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Quadro I - Situação de referência, na UTRH de Braga da Ambimed. Tipologia de resíduos processados, tratados e armazenados temporariamente

Código LER

Designação LER (Decisão 2014/955/UE)

Código de Operação

Quantidade
(t/ ano)

06 01 - Resíduos do fabrico, formulação, distribuição e utilização (FFDU) de ácidos
060101*

Ácido sulfúrico e ácido sulfuroso

D15

(1)

060102*

Ácido clorídrico

D15

(1)

060103*

Ácido fluorídrico

D15

(1)

060104*

Ácido fosfórico e ácido fosforoso

D15

(1)

060105*

Ácido nítrico e ácido nitroso

D15

(1)

060106*

Outros ácidos

D15

4,23

060199

Outros resíduos não anteriormente especificados

D15

(1)

06 02 resíduos da FFDU de bases
060201*

Hidróxido de cálcio

D15

(1)

060203*

Hidróxido de amónio

D15

(1)

060204*

Hidróxidos de sódio e de potássio

D15

(1)

060205*

outras bases

D15

2,66

060299

outros resíduos não anteriormente especificados

D15

(1)

06 03 resíduos do FFDU de sais e suas soluções e de óxidos metálicos
060311*

sais no estado sólido e em soluções, contendo cianetos

D15

0,03

060313*

sais no estado sólido e em soluções, contendo metais pesados

D15

0,31

060314*

Sais no estado sólido e em soluções, não abrangidos em 06 03 11 e 06 03 13

D15

(1)

060315*

Óxidos metálicos contendo metais pesados

D15

(1)

060316

óxidos metálicos não abrangidos em 06 03 15

D15

(1)

060399

outros resíduos não anteriormente especificados

D15

(1)

D15

0,01

06 04 resíduos contendo metais, não abrangidos em 06 03
060404*

resíduos contendo mercúrio

060405*

resíduos contendo outros metais pesados

D15

Quantidade
(t/ ano)
1,90

060499

outros resíduos não anteriormente especificados

D15

(1)

Código LER

Designação LER (Decisão 2014/955/UE)

Código de Operação

07 01 resíduos do fabrico, formulação, distribuição e utilização (FFDU) de produtos químicos orgânicos de base
070101*

Líquidos de lavagem e licores-mãe aquosos

R13/ D15

(1)

070103*

solventes, líquidos de lavagem e licores-mãe orgânicos halogenados

R13

0,32

070104*

outros solventes, líquidos de lavagem e licores-mãe orgânicos

R13

1,62

070107*

resíduos de destilação e resíduos de reacção halogenados

R13/ D15

(1)

070108*

outros resíduos de destilação e resíduos de reacção

R13/ D15

(1)

070109*

absorventes usados e bolos de filtração halogenados

D15

(1)

070110*

outros absorventes usados e bolos de filtração

D15

(1)

070199

outros resíduos não anteriormente especificados

D15

(1)

07 03 resíduos do FFDU de corantes e pigmentos orgânicos (excepto 06 11)
070301*

Líquidos de lavagem e licores-mãe aquosos

R13/ D15

(1)

070303*

solventes, líquidos de lavagem e licores-mãe orgânicos halogenados

R13/ D15

(1)

070304*

outros solventes, líquidos de lavagem e licores-mãe orgânicos

R13/ D15

(1)

070307*

resíduos de destilação e resíduos de reacção halogenados

R13/ D15

(1)

070308*

outros resíduos de destilação e resíduos de reacção

R13/ D15

(1)

070309*

absorventes usados e bolos de filtração halogenados

D15

(1)

070310*

outros absorventes usados e bolos de filtração

D15

(1)

070399

outros resíduos não anteriormente especificados

D15

(1)

07 05 resíduos do FFDU de produtos farmacêuticos
070501*

Líquidos de lavagem e licores-mãe aquosos

R13/ D15

(1)

070503*

solventes, líquidos de lavagem e licores-mãe orgânicos halogenados

R13/ D15

(1)

070504*

outros solventes, líquidos de lavagem e licores-mãe orgânicos

R13/ D15

(1)

070507*

resíduos de destilação e resíduos de reacção halogenados

R13/ D15

(1)

070508*

outros resíduos de destilação e resíduos de reacção

R13/ D15

Quantidade
(t/ ano)
(1)

070509*

absorventes usados e bolos de filtração halogenados

D15

(1)

070510*

outros absorventes usados e bolos de filtração

D15

(1)

070513*

resíduos sólidos contendo substâncias perigosas

D15

(1)

070514

resíduos sólidos não abrangidos em 07 05 13

R13/ D15

(1)

070599

outros resíduos não anteriormente especificados

R13/ D15

(1)

Código LER

Designação LER (Decisão 2014/955/UE)

Código de Operação

07 06 resíduos do FFDU de gorduras, sabões, detergentes, desinfectantes e cosméticos
070601*

Líquidos de lavagem e licores-mãe aquosos

R13/ D15

(1)

070603*

solventes, líquidos de lavagem e licores-mãe orgânicos halogenados

R13

1,09

070604*

outros solventes, líquidos de lavagem e licores-mãe orgânicos

R13

72,36

070607*

resíduos de destilação e resíduos de reacção halogenados

R13/ D15

(1)

070608*

outros resíduos de destilação e resíduos de reacção

R13/ D15

(1)

070609*

absorventes usados e bolos de filtração halogenados

D15

(1)

070610*

outros absorventes usados e bolos de filtração

D15

(1)

070699

outros resíduos não anteriormente especificados

R13/ D15

(1)

07 07 resíduos do FFDU da química fina e de produtos químicos não anteriormente especificados
070701*

Líquidos de lavagem e licores-mãe aquosos

R13/ D15

(1)

070703*

solventes, líquidos de lavagem e licores-mãe orgânicos halogenados

R13/ D15

(1)

070704*

outros solventes, líquidos de lavagem e licores-mãe orgânicos

R13/ D15

(1)

070707*

resíduos de destilação e resíduos de reacção halogenados

R13/ D15

(1)

070708*

outros resíduos de destilação e resíduos de reacção

R13/ D15

(1)

070709*

absorventes usados e bolos de filtração halogenados

D15

(1)

070710*

outros absorventes usados e bolos de filtração

D15

(1)

070799

outros resíduos não anteriormente especificados

R13/ D15

(1)

09 01 resíduos da indústria fotográfica

090101*

banhos de revelação e activação, de base aquosa

D15

Quantidade
(t/ ano)
1,01

090102*

banhos de revelação de chapas litográficas de impressão, de base aquosa

D15

0,31

090103*

banhos de revelação, à base de solventes

D15

0,07

090104*

banhos de fixação

D15

0,94

090105*

banhos de branqueamento e de fixadores de branqueamento

R13/ D15

(1)

090106*

resíduos contendo prata, do tratamento local de resíduos fotográficos

R13

(1)

090107

película e papel fotográfico com prata ou compostos de prata

R13

(1)

090108

película e papel fotográfico sem prata ou compostos de prata

R13

0,01

090199

outros resíduos não anteriormente especificados

D15

0,00

Código LER

Designação LER (Decisão 2014/955/UE)

Código de Operação

15 01 embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados de embalagens, recolhidos separadamente)
150110*

embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas

D15

0,03

150110*

embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas

R13

0,61

D15

0,01

absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente especificados), panos de D15
limpeza e vestuário de protecção, contaminados por substâncias perigosas
150203
absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de protecção, não abrangidos em 15
D15
02 02
16 03 lotes fora de especificação e produtos não utilizados

0,64

160303*

resíduos inorgânicos contendo substâncias perigosas

R13/ D15

(1)

160304

resíduos inorgânicos contendo substâncias perigosas

R13/ D15

(1)

160305*

resíduos orgânicos contendo substâncias perigosas

R13/ D15

(1)

160306

resíduos orgânicos não abrangidos em 16 03 05

R13

(1)

D15

(1)

150111*

embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob pressão, com uma matriz porosa sólida
perigosa (por exemplo, amianto)
15 02 absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de protecção
150202*

(1)

16 05 gases em recipientes sob pressão e produtos químicos fora de uso
160504*

gases em recipientes sob pressão (incluindo halons), contendo substâncias perigosas

160505

gases em recipientes sob pressão, não abrangidos em 16 05 04

D15

Quantidade
(t/ ano)
(1)

160506*

D15

3,02

160507*

produtos químicos de laboratório, contendo ou compostos por substâncias perigosas, incluindo
misturas de produtos químicos de laboratório
produtos químicos inorgânicos de laboratório, contendo ou compostos por substâncias perigosas

D15

(1)

160508*

produtos químicos orgânicos fora de uso, contendo ou compostos por substâncias perigosas

D15

(1)

160509

produtos químicos fora de uso, não abrangidos em 16 05 06, 16 05 07 ou 16 05 08

D15

(1)

Código LER

Designação LER (Decisão 2014/955/UE)

Código de Operação

16 09 substâncias oxidantes
160901*

permanganatos, por exemplo, permanganato de potássio

D15

(1)

160902*

cromatos, por exemplo, cromato de potássio, dicromato de potássio ou de sódio

D15

(1)

160903*

peróxidos, por exemplo, água oxigenada

D15

(1)

160904*

substâncias oxidantes não anteriormente especificadas

D15

(1)

16 10 resíduos líquidos aquosos destinados a tratamento noutro local
161001*

resíduos líquidos aquosos contendo substâncias perigosas

D15

1,97

161002

resíduos líquidos aquosos não abrangidos em 16 10 01

D15

(1)

161003*

concentrados aquosos contendo substâncias perigosas

D15

(1)

161004

concentrados aquosos não abrangidos em 16 10 03

D15

(1)

18 01 resíduos de maternidades, diagnóstico, tratamento ou prevenção de doença em seres humanos
180101

objectos cortantes e perfurantes (excepto 18 01 03)

D15

(1)

180102

partes anatómicas e órgãos, incluindo sacos de sangue e sangue conservado (excepto 18 01 03)

D15

(1)

180103*

resíduos cuja recolha e eliminação está sujeita a requisitos específicos tendo em vista a prevenção de
infecções
resíduos cuja recolha e eliminação está sujeita a requisitos específicos tendo em vista a prevenção de
infecções
resíduos cuja recolha e eliminação não está sujeita a requisitos específicos tendo em vista a
prevenção de infecções (por exemplo, pensos, compressas, ligaduras, gessos, roupas, vestuário
descartável, fraldas)
produtos químicos contendo ou compostos por substâncias perigosas

D15

438,99

D9

6335,27

D9/ D15

21,51

D15

112,06

180103*
180104

180106*

180107

produtos químicos não abrangidos em 18 01 06

D15

Quantidade
(t/ ano)
(1)

180108*

medicamentos citotóxicos e citostáticos

D15

62,44

180109

medicamentos não abrangidos em 18 01 08

D15

19,45

180110*

resíduos de amálgamas de tratamentos dentários

R13

0,17

Código LER

Designação LER (Decisão 2014/955/UE)

Código de Operação

18 02 resíduos da investigação, diagnóstico, tratamento ou prevenção de animais
180201

objectos cortantes e perfurantes (excepto 18 02 02)

D15

(1)

180202*

D15

4,36

D9

27,09

D9/ D15

0,08

180205*

resíduos cuja recolha e eliminação está sujeita a requisitos específicos tendo em vista a prevenção de
infecções
resíduos cuja recolha e eliminação está sujeita a requisitos específicos tendo em vista a prevenção de
infecções
resíduos cuja recolha e eliminação não está sujeita a requisitos específicos tendo em vista a
prevenção de infecções
produtos químicos contendo ou compostos por substâncias perigosas

D15

1,03

180206

produtos químicos não abrangidos em 18 02 05

D15

(1)

180207*

medicamentos citotóxicos e citostáticos

D15

6,59

180208

medicamentos não abrangidos em 18 02 07

D15

(1)

180202*
180203

20 01 fracções recolhidas selectivamente (excepto 15 01)
200131*

medicamentos citotóxicos e citostáticos

D15

(1)

200132

medicamentos não abrangidos em 20 01 31

D15

0,17

D15

(1)

20 03 outros resíduos urbanos e equiparados
200399

resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados.

Quadro II - Armazenamento dos resíduos a tratar na instalação - Resíduos armazenados e respetivas zonagens

Código do parque de
armazenamento (1)

PA1
(ZA1)

PA2
(ZA2)

PA3
(ZA3)

Código LER –
Resíduos
Armazenados (2)
080111*
080117*
080409*
150110*
150111*
150202*
160303*
160305*
160504*
160506*
160601*
161001*
200119*
200121*
200127*
200129*
200133*
200135*
150101
150102
150105
200101
200139
020304
070599

Tipo de recipiente
(3)

Material do
recipiente (4)

Acondicionamento
Número de
recipientes

Capacidade
Recipientes

Unidade Recipiente

Caixa
Jerrican
Outro – Palote
Saco
Tambor

Cartão
Matéria Plástica

66 no total

20, 25, 30, 465,
600

Litros (L)

Caixa

Metal

2 no total

11000

Litros (L)

Barrica
Granel

Cartão,
Matéria Plástica

169 no total

20, 30, 55,
120, 240, 465

Litros (L)

Observações

Código do parque de
armazenamento (1)

PA4
(ZA4)
PA5
(ZA5)

Código LER –
Resíduos
Armazenados (2)
070699
080112
080118
150103
150104
150106
150107
150203
160214
160216
160304
160306
190809
190904
190905
200102
200125
200132
200136
200140
200199
200301
200307
200399
150202*
200199
180103*
180104
180202*

Material do
recipiente (4)

Acondicionamento
Número de
recipientes

Capacidade
Recipientes

Unidade Recipiente

Tambor

Matéria Plástica

68 no total

20 e 60

Litros (L)

Tambor

Matéria Plástica

1451 no total

60

Litros (L)

Tipo de recipiente
(3)

Tambor
Outro – Palote
Tambor

Observações

Código do parque de
armazenamento (1)

PA6
(ZA6)

PA7
(ZA7)

Código LER –
Resíduos
Armazenados (2)
180203
180101
180102
180103*
180106*
180107
180108*
180109
180201
180202*
180205*
180206
180207*
180208
200131*
200132
060101*
060102*
060103*
060104*
060105*
060106*
060199
060201*
060203*
060204*
060205*
060299
060311*

Material do
recipiente (4)

Acondicionamento
Número de
recipientes

Capacidade
Recipientes

Unidade Recipiente

Tambor

Matéria Plástica

1187 no total

60

Litros (L)

Tambor
Jerrican

Material plástica

352 no total

25 a 30

Litros (L)

Tipo de recipiente
(3)

Observações

Código do parque de
armazenamento (1)

Código LER –
Resíduos
Armazenados (2)
060313*
060314*
060315*
060316
060399
060404*
060405*
060499
070101*
070103*
070104*
070107*
070108*
070109*
070110*
070199
070301*
070303*
070304*
070307*
070308*
070309*
070310*
070399
070501*
070503*
070504*
070507*
070508*
070509*
070510*

Tipo de recipiente
(3)

Material do
recipiente (4)

Acondicionamento
Número de
recipientes

Capacidade
Recipientes

Unidade Recipiente

Observações

Código do parque de
armazenamento (1)

Código LER –
Resíduos
Armazenados (2)
070513*
070514
070599
070601*
070603*
070604*
070607*
070608*
070609*
070610*
070699
070701*
070703*
070704*
070707*
070708*
070709*
070710*
070799
090101*
090102*
090103*
090104*
090105*
090106*
090107
090108
090199
150110*
150111*
150202*

Tipo de recipiente
(3)

Material do
recipiente (4)

Acondicionamento
Número de
recipientes

Capacidade
Recipientes

Unidade Recipiente

Observações

Código do parque de
armazenamento (1)

Código LER –
Resíduos
Armazenados (2)
150203
160303*
160304
160305*
160306
160504*
160505
160506*
160507*
160508*
160509
160901*
160902*
160903*
160904*
161001*
161002
161003*
161004
180110*

Tipo de recipiente
(3)

Material do
recipiente (4)

Acondicionamento
Número de
recipientes

Capacidade
Recipientes

Unidade Recipiente

Observações

(1) Código do parque de armazenamento utilizado no preenchimento da primeira coluna do quadro Q41.
(2) Códigos LER inseridos no quadro Q40A.
(3) Tipo de recipiente: Tambor; Jerricane; Caixa; Saco; Embalagem Compósita; Tanque; Arca congeladora ou frigorífica; Embalagem Metálica Leve; Pavilhão/Armazém;
Fossa; Lagoa; Outro (especifique nas Observações); Não Aplicável (justifique nas Observações).
(4) Material do recipiente: Aço; Alumínio; Madeira; Matéria Plástica; Vidro; Porcelana ou Grés; Outro (especifique nas Observações).

MTD's implementadas
BREF Waste Treatment Industries, 2006
Categoria
Gestão ambiental

MTD
MTD1. Sistemas de gestão ambiental

Gestão ambiental

MTD2. Manter registos detalhados das
actividades no local

Implementada
Sim

Sim

Justificação
Sistema de Gestão Ambiental implementado e certificado segundo a norma NP EN ISO 14001.
O SGA compreende os seguintes aspectos:
- A existência de uma política ambiental;
- A aplicação de procedimentos para controlo das actividades;
- A existência de mecanismos de avaliação do desempenho ambiental, monitorização e medição;
- A implementação de acções correctivas e preventivas, face à detecção de desvios.
- A manutenção de registos das actividades;
- A realização de auditorias internas e externas;
- A revisão/ análise periódica do SGA pela gestão de topo;
- A análise de diagramas de fluxo para identificação de aspectos ambientais das actividades;
- A descrição
actualizada
e controlo dos easpectos
ambientais
existentes.
Como
consequência
da implementação
certificação
de um SGA,
mas também de um Sistema de Gestão
da Qualidade e de um Sistema de Gestão da Segurança no Trabalho segundo as normas NP EN ISO 9001 e
OHSAS 18001, todas as atividades com relevância ambiental, de segurança e qualidade são
detalhadamente documentadas e são mantidos registos relativos a essas atividades.
Existencia de um conjunto de procedimentos documentados e instruções de trabalho relativos a boas
práticas de gestão ambiental, segurança e qualidade assim como programas de formação especificos para
os colaboradores, na sequencia da aplicação das normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001.

Gestão ambiental

MTD3. Implementação de um
Sim
procedimento de boas práticas internas

Gestão ambiental

MTD4. Existência de uma relação
Sim
privilegiada com o cliente/ produtor dos
resíduos

A relação entre a Ambimed e o cliente/ produtor começa na fase de preparação de proposta de serviço,
através de um levantamento de necessidades. Posteriormente, é designado um gestor de cliente (técnico
superior qualificado) para acompanhamento técnico do cliente, o qual assegura:
- Visitas técnicas para implementação do serviço;
- Reuniões periódicas de rotina/ acompanhamento;
- Formação a todos os intervenientes do sistema de gestão de resíduos;
- Visitas técnicas e de apoio;
- Controlo de qualidade do serviço junto do cliente;
- Recepção, resolução e resposta a não conformidades/ reclamações;
- Análise de documentos emitidos (guias, relatórios)
- Realização de auditorias ao sistema de gestão de resíduos.

Gestão ambiental

MTD5. Disponibilidade de pessoal
qualificado

A Unidade dispõe de pessoal com a competência e formação necessária, conforme o definido nos
requisitos para cada função. São ainda realizadas, periodicamente, ações de formação especificas tendo
em conta a função/ atividade, e tendo em conta as necessidades de formação identificadas.

Sim
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MTD's implementadas
BREF Waste Treatment Industries, 2006
Categoria
Melhor conhecimento dos
resíduos sujeitos a tratamento

MTD
MTD6. Conhecimento detalhado dos
resíduos sujeitos a tratamento

Melhor conhecimento dos
resíduos sujeitos a tratamento

MTD7. Implementação de um
procedimento de pré-aceitação

Sim

Melhor conhecimento dos
resíduos sujeitos a tratamento

MTD8. Implementação de um
procedimento de aceitação

Sim

Melhor conhecimento dos
resíduos sujeitos a tratamento

MTD9. Implementação de diferentes
procedimentos de amostragem

Sim

Melhor conhecimento dos
resíduos sujeitos a tratamento

MTD10. Existência de uma unidade de
recepção

Sim

Resíduos após tratamento

MTD11. Análise dos resíduos após
tratamento

Sim

Sistemas de gestão

MTD12. Rastreabilidade no tratamento Sim
dos resíduos
MTD13. Regras de mistura/
Não
homogeneização

Sistemas de gestão

Implementada
Sim

Justificação
Identificação da origem dos resíduos nos contentores, ao nível do serviço produtor.
Previamente à receção dos resíduos, é verificada a sua conformidade com os requisitos da licença da
instalação, tendo por base informação sobre o processo de geração do resíduo, a sua composição física e
química, bem como outras informações necessárias para avaliar a sua adequação ao processo de
tratamento previsto.
São disponibilizados aos clientes da Ambimed:
- As especificações técnicas e condições de acondicionamento / admissão dos resíduos;
- Procedimentos e cartazes informativos sobre triagem e acondicionamento de resíduos;
- Formação local em sala e/ou junto dos locais de produção sobre triagem e acondicionamento de
resíduos.
É ainda assegurado:
- A gestão e optimização de rotas no transporte, o que permite enquadrar o movimento e quantidade de
resíduos rececionados à atividade diária das instalações e às capacidades de tratamento e armazenamento;
- Os resíduos são transportados desde o cliente até às instalações em contentores estanques e herméticos,
homologados para o acondicionamento e transporte de resíduos perigosos, quando aplicável;
- A abertura de contentores reutlizáveis com eventual deteção visual de não conformidades resultantes de
má triagem de resíduos no cliente.
Para uma correta triagem e acondicionamento dos resíduos no produtor, em função da sua perigosidade,
são disponibilizados aos clientes da Ambimed, procedimentos escritos e, sempre que se justifique, é
ministrada formação, tal como referido no ponto anterior.
Na receção dos resíduos na instalação, os contentores com resíduos são encaminhados em função da
identificação do tipo de resíduos que acondicionam.
No que se refere aos resíduos hospitalares com risco biologico associado, não é viável a realização de
procedimentos de amostragem antes do tratamento, pois a manipulação destes resíduos comporta riscos
para a saúde pública.
Existência de procedimentos escritos para a receção e gestão dos resíduos temporariamente armazenados.
A "zona de receção" possui de pavimento impermeabilizado com sistema de drenagem adequado.
Os contentores/ recipientes de resíduos estão devidamente identificados, quanto ao seu conteúdo e
origem, através de etiquetagem adequada ou pela cor do contentor, no que se refere ao tipo de resíduo.

Controlo da eficácia do processo de tratamento, utilizando o indicador biológico B. stearotermophillus.
Todas as atividades são documentadas detalhadamente, mediante o estabelecimento de sistemas de
informação que asseguram o inventário de resíduos e o funcionamento da instalação.
Não aplicável. Não é efectuada a mistura de resíduos.
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Categoria
Sistemas de gestão

MTD
MTD14. Procedimentos de segregação e Sim
compatibilidade

Sistemas de gestão

MTD15. Eficiência do tratamento de
resíduos

Sim

Implementada

Justificação
A aplicação de procedimentos de segregação de resíduos desenvolve-se desde o cliente, através de
formação, disponibilização de pessoal qualificado, manuais de procedimentos e recipientes adequados, até
ao tratamento dos resíduos na instalação (conforme o já descrito em pontos anteriores).
Todas as fases de recolha, transporte e tratamento de resíduos são suportadas por procedimentos
documentados.
Os resíduos são acondicionados e armazenados, tendo em consideração regras de incompatibilidade
química, de forma a prevenir reacções indesejáveis.

A Ambimed dispõe de várias formas de monitorização do tratamento dos resíduos, nomeadamente:
Monitorização paramétrica: cada ciclo de tratamento é monitorizado pelo equipamento de controlo do
autoclave e todos os dados relativos a pressão, temperatura e duração do ciclo são registados, em tempo
real e em contínuo. O equipamento efectua o controlo dos parâmetros por microprocessador com
“impressão” contínua de dados sobre os diferentes estádios do ciclo de autoclavagem.
Indicadores biológicos: A EPA recomenda a utilização do B. stearotermophillus como indicador biológico
para o controlo de métodos de tratamento térmico. A Ambimed realiza este tipo de controlo
quinzenalmente e de forma aleatória, utilizando Viais de B. Stearotermophillus.
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Categoria
Sistemas de gestão

MTD
MTD16. Plano de gestão de acidentes

Sim

Sistemas de gestão

MTD17. Registo diário de incidentes

Sim

Sistemas de gestão

MTD18. Planos de gestão do ruído e das Não
vibrações
MTD19. Desactivação da instalação
Sim

Sistemas de gestão

Gestão de utilidades e matérias- MTD20. Consumo e produção de
primas
energia

Implementada

Sim

Justificação
As boas práticas para prevenir emergências e as formas de actuar em caso de emergência encontram-se
descritas nos procedimentos do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança da Ambimed,
implementado e certificado de acordo com as normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001,
nomeadamente no Manual de Emergências, que é distribuído a todos os colaboradores.
Encontra-se definida uma estrutura orgânica interna para resposta a emergências e periodicamente são
realizados simulacros.
A prevenção de emergências assenta ainda na sensibilização dos colaboradores para práticas correctas e na
formação sobre medidas de prevenção e resposta a emergências.
Existência de um registo diário da actividade na Unidade, que reflecte as condições de funcionamento e
operação geral da Unidade e dos equipamentos relevantes.
Sempre que ocorre um incidente/ anomalia é feito um registo de ocorrência.
Todas as ocorrências registadas são encaminhadas, tratadas e constituem alvo de análise estatística.
Não aplicável. De acordo com as medições ambientais de ruído realizadas, não se trata de uma actividade
ruidosa nem geradora de vibrações.
As instalações ao fim de alguns anos ficam sob a alçada da Braval e nessa fase o seu uso será definido por
essa instituição. De qualquer modo, estão previstas algumas acções preventivas relacionadas com os
equipamentos, higienização das instalações e gestão de resíduos,d escritas no plano de desativação da
instalação.
Realizada uma auditoria energética em 2015, pelo ISQ, no âmbito DL 68/2015. Do relatório de auditoria
constam propostas de Medidas de Utilização Racional de Energia e Recomendações de Utilização Racional
de Energia.
Das medidas e recomendações propostas, foram implementadas as seguintes:
- Afinação do queimador da caldeira - afinados e revistos de 2 em 2 meses;
- Substituição das lâmpadas de iluminação exterior por lâmpadas fluorescente compacta - a substituição
está a ser efetuada de forma faseada (atualmente cerca de 80 % das luminárias da Instalação já foram
substituídas por LEDS).
- Ações/cuidados de carácter geral a ter em conta na iluminação;
- Substituição de motores convencionais por motores de alto rendimento IE3, após o seu fim de vida;
- Otimização do funcionamento dos tanques de água da lavagem de contentores

Gestão de utilidades e matérias- MTD21. Eficiência energética
primas

Sim

Gestão de utilidades e matériasprimas
Gestão de utilidades e matériasprimas

MTD22. Aferição do desempenho
interno
MTD23. Utilização de resíduos como
matéria-prima

Sim

Monitorização dos consumos, avaliação de desvios e evolução e realização de auditorias energéticas.

Não

Não aplicável. Tendo em conta os sistemas actuais e as caracteristicas (humidade, heterogeneidade, etc.)
de materiais dos resíduos tratados não se prevê actualmente que sejam utilizados como matérias primas.

Armazenamento e
manuseamento

MTD24. Técnicas gerais de
armazenamento

Sim

Existência de zonas distintas para o armazenamento temporário das diferentes tipologias de resíduos.

Armazenamento e
manuseamento
Armazenamento e
manuseamento
Armazenamento e
manuseamento

MTD25. Sistemas de contenção

Sim

Existência de locais de armazenamento impermeabilizados e munidos de sistemas de retenção.

MTD26. Marcação das condutas

Não

Não aplicável. A actividade não comporta este tipo de infraestrutras.

MTD27. Armazenamento/ acumulação
de resíduos

Sim

Os resíduos são armazenados em zonas distintas consoante o tipo de resíduos e tendo em conta a sua
compatibilidade. Para além disso, é efetuada uma gestão dos resíduos armazenados temporariamente.
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Categoria
Armazenamento e
manuseamento

MTD
MTD28. Técnicas genéricas de
manuseamento

Sim

Armazenamento e
manuseamento

Justificação
Existência de procedimentos documentados relativos ao processamento e armazenamento de resíduos,
operações de carga e descarga.

Não

Não aplicável. Não é efectuada a mistura de resíduos.

Armazenamento e
manuseamento

MTD29. Técnicas de
agrupamento/mistura de resíduos
acondicionados
MTD30. Guia de segregação para o
armazenamento

Sim

O armazenamento de resíduos é diferenciado e facilmente identificado para cada tipo de resíduo tendo
em conta a sua compatibilidade.
Existem procedimentos documentados sobre o armazenamento diferenciado dos resíduos.

Armazenamento e
manuseamento

MTD31. Técnicas para manuseamento
de resíduos contentorizados

Sim

Os resíduos serão armazenados em contentores em áreas cobertas e ventiladas, protegidos da luz e calor
.Os resíduos hospitalares do Grupo IV são armazenados em armazéns refrigerados, de forma a minimizar a
produção de odores e a alteração das características dos resíduos.
Existem instruções de trabalho específicas sobre o manuseamento e armazenamento diferenciado das
diferentes tipologias de resíduos.

Outras técnicas comuns não
mencionadas anteriormente

MTD32. Utilização de sistemas de
Sim
ventilação durante as operações de
corte, trituração e crivagem.
MTD33. Encapsulação das operações de Não
corte e trituração de resíduos especiais

Operação de trituração dos resíduos tratados, em área protegida e ventilada.

MTD34. Processos de lavagem

Não

Não aplicável. A operação de reutilização das águas de lavagem após processo de tratamento, não é
tecnicamente viável tendo em conta uma análise custo-beneficio. No entanto, existe na instalação um
sistema de recirculação de água que contribui para uma redução do consumo de água de 60 a 70%.

Não

Não aplicável. Não são utilizados equipamentos deste tipo.

Sim

O armazenamento de resíduos líquidos é efectuado em local específico fechado e dotado de sistema de
extracção de ar.

Sim

O armazenamento de resíduos líquidos é efectuado em local específico fechado e dotado de sistema de
extracção de ar.

Não

Não aplicável. Não são utilizados equipamentos de tratamento de gases, dado que os efluentes gasosos
gerados apresentam um caudal e valores de emissão pouco significativos (abaixo dos VEA estabelecidos).

Tratamentos das emissões para MTD39. Sistemas de depuração para os Não
a atmosfera
principais efluentes gasosos inorgânicos

Não aplicável. Não são utilizados equipamentos de tratamento de gases, dado que os efluentes gasosos
gerados apresentam um caudal e valores de emissão pouco significativos (abaixo dos VEA estabelecidos).

Outras técnicas comuns não
mencionadas anteriormente
Outras técnicas comuns não
mencionadas anteriormente

Tratamentos das emissões para
a atmosfera
Tratamentos das emissões para
a atmosfera

MTD35. Utilização de tanques, cubas e
reservatórios enterrados abertos
MTD36. Sistemas de confinamento com
extracção para unidades adequadas de
redução das emissões.
Tratamentos das emissões para MTD37. Sistemas de extracção
a atmosfera
adequadamente dimensionados para
alguns tipos de armazenamento e de
tratamentos
Tratamentos das emissões para MTD38. Operação e manutenção do
a atmosfera
equipamento de redução das emissões

Implementada

Não aplicável. Os resíduos existentes desta natureza (resíduos líquidos perigosos) não são sujeitos a este
tipo de operações.
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Categoria
Tratamentos das emissões para
a atmosfera
Tratamentos das emissões para
a atmosfera
Gestão das águas residuais
Gestão das águas residuais

Gestão das águas residuais

Gestão das águas residuais
Gestão das águas residuais
Gestão das águas residuais
Gestão das águas residuais
Gestão das águas residuais
Gestão das águas residuais

Gestão das águas residuais

Gestão das águas residuais

Gestão das águas residuais

MTD
MTD40. Procedimentos para a detecção
e reparação de fugas
MTD41. Redução das emissões de
compostos orgânicos voláteis e de
partículas para a atmosfera
MTD42. Utilização da água e sua
contaminação
MTD43. Especificação adequada dos
efluentes ao sistema de tratamento de
efluentes no local ou aos critérios de
descarga
MTD44. Procedimentos para evitar que
os efluentes contornem os sistemas de
tratamento da instalação
MTD45. Recolha de águas residuais

Sim

Justificação
Manutenção preventiva periódica ao sistema de geração de vapor, permitindo a detecção de eventuais
fugas de gases.
Cumprimento dos VEA estabelecidos.

Sim

Sistemas separativos de drenagem de águas residuais do processo e de águas pluviais.

Sim

As águas residuais resultantes da atividade são totalmente encaminhados para a ETAR da Braval. São
realizadas analises periodicas.

Sim

Os efluentes resultantes da actividade são totalmente encaminhados para o colector da Braval.

Sim

Existência de bacias de retenção na envolvente da zona suja e nos armazéns de resíduos líquidos perigosos.

MTD46. Segregação dos diferentes tipos
de águas residuais
MTD47. Impermeabilização em betão
de todas as áreas de tratamento.
MTD48. Recolha de águas pluviais
MTD49. Reutilização de águas residuais
tratadas e de águas pluviais
MTD51. Identificação das principais
substâncias e produtos perigosos dos
efluentes tratados
MTD52. Técnicas adequadas de
tratamento das águas residuais para
cada tipo de águas residuais.
MTD54. Principais substâncias e
produtos das águas residuais tratadas

Sim

Sistemas separativos de drenagem de águas residuais do processo e de águas pluviais.

Sim

Impermeabilização do pavimento em toda a área de tratamento.

Não
Não
Sim

Previsto a realização de um estudo de recolha de águas pluviais
Águas residuais tratadas - as características/composição das águas residuais tratadas não permitem a sua
reutilização.
Análise periodica dos parâmetros de qualidade das águas residuais.

Sim

Todas as águas residuais do processo são encaminhadas para a ETAR da Braval.

Sim

Análise periodica dos parametros de qualidade da água.

MTD55. Descarga de águas residuais

Sim

Todas as águas residuais do processo são encaminhadas para o colector dda Braval.

Sim

A gestão de resíduos encontra-se planeada no que se refere às técnicas de recolha e acondicionamento nas
várias zonas de produção e identificação LER dos resíduos produzidos, através de instruções de trabalho
apropriadas. Existe ainda um procedimento de gestão operacional que prevê para cada resíduo o
encaminhamento e destino final, incluindo previsão de operadores e locais de destino.

Gestão dos resíduos produzidos MTD57. Planeamento da gestão de
resíduos produzidos

Implementada
Sim
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Categoria
MTD
Gestão dos resíduos produzidos MTD58. Utilização de embalagens
reutilizáveis

Gestão dos resíduos produzidos MTD59. Reutilização de “tambores”,
contentores

Implementada
Sim

Sim

Justificação
Reutilização de embalagens, nomeadamente:
- reutilização de algumas embalagens de detergentes e desinfectantes utilizados na higienização de
equipamentos e instalações;
- reutilização de paletes de madeira e palotes de plástico, para acondicionamento e transporte de
contentores.
A maior parte dos contentores de resíduos (GIII e GIV) são reutilizados após higienização, mantendo as
condições necessárias para assegurar uma nova operação de acondicionamento.

Gestão dos resíduos produzidos MTD60. Existência de um inventário dos Sim
resíduos no local

Todos os resíduos rececionados e tratados são inventariados, através de registos manuais e informatizados.

Gestão dos resíduos produzidos MTD61. Reutilização de resíduos de
uma actividade/processo de tratamento
como matéria prima para uma outra
atividade
Contaminação de solos
MTD62. Preparação e manutenção da
superfície das áreas operacionais
Contaminação de solos
MTD63. Impermeabilização da
superfície das áreas operacionais e
redes de drenagem.
Contaminação de solos
MTD64. Redução da dimensão da
unidade de tratamento e do uso de
reservatórios/tubagem enterrados

Sim

Reutilização de papel usado na área administrativa. Tendo em conta os sistemas atuais e as carateristicas
(humidade, heterogeneidade, etc.) de materiais dos resíduos tratados não se prevê atualmente que sejam
utilizados como matérias primas.

Sim

Existência de meios de limpeza e contenção de derrames em todas as áreas operacionais.

Sim

As áreas operacionais serão impermeabilizadas e abrangidas pela rede de drenagem de águas residuais.

Não

Operacionalmente não é aplicável a redução das instalações.

Tratamento físico-químico dos
resíduos sólidos
Tratamento físico-químico dos
resíduos sólidos
Tratamento físico-químico dos
resíduos sólidos

MTD85. Insolubilização de metais
alcalinos
MTD86. Lixiviabilidade dos compostos
inorgânicos
MTD87. Restrição da aceitação de
resíduos a tratar por solidificação/
imobilização
MTD88. Sistemas confinados

Não

Não aplicável à actividade da Ambimed.

Não

Não aplicável à actividade da Ambimed.

Não

Não aplicável à actividade da Ambimed.

Sim

Locais de carga e descarga de resíduos devidamente demarcados.

MTD89. Sistemas de redução da
poluição na carga e descarga dos
resíduos a tratar

Sim

Existência de meios de contenção e limpeza de derrames disponiveis nos locais de carga e descarga de
resíduos.

