equipamentos de retenção, drenagem, 
tratamento e ou controlo de emissões para os 

diferentes meios (emissões para o ar, produção de 
águas residuais, etc), incluindo o funcionamento das 
fontes de emergências existentes e o funcionamento 

do SRU (FF1) ou do RTO (FF8) fora das 
especificações dos fabricantes.

Período de Exploração RAA

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

incidente.
Período de Exploração RAA

Registar os acontecimentos, respetivas consequências 
e ações corretivas, caso se verifique incumprimento 

das condições do TUA.
Período de Exploração RAA

Registar o número e a natureza de queixas e ou 
reclamações recebidas.

Período de Exploração RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Elaborar o relatório de base, de acordo com as 
Diretrizes da CE respeitantes aos relatórios de base - 
Comunicação da Comissão 2014/C 136/03, JOUE de 

06.05.2014 - a documentação submetida pelo operador 
neste âmbito encontra-se em análise, não sendo ainda 

possível concluir se a instalação se encontra em 
condições de usufruir da dispensa de apresentação do 

Relatório de Base previsto no Artigo 42º do diploma 
REI.A conclusão desta análise, será aditada ao TUA.

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

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

Atendendo a que, se encontra em revisão o 
Documento de Referência de aplicação setorial, 

Reference Document on Best Available Techniques for 
Surface Treatment Using Organic Solvents – BREF 

STS, Comissão Europeia, de agosto de 2007, deverá o 
operador desencadear mecanismos de 

acompanhamento do mesmo, no sentido de avaliar 
quais as MTD eventualmente aplicáveis à instalação, 

que serão estabelecidas nesse âmbito, com vista à sua 
implementação.

Período de Exploração RAA

Ponto de situação do grau de implementação das MTD 
previstas no BREF sectorial (STS) (vide Anexo - MTD 

BREF STS) e documentos transversais aplicáveis 
(nomeadamente BREF ENE/BREF ICS/REF MON) e
/ou das medidas técnicas equivalentes; apresentar 

evidências da manutenção da adequada 
implementação das referidas técnicas.

Período de Exploração RAA

De acordo com a MTD 67 do BREF STS, deverá o 
operador cobrir os injetores de tinta ou utilizar lâminas 

de doseamento com câmara e uma combinação 
apropriada de outras técnicas, conforme descritas na 

MTD.

Período de Exploração 1º RAA

Medidas / Condições específicas a cumprir

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

Solventes Orgânicos

Efetuar o registo do consumo mensal 
/anual de solventes orgânicos, 
distinguindo as suas utilizações 
(processo produtivo e limpeza)

Período de Exploração RAA

Solventes Orgânicos
Efetuar o registo mensal/anual de 

solvente recuperado e reutilizado no 
processo

Período de Exploração RAA

Caraterização das fontes de emissão pontual

Código da 
fonte Código interno

N.º de cadastro
/identificação 

da fonte 
atribuído pela 

CCDR

Identificação 
das unidades 
contribuintes 
para a fonte

Potência 
térmica 

nominal (MWt) Combustível

Método de 
tratamento
/redução - 
descrição 

STEG Eficiência (%) Parâmetro

FF1 FF1 SRU Não aplicável
Sistema de 
recuperação 
de solventes

FF2 FF2 Caldeira SRU 1,40 Gás Natural

FF6 FF6 (C#3) Complexadora 
C#3

Não aplicável

FF7 FF7 (C#4)
Complexadora 

C#4
Não aplicável

FF8 FF8 (RTO) RTO Não aplicável

Sistema de 
oxidação 
térmica 

regenerativa

Monitorização das fontes de emissão pontual

Código da 
fonte Parâmetro

Valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica Unidade

Frequência de 
monitorização

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

FF1

Partículas 
totais em 

suspensão 
150 mg/Nm3 2x por ano

sem teor de 
O2 de 

referência

Utilizar as 
normas ISO, 
as normas 

nacionais ou 
as normas 

internacionais 
que garantam 
a obtenção de 

dados de 
Quadro n.º 1 
do Anexo à 

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

Ar

Ar - Emissões pontuais
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Código da 
fonte Parâmetro

Valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica Unidade

Frequência de 
monitorização

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

(PTS) qualidade 
científica 

equivalente

portaria n.º 
675/2009, de 
23 de junho

FF1

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 

(expressos em 
carbono total)

100 mg/Nm3 2x por ano
sem teor de 

O2 de 
referência

Utilizar as 
normas ISO, 
as normas 

nacionais ou 
as normas 

internacionais 
que garantam 
a obtenção de 

dados de 
qualidade 
científica 

equivalente

Nº 3 do 
Quadro 53 da 

Parte 2 do 
Anexo VII do 

Decreto-Lei n.º 
127/2013, de 
30 de agosto

FF2
Óxidos de 
Azoto (NOx

/NO2)
300 mg/Nm3 1x de 3 em 3 

anos
3.0

Utilizar as 
normas ISO, 
as normas 

nacionais ou 
as normas 

internacionais 
que garantam 
a obtenção de 

dados de 
qualidade 
científica 

equivalente

Anexo I da 
Portaria n.º 

677/2009, de 
23 de junho

FF2

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 

(expressos em 
carbono total)