Tratamento físico-químico dos
resíduos sólidos
Tratamento físico-químico dos
resíduos sólidos

Página 7 de 11

MTD's implementadas
BREF Waste Treatment Industries, 2006
Categoria
Tratamento físico-químico dos
resíduos sólidos

MTD
MTD90. Resíduos sólidos destinados a
aterro

Implementada
Sim

Justificação
Os resíduos hospitalares Grupo III são sujeitos a um tratamento físico-químico por autoclavagem, que
consiste numa "esterilização" ou descontaminação microbiológica dos resíduos por vapor saturado a alta
temperatura e em sobrepressão. Este processo não produz efluentes ou resíduos perigosos e garante
resultados de inocuidade dos efluentes através do seu tratamento integrado no próprio sistema de
autoclavagem e esteriliza o ar expulso da câmara, por acção de uma filtragem especial, através de um filtro
HEPA e esterilização do ar que passa no filtro, sujeitando-o também, à mesma acção de esterilização com
vapor e temperatura.
Depois de tratados e esterilizados, os resíduos são sujeitos a um processo de trituração e compactação
antes da sua deposição em aterro sanitário, contribuindo assim para a redução do espaço ocupado em
aterro, o que beneficia a maximização do tempo de vida útil do aterro onde são depositados os resíduos.
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Categoria
MTD
Armazenamento de contentores Gestão da segurança e dos riscos
com substâncias perigosas

Implementada
Sim

Armazenamento de contentores Formação e responsabilidade
com substâncias perigosas

Sim

Armazenamento de contentores Armazenamento
com substâncias perigosas

Sim

Armazenamento de contentores Separação e segregação
com substâncias perigosas

Sim

Armazenamento de contentores Contenção de fugas
com substâncias perigosas

Sim

Justificação
As boas práticas para prevenir emergências e as formas de actuar em caso de emergência encontram-se
descritas nos procedimentos do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança da Ambimed,
implementado e certificado de acordo com as normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001,
nomeadamente no Manual de Emergências, aprovado pelo ANPC, que é distribuído a todos os
colaboradores. Nestes procedimentos estão contemplados, entre outros, os cenários de emergência
relacionados com o armazenamento de substâncias perigosas.
A prevenção de emergências assenta ainda na sensibilização dos colaboradores e fornecedores para
práticas correctas e na formação sobre medidas de prevenção e resposta a emergências.
No sentido de testar a capacidade de resposta às emergências, é estabelecido anualmente um programa
de simulacros. Os simulacros são realizados com o objectivo de avaliar os seguintes aspectos: o
funcionamento e eficiência dos sistemas de aviso e comunicações durante a emergência; a rapidez de
resposta dos grupos de emergência e a capacidade de minimizar impactes ambientais; a aplicação dos
procedimentos de actuação, o funcionamento dos mesmos e a sua eficácia.
No processo de integração de novos operadores de resíduos é disponibilizada formação nas seguintes
áreas, entre outras: condições que devem ser respeitadas na descarga, recepção, manuseamento e
armazenamento de substâncias perigosas; boas praticas ambientais, riscos profissionais; procedimentos de
segurança; emergências (prevenção, atuação e funções na estrutura de emergência); primeiros socorros.
Para além disso, anualmente é estabelecido um plano de formação, com base no levantamento de
necessidades de cada departamento da empresa.
As substâncias perigosas são armazenados em armazém dedicado com as seguintes caracteristicas:
ventilação; sistemas de contenção de derrames; paredes e pavimento em material liso, lavável e
impermeável; sinalização de segurança. Dentro do armazém, os recipientes com substâncias perigosas são
colocados nos locais identificados para o efeito, tendo em conta as incompatibilidades entre substâncias.
Para prevenir acidentes decorrentes de eventuais derrames, os recipientes, são colocados sobre paletes
com grelha e bacia de retenção que impedem qualquer tipo de derrame ou escorrência para o pavimento
circundante. Na delimitação do piso do armazém existe ainda uma grelha, com caleira ligada a uma bacia
de retenção, que fornece mais um nível de segurança acrescida e de contenção de potenciais derrames.
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Categoria
MTD
Armazenamento de contentores Equipamento de combate a incêndios
com substâncias perigosas

Armazenamento de contentores Prevenção de incêndios
com substâncias perigosas

Implementada
Sim

Sim

Justificação
As instalações dispõem no seu interior de meios próprios de intervenção que permitem a actuação
imediata sobre focos de incêndio pelos seus ocupantes e que facilitam aos bombeiros o lançamento rápido
das operações de socorro. Para atuação em caso de incêndio existem os seguintes meios de 1.ª
intervenção: extintores portáteis e 1 extintor móvel. Os extintores encontram-se instalados em locais bem
visíveis, convenientemente sinalizados, colocados em suporte próprio de modo a que o seu manípulo fique
a uma altura não superior a 1,2 m do pavimento e devidamente dimensionados e adequadamente
distribuídos.
No armazém das substâncias perigosas existe um sistema de extinção automática, que tem como objectivo
a circunscrição e extinção de um incêndio, accionado automaticamente por chama através de detectores
ópticos (sistema de Sprinklers).
O edifício é servido por uma via de acesso devidamente adequada a veículos de socorro em caso de
incêndio e que comunica directamente e permanentemente com a principal via de comunicação da Braval.
Esta via permite o acesso às fachadas principais de modo a permitir a aproximação, manobra e o
estacionamento das viaturas dos bombeiros, podendo estacionar a menos de 30 metros de uma das saídas
dos edifícios que integram os caminhos de evacuação.
A via principal de acesso ao edifício permite o acesso directo através dos pontos de penetração existentes
nas fachadas de modo a facilitar a entrada directa dos bombeiros aos diversos compartimentos e a todos
os níveis que os seus meios manuais ou mecânicos atinjam.
A disponibilidade da água para abastecimento dos veículos de socorro no combate a um incêndio é
assegurada por bocas-de-incêndio existente a cerca de 200 metros da entrada da Instalação e por um
acoplamento STORZ para ligação rápida das mangueiras dos veículos de socorro, situada na entrada da
Para prevenir um cenário de incêndio decorrente do armazenamento de substâncias perigosas, estão
estabelecidas os seguintes procedimentos:
o Não fumar ou foguear nas instalações da Ambimed;
o Assegurar a ligação da extracção localizada, de modo a impedir a acumulação perigosa de gases ou
vapores;
o Assegurar o encerramento de todos os recipientes, de modo a evitar que os locais de trabalho sejam
inundados pelos cheiros, gases ou vapores;
o Garantir a correcta identificação de todos os recipientes;
o Assegurar que os recipientes se encontrem empilhados sobre bases resistentes e em as bacias de
retenção;
o Manter os recipientes armazenados nos locais identificados para o efeito, atendendo à
imcompatibilidade entre produtos.
Estes procedimentos encontram-se descritos nos documentos do Sistema de Gestão da Qualidade,
Ambiente e Segurança, que são distribuidos aos colaboradores e fornecedores da Ambimed,
nomeadamente fornecedores de serviços e manutenção.
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MTD's implementadas
BREF General Principles of Monitoring, 2003
Categoria
Monitorização

MTD
Medições directas

Implementada
Sim

Justificação
Efectuada monitorização ambiental às águas residuais e emissões gasosas da instalação, através de
medições directas descontinuas, aos parametros estabelecidos na legislação aplicável.
A monitorização é efectuada recorrendo a laboratórios externos acreditados para o efeito e com
equipamentos devidamente calibrados.

Parametros substitutos

Sim

Utilização de cálculos através de
factores de emissão
Avaliação da conformidade com os
requisitos
Relatórios sobre os resultados da
monitorização

Sim

Utilização de factores de emissão para a determinação de emissões provenientes das caldeiras.

Sim

Verificação do cumprimento dos valores limite estabelecidos na licença.

Sim

Envio dos relatórios da monitorização ambiental para as autoridades competentes, de acordo com o
estabelecido nalegislação aplicável.
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n.º atribuído de
acordo com o BREF ou
documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

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

Sim

Sistema de Gestão Ambiental implementado e certificado segundo a norma NP EN
ISO 14001:2015.
O SGA compreende os seguintes aspectos:
- A existência de uma política ambiental;
- A aplicação de procedimentos para controlo das actividades;
- A existência de mecanismos de avaliação do desempenho ambiental,
monitorização e medição;
- A implementação de acções correctivas e preventivas, face à detecção de desvios.
- A manutenção de registos das actividades;
- A realização de auditorias internas e externas;
- A revisão/ análise periódica do SGA pela gestão de topo;
- A análise de diagramas de fluxo para identificação de aspectos ambientais das
actividades;
- A descrição actualizada e controlo dos aspectos ambientais existentes.

1. CONCLUSÕES MTD GERAIS
1.1. Desempenho ambiental geral

1.

2.

Aderir e Implementar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA).

A fim de melhorar o desempenho ambiental geral da instalação, constitui MTD o recurso às técnicas
a seguir indicadas.

a

b

c

d

Estabelecer e pôr em prática procedimentos de caracterização e pré-aceitação dos resíduos

Estabelecer e pôr em prática procedimentos de aceitação dos resíduos

Estabelecer e pôr em prática um inventário e um sistema de rastreio dos resíduos

Estabelecer e pôr em prática um sistema de gestão da qualidade do produto

Sim

Sim

Sim

A implementar

Previamente à receção dos resíduos, é efetuada a caracterização dos resíduos e é
verificada a sua conformidade com os requisitos da licença da instalação, tendo por
base a informação fornecida pelo produtor, nomeadamente informação sobre o
processo de geração do resíduo, a sua composição física e química, bem como
outras informações necessárias para avaliar a sua adequação ao processo de
tratamento previsto.

Disponibilizado previamente aos clientes/ produtores de resíduos os seguintes
documentos "Critérios admissibilidade de resíduos hospitalares" e "Procedimento
para Acondicionamento e Identificação de Resíduos Liquidos Perigosos", com as
especificações técnicas e condições de acondicionamento/ admissão dos resíduos.
Para além destes documentos são ainda disponibilizados aos clientes cartazes de
triagem e, sempre que se justifique, é ministrada formação. Na instalação, estes
documentos encontram-se disponíveis em suporte de papel, para além de se
encontrar na intranet da empresa - Steripoint.
Na receção dos resíduos na instalação, é verificada a conformidade da carga de
resíduos com os critérios de admissão e, nos casos de recusa de cargas de
resíduos é efetuada a respectiva notificação às autoridades competentes, conforme
o previsto nas instruções de trabalho atualmente em vigor na empresa (PO3.IT.1 e
WI4-400-02)

Todas as atividades são documentadas detalhadamente, mediante o
estabelecimento de sistemas de informação que asseguram o inventário de resíduos
e o funcionamento da instalação. A Ambimed dispõe de uma base de dados (Portal
Ambimed), onde se encontram disponíveis os dados referentes aos resíduos que
dão entrada na instalação, assim como quanto aos resíduos enviados para
tratamento noutras instalações. Esta base de dados disponibiliza informação quanto
ao código LER, produtor, quantitativos, código de operação, destino final, entre
outros. No entanto o sistema informatico carece ainda de algumas melhorias, no
que diz respeito à rastreabilidade, que se encontram em implementação.

Sim

A Ambimed dispõe de várias formas de monitorização do tratamento dos resíduos,
nomeadamente:
Monitorização paramétrica: cada ciclo de tratamento é monitorizado pelo
equipamento de controlo do autoclave e todos os dados relativos a pressão,
temperatura e duração do ciclo são registados, em tempo real e em contínuo. O
equipamento efectua o controlo dos parâmetros por microprocessador com
“impressão” contínua de dados sobre os diferentes estádios do ciclo de
autoclavagem.
Indicadores biológicos: A EPA recomenda a utilização do B. stearotermophillus
como indicador biológico para o controlo de métodos de tratamento térmico. A
Ambimed realiza este tipo de controlo quinzenalmente e de forma aleatória,
utilizando Viais de B. Stearotermophillus.

e

Garantir a separação dos resíduos

Sim

Os contentores/ recipientes de resíduos estão devidamente identificados, quanto ao
seu conteúdo e origem, através de etiquetagem adequada ou pela cor do contentor,
no que se refere ao tipo de resíduo.Na receção dos resíduos na instalação, os
contentores com resíduos são encaminhados para tratamento e/ou armazenamento
temporário nos locais designados e identificados para o efeito, em função da
identificação do tipo de resíduos que acondicionam.

f

Garantir a compatibilidade dos resíduos antes da mistura dos mesmos

Sim

A aplicação de procedimentos de segregação de resíduos desenvolve-se desde o
cliente, através de formação, disponibilização de pessoal qualificado, manuais de
procedimentos e recipientes adequados, até ao tratamento dos resíduos na
instalação (conforme o já descrito em pontos anteriores).
Os resíduos são acondicionados e armazenados, tendo em consideração regras de
incompatibilidade química, de forma a prevenir reacções indesejáveis.

Não aplicável

Não é efetuada a triagem dos resíduos na instalação. Para uma correta triagem e
acondicionamento dos resíduos no produtor, em função da sua perigosidade, são
disponibilizados aos clientes da Ambimed, procedimentos escritos e, sempre que se
justifique, é ministrada formação, tal como referido nos pontos anteriores.
Na receção dos resíduos na instalação, os contentores com resíduos são
encaminhados em função da identificação do tipo de resíduos que acondicionam.

g

Triagem dos resíduos sólidos à entrada da instalação

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro da
gama de VEA/VCA

Calendarização da
implementação (mês.ano)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Indústrias de Tratamento de Resíduos | Data de adoção: 08/2018 | Versão: 24.01.2019
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta à Decisão de Execução (UE) 2018/1147.
n.º atribuído de
acordo com o BREF ou
documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

3.

A fim de facilitar a redução das emissões para o meio aquático e para a atmosfera, constitui MTD estabelecer e manter atualizado um inventário dos fluxos de águas
residuais e de efluentes gasosos, integrado no sistema de gestão ambiental, que incorpore os elementos previstos no documentos conclusões MTD.

Sim

4.

A fim de reduzir o risco ambiental associado ao armazenamento de resíduos, constitui MTD o recurso às técnicas a seguir indicadas.

Sim

A ser efetuada a monitorização de emissões de águas residuais e efluentes
gasosos, integrado no sistema de gestão ambiental da empresa, no âmbito do
desempenho ambiental da instalação.

a

Otimização do local de armazenamento

Sim

Existência de zonas distintas para o armazenamento temporário das diferentes
tipologias de resíduos.

b

Adequação da capacidade de armazenamento

Sim

Existência de zonas distintas para o armazenamento temporário das diferentes
tipologias de resíduos. Para além disso, é efetuada uma gestão dos resíduos
armazenados temporariamente, de modo a assegurar o cumprirmento da
capacidade instantanea de armazenamento da instalação.

c

Segurança das operações de armazenamento

Sim

Os resíduos são armazenados em zonas distintas consoante o tipo de resíduos e
tendo em conta a sua compatibilidade.
Os resíduos serão armazenados em contentores em áreas cobertas e ventiladas,
protegidos da luz e calor .Os resíduos hospitalares do Grupo IV são armazenados
em armazéns refrigerados, de forma a minimizar a produção de odores e a
alteração das características dos resíduos.
Os locais de armazenamento possuem pavimentos impermeabilizados e são
munidos de sistemas de retenção.
Existem instruções de trabalho específicas sobre o manuseamento e
armazenamento diferenciado das diferentes tipologias de resíduos.

d

Área separada para armazenamento e manuseamento de resíduos perigosos embalados

Sim

Existência de zonas distintas para o armazenamento temporário das diferentes
tipologias de resíduos.

Sim

Existência de procedimentos documentados relativos ao processamento e
armazenamento de resíduos, operações de carga e descarga.

A fim de reduzir o risco ambiental associado ao manuseamento e à transferência de resíduos, constitui MTD estabelecer e pôr em prática procedimentos de manuseamento
e de transferência.

5.

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

1.2. Monitorização

6.

No que respeita às emissões relevantes para o meio aquático identificadas no inventário dos fluxos de águas residuais (cf. MTD 3), constitui MTD a monitorização dos
parâmetros de processo fundamentais (nomeadamente caudal, pH, temperatura, condutividade e CBO das águas residuais) nos pontos fundamentais (por exemplo à
entrada e/ou à saída do pré-tratamento, à entrada do tratamento final e no ponto de descarga, à saída da instalação).

Não aplicável

Todas as águas residuais do processo são descarregadas no colector do Eco
Parque da Braval e encaminhadas para a ETAL da Braval. Periodicamente, e
conforme autorização de descarga emitida pela Braval, é efetuada a monitorização
das águas residuais, antes da descarga no colector do Parque. É efetuada a
monitorização dos parametros caudal, pH, temperatura e CBO.

7.

Constitui MTD a monitorização, no mínimo com a frequência indicada nas conclusões MTD, das emissões para o meio aquático, em conformidade com as normas EN. Na
falta de normas EN, constitui MTD a utilização de normas ISO, normas nacionais ou outras normas internacionais que garantam a obtenção de dados de qualidade científica
equivalente.

Não aplicável

Conforme o descrito no ponto anterior, não são efetuadas emissões para o meio
aquatico.

8.

Constitui MTD a monitorização, no mínimo com a frequência indicada nas conclusões MTD, das emissões canalizadas para a atmosfera, em conformidade com as normas
EN. Na falta de normas EN, constitui MTD a utilização de normas ISO, normas nacionais ou outras normas internacionais que garantam a obtenção de dados de qualidade
científica equivalente.

9.

Constitui MTD monitorizar, pelo menos anualmente, as emissões difusas de compostos orgânicos para a atmosfera provenientes da regeneração de solventes usados, da
descontaminação com solventes de equipamentos que contenham POP e do tratamento físico-químico de solventes para valorização do poder calorífico destes, recorrendo
a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.

Sim

Não aplicável

a

Medição

Não aplicável

b

Fatores de emissão

Não aplicável

c

Balanço de massas

Não aplicável

10.

Constitui MTD a monitorização periódica das emissões de odores.

11.

Constitui MTD a monitorização, pelo menos anual, do consumo anual de água, energia e matérias-primas, bem como da produção anual de resíduos e de águas residuais.

Não aplicável

Sim

1.3. Emissões para a atmosfera

12.

A fim de evitar ou, se isso não for exequível, reduzir as emissões de odores, constitui MTD o estabelecimento, a aplicação e a revisão regular, como parte integrante do
sistema de gestão ambiental (cf. MTD 1), de um plano de gestão de odores que inclua elementos descritos na MTD 12. das conslusões MTD.

13.

A fim de evitar ou, se isso não for exequível, reduzir as emissões de odores, constitui MTD o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.

Não aplicável

Sim

A ser efetuada a monitorização das emissões gasosas com a periodicidade trienal,
conforme oficio da CCDR-Norte. A última monitorização foi efetuada em 2017, pela
empresa SONDAR, laboratório de ensaios com acreditação IPAC n.º L0278, tendo
a monitorização sido efetuada em conformidade com as normas EN.

Não é efetuada na instalação a regeneração de solventes usados

A monitorização de odores é aplicável quando se espera um incómodo de odores em
receptores sensíveis e/ou foi comprovado. Instalação de Braga - Encontra-se inserida no
parque ambiental da Braval, rodeada pelo aterro de RSU, ETAL e zona de floresta
maioritariamente eucalipto. Não existem receptores sensíveis na sua envolvente e não
existe até à data de hoje qualquer queixa de odores provenientes da instalação UTRH
Braga. Desta forma conclui-se que não é aplicável a sua monitorização, a não ser que
existem queixas fundamentadas que obriguem à sua investigação/monitorização. As
situações que motivam implementação:"The driving forces for implementation include
legislation and complaints occurring in the vicinity of the installation/site". No que respeita
a legislação não se aplica pois não existe tendo apenas a seguinte referência na Licença - "
O local de armazenamento dos residuos resultantes da operação de autoclavagem bem
como os equipamentos afectos a essa operação, deverão ser explorados de forma a reduzir
ao minimo os efeitos negativos para o ambiente, em especial a poluição do ar, do solo e
das águas superficiais e subterrâneas, bem como os odores e ruído e os riscos directos
para a saúde." Relativamente a odores na instalação, de forma genérica, poderão ocorrer
pontualmente em algum dos seguintes processos ou operações que estão mais associados
a odores incómodos, e não nocivos para a saúde ou ambiente, sendo de destacar: • A fase
de saída dos carros das autoclaves após tratamento, onde a carga de vapor de água
associado ao tratamento, potencia o desenvolvimento de cheiros mais intensos; • A fase
subsequente à anterior em que os resíduos são elevados e basculados na “tremonha” do
triturador/compactador; • Em situações muito pontuais, na abertura de contentores para

A ser efetuada a monitorização periodica através dos indicadores de desempenho
ambiental

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro da
gama de VEA/VCA

Calendarização da
implementação (mês.ano)
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n.º atribuído de
acordo com o BREF ou
documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

a

Minimização dos tempos de residência

b

Tratamento químico

Não aplicável

c

Otimização do tratamento aeróbio

Não aplicável

A fim de evitar ou, se isso não for exequível, reduzir as emissões difusas para a atmosfera, nomeadamente de partículas, compostos orgânicos e odores, constitui MTD o
recurso a uma combinação adequada das técnicas a seguir indicadas.
A MTD 14d é especialmente importante se o risco de emissões difusas dos resíduos para a atmosfera for elevado.

14.

a

Minimização do número de fontes potenciais de emissões difusas

b

Escolha e utilização de equipamento de elevada estanquidade

Sim

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

A fase entre a saída dos carros dos autoclaves após tratamento e a trituração e
compactação dos resíduos é efetuada no menor espaço de tempo possível, de
modo a minimizar a ocorrência de odores (local onde a carga de vapor associado
ao tratamento, potencia o desenvolvimento de cheiros mais intensos)

Sim

No respeita às emissões difusas para a instalação, considerámos que apenas estão
associadas a processo de trituração e compactação dos resíduos, mais
concretamente a emissão de vapor de água. Os resíduos previamente ao processo
de trituração, passaram pelo processo de autoclavagem, que se baseia no
tratamento com pressão e temperatura através da injeção de vapor de água na
câmara de esterilização do autoclave, pelo que saem do processo ainda quentes,
havendo alguma libertação de vapor de água. Como os resíduos são imediatamente
encaminhados para o triturador após o tratamento por autoclavagem, considera-se
esse o local passível de libertação de emissões difusas. No entanto, após o
basculamento automático dos resíduos para a tremonha de trituração, todo o
processo acontece em sistema fechado.

Sim

Apenas associadas a processo de trituração e compactação dos resíduos após o
tratamento por autoclavagem

Não aplicável

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro da
gama de VEA/VCA

Calendarização da
implementação (mês.ano)
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n.º atribuído de
acordo com o BREF ou
documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

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

c

Prevenção da corrosão

Sim

Assegurado através da manutenção preventiva efetuada aos equipamentos
conforme o previsto no plano de manutenção dos equipamentos

d

Confinamento, recolha e tratamento das emissões difusas

Sim

Todo o processo de trituração e compactação de resíduos ocorre em sistema
fechado.

e

Humedecimento

Sim

Os resíduos após passaram pelo processo de autoclavagem (que se baseia no
tratamento com pressão e temperatura através da injeção de vapor de água na
câmara de esterilização do autoclave) saem do processo ainda quentes e húmidos.

f

Manutenção

Sim

Efetuada a manutenção periódica dos equipamentos, conforme plano de
manutenção de equipamentos.

g

Limpeza das zonas de armazenamento e tratamento de resíduos

Sim

Efetuada a limpeza periódica das instalações, conforme plano de higienização das
instalações.

h

Programa de deteção e de reparação de fugas («LDAR»)
Constitui MTD a utilização da queima em tocha (flare) apenas por motivos de segurança ou em condições operacionais que não sejam de rotina (por exemplo arranques e
paragens), recorrendo a uma ou a ambas as técnicas a seguir indicadas.

15.

Não aplicável

Não aplicável

a

Conceção adequada da instalação

Não aplicável

b

Gestão da instalação

Não aplicável

A fim de reduzir as emissões das tochas (flares) para a atmosfera quando a queima em tocha é inevitável, constitui MTD o recurso a ambas as técnicas a seguir indicadas.

16.

Não aplicável

a

Conceção adequada dos queimadores em tocha

Não aplicável

b

Monitorização e registo no âmbito da gestão da queima em tocha

Não aplicável

1.4. Ruído e vibrações

17.

A fim de evitar ou, se isso não for exequível, reduzir o ruído e as vibrações, constitui MTD o estabelecimento, a aplicação e a revisão regular, como parte
integrante do sistema de gestão ambiental (cf. MTD 1), de um plano de gestão de ruídos e vibrações que inclua os elementos indicados na MTD 17. do documento
conslusões MTD.

Sim

18.

A fim de evitar ou, se isso não for exequível, reduzir o ruído e as vibrações, constitui MTD o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.

Sim

De acordo com as monitorizações de ruído realizadas, constata-se que não se trata
de uma actividade ruidosa.

O edificio encontra-se localizado no Ecoparque da Braval, afastado de receptores
sensiveis.
Inspeção e manutenção dos equipamentos, conforme o previsto no procedimento
PG14 - Manutenção das instalações, de modo a ser assegurado o bom
funcionamento dos equipamentos.

a

Localização adequada dos equipamentos e dos edifícios

Sim

b

Medidas operacionais

Sim

c

Equipamento pouco ruidoso

Sim

Consideram-se como principais fontes de ruído, a actividade de trituração/
compactação e a atividade de geração de vapor (caldeiras e compressor).

d

Equipamento de contenção do ruído e das vibrações

Sim

O equipamento mais ruidoso encontra-se confinado na "casa das máquinas"
(caldeiras e compressor)

e

Redução do ruído

Sim

O equipamento mais ruidoso encontra-se confinado na "casa das máquinas"
(caldeiras e compressor)

1.5. Emissões para o meio aquático
A fim de otimizar o consumo de água, reduzir o volume de águas residuais gerado e evitar ou, se isso não for exequível, reduzir as emissões para o solo e para o meio
aquático, constitui MTD o recurso a uma combinação adequada das técnicas a seguir indicadas.

19.

a

Gestão da água

Sim

Sim

Existencia de um sistema de recirculação de água que permite reduzir os consumos
de água e de energia. A água ao ser recirculada em circuito fechado, para além de
representar uma redução significativa do consumo de água bruta, é utilizada para
refrigerar o permutador do autoclave, que por sua vez aquece e serve para
alimentar o processo de aquecimento da estufa de secagem e da máquina de
higienização de contentores, verificando-se assim uma redução dos consumos
energéticos.
A correta gestão dos efluentes líquidos, inclui ainda a adoção de boas práticas
ambientais por todos os colaboradores e fornecedores, nomeadamente a utilização
de forma eficiente e racional da água disponibilizada
Mensalmente é efetuado o registo e análise dos consumos absolutos e específicos
de água.

b

Recirculação da água

Sim

As instalações da unidade integram um sistema de recirculação de água que
permite o seu uso mais sustentável, minimizando o consumo e o “desperdício” de
água quente para a rede de drenagem. Este sistema contribui para uma redução de
30% a 40% do consumo de água e da rejeição de “água residual” para a rede de
drenagem industrial, posteriormente ligada à Estação de Tratamento de Águas
Lixiviantes (ETAL) da BRAVAL.

c

Superfície impermeável

Sim

Impermeabilização da zona de tratamento dos resíduos (zonas de receção,
manipulação, armazenamento, tratamento e expedição de resíduos).

d

Técnicas destinadas a reduzir a probabilidade e o impacte de transbordamentos e perdas de estanquidade de reservatórios e outros recipientes

Sim

Os resíduos líquidos perigosos, acondicionados em recipientes homologados para o
transporte de mercadorias perigosas, são colocados sobre paletes com grelha e
bacia de retenção que impedem qualquer tipo de derrame ou escorrência para o
pavimento circundante.

e

Cobertura das zonas de armazenamento e tratamento de resíduos

Sim

Zona de armazenamento e tratamento dos resíduos em zonas cobertas.

VEA/VCA
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f

Separação de fluxos de água

Sim

Sistemas separativos de drenagem de águas residuais do processo e de águas
pluviais.

g

Infraestrutura de drenagem adequada

Sim

Ligação da zona de tratamento dos resíduos à rede de drenagem de águas
residuais do colector do parque.

h

Disposições ao nível da conceção e da manutenção que permitam detetar e reparar fugas

A avaliar

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro da
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Capacidade de armazenamento de reserva adequada

i

A fim de reduzir as emissões para o meio aquático, constitui MTD tratar as águas residuais por recurso a uma combinação adequada das técnicas indicadas na MTD 20. do
documento conclusões MTD.

20.

1.6. Emissões provocadas por acidentes e por incidentes

21.

A fim de evitar ou limitar as consequências ambientais de acidentes ou incidentes, constitui MTD o recurso às técnicas a seguir indicadas, no âmbito de um plano de gestão
de acidentes (cf. MTD 1).

22.

A fim de utilizar com eficiência as diversas matérias, constitui MTD a substituição de matérias por resíduos.

23.

A fim de utilizar a energia com eficiência, constitui MTD o recurso a ambas as técnicas a seguir indicadas.

MTD implementada?

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

Não aplicável
Não aplicável

Todas as águas residuais do processo são descarregadas no colector da Braval e,
posteriormente, são encaminhadas para a ETAL da Braval.

Sim

Sim

A instalação dispoe de: sistema de proteção contra incêndios e explosões,
compreendendo equipamento de prevenção, deteção e extinção; acessibilidade ao
equipamento de controlo pertinente, e operacionalidade desse equipamento, em
situações de emergência. As boas práticas para prevenir emergências e as formas
de atuar em caso de emergência encontram-se descritas nos procedimentos do
Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança, implementado e
certificado de acordo com as normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2012 e
NP4397:2008/OHSAS 18001, nomeadamente no Manual de Emergências, que é
distribuído a todos os colaboradores. A prevenção de emergências assenta ainda na
sensibilização dos colaboradores para práticas corretas e na formação sobre
medidas de prevenção e resposta a emergências.

Não aplicável

Não aplicável. Tendo em conta os sistemas actuais e as caracteristicas (humidade,
heterogeneidade, etc.) de materiais dos resíduos tratados não se prevê actualmente
que sejam utilizados como matérias primas.

Sim

a

Plano de eficiência energética

Sim

Realizada uma auditoria energética em 2019, pelo ISQ, no âmbito DL 68/2015. Do
relatório de auditoria constam propostas de Medidas de Utilização Racional de
Energia e Recomendações de Utilização Racional de Energia.
Medidas de Utilização Racional de Energia (URE) já implementadas na Instalação
- Utilização de lâmpadas/luminárias LED em alguns locais.
- O compressor de ar comprimido é desligado durante os períodos de paragem da
produção, de modo a evitar o seu funcionamento desnecessário.
- sistema de aproveitamento de condensados.
- rede de distribuição de energia térmica está, na sua maior parte, isolada
termicamente.
- programa periódico (bimensal) de afinação dos queimadores.
- As caldeiras já dispõem de economizador para recuperar o calor dos gases de
combustão para pré-aquecimento da água de alimentação aos mesmos.

b

Registo de balanço energético

Sim

Monitorização dos consumos, avaliação de desvios e evolução e realização de
auditorias energéticas.

Sim

Reutilização de embalagens, nomeadamente:
- reutilização de algumas embalagens de detergentes e desinfectantes utilizados na
higienização de equipamentos e instalações;
- reutilização de paletes de madeira e palotes de plástico, para acondicionamento e
transporte de contentores.

A fim de reduzir a quantidade de resíduos encaminhados para eliminação, constitui MTD maximizar a reutilização de embalagens, no âmbito do plano de gestão de resíduos
(cf. MTD 1).

24.

2. CONCLUSÕES MTD REFERENTES AO TRATAMENTO MECÂNICO DE RESÍDUOS
2.1. Conclusões MTD gerais referentes ao tratamento mecânico de resíduos
2.1.1. Emissões para a atmosfera
A fim de reduzir as emissões de partículas, bem como de metais ligados a partículas, PCDD/PCDF e PCB sob a forma de dioxinas, para a atmosfera, constitui MTD a
aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.

25.

Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

a

Ciclone

Não aplicável

b

Filtros de mangas

Não aplicável

c

Depuração por via húmida

Não aplicável

d

Injeção de água no triturador/fragmentador

Não aplicável

2.2. Conclusões MTD referentes ao tratamento mecânico de resíduos metálicos em trituradores/fragmentadores
2.2.1. Desempenho ambiental geral
A fim de melhorar o desempenho ambiental geral e de evitar emissões devidas a acidentes ou incidentes, constitui MTD o recurso à MTD 14g e às técnicas a seguir
indicadas.

26.

Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

a

Implantação de um procedimento de inspeção pormenorizado aos fardos de resíduos antes da trituração/fragmentação

Não aplicável

b

Remoção dos itens perigosos do fluxo de entrada de resíduos e eliminação segura dos mesmos (por exemplo garrafas de gás, VFV não-despoluídos, REEE não despoluídos, itens
contaminados por PCB ou por mercúrio, itens radioativos)

Não aplicável

c

Tratamento de recipientes apenas se acompanhados de um declaração de limpeza

Não aplicável

2.2.2. Deflagrações

Não aplicável

A fim de evitar deflagrações e de reduzir as emissões em caso de deflagração, constitui MTD o recurso à técnica a. e a uma das técnicas b. ou c. a seguir indicadas, ou a
ambas.

27.

Não aplicável

a

Plano de gestão de deflagrações

Não aplicável

b

Dispositivos de alívio de pressão

Não aplicável

Apesar de existir o processo de trituração na instalação para descaracterização
dosresiduos e posterior deposição em aterro, este tipo de etapa no processo que
detemos não é mencionado como tecnica no presente BREF
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c

Pré-trituração/fragmentação

2.2.3. Eficiência energética
28.

A fim de promover a eficiência energética, constitui MTD manter a estabilidade da alimentação do triturador/fragmentador.

2.3. Conclusões MTD referentes ao tratamento de REEE que contenham FCV e/ou HCV
2.3.1. Emissões para a atmosfera
A fim de evitar ou, se isso não for exequível, reduzir as emissões de compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e da MTD 14h e o
recurso à técnica a. e a uma das técnicas b. ou c. a seguir indicadas, ou a ambas.

29.

Não aplicável
Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável
Não aplicável

Não aplicável

a

Otimização da extração de óleos e fluidos frigorígenos

Não aplicável

b

Condensação criogénica

Não aplicável

c

Adsorção

Não aplicável

2.3.2. Explosões
A fim de evitar emissões originárias de explosões ocorridas no tratamento de REEE que contenham FCV e/ou HCV, constitui MTD o recurso a uma das técnicas a seguir
indicadas.

30.

Não aplicável
Não aplicável

a

Atmosfera inerte

Não aplicável

b

Ventilação forçada

Não aplicável

2.4. Conclusões MTD referentes ao tratamento mecânico de resíduos com poder calorífico

2.4.1. Emissões para a atmosfera
A fim de reduzir as emissões de compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a
seguir indicadas.

31.

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

a

Adsorção

Não aplicável

b

Biofiltração

Não aplicável

c

Oxidação térmica

Não aplicável

d

Depuração por via húmida

Não aplicável

2.5. Conclusões MTD referentes ao tratamento mecânico de REEE que contenham mercúrio
2.5.1. Emissões para a atmosfera
32.

MTD implementada?

A fim de reduzir as emissões de mercúrio para a atmosfera, constitui MTD a recolha das emissões de mercúrio na fonte, o encaminhamento destas para um processo de
redução e a realização de monitorização adequada.

3. CONCLUSÕES MTD REFERENTES AO TRATAMENTO BIOLÓGICO DE RESÍDUOS

Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

Descrição do modo de implementação /
Motivo da não aplicabilidade /
Descrição da técnica alternativa implementada
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3.1. Conclusões MTD gerais referentes ao tratamento biológico de resíduos
3.1.1. Desempenho ambiental geral
33.

A fim de reduzir as emissões de odores e de melhorar o desempenho ambiental geral, constitui MTD selecionar os resíduos admitidos.

34.

A fim de reduzir as emissões canalizadas de partículas, compostos orgânicos e compostos odoríferos, incluindo H2S e NH3, para a atmosfera, constitui MTD o recurso a
uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.

3.1.2. Emissões para a atmosfera

Não aplicável
Não aplicável

Não aplicável
Não aplicável

Adsorção

Não aplicável

b

Biofiltração

Não aplicável

c

Filtros de mangas

Não aplicável

d

Oxidação térmica

Não aplicável

e

Depuração por via húmida

Não aplicável

A fim de reduzir a produção de águas residuais e de reduzir o consumo de água, constitui MTD o recurso às técnicas a seguir indicadas.

35.

Não aplicável
Não aplicável

a

Separação dos fluxos de água

Não aplicável

b

Recirculação da água

Não aplicável

c

Minimização dos lixiviados produzidos

Não aplicável

3.2. Conclusões MTD referentes ao tratamento aeróbio de resíduos
3.2.1. Desempenho ambiental geral

36.

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera e de melhorar o desempenho ambiental geral, constitui MTD monitorizar e/ou controlar os parâmetros principais dos
resíduos e dos processos.

37.

A fim de reduzir as emissões difusas para a atmosfera de partículas, compostos odoríferos e bioaerossóis provenientes de etapas de tratamento ao ar livre, constitui MTD o
recurso a uma das técnicas a seguir indicadas, ou a ambas.

3.2.2. Odores e emissões difusas para a atmosfera

Não aplicável
Não aplicável

Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

a

Cobertura com membranas semipermeáveis

Não aplicável

b

Adaptação das operações às condições meteorológicas

Não aplicável

3.3. Conclusões MTD referentes ao tratamento anaeróbio de resíduos
3.3.1. Emissões para a atmosfera
A fim de reduzir as emissões para a atmosfera e de melhorar o desempenho ambiental geral, constitui MTD monitorizar e/ou controlar os parâmetros principais dos
resíduos e dos processos.

38.

3.4. Conclusões MTD referentes ao tratamento mecânico e biológico de resíduos

3.4.1. Emissões para a atmosfera

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera, constitui MTD o recurso a ambas as técnicas a seguir indicadas.

39.

Não aplicável
Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

a

Separação dos fluxos de efluentes gasosos

Não aplicável

b

Recirculação dos efluentes gasosos

Não aplicável

4. CONCLUSÕES MTD REFERENTES AO TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO DE RESÍDUOS

4.1. Conclusões MTD referentes ao tratamento físico-químico de resíduos sólidos e/ou pastosos

4.1.1. Desempenho ambiental geral
A fim de melhorar o desempenho ambiental geral, constitui MTD a monitorização da entrada de resíduos no âmbito dos procedimentos de pré-aceitação e de aceitação (cf.
MTD 2).

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

Não aplicável

a

3.1.3. Emissões para o meio aquático e consumo de água

40.

MTD implementada?

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

BREF não faz referência à tecnologia por autoclavagem como uma trécnica de
tratamento fisico-quimico de resíduos, neste caso para residuos com potencial de
risco biologico.

VEA/VCA

Condições
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4.1.2. Emissões para a atmosfera

A fim de reduzir as emissões de partículas, compostos orgânicos e NH3 para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação)
das técnicas a seguir indicadas.

41.

MTD implementada?