200 mg/Nm3 1x de 3 em 3 
anos

3.0

Utilizar as 
normas ISO, 
as normas 

nacionais ou 
as normas 

internacionais 
que garantam 
a obtenção de 

dados de 
qualidade 
científica 

equivalente

Quadro n.º 1 
do Anexo à 
Portaria n.º 

675/2009, de 
23 de junho

FF6

Partículas 
totais em 

suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3 1x de 3 em 3 
anos

sem teor de 
O2 de 

referência

Utilizar as 
normas ISO, 
as normas 

nacionais ou 
as normas 

internacionais 
que garantam 
a obtenção de 

dados de 
qualidade 
científica 

equivalente

Quadro n.º 1 
do Anexo à 
Portaria n.º 

675/2009, de 
23 de junho

FF6

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 

(expressos em 
carbono total)

200 mg/Nm3 1x de 3 em 3 
anos

sem teor de 
O2 de 

referência

Utilizar as 
normas ISO, 
as normas 

nacionais ou 
as normas 

internacionais 
que garantam 
a obtenção de 

dados de 
qualidade 
científica 

equivalente

Quadro n.º 1 
do Anexo à 
Portaria n.º 

675/2009, de 
23 de junho

FF7

Partículas 
totais em 

suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3 1x de 3 em 3 
anos

sem teor de 
O2 de 

referência

Utilizar as 
normas ISO, 
as normas 

nacionais ou 
as normas 

internacionais 
que garantam 
a obtenção de 

dados de 
qualidade 
científica 

equivalente

Quadro n.º 1 
do Anexo à 
Portaria n.º 

675/2009, de 
23 de junho
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Código da 
fonte Parâmetro

Valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica Unidade

Frequência de 
monitorização

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

FF7

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 

(expressos em 
carbono total)

200 mg/Nm3 1x de 3 em 3 
anos

sem teor de 
O2 de 

referência

Utilizar as 
normas ISO, 
as normas 

nacionais ou 
as normas 

internacionais 
que garantam 
a obtenção de 

dados de 
qualidade 
científica 

equivalente

Quadro n.º 1 
do Anexo à 
Portaria n.º 

675/2009, de 
23 de junho

FF8

Partículas 
totais em 

suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3 2x por ano
sem teor de 

O2 de 
referência

Utilizar as 
normas ISO, 
as normas 

nacionais ou 
as normas 

internacionais 
que garantam 
a obtenção de 

dados de 
qualidade 
científica 

equivalente

Quadro n.º 1 
do Anexo à 
Portaria n.º 

675/2009, de 
23 de junho

FF8
Óxidos de 
Azoto (NOx

/NO2)
500 mg/Nm3 2x por ano

sem teor de 
O2 de 

referência

Utilizar as 
normas ISO, 
as normas 

nacionais ou 
as normas 

internacionais 
que garantam 
a obtenção de 

dados de 
qualidade 
científica 

equivalente

Quadro n.º 1 
do Anexo à 
Portaria n.º 

675/2009, de 
23 de junho

FF8

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 

(expressos em 
carbono total)

100 mg/Nm3 2x por ano
sem teor de 

O2 de 
referência

Utilizar as 
normas ISO, 
as normas 

nacionais ou 
as normas 

internacionais 
que garantam 
a obtenção de 

dados de 
qualidade 
científica 

equivalente

Quadro 53 da 
Parte 2 do 

Anexo VII do 
Decreto-Lei n.º 
127/2013, de 
30 de agosto

Medidas / Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Para a FF1, efetuar a medição do parâmetro COV com 
advertências de perigo H340, H350, H350i, H360D ou 
H360F (caso aplicável), se caudal >= 10 g/h, sendo o 
VLE de 2mg/Nm3, com uma frequência de 2x por ano 
(Ponto 1 da Parte 4 do Anexo VII do Decreto-Lei n.º 

127/2013, de 30 de agosto)

Período de Exploração RAA

Para a FF1, efetuar a medição do parâmetro COV com 
advertências de perigo H341 ou H351 (caso aplicável), 
se caudal >= 10 g/h, sendo o VLE de 20mg/Nm3, com 
uma frequência de 2x por ano (Ponto 2 da Parte 4 do 

Anexo VII do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de 
agosto)

Período de Exploração RAA

Para a FF8, efetuar a medição do parâmetro COV com 
advertências de perigo H340, H350, H350i, H360D ou 
H360F (caso aplicável), se caudal >= 10 g/h, sendo o 
VLE de 2mg/Nm3, com uma frequência de 2x por ano 
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

(Ponto 1 da Parte 4 do Anexo VII do Decreto-Lei n.º 
127/2013, de 30 de agosto)

Período de Exploração RAA

Para a FF8, efetuar a medição do parâmetro COV com 
advertências de perigo H341 ou H351 (caso aplicável), 
se caudal >= 10 g/h, sendo o VLE de 20mg/Nm3, com 
uma frequência de 2x por ano (Ponto 2 da Parte 4 do 

Anexo VII do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de 
agosto)