Não aplicável

Não aplicável

a

Adsorção

Não aplicável

b

Biofiltração

Não aplicável

Descrição do modo de implementação /
Motivo da não aplicabilidade /
Descrição da técnica alternativa implementada
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MTD implementada?

c

Filtros de mangas

Não aplicável

d

Depuração por via húmida

Não aplicável

4.2. Conclusões MTD referentes à rerrefinação de óleos usados
4.2.1. Desempenho ambiental geral

Não aplicável
Não aplicável

42.

A fim de melhorar o desempenho ambiental geral, constitui MTD a monitorização da entrada de resíduos no âmbito dos procedimentos de pré-aceitação e de aceitação (cf.
MTD 2).

Não aplicável

43.

A fim de reduzir a quantidade de resíduos encaminhada para eliminação, constitui MTD o recurso a uma das técnicas a seguir indicadas, ou a ambas.

Não aplicável

a

Valorização de matérias

Não aplicável

b

Valorização energética

Não aplicável

4.2.2. Emissões para a atmosfera
A fim de reduzir as emissões de compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a
seguir indicadas.

44.

Não aplicável
Não aplicável

a

Adsorção

Não aplicável

b

Oxidação térmica

Não aplicável

c

Depuração por via húmida

Não aplicável

4.3. Conclusões MTD referentes ao tratamento físico-químico de resíduos com poder calorífico
4.3.1. Emissões para a atmosfera
A fim de reduzir as emissões de compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a
seguir indicadas.

45.

Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

a

Adsorção

Não aplicável

b

Condensação criogénica

Não aplicável

c

Oxidação térmica

Não aplicável

d

Depuração por via húmida

Não aplicável

4.4. Conclusões MTD referentes à regeneração de solventes usados
4.4.1. Desempenho ambiental geral
A fim de melhorar o desempenho ambiental geral da regeneração de solventes usados, constitui MTD o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir
indicadas.

46.

Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

a

Valorização de matérias

Não aplicável

b

Valorização energética

Não aplicável

4.4.2. Emissões para a atmosfera
A fim de reduzir as emissões de compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma combinação das técnicas a seguir
indicadas.

47.

Não aplicável
Não aplicável

a

Recirculação de efluentes gasosos de processo para uma caldeira

Não aplicável

b

Adsorção

Não aplicável

c

Oxidação térmica

Não aplicável

d

Condensação ou condensação criogénica

Não aplicável

e

Depuração por via húmida

Não aplicável

4.5. VEA-MTD aplicáveis às emissões de compostos orgânicos para a atmosfera com origem na rerrefinação de óleos usados, no tratamento físico-químico de resíduos com
poder calorífico e na regeneração de solventes usados
Consultar Quadro 6.9 - VEA-MTD aplicáveis às emissões canalizadas de COVT para a atmosfera com origem na rerrefinação de óleos usados, no tratamento físico-químico de
resíduos com poder calorífico e na regeneração de solventes usados
4.6. Conclusões MTD referentes ao tratamento térmico de carvão ativado usado, resíduos de catalisadores e solos escavados contaminados

Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

Descrição do modo de implementação /
Motivo da não aplicabilidade /
Descrição da técnica alternativa implementada
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4.6.1. Desempenho ambiental geral
A fim de melhorar o desempenho ambiental geral do tratamento térmico de carvão ativado usado, resíduos de catalisadores e solos escavados contaminados, constitui
MTD o recurso às técnicas a seguir indicadas.

48.

MTD implementada?

Não aplicável
Não aplicável

a

Recuperação de calor de gases de combustão de fornalhas

Não aplicável

b

Fornalha de aquecimento indireto

Não aplicável

c

Técnicas integradas no processo para redução das emissões para a atmosfera

Não aplicável

4.6.2. Emissões para a atmosfera
A fim de reduzir as emissões de HCl, HF, partículas e compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma
combinação) das técnicas a seguir indicadas.

49.

Não aplicável
Não aplicável

a

Ciclone

Não aplicável

b

Precipitador eletrostático

Não aplicável

c

Filtro de mangas

Não aplicável

d

Depuração por via húmida

Não aplicável

e

Adsorção

Não aplicável

f

Condensação

Não aplicável

g

Oxidação térmica

Não aplicável

4.7. Conclusões MTD referentes à lavagem com água de solos escavados contaminados
4.7.1. Emissões para a atmosfera
A fim de reduzir as emissões de partículas e compostos orgânicos para a atmosfera com origem nas etapas de armazenamento, manipulação e lavagem, constitui MTD a
aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.

50.

Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

a

Adsorção

Não aplicável

b

Filtro de mangas

Não aplicável

c

Depuração por via húmida

Não aplicável

4.8. Conclusões MTD referentes à descontaminação de equipamentos que contenham PCB
4.8.1. Desempenho ambiental geral
A fim de melhorar o desempenho ambiental geral e de reduzir as emissões canalizadas de PCB e outros compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD o recurso às
técnicas a seguir indicadas.

51.

Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

a

Revestimento das zonas de armazenamento e de tratamento

Não aplicável

b

Aplicação de regras de acesso do pessoal que evitem a dispersão de contaminações

Não aplicável

c

Otimização da limpeza e da drenagem do equipamento

Não aplicável

d

Controlo e monitorização das emissões para a atmosfera

Não aplicável

e

Eliminação dos resíduos derivados do tratamento de resíduos

Não aplicável

f

Valorização do solvente, nos casos de lavagem com solventes

Não aplicável

5. CONCLUSÕES MTD REFERENTES AO TRATAMENTO DE RESÍDUOS AQUOSOS
5.1. Desempenho ambiental geral
A fim de melhorar o desempenho ambiental geral, constitui MTD a monitorização da entrada de resíduos no âmbito dos procedimentos de pré-aceitação e de aceitação (cf.
MTD 2).

52.

5.2. Emissões para a atmosfera
A fim de reduzir as emissões de HCl, NH3 e compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das
técnicas a seguir indicadas.

53.
a

Adsorção

Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
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b

Biofiltração

Não aplicável

c

Oxidação térmica

Não aplicável

d

Depuração por via húmida

Não aplicável

6. DESCRIÇÃO DAS TÉCNICAS
6.1. Emissões canalizadas para a atmosfera (consultar tabela)

Não aplicável
Não aplicável

Adsorção

Não aplicável

Biofiltração

Não aplicável

Condensação ou condensação criogénica

Não aplicável

Ciclones

Não aplicável

Precipitação eletrostática

Não aplicável

Filtros de mangas

Não aplicável

Filtro HEPA

Não aplicável

Oxidação térmica

Não aplicável

Depuração por via húmida

Não aplicável

6.2. Emissões difusas de compostos orgânicos para a atmosfera (consultar tabela)

Não aplicável

Programa de deteção e de reparação de fugas («LDAR»)

Não aplicável

Medição de emissões difusas de COV

Não aplicável

6.3. Emissões para o meio aquático (consultar tabela)

Não aplicável

Processo de lamas ativadas

Não aplicável

Adsorção

Não aplicável

Oxidação química

Não aplicável

Redução química

Não aplicável

Coagulação e floculação

Não aplicável

Destilação/retificação

Não aplicável

Equalização

Não aplicável

Evaporação

Não aplicável

Filtração

Não aplicável

Flutuação

Não aplicável

Permuta iónica

Não aplicável

Biorreator de membrana

Não aplicável

Filtração por membranas

Não aplicável

Neutralização

Não aplicável

Nitrificação/desnitrificação

Não aplicável

Separação óleo/água

Não aplicável

Decantação

Não aplicável

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

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro da
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Precipitação

Não aplicável

Destilação por arrastamento

Não aplicável

6.4. Técnicas de triagem (consultar tabela)

Não aplicável

Elutriação a ar

Não aplicável

Separador de metais universal

Não aplicável

Separação eletromagnética de metais não-ferrosos

Não aplicável

Separação manual

Não aplicável

Separação magnética

Não aplicável

Espectroscopia no infravermelho próximo

Não aplicável

Tanques de sedimentação/flutuação

Não aplicável

Separação granulométrica

Não aplicável

Mesa vibratória

Não aplicável

Sistemas de raios-X

Não aplicável

6.5. Técnicas de gestão (consultar tabela)

Não aplicável

Plano de gestão de acidentes

Não aplicável

Plano de gestão de resíduos

Não aplicável

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

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro da
gama de VEA/VCA
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5.1. ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS E GASES LIQUEFEITOS
5.1.1. Reservatórios
5.1.1.1. Princípios gerais para prevenir e reduzir emissões
Design dos Reservatórios

5.1.1.1 A.
A. i)
A. ii)
A. iii)
A. iv)
A. v)
A. vi)
A. vii)

No design dos reservatórios tomar em consideração, pelo menos:

Não aplicável

as propriedades físico-químicas da substância a armazenar;

Não aplicável

de que forma a armazenagem é realizada, o nível de instrumentação necessária, quantos operadores são necessários e a respetiva carga de trabalho;

Não aplicável

a forma como os operadores são informados sobre desvios às condições normais de processo (alarmes);

Não aplicável

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

Não aplicável

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

Não aplicável

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

Não aplicável

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

Não aplicável

Inspeção e Manutenção

5.1.1.1 B.

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

Não aplicável

Localização e Layout

5.1.1.1 C.

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

5.1.1.1 D.

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

Não aplicável

Cor do reservatório
Não aplicável

Princípio da minimização de emissões no armazenamento em reservatórios

5.1.1.1 E.

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

5.1.1.1 F.

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

Não aplicável

Monitorização de COV
Não aplicável

Sistemas dedicados

5.1.1.1 G.

Utilizar sistemas dedicados.

Não aplicável

5.1.1.2. Considerações específicas dos reservatórios
Reservatórios abertos

5.1.1.2 A.
A. i)
A. ii)
A. iii)
5.1.1.2 B.

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

Não aplicável

cobertura flutuante;

Não aplicável

cobertura flexível ou de tenda;

Não aplicável

cobertura rígida

Não aplicável

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

Não aplicável

Reservatórios de teto exterior flutuante

5.1.1.2 C.

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

Não aplicável

5.1.1.2 D.

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

Não aplicável

5.1.1.2 E.

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

Não aplicável

5.1.1.2 F.

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

Não aplicável

Reservatórios de teto fixo

5.1.1.2 G.

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

Não aplicável

5.1.1.2 H.

Para outras substâncias, aplicar sistemas de tratamento de vapores ou instalar tetos flutuantes internos. Usar tetos flutuantes de contacto direto e sem contacto.

Não aplicável

5.1.1.2 I.

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

Não aplicável

5.1.1.2 J.

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

Não aplicável

5.1.1.2 K.

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

Não aplicável

5.1.1.2 L.

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

Não aplicável

3

Reservatórios atmosféricos horizontais

L. i)
L. ii)

aplicar válvulas de alívio de pressão em vácuo

Não aplicável

aumentar a taxa de pressão para 56 mbar

Não aplicável

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica
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aplicar um equilíbrio de vapor

Não aplicável

aplicar um tanque de contenção de vapor

Não aplicável

aplicar um sistema de tratamento de vapor

Não aplicável
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Reservatórios pressurizados

5.1.1.2 M.

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

Não aplicável

Tanques de teto elevatório

5.1.1.2 M.
M. i)
N. ii)

Para emissões para o ar, proceder a:

Não aplicável

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

Não aplicável

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

Não aplicável

Tanques subterrâneos e "mounded tanks "

5.1.1.2 O.

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

Não aplicável

5.1.1.2 P.

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

Não aplicável

P. i)
P. ii)
P. iii)
P. iv)

aplicar válvulas de alívio de pressão em vácuo

Não aplicável

aplicar um equilíbrio de vapor

Não aplicável

aplicar um tanque de contenção de vapor

Não aplicável

aplicar um sistema de tratamento de vapor

Não aplicável

5.1.1.3. Prevenção de incidentes e acidentes (graves)
Gestão da segurança e do risco

5.1.1.3 A.

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

Não aplicável

Procedimentos operacionais e formação

5.1.1.3 B.

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

Não aplicável

Fugas devidas a corrosão e/ou erosão

5.1.1.3 C.
C. i)
C. ii)
C. iii)
C. iv)
C. v)
C. vi)
C. vii)
C. vii) a.
C. vii) b.
C. vii) c.
C. viii)
C. viii) a.
C. viii) b.

Evitar a corrosão através de:

Não aplicável

seleção de material de construção resistente ao produto armazenado;

Não aplicável

aplicação de métodos de construção adequados

Não aplicável

prevenção da entrada da água das chuvas ou águas subterrâneas no reservatório e, se necessário, remoção da água que ficou acumulada;

Não aplicável

encaminhamento das águas pluviais para um coletor de drenagem

Não aplicável

realização de manutenção preventiva;

Não aplicável

Onde aplicável, adição de inibidores de corrosão ou aplicação de proteção catódica no interior do tanque

Não aplicável

Para tanques subterrâneos, aplicar no exterior do tanque:

Não aplicável

revestimento resistente à corrosão

Não aplicável

galvanização, e ou

Não aplicável

um sistema de proteção catódica

Não aplicável

Prevenir fissuras por tensão à corrosão (SCC) através de:

Não aplicável

alívio de tensões por tratamento térmico após soldagem

Não aplicável

realização de inspeções baseadas no risco.

Não aplicável

Procedimentos operacionais e instrumentação para prevenir sobreenchimento

5.1.1.3 D.
D. i)
D. ii)
D. iii)

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

Não aplicável

a implementação de sistemas de alarme e/ou de válvulas de fecho automático em instrumentação para controlo de nível ou de pressão

Não aplicável

procedimentos operacionais adequados para prevenir o sobreenchimento durante as operações de enchimento de reservatórios

Não aplicável

a existência de escoamento adequado para o lote de enchimento a receber

Não aplicável

Instrumentação e automação para deteção de fugas

5.1.1.3 E.

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

Não aplicável

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

5.1.1.3 F.

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

Não aplicável

Proteção do solo na envolvente dos reservatórios (contenção)

5.1.1.3 G.

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

Não aplicável

5.1.1.3 H.

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

Não aplicável

5.1.1.3 I.

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

Não aplicável

5.1.1.3 J.

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

Não aplicável

5.1.1.3 K.

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

Não aplicável

K. a)
K. b)

aplicação de parede dupla com sistema de deteção de fugas, ou;

Não aplicável

aplicação de parede simples com sistemas de contenção secundária e de deteção de fugas.

Não aplicável

Áreas inflamáveis e fontes de ignição

5.1.1.3 L.

Ver Directiva 1999/92 / CE da ATEX.

Não aplicável
Proteção contra incêndios

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

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

MTD implementada?

Não aplicável

Coberturas ou revestimentos resistentes ao fogo

Não aplicável

paredes corta-fogo (apenas para tanques menores) e/ou

Não aplicável

sistemas de arrefecimento de água.

Não aplicável

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

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Emissões resultantes do armazenamento (EFS) | Data de adoção: 07/2006 | Versão: 06.10.2017
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?
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alternativa implementada

Equipamento de combate a incêndios

5.1.1.3 N.

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

Não aplicável

Contenção de agentes extintores contaminados

5.1.1.3 O.

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

Não aplicável

5.1.2. Armazenamento de substâncias perigosas embaladas
Gestão da segurança e do risco

5.1.2 A.

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

Sim

5.1.2 B.

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

Sim

As boas práticas para prevenir emergências e as formas de actuar em caso de emergência encontram-se descritas nos
procedimentos do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança da Ambimed, implementado e certificado de
acordo com as normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, nomeadamente no Manual de Emergências, aprovado
pelo ANPC, que é distribuído a todos os colaboradores. Nestes procedimentos estão contemplados, entre outros, os
cenários de emergência relacionados com o armazenamento de substâncias perigosas.
A prevenção de emergências assenta ainda na sensibilização dos colaboradores e fornecedores para práticas correctas
e na formação sobre medidas de prevenção e resposta a emergências.
No sentido de testar a capacidade de resposta às emergências, é estabelecido anualmente um programa de simulacros.
Os simulacros são realizados com o objectivo de avaliar os seguintes aspectos: o funcionamento e eficiência dos
sistemas de aviso e comunicações durante a emergência; a rapidez de resposta dos grupos de emergência e a
capacidade de minimizar impactes ambientais; a aplicação dos procedimentos de actuação, o funcionamento dos
mesmos e a sua eficácia.

Formação e responsabilidade

5.1.2 C.

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

Sim

5.1.2 D.

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

Sim

5.1.2 E.

Utilizar armazéns interiores/exteriores cobertos.

5.1.2 F.

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

No processo de integração de novos operadores de resíduos é disponibilizada formação nas seguintes áreas, entre
outras: condições que devem ser respeitadas na descarga, recepção, manuseamento e armazenamento de substâncias
perigosas; boas praticas ambientais, riscos profissionais; procedimentos de segurança; emergências (prevenção,
atuação e funções na estrutura de emergência); primeiros socorros.
Para além disso, anualmente é estabelecido um plano de formação, com base no levantamento de necessidades de

Área de armazenagem
Sim

Sim

O armazém é interior.
Os recipientes, são colocados sobre paletes com grelha e bacia de retenção que impedem qualquer tipo de derrame ou
escorrência para o pavimento circundante. Na delimitação do piso do armazém existe ainda uma grelha, com caleira
ligada a uma bacia de retenção, que fornece mais um nível de segurança acrescida e de contenção de potenciais
derrames.

Separação e segregação

5.1.2. G

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

Sim

5.1.2 H.

Separar e/ou segregar substâncias incompatíveis.

Sim

As substâncias perigosas são armazenados em armazém dedicado com as seguintes caracteristicas: ventilação;
sistemas de contenção de derrames; paredes e pavimento em material liso, lavável e impermeável; sinalização de
segurança. Dentro do armazém, os recipientes com substâncias perigosas são colocados nos locais identificados para o
efeito, tendo em conta as incompatibilidades entre substâncias.
Para prevenir acidentes decorrentes de eventuais derrames, os recipientes, são colocados sobre paletes com grelha e
bacia de retenção que impedem qualquer tipo de derrame ou escorrência para o pavimento circundante. Na delimitação
do piso do armazém existe ainda uma grelha, com caleira ligada a uma bacia de retenção, que fornece mais um nível de
segurança acrescida e de contenção de potenciais derrames.

Contenção de derrames e de agentes extintores contaminados

5.1.2 I.

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

Sim

5.1.2 J.

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

Sim

As substâncias perigosas são armazenados em armazém dedicado com as seguintes caracteristicas: ventilação;
sistemas de contenção de derrames; paredes e pavimento em material liso, lavável e impermeável; sinalização de
segurança. Dentro do armazém, os recipientes com substâncias perigosas são colocados nos locais identificados para o
efeito, tendo em conta as incompatibilidades entre substâncias.

Equipamentos de combate a incêndios

5.1.2 K.

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

5.1.2 L.

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

Sim

Prevenção da ignição
Sim

5.1.3. Bacias e lagoas
5.1.3 A.
A. i)
A. ii)
A. iii)

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

Não aplicável

cobertura de plástico

Não aplicável

cobertura flutuante, ou

Não aplicável

cobertura rígida, apenas para pequenas bacias.

Não aplicável

As instalações dispõem no seu interior de meios próprios de intervenção que permitem a actuação imediata sobre focos
de incêndio pelos seus ocupantes e que facilitam aos bombeiros o lançamento rápido das operações de socorro. Para
atuação em caso de incêndio existem os seguintes meios de 1.ª intervenção: extintores portáteis e 1 extintor móvel. Os
extintores encontram-se instalados em locais bem visíveis, convenientemente sinalizados, colocados em suporte próprio
de modo a que o seu manípulo fique a uma altura não superior a 1,2 m do pavimento e devidamente dimensionados e
adequadamente distribuídos.
No armazém das substâncias perigosas existe um sistema de extinção automática, que tem como objectivo a
circunscrição e extinção de um incêndio, accionado automaticamente por chama através de detectores ópticos (sistema
de Sprinklers).
O edifício é servido por uma via de acesso devidamente adequada a veículos de socorro em caso de incêndio e que
comunica directamente e permanentemente com a principal via de comunicação. Esta via permite o acesso às fachadas
principais de modo a permitir a aproximação, manobra e o estacionamento das viaturas dos bombeiros, podendo
estacionar a menos de 30 metros de uma das saídas dos edifícios que integram os caminhos de evacuação.
A via principal de acesso ao edifício permite o acesso directo através dos pontos de penetração existentes nas fachadas
de modo a facilitar a entrada directa dos bombeiros aos diversos compartimentos e a todos os níveis que os seus meios
manuais ou mecânicos atinjam.
A disponibilidade da água para abastecimento dos veículos de socorro no combate a um incêndio é assegurada por
bocas-de-incêndio existente a cerca de 200 metros da entrada da Instalação e por um acoplamento STORZ para ligação
rápida das mangueiras dos veículos de socorro, situada na entrada da instalação.

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)
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n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

5.1.3 B.

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

Não aplicável

5.1.3 C.

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

Não aplicável

5.1.4 Cavernas atmosféricas
Emissões para o ar resultantes do funcionamento normal

5.1.4 A.

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

5.1.4 B.

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

Não aplicável

5.1.4 C.

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

Não aplicável

5.1.4 D.

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

Não aplicável

Não aplicável

Emissões de incidentes e acidentes (graves)

D. i)
D. ii)
D. iii)
D. iv)

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

Não aplicável

avaliação da estabilidade da caverna por monitorização sísmica;

Não aplicável

procedimentos de acompanhamento da qualidade da água por amostragem e análise regulares

Não aplicável

monitorização de corrosão, incluindo avaliação periódica do revestimento.

Não aplicável

5.1.4 E.

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

Não aplicável

5.1.4 F.

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

Não aplicável

5.1.4 G.

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

Não aplicável

5.1.4 H.

Aplicar proteção automática contra o transbordo

Não aplicável

5.1.5. Cavernas pressurizadas

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

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Emissões resultantes do armazenamento (EFS) | Data de adoção: 07/2006 | Versão: 06.10.2017
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

Emissões de incidentes e acidentes (graves)

5.1.5 A.

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

Não aplicável

5.1.5 B.

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

Não aplicável

5.1.5 C.

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

Não aplicável

C. i)
C. ii)
C. iii)
C. iv)

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

Não aplicável

avaliação da estabilidade da caverna por monitorização sísmica;

Não aplicável

procedimentos de acompanhamento da qualidade da água por amostragem e análise regulares

Não aplicável

monitorização de corrosão, incluindo avaliação periódica do revestimento.

Não aplicável

5.1.5 D.

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

Não aplicável

5.1.5 E.

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

Não aplicável

5.1.5 F.

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

Não aplicável

5.1.5 G.

Aplicar proteção automática contra o transbordo

Não aplicável

5.1.5 H.

Aplicar válvulas de segurança para situações de emergência à superfície

Não aplicável

5.1.6. Cavernas escavadas por dissolução de maciços salinos

Não aplicável
Emissões de incidentes e acidentes (graves)

5.1.6 A.

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

Não aplicável

5.1.6 B.

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

Não aplicável

5.1.6 C.

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

Não aplicável

C. i)
C. ii)
C. iii)
5.1.6 D.

avaliação da estabilidade da caverna por monitorização sísmica;

Não aplicável

monitorização da corrosão, incluindo avaliação periódica do revestimento;

Não aplicável

realização de avaliações regulares de sonar para monitorizar eventuais variações de forma, e em particular se for utilizada salmoura não saturada.

Não aplicável

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

Não aplicável

5.1.7. Armazenamento flutuante
5.1.7 A.

O armazenamento flutuante não é MTD

Não aplicável

5.2. TRANSFERÊNCIA E MANUSEAMENTO DE LÍQUIDOS E GASES LIQUEFEITOS
5.2.1. Princípios gerais para prevenção e redução de emissões
Inspeção e manutenção

5.2.1 A.

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

Não aplicável

Programas de deteção e reparação de fugas

5.2.1 B.

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

5.2.1 C.

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

Não aplicável

Princípio da minimização de emissões no armazenamento em reservatórios
Não aplicável

Gestão da segurança e do risco

5.2.1 D.

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

5.2.1 E.

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

Não aplicável

Procedimentos operacionais e formação
Não aplicável

5.2.2. Considerações sobre técnicas de transferência e manuseamento
5.2.2.1. Tubagem

5.2.2.1 A.

Para novas situações, aplicar tubagens fechadas acima do solo. Para tubagens subterrâneas existentes, aplicar uma abordagem de manutenção baseada no risco e fiabilidade
de acordo com o previsto no BREF.

Não aplicável

5.2.2.1 B.

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

Não aplicável

5.2.2.1 C.

Para conexões de flanges aparafusadas, considerar:

Não aplicável

C. i)
C. ii)
C. iii)
C. iv)
C. v)
C. vi)
5.2.2.1 D.

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

Não aplicável

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

Não aplicável

garantir que as juntas selecionadas são adequadas ao processo em causa

Não aplicável

garantir que a junta está instalada corretamente;

Não aplicável

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

Não aplicável

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

Não aplicável

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

Não aplicável

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

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Emissões resultantes do armazenamento (EFS) | Data de adoção: 07/2006 | Versão: 06.10.2017
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

D. i)
D. ii)
D. iii)
D. iv)

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

selecionar materiais de construção resistentes ao produto;

Não aplicável

aplicar métodos de construção adequados;

Não aplicável

aplicar manutenção preventiva, e;

Não aplicável

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

Não aplicável

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

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Emissões resultantes do armazenamento (EFS) | Data de adoção: 07/2006 | Versão: 06.10.2017
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

5.2.2.1 E.

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

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

MTD implementada?

Não aplicável

5.2.2.2. Tratamento de vapores

5.2.2.2 A.

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

Não aplicável

5.2.2.3. Válvulas

5.2.2.3 A.
A. i)
A. ii)
A. iii)
A. iv)
A. v)

Para as válvulas considerar:

Não aplicável

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

Não aplicável

identificação das válvulas de maior risco, através de monitorização

Não aplicável

aplicação de válvulas de controlo rotativas ou bombas de velocidade variável

Não aplicável

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

Não aplicável

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

Não aplicável

5.2.2.4. Bombas e Compressores
Instalação e manutenção de bombas e compressores

5.2.2.4 A.

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

Não aplicável

A. i)

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

Não aplicável

A. ii)

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

Não aplicável

A. iii)

design adequado das tubagens de sucção para minimizar variações hidráulicas;

Não aplicável

A. iv)

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

Não aplicável

A. v)

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

Não aplicável

A. vi)

nivelar corretamente as peças rotativas;

Não aplicável

A. vii)

acionar corretament as bombas e compressores antes do seu funcionamento

Não aplicável

A. viii)

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

Não aplicável

A. ix)

o valor do NPSH (net positive suction head ) disponível deve sempre exceder o valor requerido pelo fabricante da bomba ou compressor;

Não aplicável

A. x)

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

Não aplicável

Sistema de vedação em bombas

5.2.2.4 B.

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

Não aplicável

Sistemas de vedação em compressores

5.2.2.4 C.

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

Não aplicável

5.2.2.4 D.

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

Não aplicável

5.2.2.4 E.

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

Não aplicável

5.2.2.5 Conexões para amostragem

5.2.2.5 A.

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

5.3. ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS SÓLIDOS
5.3.1. Armazenamento aberto

Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

5.3.1 A.

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

Não aplicável

5.3.1 B.

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

Não aplicável

5.3.1 C.

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

Não aplicável

C. i)

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

Não aplicável

C. ii)

cobertura da superfície (eg. lonas, encerados);

Não aplicável

C. iii)

solidificação da superfície;

Não aplicável

C. iv)

aplicação de relva sobre a superfície.

Não aplicável

5.3.1. D

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

Não aplicável

D. i)

humedecer a superfície utilizando substâncias com propriedades duradouras aglutinantes de poeiras

Não aplicável

D. ii)

humedecer a superfície com água;

Não aplicável

D. iii)

cobertura da superfície (eg. lonas, encerados).

Não aplicável

5.3.1. E

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

Não aplicável

E. i)

colocar o eixo longitudinal da pilha de material sólido paralelo ao vento predominante;

Não aplicável

E. ii)

aplicar plantações de proteção, cercas corta-vento ou posicionar a pilha/monte contra o vento para reduzir a velocidade do vento;

Não aplicável

E. iii)

na medida do possível, aplicar apenas uma pilha de material sólido em vez de várias

Não aplicável

E. iv)

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

Não aplicável

E. v)

instalar as paredes de contenção próximas entre si

Não aplicável

5.3.2. Armazenamento Fechado

Não aplicável

5.3.2 A.

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

Não aplicável

5.3.2 B.

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

Não aplicável

5.3.2 C.

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

Não aplicável
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5.3.2 D.

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

Não aplicável

5.3.2 E.

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

Não aplicável

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

VEA/VCA
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Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
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5.3.3. Armazenamento de sólidos perigosos embalados
5.3.3 A.

MTD implementada?

Não aplicável

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

5.3.4. Prevenção de incidentes e acidentes (graves)

Não aplicável
Não aplicável

Gestão da segurança e do risco

5.3.4 A.

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

Não aplicável

5.4. TRANSFERÊNCIA E MANUSEAMENTO DE MATERIAIS SÓLIDOS
5.4.1. Abordagens genéricas para minimização de poeiras com origem nos processos de transferência e manuseamento
5.4.1 A.

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

Não aplicável

5.4.1 B.

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

Não aplicável

5.4.1 C.

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

Não aplicável

5.4.1 D.

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

Não aplicável

5.4.1 E.

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

Não aplicável

5.4.1 F.

Proceder à limpeza das estradas dotadas de superfícies duras.

Não aplicável

5.4.1 G.

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

Não aplicável

5.4.1 H.

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

Não aplicável

5.4.1 I.

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

Não aplicável

I. i)

instalar defletores dentro dos tubos de enchimento

Não aplicável

I. ii)

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

Não aplicável

I. iii)

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

Não aplicável

I. iv)

aplicar um ângulo de inclinação mínimo através de eg. calhas

Não aplicável

5.4.1 J.

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

Não aplicável

J. i)

tubagens de enchimento de altura ajustável

Não aplicável

J. ii)

tubos de enchimento de altura ajustável, e

Não aplicável

J. iii)

tubos em cascata de altura ajustável.

Não aplicável

5.4.2. Considerações sobre técnicas de transferência
Garra mecânica

5.4.2 A.

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

Não aplicável

5.4.2 B.

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

Não aplicável

B. i)

forma geométrica e capacidade de carga ótima;

Não aplicável

B. ii)

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

Não aplicável

B. iii)

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

Não aplicável

B. iv)

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

Não aplicável

Transportadores e calhas de transferência

5.4.2 C.

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

Não aplicável

5.4.2 D.

Para os produtos não ou ligeiramente sensíveis à deriva (S5) e moderadamente sensíveis à deriva e molháveis (S4), aplicar uma correia transportadora aberta e adicionalmente,
dependendo das circunstâncias locais, aplicar uma das seguintes técnicas ou uma combinação adequada das mesmas:

Não aplicável

D. i)

proteção lateral contra o vento;

Não aplicável

D. ii)

pulverização de água e pulverização a jato nos pontos de transferência e/ou;

Não aplicável

D. iii)

limpeza da correia/tapete.

Não aplicável

5.4.2 E.
E. i)

Para produtos altamente sensíveis à deriva (S1 e S2) e moderadamente sensíveis à deriva, não molháveis (S3), considerar para situações novas:
Aplicação de transportadores fechados, ou sistemas onde a própria correia ou uma segunda correia bloqueia o material, tais como:

Não aplicável
Não aplicável

E. i) a)

Transportadores pneumáticos;

Não aplicável

E. i) b)

Transportadores de corrente;

Não aplicável

E. i) c)

Transportadores de parafuso

Não aplicável

E. i) d)

Transportador de correia de tubo;

Não aplicável

E. i) e)

Transportador de correia de laço;

Não aplicável

E. i) f)

Transportador de dupla correia.

Não aplicável

E. ii)

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

Não aplicável

E. ii) a)

Transportador aerobelt

Não aplicável

E. ii) b)

Transportador de baixa fricção

Não aplicável

E. ii) c)

Transportador com diabolos.

Não aplicável

5.4.2 F.

O tipo de transportador depende da substância a ser transportada e do local, deve ser decidido com base numa análise caso a caso.

Não aplicável

5.4.2 G.

Para os transportadores convencionais existentes, o transporte de produtos altamente sensíveis à deriva (S1 e S2) e produtos moderadamente sensíveis à deriva, não molháveis
(S3), aplicar um sistema de encapsulamento.

Não aplicável

5.4.2 H.

Ao aplicar um sistema de extração, filtrar o fluxo de ar de saída

Não aplicável

5.4.2 I.

Para reduzir o consumo de energia para correias transportadoras, aplicar:

Não aplicável
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I. i)

uma boa conceção do transportador, incluindo folgas e espaço entre folgas;

Não aplicável

I. ii)

uma tolerância de instalação precisa; e

Não aplicável

I. iii)

uma correia com baixa resistência ao rolamento.

Não aplicável
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4.2 MTD PARA SISTEMAS DE ARREFCIMENTO
4.2.1 Gestão integrada do calor
4.2.1.1 arrefecimento industrial = Gestão do calor

1.

Para todas as instalações é MTD adotar uma abordagem integrada de modo a reduzir o impacte ambiental dos sistemas de arrefecimento industrial mantendo o equilíbrio entre
os impactes diretos e indiretos.

Sim

O calor produzido nos processos de tratamento de gestão de residuos é aproveitado internamente para
aquecimento do deposito de água que fornece as caldeiras geradoras de vapor, assim como para
aquecimento da água da máquina hogieneizadora de contentores. Não existe descarga de calor, por meio
hidrico no meio ambiente.

Sim

Não existe descarga de calor no meio ambiente. O calor é reaproveitado internamente para aquecimento
da água de caldeira

Sim

Refrigeração indireta com utilização de água para arrefecimento de fluidos de processo. Circuito fechado.
Adopção da tecnologia Chiller (marca Climaveneta) para o arrefecimento do vapor no interior do autoclave
e por conseguinte o aumento de pressão no seu interior para a esterlização dos residuos a tratar
equipamento de facil colocação viabilidade no seu desempenho e facil manutenção.

4.2.1.2 Redução do nível de libertação de calor através da otimização da reutilização interna/externa de calor

2.

Numa situação de greenfield, a avaliação da capacidade de calor necessária só pode ser considerada MTD se for o resultado do uso máximo das opções internas e externas
disponíveis e aplicáveis para reutilização de excesso de calor.
Numa instalação existente, otimizar a reutilização interna e externa e reduzir a quantidade e o nível de calor a serem descarregados também deve preceder qualquer alteração
na capacidade potencial do sistema de arrefecimento aplicado. Aumentar a eficiência de um sistema de arrefecimento existente pela melhoria de operação dos sistemas, tem
de ser avaliado em relação ao aumento da eficiência por meio tecnológico através de uma adaptação ou de mudanças tecnológicas. Em geral, e para os grandes sistemas de
arrefecimento existentes, a melhoria da operação dos sistemas é considerada mais rentável do que a aplicação de tecnologia nova ou melhorada e, portanto, pode ser
considerada como MTD.

4.2.1.3 Sistemas de arrefecimento e requisitos de processo

3.

Seleção de uma configuração de arrefecimento que se deve basear numa comparação entre as diferentes alternativas viáveis dentro de todos os requisitos do processo. Os
requisitos de processo são, por exemplo, controle de reações químicas, fiabilidade do desempenho do processo e manutenção dos níveis de segurança exigidos. Uma
mudança na tecnologia de arrefecimento para reduzir o impacte ambiental só pode ser considerada MTD se a eficiência do arrefecimento for mantida no mesmo nível ou,
melhor ainda, num nível aumentado.

4.2.1.4 Sistemas de arrefecimento e requisitos do local

4.

Os limites impostos pelo local aplicam-se particularmente às novas instalações, onde um sistema de arrefecimento ainda deve ser selecionado. Se a capacidade de descarga
de calor necessária for conhecida, poderá influenciar a seleção de um local apropriado. Para processos sensíveis à temperatura é MTD selecionar o local com a disponibilidade
necessária de água de arrefecimento.

Não aplicável

tendo em consideração o tipo de instalação e seu processo, não existem requisitos locais para a sua
colocação

5.

Para proteção dos aquíferos subterrâneos, deve ser aplicado um sistema de arrefecimento que siga os princípios de minimização da utilização de águas provenientes de
captações subterrâneas, principalmente em locais onde são se encontra regulado a depleção dos aquíferos.

Não aplicável

tendo em consideração o tipo de instalação e seu processo, não existem requisitos locais para a sua
colocação

Não aplicável

Projecto existente, tecnologia adoptada eficiênte e sem impactos no meio ambiente

4.2.2 MTD aplicáveis a sistemas de arrefecimento industrial

6.

Para instalações novas, é MTD começar por identificar medidas de redução na fase de projeto, aplicando equipamentos de baixo consumo energético e escolhendo os
equipamentos com os materiais corretos que estejam em contacto com as substâncias do processo e a água de arrefecimento.

7.

Para instalações existentes, as medidas tecnológicas podem ser MTD em certas circunstâncias (consultar BREF).

Sim

Projecto existente, tecnologia adoptada eficiênte e sem impactos no meio ambiente. Utilização de água em
circuito fechado, equipamentos cumprem com requisito legal de exposição dos trabalhadores ao Ruido,

4.3 REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA
4.3.1 Considerações gerais
8.
8. a)
8. b)
8. c)
8. d)

Redução da quantidade de equipamento com elevado consumo energético

Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

Optimizar o tratamento da água utilizada, em sistemas de passagem única e torre arrefecimento por via húmida, promovendo limpeza das superfícies de circulação dos fluídos a par da
prevenção da formação de incrustações e afins.

Não aplicável

Para sistemas de arrefecimento na fase de projeto, constitui MTD a ponderação de um conjunto de fatores:
Redução da resistência ao fluxo de ar e água
Aplicação de equipamentos de elevada eficiência / baixo consumo energético

Projecto existente

4.3.2 Técnicas de redução identificadas dentro da abordagem MTD

9.
9. a)
9. b)
9. c)

Em termos de eficiência energética global de uma instalação, a utilização de um sistema de passagem única é MTD, em particular para processos que exigem grandes
capacidades de arrefecimento. Em casos de rios e estuários é aceitável se o sistema garantir:
Extensão da pluma de calor na superfície da água deixando a passagem para migração de peixes;
Conceber a entrada de água de arrefecimento de modo a reduzir o arrastamento de peixe;
A carga de calor não interfere com outros usuários de água de superfície de recepção.
Para sistemas com grande capacidade de arrefecimento (> 10 MWth)

9. d)

Selecionar um local adequado à aplicação de sistemas de passagem única.

Não aplicável

sistema de arrefecimento em circuito fechado

Para todos os sistemas:

9. e)
9. f)

Aplicar a opção de funcionamento / operação variável, isto é, quando o processo a refrigerar exige um funcionamento variável, a modulação bem-sucedida dos fluxos de ar e de água
pode ser relevante para a eficiência energética global do processo.
Modulação do fluxo de ar / água
Para todos os sistemas húmidos:

9. g)

Aplicar tratamentos de água otimizados e tratamentos para manutenção das superfícies das tubagens dos sistemas
Para sistemas únicos:

9. h)

Evitar a recirculação de pluma de água quente nos rios e minimizá-lo em estuários e em sítios marinhos.
Para torres de arrefecimento:

9. i)

Aplicar bombas e ventiladores de baixo consumo energético

sistema de arrefecimento em circuito fechado

Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

Sim
Sim
Não aplicável
Sim
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

Sistema de controlo automático com
sistemas de modulação.
Sistema de controlo automático com
sistemas de modulação.
Existe controlo da qualidade da água de processo através de sistema de osmose inversa. Tubagens com
tratamento de superfície

VEA/VCA

Condições
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4.4 REDUÇÃO DOS REQUISITOS DE ÁGUA
4.4.1 Considerações gerais
10.

Para novos sistemas podem ser realizados os seguintes pontos:

Não aplicável

10. a)

À luz do equilíbrio energético geral, o arrefecimento com água é mais eficiente;

Não aplicável

10. b)

Para novas instalações, deve ser selecionado um local para a disponibilidade de quantidades suficientes de água (de superfície) no caso de grande procura de água de arrefecimento;

Não aplicável

10. c)

A necessidade de arrefecimento ser reduzida através otimização da reutilização do calor;

Não aplicável

10. d)

Para novas instalações um local deve ser seleccionada para a disponibilidade de um receptor de água adequada, particularmente no caso de grandes descargas de água de
arrefecimento;

Não aplicável

10. e)

Onde a disponibilidade de água é limitada, deve ser escolhida uma tecnologia que permita diferentes modos de operação que requiram menos água para atingir a capacidade de
arrefecimento necessária;

Não aplicável

10. f)

Em todos os casos, a arrefecimento por recirculação é uma opção, mas é necessário um equilíbrio cuidadoso com outros fatores, como o condicionamento de água necessário e uma
eficiência energética global mais baixa.

Não aplicável

11.

Para sistemas existentes e no caso de rios com disponibilidade limitada de água superficial, pode ser equacionada a alteração de um sistema de passagem única para um
sistema de arrefecimento com recirculação.

4.4.2 Técnicas de redução identificadas dentro da abordagem MTD
12.

São técnicas MTD para a redução das necessidades de água:
Para sistemas húmidos:

12. a)

Otimização da reutilização de calor

12. b)
12. c)
12. d)
12. e)

A utilização de águas subterrâneas não é considerada MTD
Aplicação de sistemas de recirculação
Aplicação de sistemas de arrefecimento híbridos
Aplicação de arrefecimento a seco
Para sistemas de arrefecimento de recirculação húmida e húmida/seca:

12. f)

Otimização de ciclos de concentração

4.5 REDUÇÃO DO ARRASTAMENTO DE ORGANISMOS
4.5.1 Considerações gerais

Projecto existente

sistema de arrefecimento em circuito fechado, Sistema integrado energeticamente
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Sim
Não aplicável
Sim
Não aplicável
Não aplicável
Sim

a água quente resultante do processo de troca de calor no acto de refrigeração é encaminhada para
depósito de água a ser utilizado pelas caldeiras geradoras de vapor. Desta forma as caldeiras utilização
menos energia para a produção de vapor.
não é utilizada água subterrânea para o processo
sistema de arrefeciemnto de água é em circuito fechado

Não aplicável
Não aplicável

não existe captação de água de superficies

Não aplicável

Consultar BREF.

4.5.2 Técnicas de redução identificadas dentro da abordagem MTD
13.

Não aplicável

13. a)

Análise do biótopo na fonte de água de superfície

Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

13. b)

Otimização das velocidades da água nos canais de admissão para limitar a sedimentação; Observação da ocorrência sazonal de macro incrustrações.

Não aplicável

São técnicas MTD para a redução de arrastamento:
Para todos os sistemas únicos ou sistemas de arrefecimento com entradas de águas de superficie:

4.6 REDUÇÃO DAS EMISSÕES PARA A ÁGUA
4.6.1 Abordagem geral sobre as MTD para a redução das emissões de calor

Não aplicável

não existe descraga em meio hidrico

Consultar BREF.

4.6.2 Abordagem geral sobre as MTD para reduzir as emissões químicas para a água
14.

Referindo que a afirmação de que 80% do impacte ambiental é decidido na altura da fase de conceção do projeto, devem ser tomadas outras medidas para a fase de conceção
do sistema de arrefecimento húmido com a seguinte ordem de abordagem:

14. a)
14. b)
14. c)
14. d)

Identificar as condições do processo (pressão, T, corrosividade da substância)

14. e)

Identificar os requerimentos operacionais do sistema de arrefecimento.

14. f)

Selecionar um tratamento de água de arrefecimento mais apropriado usando produtos químicos menos perigosos ou produtos químicos com menor potencial de impacte no meio
ambiente (complexos orgânicos facilmente biodegradáveis)

14. g)

Aplicar o esquema de seleção para biocidas (capítulo 3, figura 3.2)

14. h)

Identificar características químicas da fonte de água de arrefecimento
Selecionar materiais apropriados para os permutadores, considerando as características do processo e as propriedades da água
Selecionar materiais apropriados para os restantes elementos do circuito.

Otimizar o doseamento por monitorização da água.

Não aplicável
Sim
Sim
Sim
Sim
Não aplicável
Sim

Projecto de instalação de água dimencionado conforme consumos

Sim

Aplicação de biocida na água de recirculação que faz o circuito de arrefecimento

Não aplicável
Sim

4.6.3 Abordagem sobre as técnicas MTD para redução das emissões para a água
4.6.3.1 Prevenção pelo projeto de equipamentos e manutenção do sistema

15.

Análise da corrosividade da substância do processo, bem como da água de arrefecimento para selecionar o material certo
Projeção do sistema de arrefecimento evitando zonas de estancamento para reduzir a corrosão e contaminações.
Para permutadores do tipo Shell&tube :

15. c)

Conceção que permita facilitar a limpeza através da circulação do caudal de água arrefecida no tubo e as paredes dos tubos de material resistente às incrustrações.
Condensadores de instalações de produção de eletricidade:

15. d)
15. e)
15. f)

Aplicação de Ti em condensadores com água do mar ou água salobra
Aplicação de ligas de baixa corrosão (aço inoxidável com elevado índice de corrosão ou de cobre níquel)
Utilização de sistemas de limpeza automatizados com as esferas de espuma ou escovas
Para condensadores e permutadores de calor:

15. g)
15. h)
15. i)

Não aplicável

São técnicas MTD para a redução de emissões para a água através de técnicas de desenho e manutenção:
Para sistemas húmidos:

15. a)
15. b)

De modo a reduzir a deposição (incrustação) em condensadores a velocidade da água deve ser > 1,8 m / s para equipamentos novos e 1,5 m / s no caso de montagem de feixe de tubos
De modo a reduzir a deposição (incrustação) nos permutadores de calor recomentda-se uma velocidade da água > 0,8 m / s
De modo a evitar o entupimento utilizar filtros de detritos para proteger os permutadores de calor, onde a obstrução é um risco
Para sistemas arrefecimento de passagem única, de modo a reduzir a sensibilidade à corrosão:

Manutenção preventiva do equipamento
Recirculação e reciclagem de águas.
Utilização de materiais resistentes à corrosão como por exemplo aço inox, aço carbono com tratamento de
superfície. Sistemas estanques

Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

Projecto de instalação de água dimencionado conforme consumos

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Sistemas de arrefecimento industrial (ICS) | Data de adoção: 12/2001 | Versão: 06.10.2017
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

15. j)
15. k)
15. l)

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Aplicar aço-carbono em sistemas de água de arrefecimento, se a tolerância à corrosão puder ser atendida
Aplicar plásticos reforçados com fibra de vidro, revestido de betão reforçado ou aço-carbono revestido em caso de condutas subterrâneas
Aplicar tubos de titânio para permutadores do tipo Shell&tube em ambientes altamente corrosivos ou aço inoxidável de elevada qualidade com desempenho semelhante.
Para torres de arrefecimento húmidas abertas:

15. m)
15. n)

Para reduzir a incrustação em condições de água salgada aplicar enchimento de baixa incrustação e com capacidade a altas cargas
Evitar substâncias perigosas devido ao tratamento anti-incrustantes (como CCA e TBTO) nos tratamentos anticontaminação.

MTD implementada?

Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

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

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Sistemas de arrefecimento industrial (ICS) | Data de adoção: 12/2001 | Versão: 06.10.2017
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Para torres de arrefecimento de tiragem natural:

15. o)

Para reduzir o tratamento de anti-incrustação aplicar eenchimento tendo em consideração a qualidade local da água (por exemplo, alto teor de sólidos, escala)

4.6.3.2 Controlo da otimização do tratamento de água de arrefecimento

16.

MTD implementada?

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

Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

São técnicas MTD para a redução de emissões para a água por meio da otimização do tratamento de água de arrefecimento:
Para todos os sistemas húmidos:

Não aplicável

16. a)

Monitorização e controlo da composição química da água de arrefecimento para reduzir a quantidade de aditivos.

Não aplicável

16. b)

Reduzir a utilização de químicos perigosos, não se devendo utilizar o seguinte: compostos de crómio, compostos de mercúrio, compostos organometálicos, mercaptobenzotiazol e
substâncias biocidas para tratamento de choque diferentes do cloro, bromo, ozono e peróxido de hidrogénio.

Não aplicável

16. d)

De modo a limitar ao utilização de biocidas utilizar temperatura da água do mar abaixo de 10-12ºC

Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

16. e)

De modo a reduzir a emissão de FO variar os tempos de residência e as velocidades da água com um nível FO ou FRO associado de 0,1 mg / l na saída

Não aplicável

16. f)

De modo a reduzir as emissões de oxidante (residual) livre alcançar valores de FO ou FOR ≤ 0,2 mg / l na saída para a cloração contínua de água do mar

Não aplicável

16. g)

De modo a reduzir as emissões de oxidante (residual) livre alcançar valores de FO ou FRO ≤ 0,5 mg / l na saída para a cloração intermitente e choque de água do mar

Não aplicável

16. h)

Reduzir a quantidade de compostos formadores de óxidos em água fresca sem cloração contínua em água doce pois não é considerada MTD

Não aplicável

Para sistema de arrefecimento de passagem única e torres de arrefecimento abertas e húmidas:

16. c)

Monitorizar a existência de macro incrustrações para otimizar a dosagem de biocidas
Para sistemas de arrefecimento únicos:

16. i)
16. j)
16. k)

De modo a reduzir a quantidade de hipoclorito manter m pH de 7 ≤ pH ≤ 9
Fechar temporariamente as purgas depois do doseamento de aditivos para reduzir a emissão de biocidas hidrolisantes.

Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

16. l)

No caso de aplicar ozono, manter a concentração inferior a 0,1 mg/l.

Não aplicável

Para torres de arrefecimento húmidas abertas:
De modo a reduzir a quantidade de biocida e a purga aplicar biofiltração

não existem torres de arrefecimento

4.7 REDUÇÃO DAS EMISSÕES PARA O AR
4.7.1 Abordagem geral

Não aplicável

Consultar BREF.

4.7.2 Abordagem geral sobre as MTD para reduzir as emissões para o ar
17.

Não aplicável

São técnicas MTD para a redução de emissões para o ar:

Não aplicável

Para as torres de arrefecimento húmidas:

Não aplicável

17. a)
17. b)

Para evitar a chegada da pluma ao nivel do solo a emissão da pluma deverá ter uma altura suficiente e uma velocidade mínima de ar de descarga na saída da torre
Para evitar a formação de pluma aplicar uma técnica híbrida ou outras técnicas de supressão de plumas, como o aquecimento de ar

Não aplicável
Não aplicável

17. c)

Evitar a aplicação de amiantos, CCA e TBTO para reduzir a utilização de substâncias perigosas.

Não aplicável

17. d)

Projetar e definir a localização das torres de modo a que a sua saída possa ser captada por sistemas de ar condicionado, para evitar afetar a qualidade do ar no centro de trabalho.

Não aplicável

17. e)

Reduzir as perdas por arrasto através da aplicação de captadores.

Não aplicável

4.8 REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE RUÍDO
4.8.1 Abordagem geral

Não aplicável

Consultar BREF.

4.8.2 Abordagem geral sobre as MTD para reduzir as emissões de ruído
18.

Não aplicável
Sim

18. c)
18. c) i.
18. c) ii.
18. d)

Redução do ruído do ventilador aplicando ventiladores de baixo ruído por exemplo:

Na fase de projeção aplicar uma altura suficiente ao difusor otimizado ou instalar atenuadores de som

Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

18. e)

De modo a reduzir o ruído aplicar medidas de atenuação (silenciadores) à entrada e saída do ar

Não aplicável

São técnicas MTD para a redução de emissões de ruído:
Para torres de arrefecimento de tiragem natural:

18. a)
18. b)

Para redução de ruído da água em cascata à entrada do tubo de ar estão disponiveis várias técnicas (ver BREF)
Reduzir a emissão de ruído ao redor da base da torre, por exemplo, recorrendo a uma barreira de terra ou uma parede anti-ruído
Para torres de arrefecimento mecânicas:
Utilizando ventiladores de grande diâmetro com velocidades circunferenciais
Utilizando velocidadses reduzidas (≤ 40 m/s)

Equipamento Chiller instalado de baixo ruido

4.9 REDUÇÃO DO RISCO DE FUGAS
4.9.1 Abordagem geral
19.
19. a)
19. b)
19. c)
19. d)

São medidas gerais para reduzir a ocorrência de fugas:
(não aplicável a condensadores)
Selecionar material para equipamentos de sistemas de arrefecimento por via húmida de acordo com a qualidade da água aplicada
Operar o sistema de acordo com a sua conceção
Se necessário um tratamento de água de arrefecimento, selecionar um programa correto de tratamento de água de arrefecimento
Monitorizar as possíveis fugas na descarga da água de arrefecimento na recirculação de sistemas de arrefecimento húmido, analisando a purga.
Para permutadores de calor:

19. e)

De modo a evitar pequenas fissuras o ∆T do permutador deverá ser ≤ 50 °C
Para permutadores do tipo shell&tube :

19. f)

Monitorizar a operação do processo para que a operação ocorra dentro dos limites de projeto

19. g)

Aplicar tecnologia de soldagem de modo a fortalecer a construção do tubo/placa de tubo

Sim

Plano de manutenção preventiva da instalação

Sim

Plano de manutenção preventiva da instalação

Não aplicável
Sim
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

Plano de manutenção preventiva da instalação.

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Sistemas de arrefecimento industrial (ICS) | Data de adoção: 12/2001 | Versão: 06.10.2017
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

Para o equipamento:

19. m) i.

arrefecimento indireta

19. m) ii.

arrefecimento recirculante

Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

arrefecimento a ar

Não aplicável

De modo a reduzir a corrosão, a temperatura do metal no lado de passagem da água de arrefecimento deverá ser < 60 °C

19. h)

Para sistemas de arrefecimento de passagem única
19. i)

Para alcançar um VCI entre 5 - 8 operar o sistema direto com Págua arrefecimento > Pprocesso e efetuar monitorizar

19. j)

Para alcançar um VCI entre 5 - 8 operar o sistema direto com Págua arrefecimento = Pprocesso e efetuar monitorização analítica automática

19. k)

Para alcançar um VCI ≥ 9 operar o sistema direto Págua arrefecimento > Pprocesso e efetuar monitorização analítica automática

19. l)

Para alcançar um VCI ≥ 9 operar o sistema com permutador de calor de material altamente anti-corrosivo/monitorização analítica automática

19. m)

Para alcançar um VCI ≥ 9 alterar a tecnologia:

19. m) iii.
19. n)

No arrefecimento de substâncias perigosas, efetuar sempre a monitorização da água de arrefecimento.

Não aplicável

19. o)

Aplicação de manutenção preventiva, através da realização de inspeção por meio de corrente de Foucault.

Não aplicável

Para sistemas de arrefecimento com recirculação
19. p)

Monitorização constante da purga no arrefecimento de substâncias perigosas

4.10 REDUÇÃO DE RISCO BIOLÓGICO
4.10.1 Abordagem geral
Consultar BREF.

4.10.2 Abordagem geral sobre as MTD para reduzir o risco de emissões biológicas
20.

São consideradas como MTD na prevenção e redução do risco microbiológico:
Para todos os sistemas de arrefecimento húmidos:

Sim
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

20. a)

Com vista à redução da formação de algas deve-se proteger a água de arrefecimento da ação da energia luminosa

Não aplicável

20. b)

Com vista à redução do crescimento de microrganismos devem-se evitar zonas estagnadas (a nível do seu design), de forma a manter a velocidade na passagem de água e proceder à
aplicação de tratamentos químicos otimizados.

Não aplicável

20. c)

Nas limpezas após um surto deve-se efetuar uma combinação de limpeza mecânica e limpeza química

Não aplicável

20. d)

Efetuar uma monitorização periódica dos organismos patogénicos potencialmente existentes nas torres de arrefecimento.

Não aplicável

Para torres de arrefecimento húmidas abertas:
20. e)

Para reduzir o risco de infeção os operadores devem utilizar proteção de olhos e boca (máscara P3) quando entram num sistema de arrefecimento húmido

Não aplicável
Não aplicável

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

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Eficiência energética (ENE) | Data de adoção: 02/2009 | Versão: 06.10.2017
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.
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

4.2 MTD PARA INSTALAÇÕES
4.2.1. Gestão da eficiência energética
Implementar e aderir a um sistema de gestão da eficiência energética que incorpore, conforme apropriado às circunstâncias locais, todas as seguintes
especificidades (ver secção 2.1)

Sim

1. a)

Compromisso da gestão de topo (o compromisso da gestão é considerado uma condição prévia para a aplicação bem sucedida da gestão da eficiência energética);

Sim

A gestão de topo está comprometida em estabelecer ações de eficiência energética e providenciar os recursos financeiros,
de infrasestrutura, e humanos necessários para cumprimento dessas ações.

1. b)

Definição, pela gestão de topo, de uma política de eficiência energética para a instalação;

Sim

A politica de eficiência energética está definida internacionalmente e estão definidos objectivos e metas de melhoria
continua.

1. c)

Planeamento e estabelecimento de objectivos e metas (ver MTD 2, 3 e 8);

Sim

São estabelecidos objectivos e metas anuais de eficiência energética, estão definidos os indicadores que são
monotorizados mensalmente.

1. d)

Implementação e realização de procedimentos, com especial atenção para:

Sim

1. d) i.

Estrutura e responsabilidade

Sim

Estão definidas as responsabilidades de gestão da eficiencia energética ao nivel do departamento operacional, de
engenharia e EHS.

1. d) ii.

Formação, sensibilização e competência (ver MTD 13)

Sim

Estão contempladas ações de formação e sensibilização de energia e eficiencia energética.

1. d) iii.

Comunicação

Sim

O procedimento de comunicação está definido num sistema de gestão integrado implemenado e certificado de acordo com
os referenciais normativos ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

1. d) iv.

Envolvimento dos trabalhadores;

Sim

Os colaboradores estão envolvidos e sensibilizados para as temáticas de eficiencia Energética.

1. d) v.

Documentação

Sim

O procedimento de gestão documental está definido num sistema de gestão integrado implemenado e certificado de acordo
com os referenciais normativos ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

1. d) vi.

Controlo eficaz dos processos (ver MTD 14)

Sim

Os processos são controlados de acordo com o descrito na MTD 14.

1.

1. d) viii.

Preparação e resposta a emergências

Sim

A instalação dispoe de: sistema de proteção contra incêndios e explosões, compreendendo equipamento de prevenção,
deteção e extinção; acessibilidade ao equipamento de controlo pertinente, e operacionalidade desse equipamento, em
situações de emergência. As boas práticas para prevenir emergências e as formas de atuar em caso de emergência
encontram-se descritas nos procedimentos do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança, implementado e
certificado de acordo com as normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2012 e NP4397:2008/OHSAS 18001, nomeadamente no
Manual de Emergências, que é distribuído a todos os colaboradores. A prevenção de emergências assenta ainda na
sensibilização dos colaboradores para práticas corretas e na formação sobre medidas de prevenção e resposta a
emergências. Os colobaoradores recebem formação de segurança eletrica.

1. d) ix.

Salvaguarda do cumprimento da legislação e dos acordos relativos à eficiência energética (quando existirem).

Sim

A avaliação dos requisitos legais é efetuada na plataforma Siawase, e anualmente é efetuada uma auditoria de
conformidade pela mesma empresa.

1. e)

Benchmarking : Identificação e avaliação de indicadores de eficiência energética ao longo do tempo (ver MTD 8) e comparações sistemáticas e regulares com
benchmarks setoriais, nacionais ou regionais para eficiência energética, quando disponham de dados verificados (ver seções 2.1 e), 2.16 e MTD 9)

Sim

Indicadores Energéticos: Intensidade Energética; Consumo Específico; Intensidade Carbónica;
É efetuado o benchmarking entre as várias unidades de tratamento de resíduos hospitalres da Ambimed.

1. f)
1. f) i.

Verificação do desempenho e adoção de medidas corretivas, prestando especial atenção a:
Controlo e monitorização (ver MTD 16)

Sim

O controlo e a monitorização dos consumos energéticos é efetuada mensalmente.

1. f) ii.

Ações preventivas e corretivas

Sim

Quando se verificam desvios às metas são analisadas as causas e implementadas ações corretivas sempre que aplicável.

1. f) iii.

Manutenção de registos

Sim

O registos são mantidos de acordo com os prazos estabelecidos no prcedimento PG16 - Controlo de documentos e
Registos.

1. f) iv.

Auditorias internas independentes (se tal for exequível) a fim de determinar se o sistema de gestão de eficiência energética se encontra, ou não, em
conformidade com as disposições planeadas e se o mesmo tem sido adequadamente implementado e mantido (ver MTD 4 e 5)

Sim

São efetuadas periodicamente auditorias energéticas por empresa externa e definidas medidas de melhoria da eficiencia
energéticas.

Sim

Ter a NP EN ISO 14001:2015 implmentada e certificada já faz cumprir com estes requisitos também em matéria de
eficiencia energética.

Sim

Os consumos energéticos estão idetificados como um dos aspectos e impactes ambientais a controlar na instalação.são
revistos anualmente.

Sim

Auditoria Energética realizada em 2019 (ano de referencia 2018)

1. g)

Revisão, pela gestão de topo, do sistema de gestão de eficiência energética e garantia da sua contínua adequabilidade e eficácia.

4.2.2. Planeamento e estabelecimento de objetivos e metas
4.2.2.1. Melhoria contínua do ambiente

2.

Minimizar de forma contínua o impacte ambiental de uma instalação através do planeamento de ações e de investimentos de forma integrada e a curto,
médio e longo prazo, tomando em consideração os custos-benefícios e os efeitos cruzados.

4.2.2.2. Identificação dos aspetos relacionados com a eficiência energética de uma instalação e oportunidades de poupança de energia

3.

Realizar auditorias para identificar os aspetos que influenciam a eficiência energética da instalação. É importante que essa auditoria seja coerente com
as abordagens de sistema.

4.

Aquando da realização de auditorias, assegurar que sejam identificados os seguintes aspetos:

4. a)

tipo e utilizações de energia na instalação, respetivos sistemas e processos;

Sim

4. b)

Equipamentos consumidores de energia, tipo e quantidade de energia consumida na instalação;

Sim

4. c)

Possibilidades de redução do consumo de energia, como por exemplo:

4. c) i.

Controlo/redução dos tempos de operação, eg. desligando os sistemas quando não estiverem a ser utilizados;

Sim

4. c) ii.

otimização do isolamento;

Sim

4. c) iii.

Otimização das redes de utilidades, sistemas, processos e equipamentos que lhes estejam associados.

Sim

Energia Elétrica; GPL ;Gasóleo
A energia elétrica é essencialmente utilizada no acionamento de força motriz (motores, ventiladores, bombas, etc.) e
iluminação.
O propano é consumido na central térmica (para produção de vapor que é utilizado nas autoclaves e no aquecimento dos
tanques de higienização de contentores) e no sistema de secagem de contentores.
O gasóleo é consumido no empilhador existente na instalação.
Os equipamentos são desligados em turnos noturnos onde a produção seria menor, por forma a aumentar a eficiencia
energética. O compressor de ar comprimido é desligado durante os períodos de paragem da produção, de modo a evitar o
seu funcionamento desnecessário.
Foram já realizados alguns isolamentos, em locais que não existia e considerámos prioritários. Está previsto, a utilização de
um novo método de pintura térmica e isolante em alguns locais mais sensíveis como as falanges.
O calor produzido para o processo de tratamento por autoclavagem é tabém utilizado para aquecimento da agua pra o
processo de lavagem dos contentores.

4. d)

Possibilidades de utilização de fontes alternativas de energia ou de utilização de energia mais eficiente aproveitando, em particular, a energia excedente de
outros processos e ou sistemas.

Sim

Está em análise a Instalação de um sistema solar térmico para produção de AQS.

4. e)

possibilidades de aplicar a energia excedente noutros processos e ou sistemas

Sim

Está implementado um sistema de aproveitamento de condensados

VEA/VCA
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acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

4. f)

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

possibilidades de melhoria do nível de calor (temperatura)

5.
5. a)
5. b)
5. c)
6.

MTD
implementada?

Sim

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

A rede de distribuição de energia térmica está, na sua maior parte, isolada termicamente.
Encontra-se implementado um programa periódico (bimensal) de afinação dos queimadores, contudo recomenda-se o
ajuste do teor de O2.
As caldeiras já dispõem de economizador para recuperar o calor dos gases de combustão para pré-aquecimento da água
de alimentação aos mesmos.

Utilizar ferramentas e metodologias apropriadas para apoiar na avaliação e quantificação da otimização energética, como por exemplo:
Modelos, bases de dados e balanços energéticos;
Técnicas como a metodologia pinch , a análise da exergia ou da entalpia ou a termoeconomia;
Estimativas e cálculos.
Identificar possibilidades de otimização da recuperação energética na instalação, entre sistemas da própria instalação e ou com outras instalações

Sim
Não aplicável
Sim
Não aplicável

4.2.2.3. Abordagem de sistemas para a gestão energética

7.

Otimizar a eficiência energética adotando uma abordagem de sistemas para a gestão energética na instalação. Os sistemas a considerar para a
otimização no seu todo são, por exemplo:

7. a)
7. b)
7. c)

Unidades de processo (vide BREFs setoriais)

7. d)

Sistemas a motor, como por exemplo: ar comprimido e bombagem;

Sim

7. e)

Iluminação;

Sim

7. f)

Secagem, separação e concentração.

Não

O sistema de secagem de contentores encontra-se a funcionar numa estufa fechada e apenas é ligado nos meses frios,
sendo que nos meses de calor sempre que possivel, os contentores secam naturalmente na estufa sem ligar o
equipamento.

Sistemas de aquecimento, como por exemplo: vapor; água quente;
Arrefecimento e vácuo (vide BREF ICS)

Sim
Sim

Está em avaliação a instalação de um sitema solar térmico para aquecimendo de AQS.

Não aplicável
O sistema de ar comprido já se encontra a funcionar na sua pressão minima necessária para o correto funcionamento da
instalação, é desligado sempre que não se encontra em utilização.
luminárias parcialmente em LED, e a ser substituidas gradualmente.

4.2.2.4. Estabelecimento e revisão dos objetivos e indicadores de eficiência energética

8.

Estabelecer indicadores adequados de eficiência energética através da aplicação das seguintes medidas:

8. a)

Identificação de indicadores de eficiência energética adequados para a instalação e, quando necessário, para processos individuais, sistemas e/ou unidades, e
quantificação da sua evolução ao longo do tempo ou após a aplicação de medidas de eficiência energética;

Sim

Indicadores Energéticos: Intensidade Energética; Consumo Específico; Intensidade Carbónica;

8. b)
8. c)

Identificação e registo dos limites adequados associados aos indicadores;

Sim

Registo mensal

Identificação e registo de fatores que possam causar variações na eficiência energética dos processos, sistemas e ou unidades relevantes

Sim

Análise dos desviso efetuada mensalmente.

Sim

É efetuado o benchmarking entre as várias unidades de tratamento de resíduos hospitalres da Ambimed.

4.2.2.5. Benchmarking

9.

Proceder a comparações sistemáticas e regulares com benchmarks setoriais, nacionais ou regionais, sempre que existam dados validados.
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4.2.3. Integração da eficiência energética na fase de projeto (Energy efficient design )
10.

Otimizar a eficiência energética em sede de planeamento de uma nova instalação, unidade ou sistema ou de uma alteração significativa dos mesmos,
tomando em consideração todos os seguintes aspetos:

Não aplicável

10. a)

Integração da eficiência energética na fase de projeto (EED) deve ser iniciada logo nas primeiras etapas da fase de projeto conceptual/projeto de base, mesmo
que os investimentos planeados possam não estar ainda bem definidos, e deverá ser tomada em consideração nos concursos realizados;

Não aplicável

10. b)

Desenvolvimento e/ou escolha de tecnologias energeticamente eficientes

Não aplicável

10. c)

Poderá ser necessário recolher dados adicionais, quer em sede de design do projeto, quer de forma independente de modo a complementar os dados
existentes ou a preencher lacunas no conhecimento;

Não aplicável

10. d)

O trabalho EED deverá ser efetuado por um perito em questões energéticas;

Não aplicável

10. e)

O projeto inicial do consumo de energia deverá também verificar todas as áreas na organização do projeto que possam influenciar o futuro consumo de energia
e otimizar a EED da futura instalação neste contexto. É o caso, por exemplo, do pessoal da instalação (existente) que possa ser responsável pela especificação
dos parâmetros de projeto.

Não aplicável

4.2.4. Aumento da integração do processo
11.

Otimizar a utilização de energia entre os diversos processos ou sistemas, na própria instalação ou com outras instalações

Não aplicável

4.2.5. Manter a dinâmica das iniciativas no domínio da eficiência energética
12.

Manter a dinâmica do programa de eficiência energética através de diversas técnicas, como por exemplo:

12. a)

Aplicação de um sistema específico de gestão da energia;

Sim

12. b)

Contabilização do consumo de energia com base em valores reais (medidos), transferindo as obrigações e os benefícios da eficiência energética para o
utilizador/pagador;

Sim

12. c)
12. d)
12. e)
12. f)

Criação de centros de lucro financeiro para a eficiência energética;

Sim

Benchmarking;

Sim

Renovar os sistemas de gestão existentes, através do recurso à excelência operacional;

Sim

Utilização de técnicas de gestão da mudança (também característica da excelência operacional).

Sim

4.2.6. Preservação das competências
13.

Preservar as competências em eficiência energética e em sistemas consumidores de energia através de técnicas como:

13. a)

Recrutamento de pessoal especializado e/ou formação do pessoal. A formação poderá ser prestada por pessoal interno ou por especialistas externos, através
de cursos formais ou de auto-formação/desenvolvimento pessoal;

Sim

13. b)

Retirada periódica de pessoal da linha de produção, de forma a proceder a investigações específicas/por tempo determinado (na instalação de origem ou
noutras instalações);

Sim

13. c)
13. d)
13. e)

Partilha dos recursos internos da instalação entre as várias unidades;

Sim

É efetuado o benchmarking entre as várias unidades de tratamento de resíduos hospitalres da Ambimed.

Recurso a consultores qualificados para investigações por tempo determinado

Sim

São efetuadas auditorias energéticas periodicas por empresa externa.

Contratação externa de sistemas e/ou funções especializados.

Sim

São contratados serviços externos de manutenção preventiva.

4.2.7. Controlo eficaz dos processos
14.

Garantir um controlo efetivo dos processos através da aplicação de técnicas como:

14. a)

A implementação de sistemas que assegurem que os procedimentos sejam conhecidos, entendidos e cumpridos.

Sim

São efetuadas auditorias internas anuais para verificar o cumprimento dos procedimentos estabelecidos. Anualmente é
ainda efetuada uma auditoria de conformidade legal por empresa externa.

14. b)

Assegurar que os principais parâmetros de desempenho dos processos sejam identificados, otimizados em termos de eficiência energética e monitorizados

Sim

A efeciência energética do processo produtivo é monotorizada mensalmente através do indicador "Consumo Específico"

14. c)

A documentação ou o registo esses parâmetros.

Sim

São efetuados registos mensais e mantidos de acordo com o procedimento PG16 Controlo de documentos e registos.

4.2.8. Manutenção
15.

Proceder à manutenção das instalações de modo a otimizar a sua eficiência energética, através de:

15. a)

Atribuição clara das responsabilidades para o planeamento e execução da manutenção

Sim

Estão incluidas nas manutenções preventivas no PG14.ANX.40 - Plano manutenção equipamentos

15. b)

Estabelecimento de um programa estruturado de manutenção, com base na descrição técnica dos equipamentos, normas, etc., bem como nas eventuais falhas
dos equipamentos e respetivas consequências. Algumas atividades de manutenção poderão ser calendarizadas para os períodos de paragem da instalação;

Sim

Estão incluidas nas manutenções preventivas no PG14.ANX.40 - Plano manutenção equipamentos

15. c)

Suporte do programa de manutenção através de sistemas de manutenção de registos e de testes de diagnóstico adequados;

Sim

Estão incluidas nas manutenções preventivas no PG14.ANX.40 - Plano manutenção equipamentos

15. d)

Identificação, nas operações de manutenção de rotina, de avarias e/ou anomalias de funcionamento, de eventuais perdas de eficiência energética ou de
situações em que a mesma possa ser melhorada;

Sim

Estão incluidas nas manutenções preventivas no PG14.ANX.40 - Plano manutenção equipamentos

15. e)

Deteção de fugas, equipamentos avariados, rolamentos gastos, etc., que possam afetar ou controlar o consumo de energia e retificação tão rápida quanto
possível dessas situações.

Sim

Estão previstas as manutenções preventivas no PG14.ANX.40 - Plano manutenção equipamentos
Eliminação de fugas na rede de distribuição de vapor.
Implementação de um plano de pesquisa de fugas de Ar Comprimido

4.2.9. Controlo e monitorização
16.

Estabelecer e manter procedimentos documentados para controlo e monitorização regulares dos principais pontos característicos das operações e
atividades que possam ter impacto significativo na eficiência energética.

Sim

4.3. MTD PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SISTEMAS, PROCESSO, ATIVIDADES OU EQUIPAMENTOS CONSUMIDORES DE ENERGIA
4.3.1. Combustão
17.
17. a)

Otimização da eficiência energética da combustão através das seguintes técnicas:
Cogeração;

Não aplicável

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Eficiência energética (ENE) | Data de adoção: 02/2009 | Versão: 06.10.2017
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD
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17. b)

Redução do caudal de gases de exaustão através da redução do excesso de ar;

17. c)
17. c) i.

Redução de temperatura dos gases de exaustão através de:

MTD
implementada?

Sim

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

Foi efetuada na auditoria energética a análise dos gases de combustão num ponto de amostragem à saída das caldeiras.
É também efetuada manutenção preventiva bimensal que inclui os seguintes parametros:
Limpeza do queimador;
Limpeza dos queimadores da incineradora e afinações;
Verificação das válvulas de segurança;
Limpeza e inspeção de folgas das bombas de água;
Inspeção da câmara de combustão;
Limpeza da turbina do ventilador;
Lavagem interior do circuito dos gases de queima;
Verificação e inspeção do refratário;
Revisão com verificação de bom funcionamento de todos os equipamentos de controlo e segurança;
Execução de teste de pressão hidráulica;
Realização de ensaios a todos os órgãos de segurança da caldeira;
Arranque e afinação do sistema de queima com determinação do rendimento;
Medição da temperatura, gases e teores de CO2, CO, O2 dos gases de escape, com recuso a analisador de gases
eletroquímico;
Verificação do sistema elétrico;
Inspeção ao quadro;
Reapertos ao quadro;
Verificação da identificação dos dijuntores do quadro;
Desmontagem, limpeza e rodagem de válvulas de seccionamento e retenção (coletor);
Empancagem e montagem de juntas novas;
Ensaios de segurança ao queimador de estufa;
Afinações de nível do tanque dos condensados;
Verificação dos níveis de segurança.

Dimensionamento para um máximo desempenho, tomando em ainda em consideração um fator de segurança calculado para sobrecargas;

Não aplicável

não aplícável ao caso em concreto

17. c) ii.

Aumento da transferência de calor para o processo através do aumento da taxa de transferência ou através de um aumento ou melhoria das superfícies
de transferência;

Não aplicável

não aplícável ao caso em concreto

17. c) iii.

Recuperação de calor através da combinação de um processo adicional (eg. , geração de vapor pelo uso de economizadores) para recuperar o calor
residual dos gases de exaustão;

Não aplicável

não aplícável ao caso em concreto

17. c) iv.

Instalação de pré-aquecimento do ar ou água ou pré-aqueceimento do combustível através da transferência de calor com os gases de exaustão;

Não aplicável

não aplícável ao caso em concreto

17. c) v.

Limpeza das superfícies de transferência de calor que ficam progressivamente cobertas por cinzas de forma a manter uma elevada eficiência de
transferência de calor (operação geralmente realizada durante períodos de paragem para inspeção ou manutenção);

Não aplicável

não aplícável ao caso em concreto

17. d)

Pré-aquecimento do combustível gasoso por transferência de calor com os gases de exaustão. Pode ainda ser necessário o pré-aquecimento do ar nas
situações em que o processo requer temperaturas de chama elevadas.

Não aplicável

não aplícável ao caso em concreto

17. e)

Pré-aquecimento do ar por transferência de calor com os gases de exaustão. Pode ser necessário o pré-aquecimento do ar nas situações em que o processo
requer temperaturas de chama elevadas.