Período de Exploração RAA

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

Período de Exploração RAA

As monitorizações a realizar '2x por ano' devem ser 
efetuadas duas vezes em cada ano civil, com intervalo 

mínimo de dois meses entre medições
Período de Exploração RAA

Na fontes FF1 parâmetro PTS, FF6, FF7, e FF8 
parâmetros PTS e NOx, caso exista/venha a existir um 
histórico de dados de emissão, obtidos por medição, 

que evidencie o cumprimento das disposições 
previstas no nº 4 do art.º 19º do DL 78/2004, de 3 de 

abril, então a monitorização poderá passar a ser 
realizada com uma frequência de '1x de 3 em 3 anos' 

dando conhecimento disso à APA e à CCDR Norte

Período de Exploração RAA

Nas situações em que a monitorização seja efetuada 
ou passe a ser efetuada 1x de 3 em 3 anos, caso se 

verifique um aumento dos caudais mássicos dos 
poluentes emitidos para valores superiores aos 

limiares mássicos mínimos constantes na Portaria 80
/2006 deverá a frequência de monitorização passar, 

desde logo, a duas vezes por ano, dando disso 
conhecimento à APA e à CCDR Norte

Período de Exploração RAA

Caso se venham a verificar as condições previstas no 
nº 1 da Parte 6 do Anexo VII do DL 127/2013, nas 

fontes FF1 e FF8, e para os parâmetros COV, COV 
com advertência de perigo H340, H350, H350i, H360D 

ou H360F e COV com advertência de perigo H341, 
H351, então a instalação fica sujeita à monitorização 

em contínuo.

Período de Exploração RAA

Na fontes FF1 e FF8, e para os parâmetros COV, COV 
com advertência de perigo H340, H350, H350i, H360D 

ou H360F e COV com advertência de perigo H341, 
H351, caso exista/venha a existir um histórico de 

dados de emissão, obtidos por medição, que evidencie 
o cumprimento das disposições previstas no nº 2 da 

Parte 6 do Anexo VII do DL 127/2013, de 30 de 
agosto, então a monitorização poderá passar a ser 

realizada com uma frequência de '1x por ano' dando 
conhecimento disso à APA e à CCDR Norte

Período de Exploração RAA

Nas situações em que a monitorização seja efetuada 
ou passe a ser efetuada 1x por ano, caso se verifique 

um aumento dos caudais mássicos de emissão de 
COV superiores a 2 kg/h, deverá a frequência de 

monitorização passar, desde logo, a duas vezes por 
ano, dando disso conhecimento à APA e à CCDR 

Norte

Período de Exploração RAA

Informar sobre o parecer da CCDR Norte ao pedido de 
isenção de alteamento das chaminés das fontes de 
emissão pontuais para o ar FF6 e FF7. Em caso de 

parecer negativo, informar sobre a realização das das 
obras de alteamento das referidas chaminés

Período de Exploração
1º RAA após parecer da CCDR Norte (acompanhado 

do parecer) / realização da obra

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

a atmosfera
Período de Exploração RAA

Identificar para cada parâmetro a monitorizar: os 
valores de concentração medidos, procedendo a uma 

comparação com os VLE, os caudais mássicos e a 
respetiva carga poluente (expressa em ton ou kg/ano), 

incluindo a metodologia seguida para o cálculo de 
todos os valores apresentados

Período de Exploração RAA
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Medidas / Condições a cumprir para as emissões difusas

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Cumprir o valor de emissão difusa de 20% em 
percentagem do consumo de solventes, de acordo 

com o Ponto 3 do Quadro 53 da Parte 2 do Anexo VII 
do DL 127/2013, de 30 de agosto

Período de Exploração Plano de Gestão de Solventes

No caso de avaria ou manutenção do SRU ou do RTO, 
associados às fontes de emissão pontual FF1 e FF8 

respetivamente, deverão essas situações ser 
consideradas de emergência e as emissões 

associadas ser consideradas como emissões difusas, 
devendo o PGS ter em consideração essas emissões

Período de Exploração RAA e PGS

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Registar o consumo mensal/anual das diferentes 
formas de energia utilizada, evidenciando os 

equipamentos/etapas de processo onde é utilizada
Período de Exploração RAA

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

produzido)
Período de Exploração RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Os sistemas de arrefecimento existentes na instalação 
deverão obrigatoriamente funcionar tendo em conta a 
utilização das técnicas identificadas como Melhores 

Técnicas Disponíveis (MTD) previstas no Documento 
de Referência sobre as Melhores Técnicas Disponíveis 

aplicáveis aos Sistemas de Arrefecimento Industrial 
(BREF ICS) bem como as boas práticas estabelecidas 

no documento “Prevenção e Controlo da Legionella 
nos sistemas de água” Edição 2014, do Instituto 

Português da Qualidade em parceria com a EPAL, ou 
outras mais restritivas

Período de Exploração RAA

Garantir que as ações preventivas neste tipo de 
equipamento são exercidas, desde a conceção das 

instalações até à sua operação e manutenção
Período de Exploração

As evidências de cumprimento deverão ser mantidas 
em arquivo e disponibilizadas sempre que solicitado 

pelas autoridades competentes.

Possuir protocolos de operação e manutenção que 
devem ter como base um bom conhecimento de todo o 
sistema e equipamentos, abrangendo uma inspeção 

regular a todas as partes do sistema, um programa de 
controlo e de tratamento da água do ponto de vista 
físico-químico e microbiológico, um programa de 

limpeza e desinfeção de todas as instalações e, por 
fim, a existência de registo para cada um destes 

protocolos e sua aplicação

Período de Exploração
As evidências de cumprimento deverão ser mantidas 
em arquivo e disponibilizadas sempre que solicitado 

pelas autoridades competentes.

Emissões difusas

Energia

Medidas / Condições a cumprir relativamente a energia

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos sistemas de arrefecimento
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Deve ser assegurada uma boa circulação hidráulica, 
evitando zonas de águas paradas, ou de 

armazenamento prolongado, nos diferentes sistemas; 
deverão ser acionados mecanismos de combate aos 
fenómenos de corrosão e incrustação através de uma 

correta operação e manutenção, adaptados à 
qualidade da água e às características das instalações; 

deve ser efetuado o controlo e monitorização da 
qualidade da água do processo, quanto ao residual de 

biocida, ao pH, à dureza, à alcalinidade, ao nº de 
colónias a 22 e 37ºC e à Legionella (com uma 

periodicidade trimestral em situação de rotina) e deve 
ser mantido um registo completo das intervenções 

técnicas efetuadas a este tipo de equipamento (onde 
se assinale todas as incidências, atividades realizadas, 
resultados obtidos e as datas de paragem e arranque 

da instalação, incluindo a causa da ocorrência).

Período de Exploração
As evidências de cumprimento deverão ser mantidas 
em arquivo e disponibilizadas sempre que solicitado 

pelas autoridades competentes.

No caso de funcionamento em contínuo (ou não) dos 
sistemas de arrefecimento, a limpeza e desinfeção do 
sistema, deve efetuar-se pelo menos duas vezes por 

ano e, de preferência, no início da primavera e do 
outono. Deve também ser realizada sempre que se 

registe uma paragem do sistema superior a um mês, 
após uma modificação/reparação estrutural ou no 

início do funcionamento da instalação.

Período de Exploração
As evidências de cumprimento deverão ser mantidas 
em arquivo e disponibilizadas sempre que solicitado 

pelas autoridades competentes.

Os resultados das intervenções e análises efetuadas 
de acordo com os procedimentos previstos nos 

documentos acima indicados, deverão ser mantidos 
em arquivo e disponibilizados sempre que solicitados 

pelas autoridades competentes.

Período de Exploração
As evidências de cumprimento deverão ser mantidas 
em arquivo e disponibilizadas sempre que solicitado 

pelas autoridades competentes.

Medidas / Condições a cumprir relativamente às captações de água

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Origem - rede pública: registar do consumo mensal
/anual de água utilizada no consumo doméstico

Período de Exploração RAA

Origem - captações subterrâneas de terceiros 
(Monteiro, Ribas - Indústrias, S.A.): registar do 

consumo mensal/anual de água utilizada no sistema 
de arrefecimento

Período de Exploração RAA

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

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Sempre que se verificarem alterações nas condições 
de descarga impostas à instalação pela entidade 
gestora dos sistemas de recolha e tratamento das 

águas residuais domésticas e/ou pluviais, deverá ser 

RH

RH - Captação

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

incluída cópia dos documentos relevantes no RAA 
respetivo.

Período de Exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

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

produzidos
Período de Exploração RAA

Promover a valorização de resíduos por fluxos ou 
fileiras

Período de Exploração RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

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

Imediatamente após a entrada em funcionamento das 
alterações

1º RAA após a implementação das alterações

Caso da avaliação de ruído se conclua que é 
necessário proceder à implementação de medidas de 
minimização, deverá(ão) posteriormente ser efetuada
(s) nova(s) caraterização(ões) de ruído, de forma a 

verificar o cumprimento dos critérios de incomodidade 
e de exposição máxima.

Período de Exploração RAA

Realizar nova avaliação de ruído e apresentar o 
respetivo relatório de ensaio, se: tiverem sido 

registadas reclamações relativas a ruído; ocorrerem 
alterações na instalação que possam ter interferência 
direta com os níveis sonoros anteriormente existentes; 
o aumento de equipamentos com emissões sonoras 
para o exterior; o aumento do número de horas de 

funcionamento de equipamentos ou alteração da sua 
disposição, que faça prever o aumento do nível sonoro 

no(s) recetor(es) sensível(eis).

Período de Exploração RAA

Resíduos

Resíduos gerados na atividade

Ruido

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

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

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

Plano de desativação total ou parcial

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

para aprovação

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

Relatório final de conclusão do plano de desativação 
total ou parcial

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

Relatório Ambiental Anual (RAA)

Formato digital até 10 MB ou através de 
plataforma online de transferência de 

ficheiros para o email: 
ippc@apambiente.pt

1º RAA a remeter até 30 de abril do ano 
seguinte ao início de exploração 

refletindo a alteração. Seguintes até 30 
de abril de cada ano.

APA

Relatório de base

Formato digital até 10 MB ou através de 
plataforma online de transferência de 

ficheiros para o email 
ippc@apambiente.pt. Diretrizes da 

Comissão Europeia respeitantes aos 
relatórios de base - Comunicação da 
Comissão 2014/C 136/03, JOUE de 

06.05.2014

Aguardar parecer da APA quanto ao 
Relatório de Avaliação de Necessidade 

de Relatório de Base.
APA

Registo Europeu de Emissões e 
Transferências de Poluentes (PRTR)

Formulário único (PRTR) Submeter em data a definir APA

Emissões Ar SILiAmb Emissões Ar / Formato de 
Envio Autocontrolo Emissões

Monitorização pontual: comunicação até 
o máximo de 60 dias seguidos contados 

a partir da data de realização da 
monitorização.