Não aplicável

não aplícável ao caso em concreto

17. f)

Optar pela utilização de combustíveis que otimizem a eficiência energética (eg. combustíveis não fósseis).

Não aplicável

não aplícável ao caso em concreto

4.3.2. Sistemas de Vapor
18.

Otimizar a eficiência energética de sistemas de vapor através de utilização de técnicas como:

Sim

18. a)

Técnicas específicas para o setor de atividade de acordo com o previsto nos BREF verticais.

Sim

As caldeiras já dispõem de economizador para recuperar o calor dos gases de combustão para pré-aquecimento da água
de alimentação aos mesmos

18. b)

Técnicas previstas na Tabela 4.2. do BREF.

Sim

As caldeiras já dispõem de economizador para recuperar o calor dos gases de combustão para pré-aquecimento da água
de alimentação aos mesmos
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4.3.3. Recuperação de Calor
19.
19. a)
19. b)

Manter a eficiência dos permutadores de calor através de:
Monitorização periódica da sua eficiência, e;

Não aplicável

não aplícável ao caso em concreto

Prevenção e remoção de incrustações

Não aplicável

não aplícável ao caso em concreto

Não aplicável

não aplícável ao caso em concreto

Instalar condensadores em circuitos AC para diminuir a magnitude do poder reativo;

Não aplicável

não aplícável ao caso em concreto

Minimizar as operações com motores ao ralenti ou em regime de baixa carga;

Não aplicável

não aplícável ao caso em concreto

Evitar a utilização de equipamento acima de sua potência nominal;

Não aplicável

não aplícável ao caso em concreto

Aquando da substituição de motores, recorrer a motores energeticamente eficientes

Não aplicável

não aplícável ao caso em concreto

Não aplicável

não aplícável ao caso em concreto

Assegurar que os cabos elétricos têm as dimensões corretas para a exigência energética;

Não aplicável

não aplícável ao caso em concreto

Manter os transformadores a operar com a carga de 40-50% acima da potência nominal;

Não aplicável

não aplícável ao caso em concreto

Utilizar transformadores de elevada eficiência/perdas reduzidas;

Não aplicável

não aplícável ao caso em concreto

Localizar os equipamentos com elevadas exigências energéticas tão perto quanto possível da fonte de alimentação.

Não aplicável

não aplícável ao caso em concreto

4.3.4. Cogeração
20.

Avaliar possíveis soluções de cogeração, dentro e ou fora da instalação (com outras instalações).

4.3.5. Fornecimento de energia elétrica
21.
21. a)
21. b)
21. c)
21. d)

Aumentar a potência elétrica em conformidade com os requisitos do distribuidor local de energia elétrica utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas
em função da sua aplicabilidade:

22.

Verificar o fornecimento de energia elétrica para procurar eventuais harmónicas e se necessário aplicar filtros.

23.

Otimizar a eficiência do fornecimento de energia elétrica aplicando, por exemplo, as técnicas seguintes em função da respetiva aplicabilidade:

23. a)
23. b)
23. c)
23. d)

4.3.6. Subsistemas que utilizam motores elétricos
24.

Otimizar os motores elétricos pela seguinte ordem:

24. a)

Otimizar todo o sistema no qual o(s) motor(es) está(ão) integrado(s) (eg. sistema de arrefecimento);

Sim

O sistema está devidamente dimensionado

24. b)

Otimizar o(s) motor(es) do sistema de acordo com os requisitos de carga definidos, aplicando uma ou mais das técnicas a seguir descritas e segundo os critérios
previstos na Tabela 4.5 do BREF:

Sim

Os motores eléctricos instalados estão otimizados para cada uma das funções requeridas

24. b) i.
24. b) ii.

Uso de motores energeticamente eficientes (EEM).

24. b) iii.

Instalação de sistemas de variação de velocidade (VSD)

Não aplicável

Não é viável nem justificável uma vez que se trata de motores de accionament ode
bombas

24. b) iv.

Instalação de transmissores/redutores de alta eficiência.

Não aplicável

Não é viável nem justificável uma vez que se trata de motores de accionament ode
bombas

24. b) v.
24. b) v. 1.
24. b) v. 2.
24. b) v. 3.
24. b) vi.
24. b) vii.
24. b) viii.

Uso de:

Instalação ou remodelação do sistema
Sim

Dimensionamento adequado dos motores

Sim

Ligação direta, quando possívell;

Sim

Correias sincronizadoras ou cintos em V dentados em vez de cintos em V;

Não aplicável

não aplícável ao caso em concreto

Engrenagens helicoidais em vez de engrenagens de parafusos sem fim.

Não aplicável

não aplícável ao caso em concreto

Reparação de motores energeticamente eficientes (EEMR) ou substituição por um EEM.

Não aplicável

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

Não aplicável

Controlo de qualidade da energia

Não aplicável
Operação e Manutenção

24. v) ix

Aplicar lubrificação, ajustes e afinação.

24. c)

Após otimização dos sistemas consumidores de energia, otimizar os restantes motores (ainda não otimizados) de acordo com o previsto na Tabela 4.5 e
com os critérios definidos no BREF como, por exemplo:

Sim

24. c) i.

Substituição prioritária por EEM dos restantes motores que estejam em funcionamento mais de 2 000 horas por ano;

Não aplicável

Os motores eléctricos instalados estão otimizados o máximo possivel para cada uma das funções requeridas

24. c) ii.

Relativamente aos motores elétricos com carga variável que funcionem menos de 50 % da capacidade durante mais de 20 % do seu tempo de
funcionamento e que estejam em funcionamento mais de 2 000 horas por ano, ponderação da possibilidade de se utilizarem variadores de
velocidade.

Não aplicável

não aplícável ao caso em concreto

4.3.7. Sistemas de ar comprimido
25.

Otimizar os sistemas de ar comprimido utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas:
Design, instalação e remodelação de sistemas

25. a)
25. b)
25. c)
25. d)
25. e)
25. f)
25. g)
25. h)
25. i)
25. j)

Design global do sistema, incluíndo os sistemas de pressão múltipla

Não aplicável

Upgrade dos compressores

Não aplicável

Melhoria do sistema de arrefecimento, secagem e filtração

Não aplicável

Redução e perdas de pressão por fricção

Não aplicável

Melhoria dos motores (incluído os motores de alta eficiência)

Não aplicável

Melhoria dos sistemas de controlo de velocidade

Não aplicável

Utilização de sistemas de controlo sofisticados

Não aplicável

Recuperação do calor residual para utilização noutras funções

Não aplicável

Utilização do ar frio exterior para admissão no sistema

Sim

Armazenar o ar comprimido perto de sistemas de altamente flutuantes

Sim

Operação e manutenção de sistemas

Não é aplicável ao modelo instalado
O compressor é refrigerado com ar exterior

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Eficiência energética (ENE) | Data de adoção: 02/2009 | Versão: 06.10.2017
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

25. k)
25. l)
25. m)
25. n)

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

Otimizar determinados dispositivos de utilização final.

Sim

Os mesmos estão adequados às necessidades dos equipamentos que alimentam.

Reduzir as fugas de ar

Sim

Estão incluidas nas manutenções preventivas no PG14.ANX.40 - Plano manutenção equipamentos

Aumentar a frequência de substituição dos filtros

Sim

Estão incluidas nas manutenções preventivas no PG14.ANX.40 - Plano manutenção equipamentos

Otimizar a pressão de trabalho.

Sim

A pressão foi optimizada de acordo com as necessidades, através de testes em ambiente real de trabalho.

Evitar o sobredimensionamento na seleção das bombas e substituir as bombas sobredimensionadas

Sim

As bombas estão devidamente dimensionadas para os requisitos exigidos

Seleção adequada da bomba de acordo com o motor utilizado e a respetiva aplicação.

Sim

As bombas estão devidamente dimensionadas para os requisitos exigidos

Seleção adequada do sistema de tubagem (de acordo com a distribuição prevista)

Sim

A tubagem está adequada às necessidades

4.3.8. Sistemas de bombagem
26.

Otimizar os sistemas de bombagem recorrendo às seguintes técnicas em função da sua aplicabilidade (vide Tabela 4.7 do BREF):
Projeto

26. a)
26. b)
26. c)

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Eficiência energética (ENE) | Data de adoção: 02/2009 | Versão: 06.10.2017
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.
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

Controlo e Manutenção

26. d)
26. e)
26. f)
26. g)
26. h)

Sistema de controlo e regulação

Não aplicável

Desligar as bombas não utilizadas

Sim

Utilização de transmissões de velocidade variável (VSD)

Não aplicável

Utilização de bombas múltiplas (de fase cortada)

Não aplicável

Manutenção regular

Sim

De acordo com as manutenções preventivas no PG14.ANX.40 - Plano manutenção equipamentos

Minimizar o número de válvulas e desvios de modo a facilitar a sua operação e manutenção

Sim

O número de válvulas é o menor possível e necessário

Evitar a utilização de desvios em excesso, especialmente curvas apertadas.

Sim

Garantir que o diâmetro da tubagem não é demasiado pequeno.

Sim

Sistema de distribuição

26. i)
26. j)
26. k)

4.3.9. Sistemas AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado)
27.

Otimizar os sistemas AVAC utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas:

27. a)

para ventilação, aquecimento e arrefecimento, vide Tabela 4.8. do BREF;

27. b)
27. c)
27. d)

para aquecimento, vide BREF,

Sim

Só existe sistema AVAC para as áreas administrativas, os equipamentos estão adequados à função pretendida.

Não aplicável

para bombagem, vide BREF;

Sim

para arrefecimento, refrigeração e permutadores de calor, vide BREF ICS

Sim

Projeto e controlo

27. e)

Projeto global do sistema AVAC, identificando e equipando separadamente as seguintes áreas: ventilação geral, ventilação específica e ventilação do processo.

Sim

27. f)
27. g)
27. h)

Otimizar o número, forma e tamanho das entradas no sistema

Sim

Utilizar ventiladores de alta eficiência, projetados para operarem a uma taxa otimizada

Sim

Gestão dos fluxos de ar, considerando a ventilação de fluxo duplo.

Sim

27. i)

Design do sistema de ar, assegurando: que as condutas têm tamanho suficiente; utilização de condutas circulares, evitar os caminhos longos e obstáculos (ligações
e secções estreitas)

Sim

27. j)
27. k)
27. l)
27. m)
27. n)
27. o)

Otimização dos motores elétricos, considerando a instalação de VSD (transmissões de velocidade variável)

Sim

Utilização de sistemas de controlo automáticos e integrados no sistema centralizado de gestão técnica

Sim

Integração de filtros dentro do sistema de condutas e recuperação do calor do ar de exaustão (permutadores de calor)

Sim

Redução das necessidades de aquecimento/arrefecimento

Sim

Melhoria da eficiência dos sistemas de aquecimento

Sim

Melhoria da eficiência dos sistemas de arrefecimento

Só existe sistema AVAC para as áreas administrativas, os equipamentos estão adequados à função pretendida.

Sim
Manutenção

27. p)
27. q)
27. r)
27. s)

Parar ou reduzir a ventilação, sempre que possível

Sim

Os colaboradores estão sensibilizados para uma utilização eficiente dos equipamentos AVAC.

Assegurar que o sistema não tem perdas de ar, e verificar as juntas.

Sim

De acordo com as manutenções preventivas no PG14.ANX.40 - Plano manutenção equipamentos

Verificar o equilíbrio do sistema

Sim

De acordo com as manutenções preventivas no PG14.ANX.40 - Plano manutenção equipamentos

Gerir e otimizar o fluxo de ar

Sim

De acordo com as manutenções preventivas no PG14.ANX.40 - Plano manutenção equipamentos

27. t)

Otimizar a filtração de ar através de reciclagem eficiente, evitar as perdas de pressão, limpeza e substituição regular dos filtros, limpeza regular do sistema.

Sim

De acordo com as manutenções preventivas no PG14.ANX.40 - Plano manutenção equipamentos

4.3.10. Iluminação
28.

Otimizar a iluminação artificial utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas em função da sua aplicabilidade (vide Tabela 4.9):
Análise e projeto das necessidades de iluminação

28. a)

Identificação das necessidades de iluminação.

Sim

É efetuado periodicamente análise de iluminância no ambiente de trabalho, e corrigidas as necessidades de iluminação
sempre que se detetem irregularidades nos valores medidos.

28. b)

Planeamento do espaço e das atividades de modo a otimizar a utilização de luz natural.

Sim

A iluminação dos espaços interiores é garantida por luz artificial complementada, em algumas situações,
por luz natural que entra nas instalações através de janelas e portas. A iluminação artificial é obtida
maioritariamente a partir de lâmpadas fluorescentes tubulares e LED (tubulares e campânulas). Nos
sistemas de iluminação exterior são utilizados LED e também algumas lâmpadas de vapor de sódio.

28. c)

Seleção das lâmpadas e luminárias de acordo com os requisitos da sua aplicação.

Sim

Operação, controlo e manutenção

28. d)
28. e)

Utilização de um sistema de controlo da iluminação, incluindo os sensores de presença e temporizadores.

Sim

Os circuitos de iluminação exterior são comandados através de relógio, os sistemas de iluminação dos escritórios são
comandados por interruptores manuais sendo a iluminação do setor produtivo controlada manualmente pelos utilizadores
através de disjuntores no quadro elétrico geral da instalação.

Formação dos trabalhadores de forma a utilizarem a iluminação da forma mais eficiente.

Sim

Os colaboradores estão sensibilizados para uma utilização eficiente da ilumicação

4.3.11. Processos de secagem, concentração e separação
29.

Otimização os processos de secagem, separação e concentração utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas em função da sua aplicabilidade (vide
Tabela 4.10) e procurar possibilidades de utilização de separação mecânica conjuntamente com processos térmicos:
Design

29. a)

Seleção de tecnologia de separação mais apropriada ou utilização de uma combinação de técnicas (abaixo) que vão ao encontro dos equipamentos específicos de
processo

29. b)
29. c)

Utilização do excesso de calor proveniente de outros processos.

Não aplicável

Utilização de uma combinação de técnicas.

Não aplicável

Não aplicável

Operação

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)
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Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD
implementada?

29. d)
29. e)

Utilização de processos mecânicos, por exemplo filtração, filtração de membrana.

Não aplicável

Utilização de processos térmicos, por exempo secadores de aquecimento direto, indireto ou de efeito múltiplo

Não aplicável

29. f)

Secagem direta

29. g)
29. h)
29. i)
29. j)

Utilização de vapor sobreaquecido

Não aplicável

Recuperação de calor (incluindo MVR e bombas de calor)

Não aplicável

Otimização do isolamento do sistema de secagem

Não aplicável

Sim

Utilização de processos por radiação, por exemplo infravermelhos, alta-frequência ou microondas

Não aplicável

Controlo

29. k)

Automatização dos processos térmicos de secagem

Não aplicável

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

Depois de lavados os contentores são secos num túnel de secagem, cujo aquecimento do ar é realizado através de um
queimador a gás propano.

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

MTD's implementadas
BREF General Principles of Monitoring, 2003
Categoria
Monitorização

MTD

Implementada

Medições directas

Sim

Parametros substitutos

Sim

Utilização de cálculos através de factores Sim
de emissão
Avaliação da conformidade com os
Sim
requisitos
Relatórios sobre os resultados da
Sim
monitorização

Justificação
Efectuada monitorização ambiental às águas residuais e emissões gasosas da instalação, através de medições
directas descontinuas, aos parametros estabelecidos na legislação aplicável.
A monitorização é efectuada recorrendo a laboratórios externos acreditados para o efeito e com
equipamentos devidamente calibrados.

Utilização de factores de emissão para a determinação de emissões provenientes das caldeiras.
Verificação do cumprimento dos valores limite estabelecidos na licença.
Envio dos relatórios da monitorização ambiental para as autoridades competentes, de acordo com o
estabelecido nalegislação aplicável.
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Stericycle Portugal Lda
Rua Fernando Pessoa nº 8 C
TORRES VEDRAS
2560-241 - TORRES VEDRAS

S/ referência
ADM/034/21

Assunto:

Data

N/ referência

Data

S043353-202107-DRES.DRS

06/07/2021

Ambimed Braga | Pedido de Renovação de Autorização de Funcionamento
3º Autoclave

Na sequência do V/ ofício referido em epígrafe, informa esta Agência na qualidade de
atual entidade licenciadora da instalação em apreço, que analisados os dados a nível
nacional relativamente ao aumento da produção de resíduos hospitalares de grupo III
encaminhados para tratamento físico-químico (operação D9) e pretendendo-se dotar a
zona norte do país com maior disponibilidade no tratamento deste tipo de resíduos
decorrente da situação pandémica, entende-se ser de prorrogar a autorização
excecional anteriormente emitida pela DGS para o 3º autoclave.
Neste contexto, à capacidade prevista na Licença de Funcionamento n.º
DGS/28.1.4.3/3-07.17, de 10 de julho de 2017, de 24 ton./dia para o tratamento de
resíduos hospitalares, acrescem as 15 ton./dia relativas ao 3º autoclave, perfazendo
uma capacidade instalada de 39 ton./dia, de carater temporário e excecional.
No contexto de excecionalidade em que a presente autorização é emitida, esta apenas
permanecerá válida enquanto se mantiverem os valores elevados de produção de
resíduos hospitalares, reavaliando a APA esta situação em linha com o evoluir da
realidade pandémica no país, ou até à emissão da licença definitiva, consoante o evento
que ocorra em primeiro lugar.
A presente autorização é condicionada ao cumprimento das condições constantes da
Licença de Funcionamento em vigor e ao cumprimento da orientação da DGS n.º
012/2020 de 19/03/2020 - Infeção por SARS-COV-2 – Recolha, Transporte e
Tratamento de Resíduos Hospitalares.
Salienta-se ainda que a presente autorização pretende dar resposta aos resíduos
produzidos a nível nacional, não se considerando por isso aceitável um aumento
significativo dos resíduos com origem noutros Países.
Estando em curso, em fase de análise da conformidade do respetivo Estudo de Impacte
Ambiental (EIA), o procedimento de AIA relativo ao projeto de melhoria contínua desta
unidade de gestão de resíduos, projeto esse que inclui o 3º autoclave, alerta-se desde já
que, caso se verifique a pronúncia desta Agência pela conformidade do referido estudo, o
mesmo terá de ser atualizado de forma a refletir a presente autorização, bem como a
alteração entretanto verificada ao nível da entidade competente para o licenciamento da
instalação em causa.

(Solicita-se que na resposta seja indicada a referência deste documento)

Rua da Murgueira, 9 – Zambujal – Alfragide
2610-124 Amadora
Tel: (+351) 21 472 82 00 | Fax: (+351) 21 471 90 74
email: geral@apambiente.pt
apambiente.pt

Com os melhores cumprimentos,
A Vogal do Conselho Diretivo da APA

Ana Cristina Carrola
(No uso de competências delegadas pela Deliberação n.º 1143/2020,
publicada no Diário da República, 2. Série, n.º 215, de 04 de Novembro de 2020)
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projecto

ARQUITECTURA

desenho

ARMAZENAMENTO
DE RESÍDUOS
13,85 m²

ARMAZENAMENTO
DE RESÍDUOS
13,85 m²

PLANTAS
- PLANTA DO PISO 0

escala

desenho nº

1:100
data

SET.2019
nº arquivo

2006 / 0070

02

arq. relacionado

2019 / 0109
NOTAS: TODAS AS COTAS INDICADAS NESTE DESENHO
DEVERÃO SER SEMPRE CONFIRMADAS EM OBRA.
ESTE DESENHO ESTÁ PROTEGIDO PELO CÓDIGO DOS DIREITOS
DE AUTOR. A SUA UTILIZAÇÃO PARA FINS DIFERENTES DOS
ESTABELECIDOS CARECE DE AUTORIZAÇÃO ESCRITA DO AUTOR.

ANEXO
LISTA DE RESÍDUOS PASSIVEIS DE SEREM P RODUZIDOS NA INSTALAÇÃO

Lista de Resíduos espectáveis de produzir

A informação em apreço diz exclusivamente respeito aos resíduos espectáveis de vir a ser gerados, produzidos na instalação
Tabela n.º 1 – Estimativa de Resíduos produzidos na Instalação
Designação

Código LER

Caraterização

RP1

15 01 10*

RP2

15 02 02*

RP3
RP4
RP5
RP6
RN1
RN2
RN3
RN4

16 05 04*
20 01 21*
20 01 33*
20 01 35*
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 06

Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas
Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente
especificados), panos de limpeza e vestuário de proteção, contaminados por substâncias
perigosas
Gases em recipientes sob pressão contendo substâncias perigosas
Lâmpadas fluorescentes usadas
Pilhas e acumuladores*
Equipamento Elétrico e Eletrónico*
Embalagem de Papel e Cartão
Embalagens de Plástico
Embalagens de Madeira
Mistura de Embalagens

Unidade/Processo que lhe deu
origem
Embalagem de materiais
Manutenção
Manutenção
Iluminação
Área Social e Administrativa
Área Social e Administrativa
Embalagem de materiais
Embalagem de materiais
Paletes
Embalagem de materiais
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Lista de Resíduos espectáveis de produzir

Designação

Código LER

RN5

15 02 03

RN6
RN7
RN9
RN9
RN10
RN11
RN12
RN13
RN14
RN15
RN16
RN17
RN18
RN19
RN20
RN21

16 02 16
16 05 05
17 04 05
17 04 07
17 04 11
17 09 04
19 09 05
20 01 01
20 01 02
20 01 30
20 01 36
20 01 39
20 01 40
20 01 99
20 03 01
20 03 99

Caraterização
Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção não
abrangidos em 150202
Componentes retirados de equipamentos fora de uso não abrangidos em 16 02 15
Gases em recipientes sob pressão não abrangidos em 16 05 04
Sucata de ferro e aço
Mistura de Metais
Cabos eléctricos
Mistura de resíduos de construção e demolição
Resinas de permuta iónica, saturadas ou usadas
Papel e cartão
Vidro
Detergentes
Equipamento elétrico e eletrónico fora de uso
Plástico
Metais
Outras frações não anteriormente especificadas
Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos
Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados

Unidade/Processo que lhe deu
origem
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Desmantelamento/Desativação
Desmantelamento/Desativação
Desmantelamento/Desativação
Instalação e desativação
Residuos do Tratamento Água
Área Social e Administrativa
Área Social e Administrativa
Área Social e Administrativa
Área Social e Administrativa
Área Social e Administrativa
Área Social e Administrativa
Área Social e Administrativa
Área social, Administrativa e Copa
Área Social, Administrativa e Copa

Nota: RP – Residuos Perigoso RN – Residuso Não Perigoso
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ANEXO VII- ELENCO FLORÍSTICO DAS FORMAÇÕES OBSERVADAS NA
ÁREA DE ESTUDO

Família

Taxon

Amaranthaceae

Amaranthus hybridus

Amaranthaceae

Chenopodium ambrosioides

Amaryllidaceae

Leucojum autumnale

Apiaceae

Apium nodiflorum

Apiaceae

Daucus carota subsp. carota

Apiaceae

Foeniculum vulgare

Apiaceae

Torilis arvensis subsp. neglecta

Araceae

Arisarum simorrhinum

Asparagaceae

Polygonatum odoratum

Asparagaceae

Scilla autumnalis

Asparagaceae

Scilla monophyllos

Aspleniaceae

Asplenium billotii

Aspleniaceae

Asplenium onopteris
Asplenium trichomanes subsp.
quadrivalens

Aspleniaceae
Aspleniaceae

Naturalidade
Exótica

Aspleniaceae

Ceterach officinarum subsp. officinarum
Phyllitis scolopendrium subsp.
scolopendrium

Asteraceae

Andryala integrifolia

Asteraceae

Arctotheca calendula

Exótica

Asteraceae

Artemisia verlotiorum

Exótica

Asteraceae

Aster squamatus

Exótica

Asteraceae

Chamaemelum mixtum

Asteraceae

Cirsium vulgare

Asteraceae

Coleostephus myconis

Asteraceae

Conyza bilbaoana

Exótica

Asteraceae

Conyza sumatrensis

Exótica

Asteraceae

Crepis capillaris

Asteraceae

Dittrichia graveolens

Asteraceae

Dittrichia viscosa subsp. viscosa

Asteraceae
Asteraceae

Erigeron karvinskianus
Eupatorium cannabinum subsp.
cannabinum

Asteraceae

Galactites tomentosus

Asteraceae

Galinsoga parviflora

Asteraceae

Hypochaeris radicata

Asteraceae

Picris echioides

Asteraceae

Picris hieracioides subsp. longifolia

Asteraceae

Pseudognaphalium luteo-album

Asteraceae

Senecio lividus

Asteraceae

Sonchus asper

Exótica

Exótica

Endémica da Península
Ibérica

Família

Taxon

Naturalidade

Asteraceae

Sonchus oleraceus

Asteraceae

Tolpis barbata

Betulaceae

Corylus avellana

Blechnaceae

Blechnum spicant subsp. spicant

Boraginaceae

Echium rosulatum subsp. rosulatum

Boraginaceae

Lithodora prostrata subsp. prostrata

Boraginaceae

Pentaglottis sempervirens

Brassicaceae

Capsella bursa-pastoris

Brassicaceae

Cardamine hirsuta

Brassicaceae

Sisymbrium officinale

Campanulaceae

Campanula lusitanica subsp. lusitanica

Campanulaceae
Caprifoliaceae

Jasione montana
Lonicera periclymenum subsp.
periclymenum

Caryophyllaceae

Cerastium glomeratum

Caryophyllaceae

Corrigiola litoralis

Caryophyllaceae

Illecebrum verticillatum

Caryophyllaceae

Silene gallica

Caryophyllaceae

Silene latifolia

Caryophyllaceae

Silene marizii

Caryophyllaceae

Silene scabriflora subsp. scabriflora

Caryophyllaceae

Spergularia purpurea

Caryophyllaceae

Stellaria media

Cistaceae

Cistus psilosepalus

Cistaceae

Halimium lasianthum subsp. alyssoides

Cistaceae

Tuberaria guttata

Colchicaceae

Merendera montana

Convolvulaceae

Calystegia sepium subsp. sepium

Crassulaceae

Sedum hirsutum subsp. hirsutum

Crassulaceae

Umbilicus rupestris

Cupressaceae

Cupressus sempervirens

Cyperaceae

Cyperus eragrostis

Davalliaceae

Davallia canariensis

Endémica da Península
Ibérica

Endémica da Península
Ibérica

Exótica

Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum subsp. aquilinum
Dioscoreaceae

Tamus communis

Dryopteridaceae

Dryopteris affinis

Ericaceae

Calluna vulgaris

Ericaceae

Daboecia cantabrica

Ericaceae

Erica cinerea

Ericaceae

Erica umbellata var. umbellata

Euphorbiaceae

Chamaesyce maculata

Euphorbiaceae

Mercurialis ambigua

Fabaceae

Acacia dealbata

Exótica
Exótica
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Taxon

Naturalidade

Fabaceae

Acacia melanoxylon

Exótica
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Fabaceae

Adenocarpus lainzii

Fabaceae

Cytisus scoparius subsp. scoparius

Fabaceae

Cytisus striatus

Fabaceae

Lupinus luteus

Fabaceae

Ornithopus compressus

Fabaceae

Ornithopus perpusillus

Fabaceae

Ornithopus pinnatus

Fabaceae

Trifolium angustifolium

Fabaceae

Trifolium cernuum

Fabaceae

Trifolium pratense subsp. pratense

Fabaceae

Trifolium repens

Fabaceae

Ulex europaeus subsp. latebracteatus

Fabaceae

Ulex minor

Fabaceae

Vicia angustifolia

Fagaceae

Castanea sativa

Fagaceae

Quercus robur

Fagaceae

Quercus rotundifolia

Fagaceae

Quercus rubra

Fagaceae

Quercus suber

Geraniaceae

Erodium moschatum

Geraniaceae

Geranium dissectum

Geraniaceae

Geranium molle

Geraniaceae

Geranium purpureum

Hypericaceae

Hypericum humifusum

Hypericaceae

Hypericum linariifolium

Hypericaceae

Hypericum undulatum

Iridaceae

Crocus serotinus

Juncaceae

Juncus bufonius

Juncaceae

Juncus effusus subsp. effusus

Juncaceae

Luzula forsteri

Juncaceae

Luzula multiflora subsp. multiflora

Lamiaceae

Lamium maculatum

Lamiaceae

Lycopus europaeus

Lamiaceae

Melissa officinalis

Lamiaceae

Mentha suaveolens

Lamiaceae

Prunella vulgaris

Lamiaceae

Stachys arvensis

Lamiaceae

Teucrium scorodonia

Lamiaceae

Thymus caespititius

Myrtaceae

Eucalyptus globulus subsp. globulus

Orchidaceae

Serapias lingua

Oxalidaceae

Oxalis corniculata

Exótica

Exótica
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Papaveraceae

Chelidonium majus

Phytolaccaceae

Phytolacca americana

Exótica

Pinaceae

Abies alba

Exótica

Pinaceae

Pinus pinaster

Plantaginaceae

Anarrhinum bellidifolium

Plantaginaceae

Digitalis purpurea subsp. purpurea

Plantaginaceae

Linaria triornithophora

Plantaginaceae

Plantago coronopus

Plantaginaceae

Plantago lanceolata

Plantaginaceae

Plantago major subsp. intermedia

Plantaginaceae

Veronica arvensis

Plantaginaceae

Veronica officinalis

Poaceae

Agrostis castellana

Poaceae

Agrostis curtisii

Poaceae

Agrostis truncatula

Poaceae

Arundo donax

Poaceae

Briza maxima

Poaceae

Briza minor

Poaceae

Cortaderia selloana

Poaceae

Cynodon dactylon

Poaceae

Dactylis glomerata

Poaceae

Digitaria sanguinalis
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Poaceae

Echinochloa crus-galli
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Poaceae

Glyceria declinata

Poaceae

Setaria parviflora

Poaceae

Setaria pumila

Polygonaceae

Polygonum arenastrum

Polygonaceae

Polygonum lapathifolium

Polygonaceae

Polygonum persicaria

Polygonaceae

Rumex acetosella subsp. angiocarpus

Polygonaceae

Rumex conglomeratus

Polygonaceae

Rumex crispus

Polypodiaceae

Polypodium cambricum subsp. cambricum

Polypodiaceae

Polypodium interjectum

Primulaceae

Asterolinon linum-stellatum

Pteridaceae

Anogramma leptophylla

Pteridaceae

Cheilanthes tinaei

Ranunculaceae

Helleborus foetidus

Ranunculaceae

Ranunculus repens

Resedaceae

Reseda media

Resedaceae

Sesamoides purpurascens

Resedaceae

Sesamoides suffruticosa

Rosaceae

Potentilla erecta
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Família

Taxon

Naturalidade

Rosaceae

Rubus ulmifolius var. ulmifolius

Rubiaceae

Galium aparine

Rubiaceae

Sherardia arvensis

Salicaceae

Populus nigra var. nigra

Salicaceae

Salix atrocinerea

Sapindaceae

Acer pseudoplatanus

Saxifragaceae

Saxifraga granulata

Scrophulariaceae

Scrophularia auriculata subsp. auriculata

Scrophulariaceae

Scrophularia schousboei

Scrophulariaceae

Scrophularia scorodonia var. scorodonia

Scrophulariaceae

Verbascum thapsus

Solanaceae

Physalis peruviana

Exótica

Solanaceae

Solanum chenopodioides

Exótica

Solanaceae

Solanum nigrum

Thymelaeaceae

Daphne gnidium

Typhaceae

Typha latifolia

Urticaceae

Urtica dioica

Verbenaceae

Verbena officinalis

Woodsiaceae

Athyrium filix-femina

Exótica

Anexo V

Xanthorrhoeaceae Asphodelus lusitanicus var. ovoideus
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dispersão AERMOD
Da aplicação do AERMOD resultam ficheiros de valores de concentração dos diferentes poluentes em
análise, estimados tendo em conta as emissões inseridas das fontes pontuais consideradas no estudo e
as condições meteorológicas e topográficas locais. As concentrações são apresentadas para a malha de
recetores considerada no estudo. Por “recetores” entendem-se pontos representativos de áreas unitárias,
que constituem a grelha que cobre o domínio de estudo.
A partir dos valores estimados são efetuados mapas de distribuição de valores de concentração.
Os mapas de distribuição de longo termo (média anual) referem-se aos valores médios estimados para
cada área, para o ano em análise.
Os mapas de distribuição de curto termo (médias horárias, octohorárias e diárias) referem-se ao valor
máximo estimado no ano em estudo para o recetor (área) em análise. O mapa apresentado neste caso é
representativo de uma compilação de vários períodos temporais nos quais se registaram valores elevados
em determinado local. Trata-se, desta forma, de um cenário máximo criado apenas para avaliação dos
máximos registados em cada área.
A distribuição dos valores nestes mapas pode ser referente a períodos temporais distintos, durante os
quais, em determinadas áreas (ou recetores), e com determinadas condições meteorológicas, ocorreram
os valores máximos (horários, octohorários e diários). A análise efetuada nesta base de trabalho tem
sempre de ter este facto em consideração, não podendo esta forma de apresentação ser diretamente
comparável a valores limite ou de referência. Apesar disso, sempre que possível, nas escalas gráficas dos
mapas de distribuição dos valores máximos são inseridos os valores limite da legislação de forma a
integrar os valores estimados face aos valores de referência.
Os mapas exprimem, para cada um dos recetores (pontos considerados representativos de áreas), a
concentração máxima estimada pelo modelo independentemente do dia ou da hora do ano em estudo.
No fundo, esta é uma perspetiva virtual onde se condensam todas as piores situações, recetor a recetor,
numa imagem única, resultando numa espécie de “fotografia” dos piores casos, ponto a ponto, como se
tivessem ocorrido todos em simultâneo.
No caso de poluição atmosférica, o pior cenário poderá ser a conjunção de um período (horário,
octohorário ou diário) ou vários períodos onde simultaneamente teriam ocorridos valores elevados de
vários poluentes. Esta análise é de elevada complexidade, dada a infinidade de variáveis em jogo, pelo
que está convencionada a apresentação gráfica dos valores máximos, em períodos temporais distintos,
tal como é efetuado neste estudo.

A comparação entre as concentrações máximas estimadas pelo modelo de simulação e os valores de
referência ou legalmente aplicáveis é efetuada em forma de tabela a seguir aos mapas de distribuição de
valores. Chama-se a atenção para o facto de os valores presentes nestas tabelas corresponderem aos
valores máximos estimados (VE) para cada poluente em análise, dentro do universo de todos os recetores
(áreas) e para as 8760 horas simuladas (ano completo).
A comparação é efetuada também através da aplicação de um fator de segurança (designado por F2)
atribuído aos resultados dos modelos Gaussianos, como o utilizado neste estudo. Por aplicação deste
fator entende-se que os valores reais, estatisticamente, poderão ser metade ou o dobro dos valores
estimados numericamente pelo modelo.
Ao comparar os resultados das simulações com a legislação portuguesa é possível verificar se, em algum
recetor (área), se prevê que haja ultrapassagem do limite legal para a qualidade do ar.

MAPA DE RUÍDO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

MAPA DE RUÍDO DA SITUAÇÃO FUTURA

Plano de Desativação

FASE DE DESATIVAÇÃO E DESMANTELAMENTO

No que se refere à fase de desativação, serão definidas medidas preventivas que a seguir se
apresentam, considerando que as mesmas permitirão evitar eventuais riscos de poluição
associados nomeadamente:
i) Triagem e encaminhamento de equipamentos – desmontar os equipamentos e
avaliar a sua aptidão para utilização noutros locais e/ou noutras atividades e os que
sejam considerados resíduos;
ii) Prevenção e atuação em caso de derrame – na desmontagem dos equipamentos
será
dada especial atenção aos equipamentos que contenham fluidos (óleos e massas, p.
ex.), de forma a minimizar a ocorrência de derrames. Em caso de derrame, será
disponibilizado e utilizado material absorvente adequado para a contenção e limpeza
do derrame, de acordo com procedimentos e instruções de trabalho que serão
enquadrados em manual de operação, em manual de resposta a emergências e no
SGQA da Ambimed;
iii) Segregação e encaminhamento de resíduos – separação dos resíduos existentes
(equipamentos fora de uso, embalagens, sucata, materiais de limpeza e quaisquer
outros resíduos), classificação em termos de código LER e encaminhamento para
operadores licenciados, dando sempre preferência à operação de valorização;
iv) Higienização das instalações – limpeza e higienização rigorosa de todos os espaços
(paredes, pavimentos) e também dos próprios equipamentos, antes do seu
encaminhamento, para reutilização ou para destino final como resíduo.
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente, face à realidade nacional e internacional, e tendo em consideração um “novo
contexto” que é também reforçado pela legislação mais recente sobre Avaliação de Impacte
Ambiental (AIA), nomeadamente o DL nº 152-B/2017, de 11 de dezembro, constata-se como
necessária e pertinente o desenvolvimento de uma análise integrada e transversal. Este
capítulo destina-se à Análise de Risco com a qual seja possível, identificar e descrever
pormenorizadamente os cenários possíveis de acidente grave e de catástrofes (as suas origens
potenciais), a avaliação da sua extensão e gravidade das consequências, bem como a resposta
às emergências, as medidas de minimização de risco e de segurança a adotar. Neste sentido,
esta análise tem em consideração, de forma integrada, outros fatores ambientais como, as
Alterações Climáticas, a Saúde Humana e outros aspetos integrados na Socio Economia, como
a População.