CCDR Norte

Mapa Integrado de Registo de 
Resíduos - MIRR

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

APA

Situações de emergência (acidentes e 
incidentes) e incumprimento de 

condições do TUA

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre eficiente

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

prazo de 15 dias após a ocorrência.
APA, IGAMAOT, EC

Plano de Desativação total ou parcial
Formato digital ou qualquer via 

disponível que se mostre eficiente

Aquando da previsão de cessação 
definitiva total ou parcial das atividades 

- com 6 meses de antecedência
APA

Relatório Final de Conclusão do Plano 
de Desativação total ou parcial

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre eficiente

Aquando da conclusão da desativação 
de acordo com o plano previamente 

aprovado
APA

Formato digital em conformidade com a 

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

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

 

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

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

Plano de Gestão de Solventes (PGS) metodologia legalmente imposta Até 30 de abril de cada ano CCDR Norte (cópia à APA)

Código Anexo Descrição

C005792 MTD_BREF_STS.pdf ANEXO MTD BREF TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE 
COM SOLVENTES ORGÂNICOS (STS)
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ANEXO – MELHORE“ TÉCNICA“ DI“PONÍVEI“

BREF - Tratamento de superfície com solventes orgânicos | Data de adoção: 08/2007 | Versão: 29.09.2017

n.º atribuído de 

acordo com o 

BREF

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD MTD implementada? Descrição do modo de implementação Motivo da não aplicabilidade

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.

13.

Sim

Sim

Há uma estrutura de gestão dos aspetos ambientais, contendo certas técnicas de 

GA tais como: Política ambiental, funções e responsabilidades atribuídas; 

Implementação de um plano ambiental (com acompanhamento periódico e 

revisão anual) elucidativo sobre as obrigações legais aplicáveis e s 

correspondentes medidas; Melhoria contínua focada na gestão de

resíduos com objetivos e metas, e acompanhamento via plano de onitorização da 

DGS.

A empresa é certificada de acordo com os referenciais ISO 9001:2008, ISO 

2000:2005 e Global Standard for Packaging and Packaging Materials (BRC 

ackaging Issue 5).

Está implementada a prática de registo e controlo de consumo de solventes  

produtos base solvente, emissões assim como a sua análise interna omparativa.

Foi ainda desenvolvido um Estudo de Impacte Ambiental (EIA) o qual prevê 

medidas de mitigação para uma eventual fase de desativação. 

Ver descrição do modo de implementação da MTD 12.

14. Sim

No organigrama da empresa existe um departamento dedicado à Melhoria na 

Produção com responsabilidades na identificação de potenciais melhorias, 

atribuição de prioridades, orçamentação e seleção de investimentos 

identificados e a realizar. A título de exemplo, indicam-se um conjunto de 

investimentos realizados:

- Implementação de sistema de recolha de dados dos processos no propósito de 

obter/dispor de mais informação, o que permitirá atuar na melhoria e eficiência 

dos processos produtivos.

- Instalação de sistemas de climatização na nave industrial com 

reaproveitamento da energia (água quente / fria) da cogeração; o que permite 

uma regulação de temperatura mais eficaz com a consequente redução da taxa 

de evaporação das tintas, solventes, colas em utilização;

- Modernização das instalações com recurso a iluminação LED (armazéns) e de 

ilhas de iluminação próximas das máquinas produtivas; complementarmente, 

substituição de telhado em chapa ondulada por placa tipo sandwich, modelo PIR 

(propriedades isoladoras) e, em certos pontos, com placas translucidas para 

proporcionar iluminação natural.

21. 1 MTD APLICÁVEIS A TODAS AS INDÚSTRIAS DO SETOR

Gestão Ambiental

12.



n.º atribuído de 

acordo com o 

BREF

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD MTD implementada? Descrição do modo de implementação Motivo da não aplicabilidade

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

Utilização de um plano de gestão dos solventes / balanço mássico ao

solvente no cálculo das emissões resultantes de fugas ou das emissões totais com 

revisão periódica (anual) com a realização de medições diretas adequadas para 

as técnicas/metodologia em questão.

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 Ver descrição do modo de implementação da MTD 18.

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 Ver descrição do modo de implementação da MTD 18.

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.

Monitorização

Gestão da água

Reduzir, reutilizar e reciclar água e matéria-prima

Construção e operação de instalações

17. Sim Ver descrição do modo de implementação da MTD 15.

Armazenamento de resíduos e químicos

16. Sim

A empresa dispõe de áreas dedicadas, claramente definidas, para a 

armazenagem de produtos químicos e de matérias primas, com condições 

ajustadas aos materiais armazenados e à prevenção potenciais acidentes, 

incluindo bacias de retenção e kit de derrames.

Reformulação e ampliação da área do armazém de produtos químicos (APQ), 

eco e do a siste as de a aze age  flo t ack ; se á u a á ea dedicada 
exclusivamente a PQ, equipada com sistema de retenção de derrames, portas 

corta fogo e outros sistemas de emergência aplicáveis.

No parque de resíduos perigosos, também reformulado/melhorado, as 

quantidades armazenadas são sempre reduzidas, dado que são realizados 

levantados periódicos (no mínimo mensal).

Existência de um manual ATEX e zonas ATEX devidamente identificadas.

15. Sim

A instalação está certificada em diferentes referenciais normativos: sistema de 

Gestão da Qualidade “GQ  – I“O : , “iste a de Gestão da “egu a ça 
Ali e ta  – I“O : 5 e BRC Packagi g Issue 5.
A implementação plena bem como o conhecimento/envolvimento desses 

sistemas por todos os colaboradores, sustentam a utilização de técnicas 

operacionais indicadas, incluindo automação, formação e procedimentos escritos 

de funcionamento e manutenção.

A instalação dispõe de medidas de autoproteção aprovadas pela ANPC, incluindo 

o plano de emergência interno e instruções de atuação em diversos cenários de 

acidente.