Considera-se acidente grave, um acontecimento, repentino e imprevisto, provocado pela ação
do homem ou da natureza, como efeitos relativamente limitados no tempo e no espaço,
nomeadamente a emissão de substâncias, um incêndio ou uma explosão de proporções
graves, resultante de desenvolvimentos não controlados ocorridos durante o funcionamento
de um estabelecimento, suscetíveis de atingirem e provocarem danos a pessoas, bens e/ou
ambiente.
Um acidente pode ter origem em incidentes internos ou externos à instalação.
Incidente é um acontecimento imprevisto e indesejável que pode reduzir a capacidade
operacional da instalação.
Catástrofe é um acontecimento súbito, quase sempre imprevisível, de origem natural ou
tecnológica, suscetível de provocar vítimas e danos materiais avultados, afetando gravemente
a segurança das pessoas.
Qualquer um dos acontecimentos, tem inevitavelmente, consequências importantes sobre a
instalação onde ele se produziu, para além de poder ter efeitos significativos sobre o
ecossistema onde se insere. Desta forma, será imprescindível identificar as situações/cenários
que podem estar na origem de um acontecimento, com o objetivo de conhecer os perigos
respetivos, de seguida definir medidas de prevenção que permitam controlar e reduzir os
riscos daí provenientes, aumentar o grau de preparação para resposta, bem como descrever as
medidas de proteção necessárias à redução das consequências do sinistro que possa ocorrer.
Tendo sempre subjacente em qualquer avaliação e/ou análise a efetuar, o total respeito pelos
seguintes princípios:


da Prevenção – os riscos de acidente grave ou de catástrofe devem ser considerados
de forma antecipada, de modo a eliminar as próprias causas, ou reduzir as suas
consequências, quando tal não seja possível;



da Precaução – devem ser adotadas as medidas de diminuição do risco de acidente
grave ou catástrofe inerente a cada atividade.
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A metodologia a utilizar tem como base, entre outros aspetos, a caracterização e a análise dos
fatores ambientais mais significativos, da atividade e da área da instalação da unidade e da
zona envolvente próxima, bem como outras zonas adjacentes e as atividades que aí se
desenvolvem e, para esses espaços e/ou locais e especialmente para a instalação, a forma
como esta poderá afetar e ser afetada na sequência de um acidente grave ou catástrofe.
No sentido de minimizar os riscos, serão identificadas e descritas as medidas de prevenção,
minimização e controlo, por forma a obter-se um nível adequado de segurança, quer externa
quer interna.
Desta forma, de seguida, irão analisar-se os acidentes/acontecimentos, as suas diferentes
categorias (e designações), e origens. As fontes de perigo externas podem ir desde
estabelecimentos vizinhos, vias de acesso, riscos naturais, riscos tecnológicos ou mistos e
ainda, externos ou internos.

2. RISCOS EXTERNOS
Relativamente às fontes de perigo externas, é de referir que os Riscos Naturais resultam do
funcionamento dos sistemas naturais e são externos à unidade, os Riscos Tecnológicos
resultam de acidentes, frequentemente súbitos e não previstos, decorrentes da atividade
humana, e os Riscos Mistos resultam da combinação de ações continuadas da atividade
humana com o funcionamento dos sistemas naturais.
Os estabelecimentos vizinhos e as vias de acesso, são identificados e caracterizados no âmbito
dos riscos tecnológicos.

De acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), um acidente/acontecimento
pode ter origem em riscos naturais, tecnológicos ou mistos, conforme apresentado no quadro
seguinte:

Quadro 1 - Identificação de riscos
RISCOS

CATEGORIA

DESIGNAÇÃO
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Precipitação intensa
Condições
meteorológicas
adversas

Ciclones e tempestades
Onde de calor
Vagas de frio
Nevões

Riscos Naturais

Cheias e inundações
Hidrologia

Secas
Galgamentos costeiros
Sismos

Geologia

Tsunamis
Movimentos de massa em vertentes
Erosão costeira

Transportes

Acidentes graves de tráfego (rodoviário, ferroviário,
marítimo e aéreo)
Acidentes no transporte de mercadorias perigosas
Colapso de túneis, pontes e outras infra-estruturas

Riscos
Tecnológicos

Vias de comunicação
e infraestruturas

Acidente industrial

Áreas urbanas
Riscos Mistos

Rutura de barragens
Acidentes em infraestruturas fixas de transporte de
substâncias perigosas
Parques industriais
Emergências radiológicas
Incêndios em edifícios
Colapsos de estruturas
Incêndios florestais

Fonte: adaptado de ANPC - Caderno PROCIV 9 e Avaliação Nacional de Risco

2.1. RISCOS NATURAIS
Relativamente aos riscos naturais, de origem externa, tem sido cada vez mais comum a
ocorrência de eventos climáticos extremos, que potenciam ou aceleram estes riscos, e cujas
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consequências têm sido as mais diversas, indo desde os prejuízos económicos, passando pelas
perdas de vida decorrentes de inundações, furacões, ondas de frio ou de calor. Paralelamente,
têm-se agravado os riscos ambientais que já têm impactes significativos sobre múltiplos
setores económicos assim como efeitos adversos sobre a sociedade e a saúde (Painel
Intergovernamental para as Mudanças Climáticas (IPCC), 2014).
O aumento da ocorrência de catástrofes naturais deve-se na sua maioria a influências
atmosféricas, provocando ao planeta consequências diversas.
Em Portugal, a informação de base climática, quer em termos de histórico quer em termos de
projeções, é disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P. (IPMA). É nos
projetos Climate Change in Portugal. Scenarios, Impacts and Adaptation Measures I (SIAM)
(2002), SIAM II (2006) e Clima e Meteorologia dos Arquipélagos Atlânticos – PIC INTERREG3B,
Açores, Madeira e Canárias II (CLIMAAT) (2006), que podemos encontrar as principais
conclusões de referência nacional e internacional sobre as potenciais alterações climáticas e
seus impactes em Portugal.
Segundo estes estudos:
a) observações meteorológicas realizadas em Portugal Continental e nas Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira indicam que o clima português sofreu, ao longo
do século XX, uma evolução caracterizada por três períodos de mudança da
temperatura média, com aquecimento em 1910-1945, seguido de arrefecimento em
1946-1975 e por um aquecimento mais acelerado em 1976-2000;
b) outras variáveis climáticas apresentam variações importantes, como é o caso da
nebulosidade, da insolação e da humidade relativa, mostrando que o processo de
aquecimento global é complexo na sua interação com o ciclo da água;
c) em Portugal Continental as séries temporais de temperatura máxima e mínima
apresentam tendências com o mesmo sinal das observadas a nível global; em
particular no último quarto de século registou-se um aumento significativo das
temperaturas máximas e mínimas médias, com os valores das tendências de ambas as
temperaturas a serem da mesma ordem de grandeza. Mais recentemente, o valor da
tendência da temperatura mínima é superior ao da temperatura máxima, o que
implica uma redução da amplitude térmica;
d) tendência significativas do aumento do número de “dias de verão” e de “noites
tropicais”, bem como no índice anual de ondas de calor;
e) tendência significativa de diminuição de dias e noites frias e no número de ondas de
frio;
f) no Continente, e no que se refere à precipitação, a evolução observada apresenta
grande irregularidade e não se verificam tendências significativas no valor médio
anual. Contudo, nas últimas décadas observou-se uma importante redução na
precipitação do mês de março, em todo o território, acompanhada nas últimas
décadas por uma redução mais pequena, mas significativa, da precipitação em
fevereiro.
Assim, estes mesmos projetos apontam para Portugal Continental, para o período 2080-2100,
as seguintes principais conclusões:
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a) aumento significativo da temperatura média anual em todas as regiões do país;
b) aumento da temperatura máxima no verão, no continente, entre 3ᵒC na zona costeira
e 7ᵒC no interior, acompanhados por um incremento da frequência e intensidade de
ondas de calor;
c) uma tendência de redução significativa dos dias de geada e de dias com temperaturas
mínimas inferiores a 0oC) e aumento do número de dias quentes (máxima superior a
35oC) e de noites tropicais (mínimas superiores a 20oC);
d) aumento do risco de incêndio, alteração das capacidades de uso e ocupação do solo e
implicações sobre os recursos hídricos, decorrentes da alteração do clima térmico;
e) alterações significativas do ciclo anual da precipitação em Portugal continental e
regiões autónomas, com tendências de redução da precipitação durante a primavera,
verão e outono em Portugal continental. Alguns modelos sugerem também a
possibilidade de redução da precipitação anual (20% a 40% devido a uma redução da
duração da estação chuvosa), com as maiores perdas a ocorrerem nas regiões sul do
continente e Madeira e um aumento na precipitação durante o inverno, devido a
aumentos no número de dias de precipitação forte (acima de 10mm/dia).

Podemos concluir que as alterações climáticas são um processo dinâmico que está em curso e
que urge conhecer e compreender, pois representam riscos para a saúde, sendo exemplo disso
os relacionados com o aumento de doenças associadas à poluição do ar e alérgenos, eventos
extremos (cheias e secas), aumento da frequência e intensidade das ondas de calor, alterações
na distribuição e incidência de doenças transmitidas por vetores e alterações da
disponibilidade e qualidade da água e toxinfeções, entre outras. É de referir ainda, que as
alterações climáticas podem levar a mudanças significativas na distribuição geográfica e
sazonal.
Relativamente à ocorrência de acidentes naturais, o PROT 2009, refere que os principais riscos
que afetam com maior frequência o território da região são as cheias progressivas, as cheias
repentinas, os movimentos de vertente e os sismos.

2.1.1. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS
De acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM), o clima é caracterizado pelos
valores médios dos vários elementos climáticos num período de 30 anos, designando-se valor
normal de um elemento climático, o valor médio correspondente a um número de anos
suficientemente longo para se admitir que ele representa o valor predominante daquele
elemento no local considerado. Segundo a OMM, designam-se por normais climatológicas os
apuramentos estatísticos em períodos de 30 anos que começam no primeiro ano de cada
década (1901-30, 1931-1960, ..., 1961-1990...) (IPMA). Quando se pretende caracterizar
alterações climáticas, o objetivo é identificar alterações nas médias ou na variabilidade das
variáveis em estudo ao longo do tempo.
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Conforme acima referido, a informação sobre as condições meteorológicas é disponibilizada
pelo IPMA. Este instituto regista instrumentalmente os valores nos diversos parâmetros
climatológicos. No caso de Braga, existem dados desde 1971.
Este instituto, no âmbito da classificação climática, utiliza a classificação de Köppen-Geiger, em
que Braga é classificada como Csb, clima temperado com verão seco e suave.
O clima, nomeadamente as ondas de calor ou vagas de frio, é suscetível de causar a morte em
casos extremos ou de agravar patologias já existentes.

A. Precipitação
Considera-se precipitação qualquer tipo de fenómeno relacionado com a queda de água do
céu, incluindo neve, chuva e chuva de granizo. Normalmente, concentra-se no período
compreendido entre outubro e março, no entanto, embora possa não ocorrer alteração no
quantitativo anual, o que se verifica atualmente é que a precipitação tende a concentrar-se no
período de novembro-janeiro e a reduzir na primavera. De abril a setembro o regime é
substancialmente mais seco, principalmente nos meses de julho e agosto.
Desta forma, verifica-se cada vez mais a ocorrência de chuvas intensas em curtos períodos de
tempo. Estas situações podem provocar inundações que levam à disseminação de doenças
como a leptospirose, doenças diarreicas, hepatites virais, entre outras. Estas doenças são
influenciadas pela dinâmica hídrica a nível ambiental, ao mesmo tempo, tem uma forte
influência na precariedade de sistemas de saneamento básico.
Em Portugal Continental, a precipitação média anual é da ordem dos 960 mm, no entanto no
Distrito de Braga os valores situam-se entre 1465,7 mm. É de salientar que o maior valor de
precipitação média anual pertence ao distrito de Braga.
Desta forma, Braga é considerada uma região com elevada suscetibilidade à ocorrência de
chuvas intensas.
No entanto, as cheias progressivas permitem a emissão de alertas em tempo útil, não sendo
por isso comum verificar-se a ocorrência direta de vítimas mortais. No caso das cheias
repentinas, estas já foram responsáveis pela morte de algumas pessoas, devido ao seu
carácter imprevisível e rápido desenvolvimento.

B. Ciclones
Os ciclones, ou depressões, são áreas de pressão baixa em torno das quais o vento sopra no
sentido contrário ao dos ponteiros do relógio no hemisfério Norte e no sentido do movimento
dos ponteiros no hemisfério sul. O sentido da rotação é consequência direta do efeito de
Coriolis, que reflete a rotação da Terra (ANPC).
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É de referir que este tipo de risco natural é muito pouco frequente em Portugal Continental.
No entanto, quando ocorrem, causam grandes danos materiais e constituem uma ameaça para
a vida humana.
Braga é considerada uma região com reduzida/nula suscetibilidade à ocorrência de ciclones.

C. Ondas de Calor
De acordo com a Direção-Geral da Saúde (Plano de Contingência - Módulo Calor, 2011),
existem estudos que indicam que o sul do continente europeu, e a área mediterrânica em
particular, será afetada em termos de subida média da temperatura, e principalmente, em
termos de maior probabilidade de ocorrência de ondas de calor.
Uma onda de calor, segundo a OMM, “ocorre quando, num intervalo de pelo menos seis dias
consecutivos, a temperatura máxima diária é superior em 5oC ao valor médio diário no período
de referência”.
Estima-se que a temperatura média e a temperatura máxima no verão irão aumentar, bem
como o número de dias quentes (máxima superior a 35°C) e de noites tropicais (mínimas
superiores a 20°C) tenderão a ser superiores. Este cenário encontra-se alinhado com as
observações do clima atual onde um número considerável dos verões mais quentes são mais
recentes.
Paralelamente, nas últimas três décadas, todas as regiões têm apresentado uma tendência
crescente na temperatura máxima, com particular destaque do Alentejo (+0,57oC/década).
No caso do distrito de Braga, a temperatura máxima foi registada em 1989 com o valor de
39,3oC e, entre 1971 e 2000, foram registados 29,3 dias com temperaturas superiores a 30oC
(IPMA).
O aumento da temperatura, aumenta o número de meses favoráveis para o desenvolvimento
de determinados vetores e consequente aumento do risco de doenças por eles transmitidos.
Por outro lado, o aumento da temperatura é um fator de stress para o organismo,
particularmente para o sistema circulatório, afetando, nomeadamente, pessoas com doenças
crónicas. Alterações de apenas 1oC, ocorrem durante um estado de doença ou quando as
condições ambientais ultrapassam a capacidade do corpo para lidar com temperaturas
extremas.
As ondas de calor estão também associadas a outros riscos como o aumento da poluição
atmosférica, a períodos de seca prolongados devido ao aumento do número de incêndios e a
maiores períodos de temperaturas elevadas.
Desde o início do século XXI, que já ocorreram ondas de calor muito intensas que afetaram
quase todos os distritos de Portugal Continental, nomeadamente:


15 de agosto de 2003 - associada a um excesso de mortalidade de mais 1953 óbitos,
89% dos quais em indivíduos com idades iguais ou superiores a 75 anos de idade;
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Verão de 2006 - 5.º Verão mais quente de Portugal desde 1931, registando-se 5 ondas
de calor meteorológicas durante o período de 24 de maio a 9 de setembro;
anos de 2009 e 2010 - registaram-se 9 períodos de ondas de calor.

Figura 1 - Onda de Calor (maio/junho de 2009)
Fonte: Instituto de Meteorologia
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Figura 2 - Carta de suscetibilidade a ondas de calor
Fonte: Avaliação Nacional de Risco, ANPC, 2014
Braga é considerada uma região com reduzida a moderada suscetibilidade à ocorrência de
ondas de calor, no entanto a zona de Pedralva apresenta uma suscetibilidade moderada,
como se pode observar nas figuras 1 e 2.

D. Vagas de frio
Considera-se vaga de frio sempre que, pelo menos em seis dias consecutivos, a temperatura
mínima do ar seja inferior em 5oC, ou mais, ao valor médio das temperaturas mínimas diárias
no período de referência. Uma vaga de frio é produzida por uma massa de ar frio e geralmente
seco que se desenvolve sobre uma área continental (ANPC).
Estima-se que em Portugal Continental, os índices relacionados com tempo frio tenderão a
reduzir. Deste modo, dias de geada, dias com temperaturas mínimas inferiores a 0°C e vagas
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de frio irão decorrer com menor incidência e menor intensidade. No caso dos dias de geada,
estes tenderão a desaparecer na maior parte do território, principalmente nas zonas litorais e
do sul.
À semelhança das ondas de calor, o corpo humano tenta manter o equilíbrio através de
mecanismos de regulação de temperatura quando exposto a temperaturas muito frias. Caso a
exposição seja prolongada, a temperatura corporal baixa, pois o calor perdido é superior
aquele que é produzido. Nos grupos de risco específicos, são igualmente considerados os
indivíduos com doenças crónicas, devido à limitada capacidade para a termorregulação,
podendo arrefecer rapidamente.
As vagas de frio estão associadas ao agravamento das doenças respiratórias como a gripe, pois
o frio origina frequentemente a redução da ventilação nos edifícios para evitar a perda de
calor, o que aumenta a probabilidade de transmissão das doenças respiratórias e, por outro
lado, conduz a um aumento da poluição atmosférica interior.
Abaixo de 16oC, existe um aumento do risco de infeções respiratórias tais como gripe,
pneumonia e bronquite, que podem ser causadas diretamente pela inalação do ar frio ou,
indiretamente, pela redução na capacidade do sistema imunitário (Direção-Geral da Saúde
(DGS), 2011).
No caso do distrito de Braga, a temperatura mínima foi registada em 1995 com o valor de 6,3oC e, entre 1971 e 2000, foram registados 11,9 dias com temperaturas inferiores a 0,0oC
(IPMA).
A nível socio-económico, existe igualmente um impacto negativo pois pode levar ao
encerramento de escolas, paralisação de diversas atividades, necessidade de aumento de
produção de energia, possível aumento do perigo associado à condução rodoviária devido à
formação de gelo nas estradas, e ainda, necrose de agroculturas, devido ao congelamento dos
fluídos que circulam no interior das plantas (“geada negra”).
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Figura 3 - Carta de suscetibilidade a vagas de frio
Fonte: Avaliação Nacional de Risco, ANPC, 2014
Braga é considerada uma região com suscetibilidade elevada à ocorrência de vagas de frio,
como se pode observar na figura 3.

E. Nevões
A queda de neve ocorre quando os cristais de gelo não se fundem antes de chegarem ao solo,
em virtude da baixa temperatura da atmosfera. Quando a queda de neve se prolonga por um
período de tempo relativamente longo e abrange uma área relativamente extensa estamos em
presença de um nevão (ANPC).
Em Portugal Continental as regiões classificadas com suscetibilidade elevada a nevões são as
serras situadas a maior altitude e mais afastadas da orla costeira.
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Baseado nos cenários climáticos do IPCC e as conclusões dos projetos SIAM, estima-se um
aumento significativo da temperatura média originando a redução dos índices relacionados
com tempo frio. Desta forma, a probabilidade de nevões tende a reduzir.
De acordo com a Avaliação de Risco Nacional da ANPC, Braga é considerada em termos de
classe de suscetibilidade como reduzida, para nevões.

2.1.2. HIDROLOGIA
O Distrito de Braga localiza-se a norte de Portugal, a nordeste do Porto, Unidade
Hidrogeológica de Maciço Antigo, em que o território administrativo divide-se entre duas
bacias hidrográficas – Rio Cávado e Rio Ave.
É uma água subterrânea bastante mineralizada que apresenta concentrações elevadas de
nitratos, magnésio, sódio, pelo que a sua qualidade é considerada deficiente para consumo
humano. A sua utilização para regadio também pode ser condicionada devido a poder originar
problemas de salinização dos solos. Em alguns sectores observa-se a ocorrência de
sobressaturação em calcite das águas, o que origina a precipitação daquele mineral em
captações e sistemas de rega e está na origem de depósitos denominados por caliços.

Figura 4 - Hidrografia e bacias hidrográficas
Fonte: Avaliação Nacional de Risco, ANPC, 2014
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A. Cheias e inundações
Consideram-se cheias, fenómenos naturais extremos e temporários, provocados por
precipitações moderadas e permanentes ou por precipitações repentinas e de elevada
intensidade. O excesso de precipitação origina o aumento do caudal do leito normal dos cursos
de água, levando ao seu extravasamento e, consequente inundação das margens e áreas
contíguas. Tendem a concentrar-se no período de novembro-janeiro.
As cheias podem ter consequências diretas e indiretas. No caso das diretas temos, a evacuação
e desalojamento de pessoas, a eventual perda de vidas humanas, o isolamento das povoações,
a interrupção do fornecimentos de serviços básicos (água potável, eletricidade), entre outros.
No caso das indiretas, temos o impacto negativo sobre as atividades socioeconómicas e sobre
o ambiente.
As inundações podem levar à disseminação de doenças como a leptospirose, doenças
diarreicas, hepatites virais, entre outras.
Para avaliar o risco de cheias e inundações na freguesia de Pedralva, recorreu-se à base de
dados DISASTER, que tem como objetivo a compilação referente a desastres naturais de
origem hidro-geomorfológica ocorridos em Portugal Continental, ou seja, de ocorrências de
cheias/inundações e movimentos de massa em vertentes. Esta base é fundamental e decisiva
para a gestão do risco, pois analisa a sua distribuição espacial, a suscetibilidade dos territórios
e a vulnerabilidade dos elementos expostos.
A base é elaborada a partir de fontes hemerográficas e desastres ocorridos em Portugal
Continental entre 1865 e 2010 e que cumpram os critérios DISASTER: local geograficamente
identificável afetado por cheia/inundação ou por movimento de massa em vertentes, com
mortos, ou feridos, ou desaparecidos, ou evacuados ou desalojados, independentemente do
número de afetados. Embora os movimentos de massa em vertentes sejam um risco natural
de categoria “Geologia”, os dados vão ser apresentados neste ponto pois a base de dados é
conjunta com as cheias/inundações – DISASTER.
Portugal foi afetado por diversos desastres naturais severos no decurso do século XX,
nomeadamente cheias e movimentos de vertente. De acordo com os dados existentes, entre
1865 e 2010, ocorreram 281 DISASTER de movimentos de massa em vertentes e 1622
DISASTER de cheias/inundações. Relativamente ao Norte de Portugal, no mesmo período de
tempo, verificaram-se 587 ocorrências, nomeadamente:




477 ocorrências DISASTER de cheias/inundações, que originaram 197 mortos, 1779
evacuados e 14584 desalojados, correspondendo a 29,4% do conjunto de
inundações/cheias com efeitos danosos em Portugal Continental;
110 ocorrências DISASTER de movimentos de massa em vertentes, que originaram 131
mortos, 155 evacuados e 571 desalojados, correspondendo a 39,1% do conjunto de
movimento de massa em vertentes com efeitos danosos em Portugal Continental.

No que diz respeito ao distrito de Braga, entre 1865 e 2010, registaram-se 18 ocorrências
DISASTER de cheias e inundações, responsáveis por um total de 10 mortos, 14 evacuados e 27
desalojados e não foram registadas quaisquer ocorrências DISASTER de movimentos de massa
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em vertentes. Das 18 ocorrências DISASTER de cheias e inundações, nenhuma ocorreu em
Pedralva.
É de referir, que o concelho de Braga totaliza 1,1% do conjunto de cheias/inundações com
efeitos danosos registadas em Portugal Continental.

Figura 5 - Localização das ocorrências DISATER de cheias/inundações e movimentos de massa
em vertentes, no distrito e no concelho de Braga, no período 1865-2010
Pelo acima exposto, verifica-se que a freguesia de Pedralva e em particular a área de
implantação do projeto, não são significativamente afetados por cheias e inundações, ou seja,
é considerada em termos de classe de suscetibilidade como nula ou residual.

B. Secas
Uma situação de seca encontra-se geralmente associada a longos períodos em que não ocorre
precipitação, ou em que esta apresenta valores abaixo do normal.
A seca é caracterizada pela escassez de água associada a períodos extremos de reduzida
precipitação, da perda de qualidade da água devido à degradação das suas características nos
meios naturais e a possibilidade de recorrer a abastecimentos alternativos de pior qualidade
ou não controlados e ainda, prejuízos nas colheitas agrícolas.
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De acordo com a ANPC, é expectável que haja uma redução da precipitação durante a
primavera, verão e outono, particularmente nas regiões do Sul. Consequentemente, vai haver
uma tendência de aumento do número de dias de seca consecutivos.
Segundo a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC) (2011), os
impactos dos períodos de seca na gestão da água e na saúde humana são vários:









Diminuição do caudal dos rios com consequente aumento da concentração dos
patogénicos;
Menor diluição das descargas dos efluentes;
Intrusão de material orgânico dentro das redes de distribuição quando a pressão desce
significativamente;
Abastecimento de água intermitente com consequente risco de introdução de
contaminantes;
Diminuição do abastecimento de água;
Diminuição dos níveis freáticos nas áreas costeiras (menor recarga dos aquíferos e
maior captação de água) e aumento da intrusão salina, o que pode levar à salinização
dos recursos hídricos disponíveis;
Aumento da utilização das águas residuais na agricultura.

Cada uma destas condições pode afetar a qualidade da água, higiene e saneamento e
favorecer o aparecimento de doenças respiratórias, de surtos de doenças infeciosas,
nomeadamente o aumento do risco de transmissão de doenças disseminadas por água e
alimentos contaminados. Os períodos de seca podem também afetar a transmissão de
algumas doenças transmitidas por mosquitos.
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Figura 6 - Carta de suscetibilidade a secas
Fonte: Avaliação Nacional de Risco, ANPC, 2014
Braga é considerada uma região com vários tipos de suscetibilidade a secas, no entanto a
freguesia de Pedralva tem uma suscetibilidade moderada a secas como se pode observar na
figura 6.

C. Galgamentos costeiros
Os galgamentos costeiros afetam praias, dunas costeiras, arribas, barreiras detríticas,
tômbolos, sapais, faixa terrestre de proteção costeira, águas de transição e respetivos leitos e
faixas de proteção, bem como estruturas e infraestruturas existentes na orla costeira.
De acordo com a Avaliação de Risco Nacional da ANPC, Braga é considerada em termos de
classe de suscetibilidade como nula ou residual para galgamentos costeiros.
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2.1.3. GEOLOGIA
A. Sismos
Um sismo é um fenómeno natural resultante de uma rotura mais ou menos violenta no
interior da crosta terrestre, correspondendo à libertação súbita e inesperada de uma grande
quantidade de energia, provocando vibrações que se propagam em todas as direções a uma
vasta área circundante (ANPC).
O risco sísmico de uma região é medido pelas perdas esperadas que os elementos dessa região
sofrerão, como resultado de sismos futuros, e pela probabilidade das mesmas ocorrerem para
um certo período de tempo de exposição.
Os sismos, afetam apenas as regiões de tectónica ativa, e embora possuam um enorme poder
destruidor, são tão rápidos que não permitem a intervenção dos agentes de proteção civil.
Portugal Continental insere-se no contexto da tectónica de placas, denominada placa
euroasiática, que se encontra limitada a sul pela falha Açores-Gibraltar e a oeste pela falha
dorsal média do oceano Atlântico, mas na proximidade do limite entre duas placas tectónicas:
a Euroasiática e a Africana.
A movimentação das placas tectónicas que afeta o território de Portugal Continental faz-se a
um ritmo muito lento, existindo um deslocamento compressivo para norte, provocado pela
placa africana, e um movimento distensivo de direção oeste-este, originado pela dorsal médioatlântica.
Apesar de Portugal ser reconhecido como um país de risco moderado, relativamente à sua
vulnerabilidade sísmica, o facto é que apresenta uma suscetibilidade significativa em
ocorrências futuras.

Figura 7 - Sismicidade em Portugal Continental e região Atlântica para o período (1300-2014)
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O distrito de Braga é caracterizado por ser uma zona de intensidade média: VI (escala de
Mercalli modificada), conforme Figura 8.

Figura 8 - Isossistas de intensidade máximas, escala de Mercalli modificada de 1956 (17551996)
Fonte: Avaliação Nacional de Risco, ANPC, 2014
O grau de intensidade VI é considerado um grau bastante forte, podendo ter como
consequências:







sentido por todos;
muitos assustam-se e correm para a rua;
as pessoas sentem a falta de segurança;
os pratos, as louças, os vidros das janelas, os copos, partem-se. Objetos ornamentais,
livros, etc., caem das prateleiras. Os quadros caem das paredes. As mobílias movem-se
ou tombam;
estuques fracos e alvenarias do tipo D fendem;
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pequenos sinos tocam (igrejas e escolas);
as árvores e arbustos são visivelmente agitados ou ouve-se o respetivo ruído.

Figura 9 - Carta de suscetibilidade a sismos
Fonte: Avaliação Nacional de Risco, ANPC, 2014
Embora o distrito de Braga seja uma zona de intensidade média, é considerada uma região
com reduzida suscetibilidade a sismos, como se pode observar na figura 9.

B. Tsunamis
Tsunami consiste em eventos sísmicos com epicentro no mar, a movimentos de vertente e a
erupções vulcânicas submarinas, podendo provocar uma grande destruição nas áreas costeiras
e ribeirinhas.
De acordo com a Avaliação de Risco Nacional da ANPC, Braga é considerada em termos de
classe de suscetibilidade como nula ou residual para Tsunamis.
C. Erosão costeira
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Erosão é um fenómeno natural que consiste na remoção uniforme de partículas da superfície
do solo. A erosão costeira encontra-se associada à subida do nível do mar.
De acordo com a Avaliação de Risco Nacional da ANPC, Braga é considerada em termos de
classe de suscetibilidade como nula ou residual para erosão costeira.

2.2. RISCOS TECNOLÓGICOS
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O EcoParque do Braval onde está inserida a Unidade de Tratamento de Resíduos Hospitalares
(UTRH) localiza-se na região Norte, distrito de Braga, abrangendo dois concelhos: Braga e
Póvoa de Lanhoso, e as freguesias Pedralva (Braga) e Covelas e Ferreiros (Póvoa de Lanhoso), e
situa-se a cerca de 14km de Braga.
Localiza-se junto à EN 103 que é uma estrada que liga o litoral minhoto ao interior
trasmontano, tendo início em Neiva até acabar em Bragança.

Figura 10 - Localização do EcoParque do Braval

2.2.1. TRANSPORTES
A. Acidentes graves de tráfego (rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo)
O distrito de Braga é servido por um conjunto de estradas, que se destinam a assegurar
diferentes necessidades de deslocação. Em termos da rede nacional rodoviária, possui 877 km
de extensão total, subdividida em 63 km de rede nacional fundamental, 575 km de rede
nacional complementar e 239 km classificados como estradas regionais (PDEPC de Braga).
Em Portugal Continental as vias classificadas com maior suscetibilidade a acidentes rodoviários
correspondem às principais vias de circulação rápida e intensa (autoestradas, IP e IC), neste
caso temos a EN 103.
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Figura 11 - Carta de suscetibilidade a acidentes rodoviários
Fonte: Avaliação Nacional de Risco, ANPC, 2014
Pedralva é considerada uma região com suscetibilidade elevada a acidentes rodoviários
conforme se pode ver na figura 11.
Relativamente a aeródromos e heliportos, no distrito de Braga podemos encontrar no
município de Guimarães um Heliporto Hospitalar, no quartel militar um Heliporto em que o
seu operador é o Comando do R6, ambos para utilização do Instituto Nacional de Emergência
Médica.
Ainda no município de Braga, existe um Aeródromo de utilização pública em que o seu
operador é a respetiva Câmara Municipal.
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Em Braga, a suscetibilidade a acidentes aéreos é moderada na maior parte do distrito,
conforme se pode ver na figura 12.

Figura 12 - Carta de suscetibilidade a acidentes aéreos
Fonte: Avaliação Nacional de Risco, ANPC, 2014

Relativamente ao transporte marítimo e ferroviário, estes não se aplicam na zona de Pedralva.
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B. Acidentes no transporte de mercadorias perigosas
O transporte terrestre de mercadorias perigosas constitui, um risco devido à possibilidade de
ocorrência de acidentes que envolvam a libertação não controlada da mercadoria perigosa
transportada. São consideradas mercadorias perigosas as substâncias ou preparações que
devido à sua inflamabilidade, ecotoxicidade, corrosividade ou radioatividade, por meio de
derrame, emissão, incêndio ou explosão podem provocar situações com efeitos negativos para
o Homem e para o Ambiente (ANPC).
No relatório da reunião da Comissão Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas de 26
de setembro de 2007, foi apresentada uma análise dos relatórios recebidos entre 2001 e 2006.
Dos 80 relatórios recebidos, apenas 7 ocorreram em Braga. No entanto, conforme se pode ver
na figura 13, em Pedralva a suscetibilidade a acidentes no transporte terrestre de
mercadorias perigosas é moderada.

Figura 13 - Carta de suscetibilidade a acidentes rodoviários de transporte de mercadorias
perigosas
Fonte: Avaliação Nacional de Risco, ANPC, 2014
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2.2.2. VIAS DE COMUNICAÇÃO E INFRAESTRUTURAS
A. Colapso de túneis, pontes e outras infraestruturas
O colapso de uma infraestrutura de grandes dimensões, como pontes, túneis, viadutos, pode
acarretar, para além dos danos das próprias infraestruturas, graves consequências ao nível da
população, nomeadamente mortos e feridos. Temos como exemplo, o colapso da ponte de
Entre-os-Rios em 2001, que provocou a morte de 60 pessoas.
Em Pedralva, este risco é reduzido a moderado.

B. Rutura de barragens
Não existem registos de ocorrência de ruturas críticas de barragens em território nacional,
sendo que em Pedralva, este risco é nulo.

2.2.3. ACIDENTE INDUSTRIAL
Conforme referido anteriormente, estas instalações encontram-se inseridas no EcoParque da
Braval, na freguesia de Pedralva. O Ecoparque é constituído por:
 Estação de Triagem
 Unidade de Produção de Biodiesel
 Ecocentro
 Ponto de Receção de Pneus Usados
 Unidade de Valorização do Biogás
 Aterro Sanitário
 Unidade de Tratamento de Resíduos Hospitalares
 Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico
 Estação de Tratamento de Águas Lixiviadas (ETAL)
 Laboratório
 Estação Meteorológica
 Ecocentro
 Unidade de Lavagem de Rodados.

Os acidentes industriais envolvendo substâncias perigosas, devido ao seu potencial para
provocar danos elevados na população, ambiente e património edificado, apresentam uma
particular importância no domínio da proteção civil.
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Este tipo de análise incide nos “estabelecimentos Seveso”, no entanto na proximidade da
UTRH não existe qualquer estabelecimento considerado Seveso.
Desta forma, em Pedralva, este risco é reduzido.

2.3. RISCOS MISTOS
2.3.1. INCÊNDIOS FLORESTAIS
Em Portugal Continental, os incêndios florestais ocorrem ciclicamente todos os anos, com
particular incidência durante o período de verão.
De acordo com os cenários climáticos do IPCC e das conclusões dos projetos SIAM prevê-se
que haja um aumento do risco de incêndio, que tem origem nas alterações ao nível do clima
térmico e da disponibilidade hídrica. Por um lado, a subida da temperatura dará origem a um
maior número de dias quentes e ondas calor. Por outro, a tendência crescente dos períodos de
seca tornarão os espaços florestais mais vulneráveis aos incêndios.
Os incêndios podem apresentar consequências económicas e ambientais bastante elevadas,
no entanto também representam riscos para a saúde humana decorrentes não só dos
poluentes emitidos com a combustão, mas também riscos associados ao seu combate,
nomeadamente acidentes, queimaduras, asfixia, desidratação, entre outros (DGS, 2011);
Um maior número de noites com temperaturas mínimas acima dos 20oC, aumenta a
complexidade do combate aos incêndios via descida das humidades relativas.
Com base na figura que se segue, Braga, mais concretamente Pedralva, é considerada classe
de perigosidade muito alta para os incêndios florestais. Segundo a Autoridade Florestal
Nacional, em 2011, ocorreu 1 incêndio florestal em que a área ardida foi superior a 100
hectares.
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Figura 14 - Carta de perigosidade de incêndios florestais
Fonte: Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 2014

2.4. RESUMO
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Em síntese, apresentam-se na figura seguinte, os riscos a que se encontra sujeito o território
de Portugal Continental nomeadamente no concelho de Braga.

Figura 15 - Riscos em Portugal Continental
Fonte: IGM; IGP; DGE; IA; SIG PNPOT, 2006

2.5. IMPACTO SOBRE A SAÚDE HUMANA
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Os impactes de recentes eventos extremos como as ondas de calor, secas, cheias e fogos
florestais demonstram a significativa vulnerabilidade e exposição de alguns ecossistemas e de
muitos sistemas humanos à variabilidade climática. Portugal encontra-se entre os países
europeus com maior potencial de vulnerabilidade aos impactes das alterações climáticas (IPCC,
2014).
Na Análise de Risco, em contexto de AIA, e dada a interação entre o risco associado às
“Alterações Climáticas” (e os eventos climáticos extremos) e a “Saúde Humana”, alguns dos
efeitos possíveis das alterações climáticas, que poderão ocorrer e que poderão levar ao
surgimento de novas solicitações sobre os sistemas de saúde, consequente produção de mais
resíduos hospitalares ou equiparados, podem-se sintetizar em situações como:
i) a eventual (re)distribuição geográfica de “novas” doenças, típicas de outro continente e
países a sul que poderão começar a surgir em Portugal (principalmente no sul do país);
ii) um maior número e maior duração das ondas de calor ou vagas de frio;
iii) um aumento da frequência e da intensidade de períodos de seca e de fogos;
iv) um aumento da frequência e da intensidade de inundações;
v) aumento do número e intensidade de tempestades, trovadas e raios;
vi) aumento do número de ocorrências e de intensidade dos ventos, ciclones ou furacões.
Qualquer um destes (e outros) fenómenos meteorológicos ou eventos extremos, podem
alterar a disponibilidade, capacidade e a qualidade dos serviços prestados pelas Unidades de
Prestação de Cuidados de Saúde.
Esta Análise de Risco pretende efetuar de forma integrada a análise do fator saúde humana,
incluindo medidas para prevenir minimizar e/ou mitigar os eventuais efeitos negativos,
significativos, dessas ocorrências no ambiente e a resposta proposta para eventuais
emergências.
Destaca-se também a necessária análise, dos efeitos positivos passíveis de ocorrerem face à
existência do Projeto num cenário de Alterações Climáticas onde a propagação de algumas
doenças é potenciada. Nesse cenário, o Projeto pode contribuir positivamente pela melhoria
na capacidade de resposta (local/regional/nacional) às necessidades que se preveem
crescentes na gestão de resíduos perigosos (hospitalares ou outros).
É de salientar que tem sido comum a ocorrência de eventos climáticos extremos, cujas
consequências têm sido as mais diversas, desde os prejuízos económicos, passando pelas
perdas de vida, decorrentes de inundações, ondas de calor ou vagas de frio. Paralelamente, os
riscos ambientais também se têm agravado, originando igualmente consequências das mais
diversas, em especial na ocorrência de algumas epidemias, maior número de mortes devido ao
eventos como desabamentos, afogamentos.
As alterações climáticas podem levar a mudanças significativas na distribuição geográfica e
sazonal e na propagação das doenças transmitidas por vetores. Estas doenças assumem uma
grande importância sendo que, em Portugal Continental, as mais preocupantes estão
associadas ao mosquito Aedes aegypti (especialmente dengue).
As doenças a nível do sistema respiratório têm sido sensivelmente afetadas pelas dinâmicas
climáticas, sendo que as crianças são um dos grupos com maior suscetibilidade de contrair
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este tipo de doenças. Estas doenças são bastantes influenciadas por processos como
queimadas, diminuição da humidade do ar, ondas de calor, inversões térmicas, entre outros.
Relativamente à Análise de Risco para a saúde humana, e aos potenciais impactes sobre o
projeto decorrentes das Alterações Climáticas na fase de exploração, estes deverão ser
considerados na perspetiva de uma avaliação face aos fenómenos climáticos e seus riscos
naturais associados, como fogos, seca prolongada e escassez de água, pluviosidade extrema
pontual e ventos intensos, que poderão afetar as rotinas das operações de gestão de resíduos
na instalação UTRH atual e projeto (UGR), tendo como consequências descontinuidades nos
processos e ritmos de trabalho.
A nível da saúde humana, é de seguida apresentado um quadro com a relação entre os
acidentes e alterações climáticas e os potenciais impactos sobre a saúde:
Quadro 2 - Relação entre os acidentes e alterações climáticas e os potenciais impactos sobre a
saúde
Acidente/alteração climática
Ondas de calor mais frequentes e
intensas (temperaturas mais
elevadas)

Invernos moderados, vagas de frio

Precipitação
Deterioração da qualidade do ar
Inundações, cheias, tempestades,
secas e fogos, temperaturas mais
elevadas, subida do nível do mar e
alterações da humidade

Incêndios

Sismos

Potencial impacto sobre a saúde
Aumento do desconforto, morbilidade e mortalidade
associados ao calor
Crescimento e sobrevivência de agentes patogénicos
com probabilidade de aumentar a incidência de
doenças transmitidas pela água e alimentos
Diminuição do desconforto, morbilidade e mortalidade
associados ao frio
Mortalidade associada a acidentes rodoviários
Probabilidade de disseminação de doenças como a
leptospirose, doenças diarreicas, hepatites virais,
entre outras
Aumento da prevalência de afeções respiratórias e
cardiovasculares
Aumento da incidência de doenças transmitidas pela
água e alimentos
Mudanças na distribuição e frequência das doenças
transmitidas por vetores e roedores
Aumento da mortalidade e morbilidade geral devido a
alterações de saúde mental
Falta de água
Riscos decorrentes quer dos poluentes emitidos com a
combustão, quer associados ao seu combate,
nomeadamente acidentes, queimaduras, asfixia,
desidratação, entre outros
Elevado número de mortos e feridos
Elevado número de desalojados
Risco de soterramento e afogamento
Possibilidade de destruição dos cuidados de saúde e
saneamento básico

3. RISCOS INTERNOS

Página 34 de 74

Os riscos internos são as situações, com origem interna à instalação, com potencial para o
dano, seja para pessoas, bens ou para o ambiente.
A Análise de risco implica uma decomposição detalhada do objeto de estudo, identificando
todas as fontes de perigo que possam conduzir a eventos indesejáveis de gravidade
significativa.
Para isso, foi necessário em primeiro lugar descrever as atividades desenvolvidas na UTRH
Braga, inventariar as substâncias, misturas e resíduos que são mais representativos de forma a
identificar as maiores fontes de perigos internos e consequentemente uma melhor avaliação
dos riscos.

3.1. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
O processo decorre nas seguintes etapas:
1 - Descarga, pesagem e identificação de contentores (RHP), jerricans (resíduos químicos e
biológicos) e sacos/caixas, grades, paletes (resíduos perigosos e não perigosos)
Os operadores de resíduos fazem a receção das viaturas que vêm dos clientes/produtores,
para procederem à descarga, juntamente com o motorista, dos contentores, jerricans,
sacos/caixas, grades ou paletes existentes na plataforma do veículo e colocação na zona de
receção. Tanto nas viaturas ligeiras como nas pesadas, os contentores e jerricans são
descarregados manualmente, existindo nestas últimas viaturas, uma plataforma elevatória que
permite descer os contentores até ao nível do solo para posterior descarga. Nos camiões T.I.R.
os contentores são colocados em gaiolas metálicas e são descarregados através de um
empilhador e encaminhados para a zona de receção.
Posteriormente, procedem à quantificação, pesagem e identificação dos contentores que são
encaminhados em função do código de cores e tipo de resíduos que acondicionam: no caso
dos resíduos do grupo III, para a zona de processamento ou preparação de carros de
autoclave; no caso dos resíduos do grupo IV, para o armazém refrigerado; no caso dos
jerricans para armazenamento temporário.
Apesar de existirem processos controlados de decaimento dos resíduos radioativos nas
instalações dos produtores de resíduos radioativos, é efetuado um “despiste” nos contentores
oriundos destes pontos de recolha através da passagem de um leitor que efetua a medição. Se
o valor obtido for superior a 0,5 µSv/h, o mesmo contentor é colocado em espaço isolado
garantindo os limites de segurança. Os resíduos posteriormente são armazenados
temporariamente nos locais destinados para o efeito até serem enviados para processamento
e/ou para destino final.

2 - Preparação e armazenamento refrigerado dos resíduos do grupo IV
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A preparação e armazenamento dos contentores com resíduos do grupo IV é realizada da
seguinte forma:
 Retiram-se os sacos, com resíduos do grupo IV dos contentores de uso múltiplo, e os
contentores de corto-perfurantes e colocam-se dentro de contentores de transporte de
uso único ou uso múltiplo.
 Estes são armazenados na câmara de refrigeração, devidamente encerrados e
arrumados em pilhas estáveis, de modo a evitar a queda ou tombo de contentores e
eventuais derrames de resíduos.
 Procede-se a uma inspeção visual para detetar possíveis anomalias, tais como, derrames
de resíduos, contentores danificados, contentores mal arrumados.
Posteriormente, preparam-se as cargas dos contentores do grupo IV para serem
encaminhados para incineração obrigatória.
Na preparação das respetivas cargas efetua-se o seguinte:
 Retiram-se os contentores da câmara de refrigeração 3 a 5 horas antes da sua
expedição.
 Efetua-se uma inspeção visual para detetar possíveis anomalias (derrames de resíduos,
contentores danificados, etc).
 Arrumam-se os contentores de forma a garantir a estabilidade dos contentores durante
o transporte.
 Colocam-se, com um empilhador, os contentores no T.I.R., de forma, a que as etiquetas
de perigo fiquem visíveis do lado exterior do veículo e tendo em especial atenção a
manipulação dos contentores para evitar a sua queda e manter a sua integridade.
Procede-se a nova inspeção visual para detetar possíveis anomalias, tais como, contentores
danificados, contentores mal arrumados, etc.

3 - Processamento dos resíduos do grupo III para tratamento
Os contentores com resíduos do grupo III são arrumados na zona de preparação dos carros de
autoclave, sob a forma de pilhas estáveis. Na zona de preparação, são despejados e puxados
manualmente os sacos brancos com os resíduos do grupo III, para os carros da autoclave.
Posteriormente, os carros são colocados nas autoclaves e após o fim do ciclo de autoclavagem,
são retirados. Uma vez arrefecidos, os carros com os resíduos tratados são encaminhados para
o sistema de trituração, que se encontra acoplado ao contentor-compactador, onde caem os
resíduos triturados.
Os contentores de transporte, de uso múltiplo, são depois enviados para o sistema de
higienização de contentores.
4 - Trituração e compactação
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Os carros com os resíduos já tratados, após abertura da porta do autoclave, são encaminhados
para um elevador que báscula os resíduos para a tremonha de entrada triturador. Este
triturador encontra-se acoplado a um contentor/compactador, que recebe os resíduos
triturados e uma vez cheio, é removido para descarregar em aterro. O operador necessita,
regularmente, de ajudar no processo de esvaziamento do carro da autoclave para a tremonha,
com recurso a ferramenta manual. No entanto, o triturador só entra em funcionamento
quando a tampa do mesmo se encontra fechada.

5 - Higienização de contentores
A higienização dos contentores é efetuada recorrendo a um equipamento específico, que tem
o espaço de entrada de contentores “sujos” na zona de tratamento e o de saída de
contentores higienizados, na zona limpa. Este equipamento efetua a lavagem sob pressão,
com administração de um detergente, desinfetante e secante. Os procedimentos associados a
esta tarefa são:
• colocação dos contentores nos suportes (ganchos) da linha de higienização;
• verificação da existência de restos de resíduos no interior dos contentores;
• monitorização da lavagem e secagem automática dos mesmos.
Seguidamente, procede-se à retirada dos contentores da linha de higienização e:
• se existem restos de etiquetas e autocolantes no exterior dos contentores, são
retirados;
• em caso de dúvida quanto à qualidade de higienização, os contentores voltam a entrar
no sistema de higienização;
• os contentores que não estejam em condições porque estão com odores fortes, são
colocados à parte para serem desodorizados e voltarem à lavagem;
• os contentores partidos e danificados são retirados de circulação e colocados num local
onde se possa juntar um número suficiente para depois serem enviados para reciclar;
• os contentores que se encontram em condições, são devidamente empilhados na zona
de armazenagem de contentores higienizados, de forma, a serem carregados nas
viaturas de transporte, que fazem a recolha de resíduos nos clientes/produtores.

6 - Armazenamento temporário de outros resíduos perigosos e não perigosos
Existem dois armazéns: um para resíduos perigosos e outros para produtos de desinfeção e
higiene, encontrando-se ambos, devidamente, equipados com bacias de retenção ou palotes
para eventuais derrames.
A receção deste material é efetuada da seguinte forma:
• Colocação no porta-paletes (ou empilhador) e transporte para o respetivo armazém (de
resíduos especiais perigosos ou de produtos de higiene e desinfeção);

Página 37 de 74

• Posteriormente, os resíduos líquidos de risco biológico são enviados para autoclavagem;
• Os resíduos líquidos perigosos como por exemplo, xilol, formol, álcoois, corantes com
solventes não halogenados - são encaminhados para o armazém que se situa no exterior
da UTRH, assim como, outros resíduos líquidos - revelador, fixador, resíduos de
mercúrio, compostos metálicos, solventes halogenados, ácidos, bases, cianetos - em que
o operador faz a separação dos resíduos confrontando, sempre que necessário, com a
documentação correspondente:
1.Recipientes identificados e etiquetados com símbolo de risco biológico são
direcionados para o local de preparação de resíduos para o tratamento por
autoclavagem;
2.Recipientes identificados e etiquetados com símbolo de risco químico são
encaminhados para o armazém de resíduos especiais;
3.Preparação das cargas de modo a serem transportadas para outras unidades
onde, posteriormente, são entregues às entidades responsáveis pelos respetivos
destinos finais.

7 - Armazenamento de consumíveis e de produtos de higiene e desinfeção
A gestão do stock de consumíveis existentes na UTRH, para serem fornecidos aos clientes da
Stericycle (sacos, contentores de corto-perfurantes, recipientes de várias dimensões, etc.), é
efetuada por uma das operadoras de limpeza com a colaboração da área administrativa.
Os produtos de higiene e desinfeção são armazenados em armazém próprio e em bacias de
retenção. Estão disponíveis, no local, todas as fichas de dados de segurança dos produtos
utilizados para consulta, como também se encontram afixadas as fichas de segurança
resumidas.

8 – Verificação e controlo do equipamento e pequenos trabalhos de reparação
De acordo com os planos de manutenção e de inspeção dos equipamentos, é efetuada de
acordo com a periodicidade prevista, as diversas intervenções necessárias. As verificações são
efetuadas internamente, pelo chefe de equipa ou responsável de unidade, enquanto, que as
manutenções são efetuadas por pessoal externo, devidamente selecionado e qualificado para
o efeito.

9 - Higienização de uniformes e Limpeza e desinfeção do meio físico
Diariamente, no final de cada turno, todos os operadores de resíduos colocam o uniforme
usado no contentor apropriado para o efeito, que se encontra no balneário do piso 1. Nesse
mesmo dia, a auxiliar de limpeza, recolhe dos balneários os uniformes para a lavandaria
destinada à higienização dos uniformes de trabalho dos colaboradores da UTRH. Este espaço
está equipado com uma máquina de lavar roupa, funcionando com temperatura igual ou
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superior a 60ºC e detergente próprio com ação desinfetante (semelhante ao que é utilizado na
lavagem das roupas nos hospitais), e uma zona de secagem de roupa.
A limpeza e a desinfeção do meio físico é efetuada de acordo com a periodicidade definida
num procedimento interno – Higienização das instalações RH:
• operadores de resíduo procedem à higienização de pavimentos, superfícies inoxidáveis
e laváveis, caleiras, termoacumulador, tanque da máquina de higienizar contentores.
• A auxiliar de limpeza procede à higienização dos pavimentos e superfícies laváveis dos
balneários e instalações sanitárias; superfícies laváveis e pavimento e equipamento da
copa, assim como as superfícies e pavimento dos escritórios e sala de reuniões.
Para além do referido, também é efetuado, trimestralmente, o controlo microbiológico das
instalações, em que o responsável da UTRH passa um conjunto de zaragatoas nos locais
previamente identificados para este controlo, nomeadamente, paredes, contentores, portas,
balneários, etc. Posteriormente, essas zaragatoas são enviadas para um laboratório acreditado
onde se determina se a amostra tem agentes biológicos, quais são os agentes e é emitido um
relatório de controlo microbiológico, de forma a poder avaliar-se se existem medidas que tem
de ser tomadas num determinado local da UTRH para melhorar as condições de limpeza e
desinfeção.

3.2. INVENTÁRIO DAS SUBSTÂNCIAS/MISTURAS/RESÍDUOS PERIGOSOS
Para uma melhor avaliação dos riscos, apresenta-se o inventário das
substâncias/misturas/resíduos perigosos existentes, incluindo a sua identificação, quantidades
máximas em massa, classificação, tipo, estado físico, propriedades físicas e químicas mais
relevantes e sua localização no estabelecimento.
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Tabela 1 – Inventário das substâncias/misturas
Substâncias/misturas/
resíduos perigosos
AdBlue

Utilização
Consumível/manutenção de
viaturas - aditivo carros
motor Euro4

Massa
(kg)
1000

Não perigoso

Estado
físico
Líquido

Classificação

Propriedades físicas e químicas
Não inflamável.
Não explosivo. A solução de ureia não
contaminada não pressupõe um risco de
explosão. Porém pode formar misturas
explosivas, caso se contamine com ácidos
fortes ou nitratos

Armazém de
detergentes

Armazém de
detergentes
Armazém de
detergentes
Armazém de
detergentes
Armazém de
detergentes

Alcosan VT 10

Limpeza de instalações

20

Inflamável

Líquido

Líquido e vapor inflamáveis

Ameroyal 363

Manutenção da unidade –
Tratamento de águas
Indicadores biológicos

60

Não perigoso

Líquido

0,3

Não perigoso

Líquido

Estável.
Não são conhecidos produtos incompatíveis.
Estável.

Corrosivo
Nocivo para os
organismos
aquáticos, podendo
causar efeitos
nefastos a longo
prazo no ambiente
aquático
Não perigoso

Líquido

Estável sob as condições recomendadas de
armazenamento
Produtos de decomposição perigosos: óxidos
de azoto

Líquido

Não combustível. Não inflamável.
Não corrosivo. Não volátil.
Estável em meios ácidos e alcalinos.
Possível reação perigosa com agentes
redutores, agentes oxidantes, ácidos alcalis.
Em caso de decomposição térmica, podem
formar-se produtos perigosos: óxidos de azoto,
compostos halogenados

Attest 1262
Biosperse 250

Manutenção da unidade chiller

60

Cellalga BTR-P119

Manutenção da unidade sistema de recirculação de
água

60

Localização

Armazém de
detergentes

UGR de Braga – Ampliação do sistema de Autoclavagem e integração do COGR existente
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Inventário das substâncias/misturas (continuação Tabela 1)
Substâncias/misturas/
resíduos perigosos
CR-30-2 - Solução de
Fosfato Trissódico
Deter-Air DD-192

Utilização
Manutenção da unidade anti-incustrante (Caldeiras)

Massa
(kg)
60

Classificação
Não perigoso

Estado
físico
Sólido

60

Irritante
Inflamável

Líquido

60

Corrosivo

Líquido

Deter-Sik SA-106

Limpeza de contentores detergente purificador do ar
e desodorizante
Limpeza de contentores lavagem automática
Secagem dos contentores

90

Irritante

Líquido

Diluente Celuloso N
400

Remoção de colas em
material plástico

1

Inflamável.
Tóxico para os
organismos aquáticos
com efeitos
duradouros

Líquido

Deter-Mac LA-104

Propriedades físicas e químicas

Localização

Produto solúvel em água e insolúvel em
solventes orgânicos
Liberta gases tóxicos em contacto com ácidos
Inflamável.
Produto estável.

Armazém de
detergentes

Reage com ácidos fortes.
Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos
Produto estável.

Armazém de
detergentes
Armazém de
detergentes

Líquido e vapor facilmente inflamáveis.
Os vapores podem formar com o ar uma
mistura potencialmente inflamável ou
explosiva.
O fogo pode produzir um denso fumo preto.
Como consequência da combustão e da
decomposição térmica, podem formar-se
produtos perigosos:
monóxido de carbono, dióxido de carbono. A
exposição a estes produtos pode ser prejudicial
para a saúde.
Os vapores são mais pesados do que o ar,
podem deslocar-se pelo chão a distâncias
consideráveis e podem formar com o ar
misturas que ao alcançar fontes de ignição
afastadas podem inflamar-se ou explodir.
Possível reação perigosa com água, agentes
oxidantes, ácidos, álcalis, peróxidos.

Armazém de
detergentes

Armazém de
detergentes
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Inventário das substâncias/misturas (continuação Tabela 1)
Substâncias/misturas/
resíduos perigosos
Drewgard 315

Utilização
Manutenção da
unidade - chiller

Massa
(kg)
60

Ecard

Germicida
(dispensadores
higiene feminina)

5

Everbrite extra

Limpeza de viaturas lavagem interior.
Limpeza e desinfeção
de contentores SPA.

60

Fleet Star

Limpeza de viaturas lavagem exterior

90

Classificação
Irritante

Estado
físico
Líquido

Irritante.
Pode causar efeitos
adversos a longo
prazo em organismos
aquáticos.
Irritante.
Perigoso para o
ambiente aquático.
Muito tóxico para os
organismos
aquáticos.

Cartões
húmidos

Nocivo.
Corrosivo.

Líquido

Líquido

Propriedades físicas e químicas

Localização

Produtos de combustão perigosos: dióxido de carbono,
monóxido de carbono, fumos de molibdénio, óxidos de
sódio, cianeto de hidrogénio em atmosferas redutoras,
óxidos de azoto, vapores corrosivos, fumos tóxicos
Produtos incompatíveis: ligas de cobre, agentes oxidantes
fortes, ácidos minerais fortes, materiais orgânicos, ácidos
orgânicos fortes
Insolúvel.
Inflamável.

Armazém de
detergentes

Não combustível. Solúvel em água.
Quando exposto a temperaturas elevadas a mistura pode
libertar produtos de decomposição perigosos tais como
monóxido e dióxido de carbono, fumo e/ou óxido de
azoto. Óxidos de sódio.
O produto pode provocar condições instáveis.
Materiais incompatíveis: agentes oxidantes, agentes
redutores, ácidos fortes, tensioactivos aniónicos.
Possibilidade de perigo para a vida aquática.
Solúvel em água.
Não combustível.
Quando exposto a temperaturas elevadas a mistura pode
libertar produtos de decomposição perigosos tais como
monóxido e dióxido de carbono, fumo e/ou óxido de
azoto. Óxidos de sódio.
O produto pode provocar condições instáveis.

Armazém de
detergentes

Armazém de
detergentes

Armazém de
detergentes
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Inventário das substâncias/misturas (continuação Tabela 1)
Substâncias/misturas/
resíduos perigosos
Gasóleo/bomba

Viaturas e empilhadores

Massa
(kg)
75

Hipoclorito de sódio
130-HS

Limpeza de instalações

200

Inoaes foam 6380

Limpeza de contentores
- SPA

60

Utilização

Classificação
Nocivo.
Perigoso para o
ambiente.
Tóxico para os
organismos aquáticos,
podendo causar efeitos
nefastos a longo prazo
no ambiente aquático.
Nocivo.
Corrosivo.
Perigoso para o
ambiente.
Muito tóxico para os
organismos aquáticos

Corrosivo.

Estado
físico
Líquido

Líquido

Líquido

Propriedades físicas e químicas
Pode originar mistura explosiva de vapor e ar.
Em caso de incêndio, podem libertar-se gases
tóxicos.
Em caso de combustão incompleta liberta-se
monóxido de carbono.
Reações perigosas com agentes oxidantes
fortes (ácidos fortes concentrados, peróxidos,
cloratos, nitratos, etc).
Incombustível.
Incompatibilidades: evitar o contacto com
ácidos, produtos orgânicos, compostos
azotados, materiais combustíveis, agentes
redutores e metais, tais como cobre, níquel,
cobalto, ferro e suas ligas.
Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos,
nomeadamente risco de libertação de cloro por
reação acidental com um ácido.
Favorece a combustão de matérias
combustíveis. Em contacto com certos metais
liberta hidrogénio que pode formar misturas
explosivas com o ar.
Risco de rebentamento de recipientes em caso
de aquecimento elevado.
Não inflamável.
Produtos perigosos da decomposição térmica:
óxidos de carbono (CO, CO2) e vapores
cáusticos.
Facilmente dissolvido em água fria, água
quente.

Localização
Armazém de
detergentes

Ferramentaria/
armazém de
detergentes

Armazém de
detergentes
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Inventário das substâncias/misturas (continuação Tabela 1)
Substâncias/misturas/
resíduos perigosos
Neoblanc

Utilização
Limpeza de instalações detergente limpeza
superfícies inox

Massa
(kg)
1

Classificação
Irritante.
Perigoso para o
ambiente.

Estado
físico
Líquido

Oxivir Plus

Limpeza de contentores

20

Nocivo.
Irritante.

Líquido

Red 40 - Solução de
sulfito de sódio

Manutenção da unidade Redutor oxigénio (Caldeiras)

60

Irritante.

Líquido

Repsol Elite injection
10W-40

Consumível para viaturas óleo lubrificante

200

Não é perigoso.

Líquido

Repsol Elite injection
5W-30

Consumível para viaturas óleo lubrificante

200

Não é perigoso.

Líquido

Propriedades físicas e químicas

Localização

Nenhum risco de incêndio.
Não combustível.
Não corre risco de explosão.
Reage com (alguns) ácidos/bases: libertação de
gases/vapores (muito) tóxicos.
Pode ser corrosivo para os metais.
Estável em condições normais.
Não inflamável e não explosivo.

Armazém de
detergentes

Não inflamável.
Num incêndio podem-se libertar óxidos de
enxofre.
Armazenar numa forma separada de produtos
oxidantes.
Possibilidades de reações perigosas: meios de
oxidação, ácidos.
Combustível.
A combustão incompleta pode produzir CO e
outras substâncias asfixiantes.
Materiais incompatíveis: oxidantes fortes.
Insolúvel.
Combustível.
A combustão incompleta pode produzir CO e
outras substâncias asfixiantes.
Materiais incompatíveis: oxidantes fortes.
Insolúvel.

Armazém de
detergentes

Armazém de
detergentes

Armazém de
detergentes

Armazém de
detergentes
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Inventário das substâncias/misturas (continuação Tabela 1)
Substâncias/misturas/
resíduos perigosos
Scrubber

Utilização
Limpeza de instalações pavimentos

Massa
(kg)
60

Corrosivo.

Estado
físico
Líquido

Classificação

Sprint Magnum Pin

Limpeza de instalações

40

Irritante.

Líquido

Taxat Super Silex

Limpeza de uniformes

40

Irritante.

Pó

Propriedades físicas e químicas

Localização

Em contacto com certos metais, é formado
hidrogénio, que, juntamente com o ar podem
formar uma mistura explosiva.
Estável sob as condições de armazenagem e
manuseamento recomendadas.
Não inflamável.
Não explosivo.

Armazém de
detergentes

Possíveis produtos de decomposição perigosos:
dióxido de carbono, monóxido de carbono,
óxidos de enxofre, óxido metálico/óxidos.
Extremamente reativo ou incompatível com os
seguintes materiais: ácidos.
Não reativo ou compatível com os seguintes
materiais: orgânicos, metais, alcalino.

Armazém de
detergentes

Armazém de
detergentes
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Tabela 2 – Inventário de resíduos perigosos

Ácido sulfúrico e ácido sulfuroso

Código
LER
060101*

Classificação de
Perigosidade
Corrosivo; Substâncias
perigosas para o ambiente

Capacidade de
Armazenamento (t)
0,025

Ácido clorídrico

060102*

Corrosivo; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

Ácido fluorídrico

060103*

Corrosivo; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

Ácido fosfórico e ácido fosforoso

060104*

Corrosivo; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

Ácido nítrico e ácido nitroso

060105*

Corrosivo; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

Outros ácidos

060106*

Hidróxido de cálcio

060201*

Corrosivo; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

Hidróxido de amónio

060203*

Corrosivo; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

Hidróxidos de sódio e de potássio

060204*

Corrosivo; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

Outras bases

060205*

Corrosivo; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,063

Resíduos Perigosos

Corrosivo; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,216

Armazenamento e Transporte
Condições de Acondicionamento
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas

Armazenamento
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
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Inventário de resíduos perigosos (continuação Tabela 2)
Código
LER

Classificação de
Perigosidade

Sais no estado sólido e em soluções
contendo cianetos

060311*

Tóxico; Substâncias
perigosas para o ambiente

Sais no estado sólido e em soluções
contendo metais pesados

060313*

Tóxico; Substâncias
perigosas para o ambiente

Resíduos Perigosos

Capacidade de
Armazenamento (t)
0,025

0,025

Sais no estado sólido e em soluções,
não abrangidos em 06 03 11 e 06 03
13
Óxidos metálicos contendo metais
pesados

060314*

Tóxico; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

060315*

Tóxico; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

Resíduos contendo mercúrio

060404*

Resíduos contendo outros metais
pesados

060405*

Líquidos de lavagem e licores-mãe
aquosos

070101*

Solventes, líquidos de lavagem e
licores mãe orgânicos halogenados

070103*

Outros solventes, líquidos de
lavagem e licores mãe orgânicos

070104*

Resíduos de destilação e resíduos
de reação halogenados

070107*

Tóxico; Substâncias
perigosas para o ambiente
Tóxico; Substâncias
perigosas para o ambiente
Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente
Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente
Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente
Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

0,126

0,025

0,025

0,090

0,025

Armazenamento e Transporte
Condições de Acondicionamento
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas

Armazenamento
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos

Página 47 de 74

Inventário de resíduos perigosos (continuação Tabela 2)
Código
LER
070108*

Classificação de
Perigosidade
Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

Capacidade de
Armazenamento (t)
0,025

Absorventes usados e bolos de
filtração halogenados

070109*

Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

Outros absorventes usados e bolos
de filtração

070110*

Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

Líquidos de lavagem e licores-mãe
aquosos

070301*

Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

Solventes, líquidos de lavagem e
licores-mãe orgânicos halogenados

070303*

Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

Outros solventes, líquidos de
lavagem e licores-mãe orgânicos

070304*

Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

Resíduos de destilação e resíduos
de reação halogenados

070307*

Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

Outros resíduos de destilação e
resíduos de reação

070308*

Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

Absorventes usados e bolos de
filtração halogenados

070309*

Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

Outros absorventes usados e bolos
de filtração

070310*

Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

Resíduos Perigosos
Outros resíduos de destilação e
resíduos de reação

Armazenamento e Transporte
Condições de Acondicionamento
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas

Armazenamento
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
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Inventário de resíduos perigosos (continuação Tabela 2)
Código
LER
070501*

Classificação de
Perigosidade
Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

Capacidade de
Armazenamento (t)
0,025

Solventes, líquidos de lavagem e
licores-mãe orgânicos halogenados

070503*

Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

Outros solventes, líquidos de
lavagem e licores-mãe orgânicos

070504*

Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,137

Resíduos de destilação e resíduos
de reação halogenados

070507*

Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

Outros resíduos de destilação e
resíduos de reação

070508*

Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

Absorventes usados e bolos de
filtração halogenados

070509*

Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,018

Outros absorventes usados e bolos
de filtração

070510*

Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,018

Contentor homologado para o
transporte de mercadorias perigosas

Resíduos sólidos contendo
substâncias perigosas

070513*

Substâncias perigosas para
o ambiente

0,513

Contentor homologado para o
transporte de mercadorias perigosas

Líquidos de lavagem e licores-mãe
aquosos

070601*

Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

Solventes, líquidos de lavagem e
licores-mãe orgânicos halogenados

070603*

Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,068

Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas

Resíduos Perigosos
Líquidos de lavagem e licores-mãe
aquosos

Armazenamento e Transporte
Condições de Acondicionamento
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Contentor homologado para o
transporte de mercadorias perigosas

Armazenamento
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
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Inventário de resíduos perigosos (continuação Tabela 2)
Código
LER
070604*

Classificação de
Perigosidade
Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

Capacidade de
Armazenamento (t)
3,049

Resíduos de destilação e resíduos
de reação halogenados

070607*

Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

Outros resíduos de destilação e
resíduos de reação

070608*

Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

Absorventes usados e bolos de
filtração halogenados

070609*

Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

Outros absorventes usados e bolos
de filtração

070610*

Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

Líquidos de lavagem e licores-mãe
aquosos

070701*

Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

Solventes, líquidos de lavagem e
licores-mãe orgânicos halogenados

070703*

Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

Outros solventes, líquidos de
lavagem e licores-mãe orgânicos

070704*

Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,019

Resíduos de destilação e resíduos
de reação halogenados

070707*

Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

Outros resíduos de destilação e
resíduos de reação

070708*

Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

Resíduos Perigosos
Outros solventes, líquidos de
lavagem e licores-mãe orgânicos

Armazenamento e Transporte
Condições de Acondicionamento
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas

Armazenamento
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
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Inventário de resíduos perigosos (continuação Tabela 2)
Código
LER
070709*

Classificação de
Perigosidade
Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

Capacidade de
Armazenamento (t)
0,025

Outros absorventes usados e bolos
de filtração

070710*

Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

Resíduos de tintas e vernizes,
contendo solventes orgânicos ou
outras substâncias perigosas
Resíduos da remoção de tintas e
vernizes, contendo solventes
orgânicos ou outras substâncias
perigosas
Resíduos de colas ou vedantes,
contendo solventes orgânicos ou
outras substâncias perigosas
Banhos de revelação e ativação, de
base aquosa

080111*

Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,018

080117*

Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,018

080409*

Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,018

090101*

Comburente; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,045

Banhos de revelação de chapas
litográficas de impressão, de base
aquosa
Banhos de revelação, à base de
solventes

090102*

Comburente; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

090103*

Comburente; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

Banhos de fixação

090104*

Comburente; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,044

Resíduos Perigosos
Absorventes usados e bolos de
filtração halogenados

Armazenamento e Transporte
Condições de Acondicionamento
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas

ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA1 – Zona de
armazenamento de resíduos
perigosos (COGR)
ZA1 – Zona de
armazenamento de resíduos
perigosos (COGR)

Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas

ZA1 – Zona de
armazenamento de resíduos
perigosos (COGR)
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos

Armazenamento
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Inventário de resíduos perigosos (continuação Tabela 2)
Resíduos Perigosos
Banhos de branqueamento e de
fixadores de branqueamento
Resíduos contendo prata, do
tratamento local de resíduos
fotográficos
Embalagens contendo ou
contaminadas por resíduos de
substâncias perigosas
Embalagens contendo ou
contaminadas por resíduos de
substâncias perigosas
Embalagens de metal, incluindo
recipientes vazios sob pressão, com
uma matriz porosa sólida perigosa
(por exemplo, amianto)
Embalagens de metal, incluindo
recipientes vazios sob pressão, com
uma matriz porosa sólida perigosa
(por exemplo, amianto)
Absorventes, materiais filtrantes
(incluindo filtros de óleo não
anteriormente especificados),
panos de limpeza e vestuário de
proteção, contaminados por
substâncias perigosas

Código
LER
090105*

Classificação de
Perigosidade
Comburente; Substâncias
perigosas para o ambiente

Capacidade de
Armazenamento (t)
0,025

Armazenamento e Transporte
Condições de Acondicionamento
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Contentor homologado para o
transporte de mercadorias perigosas

090106*

Comburente; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

150110*

Tóxico; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,430

150110*

Tóxico; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,239

Contentor homologado para o
transporte de mercadorias perigosas

150111*

Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,032

Contentor homologado para o
transporte de mercadorias perigosas

150111*

Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,031

Contentor homologado para o
transporte de mercadorias perigosas

ZA1 – Zona de
armazenamento de resíduos
perigosos (COGR)

150202*

Infecioso; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,144

Contentor homologado para o
transporte de mercadorias perigosas

ZA4 – Zona de
armazenamento de resíduos
não hospitalares
contaminados

Armazenamento
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA1 – Zona de
armazenamento de resíduos
perigosos (COGR)
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
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Inventário de resíduos perigosos (continuação Tabela 2)
Código
LER
150202*

Classificação de
Perigosidade
Substâncias perigosas para
o ambiente

Capacidade de
Armazenamento (t)
0,015

Armazenamento e Transporte
Condições de Acondicionamento
Contentor homologado para o
transporte de mercadorias perigosas

160303*

Substâncias perigosas para
o ambiente

0,010

Contentor homologado para o
transporte de mercadorias perigosas

Resíduos inorgânicos contendo
substâncias perigosas

160303*

Substâncias perigosas para
o ambiente

0,018

Contentor homologado para o
transporte de mercadorias perigosas

Resíduos orgânicos contendo
substâncias perigosas

160305*

Substâncias perigosas para
o ambiente

0,014

Contentor homologado para o
transporte de mercadorias perigosas

Resíduos orgânicos contendo
substâncias perigosas

160305*

Substâncias perigosas para
o ambiente

0,016

Contentor homologado para o
transporte de mercadorias perigosas

Gases em recipientes sob pressão
(incluindo halons), contendo
substâncias perigosas
Gases em recipientes sob pressão
(incluindo halons), contendo
substâncias perigosas
Produtos químicos de laboratório,
contendo ou compostos por
substâncias perigosas, incluindo
misturas de produtos químicos de
laboratório

160504*

Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,02

Contentor homologado para o
transporte de mercadorias perigosas

160504*

Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,018

Contentor homologado para o
transporte de mercadorias perigosas

160506*

Substâncias perigosas para
o ambiente

0,073

Contentor homologado para o
transporte de mercadorias perigosas

Resíduos Perigosos
Absorventes, materiais filtrantes
(incluindo filtros de óleo não
anteriormente especificados),
panos de limpeza e vestuário de
proteção, contaminados por
substâncias perigosas
Resíduos inorgânicos contendo
substâncias perigosas

Armazenamento
ZA1 – Zona de
armazenamento de resíduos
perigosos (COGR)

ZA1 – Zona de
armazenamento de resíduos
perigosos (COGR)
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA1 – Zona de
armazenamento de resíduos
perigosos (COGR)
ZA1 – Zona de
armazenamento de resíduos
perigosos (COGR)
ZA1 – Zona de
armazenamento de resíduos
perigosos (COGR)
ZA1 – Zona de
armazenamento de resíduos
perigosos (COGR)
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Inventário de resíduos perigosos (continuação Tabela 2)
Código
LER
160506*

Classificação de
Perigosidade
Substâncias perigosas para
o ambiente

Capacidade de
Armazenamento (t)
0,048

Armazenamento e Transporte
Condições de Acondicionamento
Contentor homologado para o
transporte de mercadorias perigosas

160507*

Substâncias perigosas para
o ambiente

0,013

Contentor homologado para o
transporte de mercadorias perigosas

ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos

160508*

Substâncias perigosas para
o ambiente

0,013

Contentor homologado para o
transporte de mercadorias perigosas

160601*

Tóxico; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,03

Contentor homologado para o
transporte de mercadorias perigosas

Permanganatos, por exemplo,
permanganato de potássio

160901*

Comburente; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

Cromatos, por exemplo, cromato de
potássio, dicromato de potássio ou
de sódio
Peróxidos, por exemplo, água
oxigenada

160902*

Comburente; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

160903*

Comburente; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

Substâncias oxidantes não
anteriormente especificadas

160904*

Comburente; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,025

Resíduos líquidos aquosos
contendo substâncias perigosas

161001*

Substâncias perigosas para
o ambiente

0,03

ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA1 – Zona de
armazenamento de resíduos
perigosos (COGR)
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
ZA1 – Zona de
armazenamento de resíduos
perigosos (COGR)

Resíduos Perigosos
Produtos químicos de laboratório,
contendo ou compostos por
substâncias perigosas, incluindo
misturas de produtos químicos de
laboratório
Produtos químicos inorgânicos de
laboratório, contendo ou
compostos por substâncias
perigosas
Produtos químicos orgânicos fora
de uso, contendo ou compostos por
substâncias perigosas
Pilhas de chumbo

Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas

Armazenamento
ZA7 – Zona de
armazenamento de resíduos
líquidos perigosos
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Inventário de resíduos perigosos (continuação Tabela 2)
Código
LER
161001*

Classificação de
Perigosidade
Substâncias perigosas para
o ambiente

Capacidade de
Armazenamento (t)
0,159

Concentrados aquosos contendo
substâncias perigosas

161003*

Substâncias perigosas para
o ambiente

0,025

Resíduos cuja recolha e eliminação
está sujeita a requisitos específicos
tendo em vista a prevenção de
infeções
Resíduos cuja recolha e eliminação
está sujeita a requisitos específicos
tendo em vista a prevenção de
infeções
Produtos químicos contendo ou
compostos por substâncias
perigosas
Medicamentos citotóxicos e
citostáticos
Resíduos de amálgamas de
tratamentos dentários
Resíduos cuja recolha e eliminação
está sujeita a requisitos específicos
tendo em vista a prevenção de
infeções
Resíduos cuja recolha e eliminação
está sujeita a requisitos específicos
tendo em vista a prevenção de
infeções

180103*

Infecioso; Substâncias
perigosas para o ambiente

5,935

180103*

Infecioso; Substâncias
perigosas para o ambiente

8,586

Contentor homologado para o
transporte de mercadorias perigosas

ZA5 – Zona de armazenamento
de resíduos hospitalares GIII

180106*

Tóxico; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,907

Contentor homologado para o
transporte de mercadorias perigosas

ZA6 – Zona de armazenamento
de resíduos hospitalares GIV

180108*

Tóxico; Substâncias
perigosas para o ambiente
Tóxico; Substâncias
perigosas para o ambiente
Infecioso; Substâncias
perigosas para o ambiente

3,440

Contentor homologado para o
transporte de mercadorias perigosas
Contentor homologado para o
transporte de mercadorias perigosas
Contentor homologado para o
transporte de mercadorias perigosas

ZA6 – Zona de armazenamento
de resíduos hospitalares GIV
ZA7 – Zona de armazenamento
de resíduos líquidos perigosos
ZA6 – Zona de armazenamento
de resíduos hospitalares GIV

Infecioso; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,065

Contentor homologado para o
transporte de mercadorias perigosas

ZA5 – Zona de armazenamento
de resíduos hospitalares GIII

Resíduos Perigosos
Resíduos líquidos aquosos
contendo substâncias perigosas

180110*
180202*

180202*

0,038
0,265

Armazenamento e Transporte
Condições de Acondicionamento
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Contentor homologado para o
transporte de mercadorias perigosas

Armazenamento
ZA7 – Zona de armazenamento
de resíduos líquidos perigosos
ZA7 – Zona de armazenamento
de resíduos líquidos perigosos
ZA6 – Zona de armazenamento
de resíduos hospitalares GIV
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Inventário de resíduos perigosos (continuação Tabela 2)
Resíduos Perigosos
Produtos químicos contendo ou
compostos por substâncias
perigosas
Medicamentos citotóxicos e
citostáticos
Pesticidas

Código
LER
180205*

Classificação de
Perigosidade
Tóxico; Substâncias
perigosas para o ambiente

Capacidade de
Armazenamento (t)
0,076

Armazenamento e Transporte
Condições de Acondicionamento
Contentor homologado para o
transporte de mercadorias perigosas

180207*

Tóxico; Substâncias
perigosas para o ambiente
Tóxico; Substâncias
perigosas para o ambiente
Tóxico; Substâncias
perigosas para o ambiente
Inflamável; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,076

Contentor homologado para o
transporte de mercadorias perigosas
Contentor homologado para o
transporte de mercadorias perigosas
Contentor homologado para o
transporte de mercadorias perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Jerrican/ Contentor homologado
para o transporte de mercadorias
perigosas
Contentor homologado para o
transporte de mercadorias perigosas
Contentor homologado para o
transporte de mercadorias perigosas

ZA6 – Zona de armazenamento
de resíduos hospitalares GIV
ZA1 – Zona de armazenamento
de resíduos perigosos (COGR)
ZA1 – Zona de armazenamento
de resíduos perigosos (COGR)
ZA1 – Zona de armazenamento
de resíduos perigosos (COGR)

Contentor homologado para o
transporte de mercadorias perigosas

ZA1 – Zona de armazenamento
de resíduos perigosos (COGR)

200119*

0,018

Lâmpadas fluorescentes e outros
resíduos contendo mercúrio
Tintas, produtos adesivos, colas e
resinas, contendo substâncias
perigosas
Detergentes contendo substâncias
perigosas

200121*

200129*

Tóxico; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,018

Medicamentos citotóxicos e
citostáticos
Pilhas e acumuladores abrangidos
em 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 e
pilhas e acumuladores, não triados,
contendo essas pilhas ou
acumuladores
Equipamento elétrico e eletrónico
fora de uso, não abrangido em 20
01 21 ou 20 01 23, contendo
componentes perigosos

200131*

Tóxico; Substâncias
perigosas para o ambiente
Tóxico; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,072

Tóxico; Substâncias
perigosas para o ambiente

0,250

200127*

200133*

200135*

0,024
0,018

0,030

Armazenamento
ZA6 – Zona de armazenamento
de resíduos hospitalares GIV

ZA1 – Zona de armazenamento
de resíduos perigosos (COGR)
ZA6 – Zona de armazenamento
de resíduos hospitalares GIV
ZA1 – Zona de armazenamento
de resíduos perigosos (COGR)
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3.3. RISCOS INTERNOS
Relativamente às fontes de perigo internas é de salientar a importância da identificação
sistemática de perigos, que integre, designadamente a identificação das principais fontes de
perigo internas.
Um dos principais riscos internos tem a ver com acidentes com viaturas no interior das
instalações, face ao movimento de viaturas de transporte de produtos perigosos.
De forma a minimizar a ocorrência de acidentes com viaturas de transporte de resíduos, é
importante definir adequadamente as condições de acondicionamento dos resíduos e de
acesso das viaturas à instalação e a definição de regras para a receção de resíduos,
nomeadamente:


Utilização de contentores homologados para o acondicionamento e transporte de
RHP, de acordo com o RPE e ADR.