Projeto de instalação, construção e operação

Prevenção de descargas/emissões não programadas



n.º atribuído de 

acordo com o 

BREF

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD MTD implementada? Descrição do modo de implementação Motivo da não aplicabilidade

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

Os sistemas de refrigeração existentes com utilização de água são todos do tipo 

evaporativo e, em certos pontos específicos, incluem utilização de permutador 

de placas. Estes sistemas de refrigeração fazem a recirculação de água 

permitindo, desta forma, a reutilização de água de arrefecimento e reduzindo o 

consumo excessivo 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.

- Mi i ização das pe das de e e gia eati a, co igi do o fato  de potê cia cos φ  e t e a te são e os picos de co e te pa a ga a ti  ue ele pe a ece pe a e te e te aci a de , 5

- 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

Estão implementadas as seguintes MTD:

- Sistemas de preparação de tintas com mistura e formulação de cores (Pantone) 

automatizados / computorizados;

- Sistemas de abastecimento direto de tintas brancas e de solventes

diretamente da armazenagem, reduzindo os desperdícios / perdas, os 

contaminantes e o número de materiais que necessitam limpeza;

- Sistema de reutilização de tintas resultantes / devolvidas da produção;

- Seleção de matérias primas apropriadas, sem as advertências de perigo 

mencionadas, proximidade com fornecedores e disponibilização regular de 

informação sobre as matérias primas utilizadas.

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).

Processos de revestimento e equipamento

Pré-tratamentos à base de água

26. Sim Ver descrição do modo de implementação da MTD 25.

Gestão de matéria-prima

Controlo de impactes ambientais e toxicológicos

Minimização do consumo de matérias-primas

As tecnologias existentes não são à base de água. 

Reutilização/reciclagem de água de refrigeração

Gestão de energia

24. Sim

Revisão e instalação de sistema de climatização com base no

aproveitamento da energia proveniente da cogeração (empresa do Grupo 

Monteiro, Ribas): permite uma regulação de temperatura eficaz, 

designadamente nas áreas de impressão com a consequente redução da taxa de 

evaporação das tintas em utilização.

Desativação das caldeiras de óleo térmico de fornecimento de energia térmica / 

calor aos processos produtivos, com implementação da utilização do calor 

excedente da cogeração (vapor, água quente e água fria) reduzindo-se 

significativamente o consumo de gás natural, energia elétrica.

Isolamento de instalações AVAC. Realização de auditorias energéticas,

planos de racionalização de energia (BREF ENE).

22. Não aplicável



n.º atribuído de 

acordo com o 

BREF

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD MTD implementada? Descrição do modo de implementação Motivo da não aplicabilidade

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

Existê cia de u a á ui a ode a la ado a de ti tei os  ue pe ite a 
realização o recurso a limpeza automática (em máquina) em detrimento de 

limpeza manual. Esta máquina tem associado um processo de recolha e 

destilação do solvente sujo de limpeza com o seu posterior reaproveitamento 

o a e te a li peza de acessó ios a á ui a la ado a de ti tei os .
Este processo permite uma redução da utilização de solvente em limpezas assim 

como a redução dos resíduos perigosos gerados nesta etapa auxiliar.

Preparação do material antes da limpeza em máquina através da remoção do 

máximo de tinta / contaminação possível o que se traduzirá numa menor 

necessidade de solvente na limpeza.

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).
A avaliar

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 Ver descrição do modo de implementação da MTD 29.

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

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 Ver descrição do modo de implementação da MTD 25 e da MTD 29.

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 Ver descrição do modo de implementação da MTD 25.

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 Ver descrição do modo de implementação da MTD 25.

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).

36. A avaliar

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 Ver descrição do modo de implementação da MTD 27.

27. Sim

Modernização de instalações com a realização de diversos investimentos:

- Sistema de afinação de tintas no sentido de melhorar a afinação das cores

/ tintas em utilização e, por consequência, reduzir os desperdícios de MP;

- Sistemas de inspeção na linha de controlo de qualidade dos processos de 

impressão com resultados ao nível da redução de desperdícios de MP;

- Equipamento de remoção de defeitos de material impresso permitindo a 

identificação prévia, o tratamento do material e a redução de desperdícios nas 

etapas subsequentes;

- Seleção / aquisição de novos equipamentos produtivos de tecnologias líderes 

do mercado (de topo, maior inovação), com contributos ao nível do processo, 

mas também na eficiência energética;

- Aposta na tecnologia de impressão flexográfica que permite uma redução de 

desperdícios de afinação (funcionamento de tambor central);

- Formação de operadores com objetivo de cumprir com as boas práticas de 

utilização de produtos químicos e minimização das emissões difusas.



n.º atribuído de 

acordo com o 

BREF

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD MTD implementada? Descrição do modo de implementação Motivo da não aplicabilidade

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

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

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

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

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

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

38.

Quando a recuperação do solvente é considerada, é MTD procurar garantir que a maior parte do material recuperado seja reutilizado (pode não ser possível, em todos os casos, reutilizar o material no 

local). Esta reutilização não deve incluir a queima como combustível, uma vez que é mais eficaz usar a oxidação autotérmica que, simultaneamente, atinge níveis mais baixos de emissão de solventes. A 

recuperação de solventes para novas instalações ou instalações existentes em atualização sem reutilização do solvente não é MTD.

Sim Ver descrição do modo de implementação da MTD 25.

39.
Procurar oportunidades de utilização do excesso de calor proveniente da oxidação térmica. Estas podem estar ocorrer interna ou externamente à instalação, o que pode ajudar a combinar o tipo de 

energia produzido (por exemplo, vapor gerado) para o uso potencial.
A avaliar

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.

A avaliar

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.
A avaliar

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.

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

- minimização das emissões para a água, utilizando técnicas referidas nas MTD 21, 22 e 23.

- realização de tratamento de águas residuais utilizando técnicas de pré-tratamento descritos nas secções 20.12.1 a 20.12.4.

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

45.
Onde haja a possibilidade dos solventes entrarem em contato com a água, é MTD evitar um nível perigoso de solvente (por exemplo explosivo ou potencialmente prejudicial para os trabalhadores) na 

atmosfera de receção de esgotos, evitando as descargas não planeadas (ver secção 20.2.1) ou assegurando uma descarga segura. Pode ser calcudado un nível adequado (ver secção 20.3.3.1.)
Não aplicável

Nos processos existentes não são geradas águas residuais 

industriais.

46.
Quando o CBO ou CQO é significativo para o tratamento posterior, é MTD controlar a quantidade de produtos químicos orgânicos que são difíceis de tratar em ETAR, monitorizando o rácio do CQO:CBO 

nas águas residuais (ver a seçcão 20.3.3.2.)
Não aplicável

Nos processos existentes não são geradas águas residuais 

industriais.

Monitorizar matérias-primas e efluentes para minimizar as emissões de materiais tóxicos para o ambiente aquático (ver secção 20.3.3.3). Quando tais materiais são encontrados em quantidades que 

possam ter impacte sobre o ambiente, as quantidades de materiais descarregados pode ser reduzida por uma ou mais das seguintes técnicas:

- Utilização de materiais menos perigosos (ver secção 20.10)

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

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

48.
Para oficinas de pintura onde é utilizada água no processo, o tratamento pode ser necessário antes da descarga. É MTD a utilização de um ou uma combinação de técnicas descritas nas secções 20.7.5 e 

20.12 para o pré-tratamento da água de processo. Para a descarga direta para as águas superficiais podem ser satisfeitas as gamas indicadas no BREF.
Não aplicável

Nos processos existentes não são geradas águas residuais 

industriais.

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

Recuperação dos solventes utilizados no processo de limpeza para posterior 

reutilização (ver MTD 29, 30, 31).

Outras técnicas implementadas relativas à utilização das matérias primas que 

permitem a racionalização de matérias e a minimização de desperdício  (ver MTD 

25, 26, 27, 28).

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 Ver descrição do modo de implementação da MTD 50.

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.) A avaliar

Recuperação de materiais e gestão de resíduos

Recuperação de solventes usados

Ofinicas de pintura

49. Não aplicável
Nos processos existentes não são geradas águas residuais 

industriais.

Nos processos existentes não são geradas águas residuais 

industriais.

47. Não aplicável
Nos processos existentes não são geradas águas residuais 

industriais.

Tratamento de águas residuais

44. Não aplicável

43. Não aplicável

42. A avaliar

37. A avaliar

Implementação plena de uma Unidade de Recuperação de Solventes, SRU;

Investimento na modernização dos sistemas de secagem das máquinas de 

impressão rotogravura, instalação de recirculação de ar e controlo da 

concentração de solventes em zonas de secagem / aspiração: permite um 

aumento de eficiência energética por reciclagem de ar já aquecido, promove 

uma melhoria na operação e eficiência da unidade de destilação

(maior saturação de COV na conduta de alimentação ao SRU);

Investimento num sistema de aspiração de emissões difusas que permite a 

captação / confinamento de voláteis (COV) nas áreas produtivas;

Planeado investimento na Oxidação Térmica Regenerativa (RTO) 

fundamentalmente para a flexografia, de forma a manter um nível de eficiência 

no SRU e minimizar as emissões de COV.



n.º atribuído de 

acordo com o 
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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. A avaliar

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

55. Ver MTD 43.

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

como:

- alterar o tipo de processo (por exemplo, ver secções 4 nos Capítulos 2 a 19 e secções 20.7 e 20.10)

- mudar os materiais utilizados (por exemplo, ver seções 20.7 e 20.10)

- aplicando tratamento de efluentes gasosos (ver secção 20.11)

- a instalação de chaminés elevadas para emissões de efluentes gasosos.

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

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. A avaliar

Reduzir a soma das emissões fugitivas e não fugutivas de COV após o tratamento com efluente gasoso, utilizando uma combinação de técnicas descritas abaixo (consultar tabela 21.4) e nas MTD gerais 

na secção 21.1. Os valores de emissão de COV associados a essas técnicas (ver secção 2.3.3.3.1) são dados para os três cenários que ocorrem na indústria (os valores de referência das emissões 

definidos no anexo IIb da Diretiva Emissões de Solventes, ver anexo 24.2):

Os valores de emissões associados para os três cenários utilizados na indústria (utilizando os valores de referência das emissões definidos no anexo IIb da Diretiva Emissões de Solventes) são:

- (Cenário 1) Instalações em que todas as máquinas de produção utilizam solventes e estão ligadas a equipamentos de redução das emissões:

   . com incineração: emissões totais de 7,5-12,5 % das emissões de referência;

   . com recuperação dos solventes: emissões totais de 10,0-15,0 % das emissões de referência.

- (Cenário 2) Instalações existentes, com equipamentos de redução das emissões, mas em que nem todas as máquinas de produção que

utilizam solventes estão ligadas a esses equipamentos:

  (Cenário 2.1) para a soma das emissões das máquinas ligadas aos equipamentos de redução das emissões:

   . com incineração: emissões totais de 7,5-12,5% das emissões de referência para essas máquinas; 

   . com recuperação dos solventes: emissões totais de 10,0-15,0% das emissões de referência para essas máquinas. 