Os camiões autorizados a entrar nas instalações para descarregar ou recolher resíduos,
terão de dar cumprimento integral ao disposto no Regulamento Nacional de
Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada (RPE);



Procedimentos adequados de rastreabilidade e/ou controlo de documentos de
clientes e de veículos, à chegada dos veículos com resíduos, para confirmar a sua
receção na instalação;



É limitada a velocidade de circulação dos veículos a 30 km/hora no parque e na
instalação, existindo sinalização adequada.

A Tabela 4, indica as principais fontes de perigo internas que foram identificadas na instalação.
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Tabela 3 – Fontes de perigo internas
FATORES DE RISCO

DESIGNAÇÃO
Perigosidade dos resíduos

Agentes biológicos

Derrame de resíduos hospitalares: queda de contentores (incluindo
a descarga de contentores das viaturas, empilhamentos instáveis)
ou rompimento de sacos nas operações de trasfega
Perigosidade dos resíduos
Incumprimentos de regras de incompatibilidade química entre
produtos
Inflamabilidade de líquidos ou gases

Agentes químicos

Queda de recipientes nas operações de carga e descarga para
viaturas
Encerramento incorreto de jerricans
Libertação de mercúrio resultante de quebras dos resíduos de
equipamentos elétricos e eletrónicos
Manuseamento de lubrificantes e outros produtos de manutenção
Manuseamento de detergentes e desinfetantes

Agentes físicos

Perigosidade de existência de resíduos com potencial radioativo
devido a um possível não cumprimento de tempos de decaimento
nos clientes
Sobrepressão
Sobreaquecimento
Choque de veículos

Mecânicos

Ruturas
Corrosão

Termodinâmicos
Elétricos

Incêndio
Explosão (ex: caldeiras)
Curto-circuito
Erros de manuseamento dos produtos

Outros

Deficiente manutenção das instalações e/ou equipamentos
Derrame de produtos perigosos (ex: rompimento do tubo
hidráulico do triturador)
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3.4. CENÁRIOS DE ACIDENTE DOS RISCOS INTERNOS
Um cenário é uma representação simplificada da realidade com a função de ajudar a
compreender os problemas e a gravidade dos mesmos. Na análise de risco, os cenários de
acidente destinam-se a descrever a progressão hipotética das circunstâncias e dos eventos,
visando ilustrar as consequências dos impactos.
A construção dos cenários de acidente tem por base os riscos identificados previamente, tendo
em conta os potenciais impactos de uma situação potenciadora de um acontecimento não
desejável, bem como da análise histórica dos acidentes/incidentes ocorridos.
Os cenários a considerar são:
TAREFA

CENÁRIO
Cenário 1: Derrame de resíduos hospitalares
Cenário 2: Derrame de resíduos líquidos perigosos

RECEÇÃO E ARMAZENAGEM DE
RESÍDUOS

Cenário 3: Derrame de resíduos perigosos e não perigosos
Cenário 4: Entrada de resíduos radioativos na instalação,
indevidamente

TRITURAÇÃO E COMPACTAÇÃO

OUTROS

Cenário 5: Incêndio no compactador e parte elétrica
Cenário 6: Caldeira danificada
Cenário 7: Criação de subprodutos gasosos tóxicos

Após identificar os possíveis cenários de risco interno, é necessário estimar as consequências
ambientais associadas a esses cenários, de acordo com a metodologia prevista na norma UNE
150008:2008 - “Análise e Avaliação do Risco Ambiental”. Esta norma tem como objeto definir
um processo para especificar os critérios de identificação, análise e avaliação do risco
ambiental de uma organização, independentemente do seu tamanho e atividade.
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3.4.1. ESTIMATIVA DE FREQUÊNCIA
A probabilidade é definida como a frequência de ocorrências com consequências negativas
para a população, bens ou ambiente.
Para estimativa das probabilidades de ocorrência dos cenários de acidente considerou-se a
grelha de classificação e pontuação da norma UNE 150008, de acordo com o Quadro 3.
Quadro 3 - Probabilidades de cenários de acidente
Probabilidade (ou Frequência)
< 1 vez/mês
1 vez/mês a 1 vez/ano
1 vez/ano a 1 vez/10 anos
1 vez/10 anos a 1 vez/50 anos
> 1 vez/50 anos

Pontuação

muito provável
altamente provável
Provável
Possível
Improvável

5
4
3
2
1

3.4.2. AVALIAÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS
Gravidade define-se como a consequência dum evento, expressa em termos de escala de
intensidade das consequências negativas para a população, bens e ambiente.
Para pontuar as consequências dos cenários de acidente, e aplicando a norma UNE 150008,
definiu-se a pontuação dos critérios no Quadro 4.

Quadro 4 - Pontuação dos critérios
Quantidade (toneladas)
4 Muito elevada

> 500

Perigosidade
4 Muito perigosa

Partes 1 e 2 do DL 150/2015
Irritante - Xi

3 Elevada

50 - 500

3 Perigosa

Nociva - Xn
Corrosiva - C

2 Baixa

5 - 49

2 Pouco perigosa Combustíveis

1 Muito baixa

<5

1 Não perigosa

Extensão

Danos ligeiros e reversíveis

População Afetada

4 Muito extenso

Raio> 1 km

4 Muito elevado

> 100 Pessoas

3 Extenso

Raio <1 km

3 Elevado

50 <Pessoas <100

2 Pouco extenso
1 Pontual

Na instalação
Pontual na instalação/
área afetada

2 Baixo
1 Muito baixo

5 <Pessoas <50
<5 Pessoas
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Assim, para cada cenário de acidente foram atribuídas pontuações consoante a quantidade de
substância envolvida e a sua perigosidade, a extensão do acidente e a população afetada,
utilizando a equação:
Quantidade + 2x Perigosidade + Extensão + População afetada

De acordo com os critérios e pontuações atribuídos, a classificação da gravidade das
consequências será a indicada no Quadro 5.

Quadro 5 - Classificação da gravidade das consequências
Classificação

Pontuação

Valoração

Crítica
Grave
Moderada
Leve
Não relevante

18 - 20
15 – 17
11 - 14
8 – 10
5–7

5
4
3
2
1

3.4.3. MATRIZ DE RISCO
Risco é definido como a combinação da probabilidade e das consequências de um
determinado acontecimento perigoso, podendo ser definido pela equação
R (Risco) = P (Probabilidade) x S (Severidade ou gravidade da ocorrência)
O risco vai variar assim na proporção direta tanto com a probabilidade como com a
severidade, sendo tanto maior quanto maiores forem P e S.
A classificação de risco utilizada neste trabalho baseia-se no grau de gravidade e de
probabilidade associados ao risco em análise.
Tendo por base os cenários de acidente escolhidos estima-se o seu grau de gravidade e de
probabilidade. Como se referiu, os critérios para definição dos diversos graus de gravidade são
os apresentados nos quadros 4 e 5. Os critérios para definição dos graus de probabilidade são
os apresentados no Quadro 3.
Após identificação dos graus de gravidade e de probabilidade associados a cada cenário de
acidente, os riscos são determinados pela classificação apresentada no Quadro 6.
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Quadro 6 - Classificação dos riscos
Classificação
Crítica
Grave
Moderada
Leve
Não relevante

Pontuação
25
16 - 20
12 - 15
6 - 10
<6

3.4.4. AVALIAÇÃO DO RISCO
A avaliação do risco é realizada de acordo com a classificação do risco, tendo em conta a
probabilidade de ocorrência e a gravidade dos cenários de acidente. Desta forma, de seguida
apresentam-se as referidas tabelas que permitem atribuir a classificação do risco.
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Tabela 4 – Caracterização dos cenários de acidente e sua probabilidade de ocorrência
Cenário
nº

1

2

3

Substância

Resíduos
hospitalares
Resíduos
líquidos
perigosos
Resíduos
perigosos e
não perigosos

Descrição do
acidente

Causa

Efeitos no interior da UTRH

Efeitos no exterior da
UTRH

Probabilidade
Classificação Pontuação

Derrame dos
resíduos

Queda de contentores
Empilhamentos instáveis
Rompimento de sacos nas
operações de trasfega

Derrame em arruamento interno Sem efeitos no exterior

1 - 10 Anos
(provável)

3

Derrame dos
líquidos

Queda de jerricans
Empilhamentos instáveis de Derrame em arruamento interno Sem efeitos no exterior
contentores

1 - 10 Anos
(provável)

3

Derrame dos
resíduos

Queda de jerricans
Empilhamentos instáveis

1 - 10 Anos
(provável)

3

Derrame em arruamento interno Sem efeitos no exterior

> 1 Vez cada
50 anos
Sem efeitos no exterior (improvável)

4

Fonte
radioativa

Entrada não
detetada de
resíduos
radioativos

5

Resíduos
hospitalares

Incêndio no
compactador e
parte elétrica

Ignição

Emissão de fumos, águas de
incêndio e destruição de bens

Sem efeitos no exterior

10 a 50 anos
(possível)

2

6

Falta de água
na caldeira

Caldeira
danificada

Deficiente manutenção
Sobreaquecimento

Emissão de fumos devido à tinta

Sem efeitos no exterior

10 a 50 anos
(possível)

2

Entrada não detetada de
fonte radioativa

Contaminação radioativa

1
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Subprodutos
gasosos
tóxicos

7

Criação de
subprodutos
gasosos tóxicos

Manuseamento/
armazenamento incorreto
de produtos perigosos

Derrame em arruamento interno Sem efeitos no exterior

10 a 50 anos
(possível)

2

Tabela 5 – Gravidade dos cenários de acidente

Cenário nº

Quantidade das Substâncias

Perigosidade das
Substâncias

Extensão

População Afetada

Classificação Pontuação Classificação Pontuação

Classificação da
gravidade

t

Pontuação

Classificação

Pontuação

1

5 a 49

2

Risco biológico

4

Na
instalação

2

Sem danos

1

13 – Grave

2

<5

1

Risco químico

4

Na
instalação

2

Sem danos

1

12 - Grave

3

5 a 49

2

Risco químico
e biológico

4

Na
instalação

2

Sem danos

1

13 – Grave

4

<5

1

Radioativo

4

Pontual na
instalação

1

1

11 – Moderada

5

<5

1

Risco biológico

4

Na
instalação

2

1

12 – Grave

6

<5

1

Risco físico

3

Na
instalação

2

1

10 – Moderada

7

<5

1

Risco químico

3

Raio > 1 km

4

4

15 - Crítica

Muito baixo
(< 5 pessoas)

Muito baixo
(< 5 pessoas)

Muito baixo
(< 5 pessoas)

> 100
Pessoas

Q + (2xP) + E + PA
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Tabela 6 – Classificação dos riscos
Cenário
nº

Probabilidade

Classificação da
gravidade

Classificação dos
riscos

Derrame dos
resíduos

3

13

39 – Crítica

Derrame dos
líquidos

3

12

36 – Crítica

Derrame dos
resíduos

3

13

39 – Crítica

4

Fonte
radioativa

Entrada não
detetada de
resíduos
radioativos

1

11

11 - Leve

5

Resíduos
hospitalares

Incêndio no
compactador e
parte elétrica

2

12

24 - Crítica

6

Falta de água
na caldeira

Caldeira
danificada

2

10

20 – Grave

7

Subprodutos
gasosos
tóxicos

Criação de
subprodutos
gasosos tóxicos

2

15

30 - Crítica

1

2

3

Substância

Resíduos
hospitalares
Resíduos
líquidos
perigosos
Resíduos
perigosos e
não perigosos

Descrição do
acidente

De acordo com as tabelas de seguida apresentadas, 5, 6 e 7, referentes à caracterização dos
cenários de acidente e à sua gravidade, pode-se concluir que os resultados da estimativa da
probabilidade e da gravidade dos cenários e a classificação dos riscos apresentada no Quadro
6, conclui-se que à maior parte dos cenários identificados se atribui uma classificação Grave ou
Crítica, exceto para o cenário “Entrada de resíduos radioativos na instalação, indevidamente”.

UGR de Braga – Ampliação do sistema de Autoclavagem e integração do COGR existente
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4. ANÁLISE DE RISCO
Com base na identificação, caracterização e análise dos riscos apresentados nos capítulos 2 e
3, é necessário selecionar os cenários de acidentes mais relevantes, para definição de medidas
de prevenção, proteção e socorro.
Desta forma, selecionam-se todos os cenários que foram apresentados com suscetibilidade
moderada e elevada, no caso dos riscos externos, e crítica para os riscos internos:













Chuvas intensas
Ondas de calor;
Vagas de frio;
Acidentes rodoviários;
Acidentes aéreos;
Acidentes rodoviários de transporte de mercadorias perigosas;
Incêndios florestais;
Derrame de resíduos hospitalares;
Derrame de resíduos líquidos perigosos;
Derrame de resíduos perigosos e não perigosos;
Incêndio no compactador e parte elétrica;
Criação de subprodutos gasosos tóxicos.
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5. MEDIDAS DE PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO, PROTEÇÃO E AUTOPROTEÇÃO
A implementação de medidas integradas e inclusivas permite prevenir novos riscos, reduzir, e
se possível eliminar, os riscos de catástrofes existentes, aumentar o grau de preparação de
resposta e recuperação, bem como reforçar a resiliência.
Dada a crescente relevância dos riscos naturais para a sociedade, a adoção de estratégias de
atuação, nomeadamente através da implementação de medidas de prevenção, mitigação,
proteção e autoproteção, capazes de minimizar perdas e danos quer económicos quer sociais,
adquiriu uma importância significativa.
A UTRH dispõe de Plano de Segurança devidamente aprovado pela ANPC, onde constam
medidas de prevenção, proteção e autoproteção relativamente aos cenários previstos.
Neste Plano de segurança já se encontra definido:


Equipa organizativa dos meios humanos e materiais;



Procedimentos adequados de atuação em caso de emergência, nomeadamente meios
de primeira e segunda intervenção em caso de incêndio;



Procedimentos de prevenção, nomeadamente condições de evacuação, no que diz
respeito à acessibilidade, sinalização, iluminação de segurança;



Contactos úteis em caso de emergência;



Ponto de encontro;



Manutenção dos equipamentos e sua periodicidade;



Formação dos trabalhadores;



Exercícios de simulacros.

O Plano de Segurança irá ser revisto de acordo com as alterações previstas e submetido
novamente à aprovação da ANPC.

De seguida são apresentadas para cada cenário de acidente as respetivas medidas, sempre
tendo em consideração o previsto quer nos Planos, Distrital e de Concelho, de Emergência de
Proteção Civil de Braga quer no Plano de Segurança da UTRH.
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PRECIPITAÇÃO

Quadro 7 – Medidas de prevenção, mitigação, proteção e autoproteção para riscos naturais –
Precipitação
Fechar as janelas em condições de mau tempo e em situações de ausências
prolongadas;
Em caso de precipitação, seguir as instruções da Meteorologia e da Proteção Civil.

ONDAS DE CALOR

Quadro 8 – Medidas de prevenção, mitigação, proteção e autoproteção para riscos naturais –
Ondas de Calor
Garantir que a roupa de trabalho é leve e de algodão;
Assegurar a existência de locais mais frescos;
Optar por refeições ligeiras, sopas frias ou tépidas, saladas, grelhados, comidas com
pouco gordura e pouco condimentadas;
Garantir a disponibilidade de água ou outros líquidos não açucarados com
regularidade. Beber mesmo que não sinta sede;
Em caso de ondas de calor, seguir as instruções da Meteorologia e da Proteção Civil.

VAGAS DE FRIO

Quadro 9 – Medidas de prevenção, mitigação, proteção e autoproteção para riscos naturais –
Vagas de Frio
Garantir o bom isolamento das instalações;
Utilizar roupa quente e calçado adequado;
Usar várias camadas de roupa em vez de uma única peça de tecido grosso, evitando
roupas muito justas ou que façam transpirar;
Em caso de vaga de frio:
 seguir as instruções da Meteorologia e da Proteção Civil;
 desligar aparelhos elétricos que não sejam necessários de modo a poupar
energia;
 ter à mão uma lanterna, para o caso de faltar a luz;
 garantir a disponibilidade de bebidas quentes.

CHEIAS E INUNDAÇÕES

Quadro 10 – Medidas de prevenção, mitigação, proteção e autoproteção para riscos naturais –
Cheias e Inundações
Fechar as janelas em condições de mau tempo e em situações de ausências
prolongadas;
Em caso de cheias ou inundações:
 seguir as instruções da Meteorologia e da Proteção Civil;
 manter a calma;
 se possível, fechar os portões colocar um anteparo à entrada das instalações;
 se possível, cortar a água e a eletricidade;
 não utilizar o carro.
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SECA

Quadro 11 – Medidas de prevenção, mitigação, proteção e autoproteção para riscos naturais –
Seca
Garantir a manutenção adequada e periódica da canalização por forma a não haver
perdas nas torneiras, autoclismos e outros aparelhos;
Em caso de seca:
 seguir as instruções da Meteorologia e da Proteção Civil;
 diminuir a quantidade de água nos autoclismos, nomeadamente através da
utilização de uma garrafa de plástico cheia de areia ou água no seu depósito,
para que não fique a flutuar;
 e caso haja cortes no fornecimento de água, encher apenas as vasilhas
estritamente necessárias para o seu consumo.

SISMOS

Quadro 12 – Medidas de prevenção, mitigação, proteção e autoproteção para riscos naturais –
Sismos
Realizar ações de sensibilização tendo em vista a divulgação dos comportamentos de
autoproteção a serem adotados;
Garantir a acessibilidade das vias de evacuação, quer em termos de corredores, zonas
de passagem quer em termos de garantir a devida arrumação do estabelecimento;
Garantir que as estantes se encontram fixos à parede;
Colocar sempre os objetos pesados ou de grande volume junto ao pavimento ou nas
estantes mais baixas;
Em caso de sismo:
 se possível, cortar a água e a eletricidade;
 manter a calma e não gritar;
 não se dirigir para as saídas;
 procurar proteção no vão de portas interiores (de preferência paredesmestras), cantos das salas ou debaixo de mesas;
 manter-se afastado das janelas, máquinas, estantes, meio das salas;
 manter-se dentro do edifício até o sismo acabar, depois saia com calma;
 não fumar durante e após o sismo, pois pode haver curto-circuitos;
 utilizar lanternas;
 ligar o rádio e cumpra as instruções que forem difundidas, nomeadamente da
Proteção Civil.
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RISCOS TECNOLÓGICOS

Quadro 13 – Medidas de prevenção, mitigação, proteção e autoproteção para Riscos
Tecnológicos
Em caso de algum acidente nas imediações da UTRH:
 seguir as instruções das equipas de socorro;
 manter a calma;
 não interferir nos procedimentos de atuação das equipas de socorro;
 preparar-se para o caso de ter de ser evacuado;
 dirigir-se para o ponto de encontro e aguardar as instruções para reentrar nas
instalações ou abandonar o local.

INCÊNDIOS FLORESTAIS

Quadro 14 – Medidas de prevenção, mitigação, proteção e autoproteção para riscos mistos –
Incêndios Florestais
Em caso de incêndio nas imediações da UTRH:
 seguir as instruções das equipas de socorro, nomeadamente da Proteção Civil;
 manter a calma;
 não interferir nos procedimentos de atuação das equipas de socorro;
 preparar-se para o caso de ter de ser evacuado;
 dirigir-se para o ponto de encontro e aguardar as instruções para reentrar nas
instalações ou abandonar o local.

HOSPITALARES

RESÍDUOS

Quadro 15 – Medidas de prevenção, mitigação, proteção e autoproteção para riscos internos –
Resíduos Hospitalares
Garantir que todos os resíduos são armazenados na instalação de modo a respeitar as
condições de segurança e a não provocar quaisquer danos para o ambiente, saúde de
forma a não darem origem a incêndios ou explosão, nomeadamente, não poderão
existir pilhas instáveis de contentores, bastante rigor na arrumação, permitir a
circulação de pessoas e garantir que os meios de 1.ª intervenção não ficam
obstruídos.

Quadro 16 – Medidas de prevenção, mitigação, proteção e autoproteção para riscos internos –
Resíduos Líquidos Perigosos
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RESÍDUOS LÍQUIDOS
PERIGOSOS

Garantir ventilação adequadas dos diferentes locais de armazenamento.
Garantir que os jerricans são armazenados na instalação de modo a respeitar as
condições de segurança e a não provocar quaisquer danos para o ambiente, saúde de
forma a não darem origem a incêndios ou explosão, nomeadamente, não poderão
existir pilhas instáveis de embalagens, bastante rigor na arrumação, permitir a
circulação de pessoas e garantir que os meios de 1.ª intervenção não ficam
obstruídos.

RESÍDUOS PERIGOSOS
E NÃO PERIGOSOS

Quadro 17 – Medidas de prevenção, mitigação, proteção e autoproteção para riscos internos –
Resíduos Perigosos e Não perigosos
Garantir que todos os resíduos são armazenados na instalação de modo a respeitar as
condições de segurança e a não provocar quaisquer danos para o ambiente, saúde de
forma a não darem origem a incêndios ou explosão, nomeadamente, não poderão
existir pilhas instáveis de embalagens, bastante rigor na arrumação, permitir a
circulação de pessoas e garantir que os meios de 1.ª intervenção não ficam
obstruídos.

COMPACTADOR

Quadro 18 – Medidas de prevenção, mitigação, proteção e autoproteção para riscos internos –
Incêndio no compactador e parte elétrica

Garantir a manutenção adequada e periódica por pessoal especializado.

SUBPRODUTOS GASOSOS
TÓXICOS

Quadro 19 – Medidas de prevenção, mitigação, proteção e autoproteção para riscos internos –
Criação de Subprodutos Gasosos Tóxicos
Controlo das embalagens de produtos perigosos:
 As embalagens, após receção deverão ser verificadas, em relação ao seu estado.
 Verificar se está bem rolhado (enroscar melhor em caso de necessidade), e se a
rotulagem com identificação do produto está em condições.
 No caso dos produtos serem armazenados os mesmos deverão estar em locais
bem ventilados devidamente identificados, tendo em conta possíveis
incompatibilidades entre produtos.

Existem outras medidas previstas, nomeadamente:




No caso de derrames, existe um procedimento de contenção e recolha dos materiais
derramados;
Garantia da manutenção adequada e periódica de todos os equipamentos, por pessoal
especializado;
Garantia da revisão periódica das instalações elétricas;
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Garantia das condições de segurança e a estabilidade na armazenagem temporária dos
contentores de resíduos;
São disponibilizadas as fichas de dados de segurança atualizadas de todos os produtos;
São disponibilizadas caixas de primeiros socorros, de acordo com a Informação Técnica
nº 1/2010, de 2 de julho, da Direção Geral de Saúde;
É disponibilizado o equipamento de proteção individual, dando cumprimento ao DL
348/93, de 1 de outubro e Portaria nº 988/93, de 6 de outubro;
É disponibilizada a avaliação de risco aos trabalhadores, os riscos a que se encontram
expostos, com indicação das respetivas medidas preventivas e/ou corretivas e os
eventuais equipamentos de proteção individual necessários a cada tarefa.

6. ORGANISMOS DE APOIO
No âmbito da emergência, a articulação com entidades externas é vital, pelo que torna-se
necessário identificar os organismos que poderão atuar nos cenários acima descritos:
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil

ANEPC

ANPC – Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga

CDOS Braga

Câmara Municipal de Braga

CMB

CMB - Comissão Municipal de Proteção Civil

CMPC

Agência Portuguesa do Ambiente - Administração da Região Hidrográfica
do Norte

APA - ARH Norte

Instituto da Água

INAG - ARH do
Norte

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas - Departamento de
Conservação da Natureza e Florestas do Norte

ICNF do Norte

Comando Territorial de Beja da Guarda Nacional Republicana

GNR

Comando Distrital de Beja da Polícia de Segurança Pública

PSP

Regimento de Cavalaria n.º 6
Instituto Nacional de Emergência Médica

INEM

Corpo de Bombeiros Voluntários de Braga
Bombeiros Sapadores de Braga
Hospital de Braga
Administração Regional de Saúde do Norte

ARS

Agrupamento de Centros de Saúde Cávado I - Braga
Santa Casa da Misericórdia de Braga
Cruz Vermelha Portuguesa

CVP – Delegação
de Braga

Energias de Portugal

EDP

Redes Energéticas Nacionais

REN

Instituto Português do Mar e da Atmosfera

IPMA

Estradas de Portugal

EP

Empresa de Águas Efluentes e Resíduos de Braga - EM

AGERE
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Autoridade Florestal Nacional

AFN
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Programa de Monitorização Ambiental

Local

Domínio

Braga - UTARH

Águas residuais

Braga - UTARH

Emissões gasosas

Braga - UTARH

Ruído ambiental

Ano: 2020
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Comunicação de Informação

Jul

Dispensa de monitorização

Ago

3)

Set

Out

Nov

Dez

Entidades

Frequência

APA (RAA)
Braval

Anual (até 30 abril)
Anual

CCDR-Norte
Braval

45 dias após as medições
Anual

APA (RAA)
Braval

---

Notas:

3)

Ponto 2.3 LA n.º 393/2016 e 199/2016 - "Deverá ser efetuada nova monitorização sempre que sejam introduzidas alterações na instalação que possam ter implicações no ruído produzido." Foi realizada em junho de 2019 aquando do inicio de atividade do COGR em Braga.
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Plano de Monitorização Águas Residuais
Plano de Monitorização de Efluentes Gasosos

Junho 2021

Plano de monitorização das águas residuais da instalação
O Plano de Monitorização de Águas Residuais visa garantir o cumprimento do disposto na autorização de
descarga de águas residuais com vista ao seu encaminhamento para a ETAL da Braval.
a) Identificação dos parâmetros monitorizados
Os parâmetros monitorizados foram selecionados de acordo com os requisitos da autorização de
descarga da Braval. São eles: Detergentes, Óleos e gorduras, Hidrocarbonetos totais, Azoto Total, Azoto
amoniacal, Mercúrio Total, Alumínio, Chumbo total, CBO5 (20oC), CQO, Cloro residual disponível total,
Condutividade, pH, Sólidos Suspensos Totais (SST), Fenóis, Nitratos, Temperatura, Fósforo total.
Todos os parâmetros acima referidos são de caracter obrigatório tendo em consideração a autorização
de descarga para a rede de drenagem da Braval.
b) Identificação dos locais de amostragem ou registo
O local de amostragem para a recolha e posterior análise das águas residuais é efetuada, em no ponto de
descarga do efluente considerado o de ligação à rede de drenagem da Braval, à saída da instalação.
c)

Frequência das amostragens ou registos

A instalação é detentora de autorização de descarga de águas residuais, na rede de drenagem da Braval.
A frequência de amostragem, é semestral, conforme quadro que se segue.
Tabela n.º 1 – Parâmetros e frequência de monitorização

Parâmetros

Periodicidade de
Unidades
acompanhamento

Meta
VMA - Braval

Detergentes

Semestral

mg/L

13

Óleos e gorduras

Semestral

mg/L

80,0

Hidrocarbonetos totais

Semestral

mg/L

10

Azoto Total

Semestral

mg/L N

100

Azoto amoniacal

Semestral

mg/L NH4

100

Mercúrio Total

Semestral

mg/L Hg

0,05

Alumínio

Semestral

mg/L Al

10

Chumbo total

Semestral

mg/L Pb

1

CBO5 (20oC)

Semestral

mg/L O2

1000

CQO

Semestral

mg/L O2

3000

Cloro
residual Semestral
disponível total

mg/L Cl2

1,5

Condutividade

Semestral

µS/cm

3600

pH

Semestral

Escala
Sorensen

de

5,5 - 9,5

Sólidos
Suspensos Semestral
Totais (SST)

mg/L

500

Fenóis

Semestral

mg/L C6H5OH

2

Nitratos

Semestral

mg/L NO3

50
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Parâmetros

Periodicidade de
Unidades
acompanhamento

Temperatura

Semestral

o

Fósforo total

Semestral

mg/L P

C

Meta
VMA - Braval
30,0
10

Legenda: VMA - Valores Máximos Admissíveis de descarga de águas residuais na rede de drenagem da
ETAL, autorizados pela Braval.
Considerando que esta monitorização será realizada recorrendo à contratação deste serviço a empresa
especializada, deverá o relatório produzido por esta ser entendido como o registo da realização de
amostragem e análise, sendo importante à empresa proceder à sua análise e avaliação da respetiva
conformidade com os requisitos da autorização em vigor.
d) Métodos de amostragem, registo e tratamento de dados, e equipamentos utilizados;
As monitorizações são efetuadas com recurso a laboratórios acreditados para o efeito, que são
selecionados e qualificados de acordo com o disposto em procedimento interno.
O controlo analítico das Águas Residuais da instalação, é efetuado por laboratório de análises acreditado,
e seus métodos validados aquando da acreditação. O Relatório emitido com resultados de monitorização
expressa os métodos de recolha de amostra, análise dos resultados e os Limites de deteção dos
equipamentos associados ao método que utilizam.
Ao nível interno, a Ambimed tem implementado um sistema de gestão da qualidade, ambiente e
segurança e saúde no trabalho, certificado segundo as Normas NP EN ISO 9001, 14001 e OHSAS 18001
por empresa acreditada, que permite ainda que os dados recebidos sejam registados em folha de cálculo
em suporte digital a fim de monitorizar o desempenho ambiental da instalação.
e) Critérios de avaliação dos dados, e respetiva fundamentação técnica ou legal.
Os resultados são confrontados com os valores limite estabelecidos na legislação e/ou autorizações/
regulamentos de descarga e são registados no mapa de Indicadores (Desempenho ambiental), do Sistema
de Gestão Integrado implementado. A revisão do Plano de Monitorização deverá ser efetuada sempre
que surgirem alterações à autorização de descarga emitida ou diplomas legais que serviram de base ao
estabelecido neste plano de monitorização.
f)

Periodicidade do Relatório de Monitorização

Os relatórios de monitorização, são geridos internamente analisados e registado em ficheiro de
desempenho ambiental no âmbito do SGQA (ou SGI).
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Plano de monitorização dos efluentes gasosos da instalação FF1 e FF2
Ao nível das emissões atmosféricas, de acordo com o documento “Resp. CCDRN -2015 – Dispensa”, a
monitorização das duas caldeiras pode ser efetuada apenas uma vez de três em três, desde que a
instalação mantenha inalteradas as suas condições de funcionamento.
A frequência de monitorização teve em consideração os resultados dos relatórios de autocontrolo das
emissões atmosféricas, nomeadamente a apresentação de caudais mássicos inferiores aos respetivos
limiares mássicos mínimos.
Tendo em consideração a Licença Ambiental n.º 393/2016 da AMBIMED Braga, devem ser
monitorizados os seguintes poluentes: NOX, CO, PTS e COV, cujas concentrações medidas devem ser
comparadas com os respetivos VLE presentes na Licença.

Figura n.º 1 – Extrato da LA n.º 393/2016, para a UTARH Braga
Para efeitos de verificação do cumprimento dos VLE, as concentrações medidas devem ser corrigidas
para terem em conta as condições normalizadas de pressão e temperatura e o teor de oxigénio de
referência, quando aplicável (Artigo 17º do Decreto-Lei n.º 39/2018).
Além dos poluentes referidos anteriormente, é necessário proceder à medição dos seguintes
parâmetros: teores de oxigénio (O2), dióxido de carbono (CO2), vapor de água (H2O) e parâmetros de
caracterização do escoamento (pressão, temperatura e velocidade).
A Tabela que se segue, resumo as normas de referência a seguir e a metodologia a adotar nos diversos
ensaios a efetuar em regime pontual. Os equipamentos de medição devem ser periodicamente
calibrados por Laboratórios Acreditados para o efeito, preferencialmente no âmbito do Sistema
Português da Qualidade.
Tabela n.º 2 – Metodologias a adotar nos diversos ensaios
Poluente

Norma de referência

Método

NO2

EN 14792:2017

Quimiluminiscência

CO

EN 15058:2017

Infravermelhos não dispersivos

PTS

EN 13284-1:2001

Gravimetria
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Poluente

Norma de referência

Método

COVT

EN 12619:2013

Flame Ionization Detection

O2

EN 14789:2017

Paramagnético

CO2

MI.30 ed2:2015-08-28

Infravermelhos não dispersivos

H2O

EN 14790:2017

Gravimetria

Velocidade/Caudal volúmico

EN ISO 16911-1:2013

Pressão diferencial

O tratamento aos dados obtidos através das medições realizadas deve ser efetuado de modo a permitir
a sua comparação com os valores limite estipulados. Os resultados são obtidos sobre condições de
temperatura e pressão próprias da fonte monitorizada, devendo ser corrigidos para condições normais
previstas pelo Decreto-Lei n.º 39/2018:


Pressão normal: 101,3 kPa;



Temperatura normal: 273,15 K.

Os resultados devem ser apresentados em base seca e corrigidos para o teor de O2 de referência (3%).
Os resultados das monitorizações pontuais devem ser remetidos à CCDR territorialmente competente,
através de plataforma eletrónica, efetuada num prazo de 45 dias corridos contados da data da
realização da monitorização pontual, de acordo com o Artigo 16º do Decreto-Lei n.º 39/2018.
Caso ocorram alterações nas condições de emissão ou funcionamento da instalação previstas
(alteração do combustível utilizado, ou ampliação, …), deverá ser efetuada uma revisão do plano de
monitorização, de forma a dar resposta às exigências estabelecidas nos documentos legais em vigor.
A revisão do plano deve também ser efetuada se surgirem alterações aos diplomas legais que serviram
de base ao estabelecimento das diretivas apresentadas neste plano de monitorização.
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