  (Cenário 2.2) para as máquinas que não estão ligadas a sistemas de tratamento dos efluentes gasosos, constitui MTD uma das seguintes técnicas:

   . utilizar nessas máquinas produtos com baixo teor de solventes ou sem solventes;

   . ligar as máquinas a equipamentos de tratamento dos efluentes gasosos, quando existir capacidade para tal;

   . de preferência, efetuar os trabalhos que utilizam maiores teores de solventes em máquinas ligadas a um sistema de tratamento

de efluentes gasosos.

(Cenário 3) Nos casos em que as instalações não dispõem de equipamentos para a redução dos efluentes gasosos e estão a utilizar produtos de substituição, constitui MTD acompanhar os 

desenvolvimentos nos domínios das tintas, vernizes

e adesivos com baixo teor de solventes ou sem solventes e reduzir constantemente a quantidade de

solventes consumida.

Nos cenários 1 e 2.1, quando uma instalação tiver um rácio de sólidos: solvente superior a 1:5,5 em relação à totalidade das tintas, vernizes e adesivos à base de solventes, os valores de emissões 

poderão ser impossíveis de alcançar. Nesses casos, constitui MTD cobrir os injetores de tinta ou utilizar lâminas de doseamento com câmara e uma combinação apropriada de outras técnicas, 

conforme descritas. 

As técnicas, apresentadas na tabela 21.4, são:

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

- Substituição por adesivos e vernizes à base de água, teor elevado de sólidos, secagem por UV ou isentos de solventes, ou coextrusão, ver secção 2.4.2.4  (não aplicável em equipamentos onde o 

efluente gasoso é tratado)

- Extrair e tratar o ar dos secadores, ver secção 2.4.2.5 (aplivável onde ocorreu pouca ou nenhuma substituição. Não aplicável em alguns equipamentos existentes com elevados fluxos de ar e baixas 

concentrações de COV)

- Extração das prensas e outras áreas de produção: cobrir fontes de tinta ou usar sistema de câmara com espátulas (chamber doctor blades ), ver tabela 2.33 e secção 2.4.2.5.2  (aplicável a todos)

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

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

- Otimização do uso de incineradores, ver secção 2.4.2.5.3 (aplicável onde o efluente gasoso é tratado)

- Optimização da concentração de COV para incinerador por ventilação de velocidade variável, ver secção 20.11.1.5 (aplicável onde o efluente gasoso é tratado)

- Encerramento automático e atempado dos sistemas de bypass , ver secção 2.4.2.5.5 (aplicável onde o efluente gasoso é tratado)

- Substituição de materiais de limpeza de baixo teor de COV ou sem COV, ver secções 2.4.2.6.1 e 20.9 (aplicável a todas)

- Limpeza dos cilindros dentro da prensa, ver secção 20.9.10 (aplicável às novas prensas)

- Lavagem com água a alta pressão, ver secção 20.9.12 (aplicação limitada à limpeza em profundidade e rolos anilox)

- Outras técnicas de limpeza que utilizem não-solventes, ver secções 20.9, 20.10 (aplicável a todas)

Água subterrânea, proteção do solo e desmantelamento do local

21.2 MTD PARA IMPRESSÃO

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

67. A avaliar

Para além de todas as MTD anteriormente descritas e que representam técnicas 

para reduzir as emissões de COV, destacam-se as da tabela 21.4 do BREF STS: 

Concentração de solventes no fluxo de gás residual (Sistema LEL);

Captação e extração do das emissões da máquina de limpeza automática com 

encaminhamento para tratamento; Investimento planeado para tratamento 

complementar por Oxidação Térmica Regenerativa (RTO).

Relativamente às emissões totais, o capítulo 21.2.2 do BREF STS indica valores de 

emissões totais de 10 -15% das emissões de referência, não deixando de 

salvaguardar a impossibilidade de alcançar estes valores no caso do rácio de 

sólidos: solvente ser superior a 1:5,5. Este é o caso da MREF, com um teor médio 

não se aplica o VEA.

Ruído

58. A avaliar

Redução de poeiras

Redução de odores

56. A avaliar



n.º atribuído de 

acordo com o 

BREF

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD MTD implementada? Descrição do modo de implementação Motivo da não aplicabilidade

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) A avaliar

68. A avaliar

Recolha e tratamento de efluente gasoso


	Dados Gerais
	Conteúdos TUA
	Enquadramento
	Sumário

	Localização
	Localização
	Confrontações
	Área do estabelecimento
	Localização


	Exploração
	Medidas / Condições gerais a cumprir
	Medidas / Condições específicas a cumprir
	Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos
	Medidas / Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou subsidiárias

	Ar
	Ar - Emissões pontuais
	Caraterização das fontes de emissão pontual
	Monitorização das fontes de emissão pontual
	Medidas / Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual

	Emissões difusas
	Medidas / Condições a cumprir para as emissões difusas


	Energia
	Medidas / Condições a cumprir relativamente a energia

	Medidas / Condições a cumprir relativamente aos sistemas de arrefecimento
	RH
	RH - Captação
	Medidas / Condições a cumprir relativamente às captações de água

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


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


	Ruido
	Medidas / Condições a cumprir relativamente ao ruído


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

	Obrigações de comunicação
	Comunicações a efetuar à Administração

	Anexos TUA
	Anexos


