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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?

1.1. CONCLUSÕES MTD GERAIS PARA A PRODUÇÃO DE VIDRO

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

VEA/VCA

Condições

Informação retirada desta coluna por se entender ter natureza confidencial

1.1.1. Sistemas de gestão ambiental
MTD 1.

É MTD implementar e respeitar um sistema de gestão ambiental (SGA) que incorpore todos os seguintes elementos:

Sim

1. i.

Empenho das chefias, incluindo chefias de topo;

Sim

1. ii.
1.iii
1. iv.
1. iv. a)
1. iv. b)
1. iv. c)
1. iv. d)
1. iv. e)
1. iv. f)
1. iv. g)
1. iv. h)
1. iv. i)
1. v.
1. v. a)
1. v. b)
1. v. c)
1. v. d)
1. vi.
1. vii.
1. viii.
1. ix.

Definição de uma política ambiental que inclua a melhoria contínua da instalação pelas chefias;

Sim

Planeamento e implementação dos procedimentos, objetivos e metas necessários, em conjugação com planeamento financeiro e investimento;

Sim

Implementação de procedimentos prestando particular atenção a:

Sim

estrutura e responsabilidade,

Sim

formação, consciencialização e competência,

Sim

comunicação,

Sim

envolvimento dos trabalhadores,

Sim

documentação,

Sim

controlo eficiente do processo,

Sim

programas de manutenção,

Sim

preparação e capacidade de resposta em situações de emergência,

Sim

salvaguardar o cumprimento da legislação ambiental;

Sim

Verificação do desempenho e medidas corretivas, prestando particular atenção a:

Não aplicável

Sim

monitorização e medição (ver também o documento de referência sobre os Princípios Gerais de Monitorização),

Sim

ação corretiva e preventiva,

Sim

manutenção de registos,

Sim

auditoria independente (sempre que praticável) interna ou externa para determinar se o SGA cumpre ou não as medidas planeadas e se está a ser devidamente implementado e mantido;

Sim

Revisão do SGA pelos quadros superiores quanto à respetiva aptidão, adequação e eficácia continuadas;

Sim

Acompanhamento do desenvolvimento de tecnologias mais limpas;

Sim

Consideração dos impactos ambientais decorrentes de uma eventual desativação da instalação na fase de conceção de uma nova instalação e ao longo da respetiva vida útil;

Sim

Aplicação regular de avaliações comparativas (benchmarking) setoriais.

Sim

1.1.2. Eficiência energética
MTD 2.

É MTD reduzir o consumo específico de energia utilizando uma ou uma combinação das seguintes técnicas:

2. i.

Otimização de processos, através do controlo dos parâmetros operacionais

Sim

2. ii.

Manutenção regular do forno de fusão

Sim

2. iii.

Otimização do design do forno e da seleção da técnica de fusão

2. iv.

Aplicação de técnicas de controlo da combustão

Sim

2. v.

Utilização de níveis crescentes de casco, quando disponível e técnica e economicamente viável

Sim

2. vi.

Utilização de uma caldeira de calor residual para recuperação de energia, quando técnica e economicamente viável

Não

2. vii.

Utilização de pré-aquecimento da mistura a fundir e do casco, quando técnica e economicamente viável

Não

A implementar

Custo e durabilidade dos equipamentos e materiais (ex. sondas). Por
exemplo a durabilidade da sonda de oxigénio é de cerca de 2 anos.

Pela sua natureza, estas técnicas só são aplicáveis num forno novo ou
aquando da reconstrução total do forno (neste caso pode estar limitada
à infraestrutura existente e estruturas de ferro e aço).
Podem existir constrangimentos a nível do espaço físico das próprias
instalações.
O design de um forno faz parte do conceito de "estratégia" da
instalação,
pelo
que a sua
divulgação
tem constrangimentos.
Desde
1999,
os fornos
instalados
na Santos
Barosa funcionam com o
gás natural. Este combustível influencia alguns dos parâmetros da
fusão, e apesar de originar menores emissões de SOx e CO2, origina
maiores emissões de NOx, uma vez que a emissividade da chama de
gás natural é inferior à do fuel, o que acarreta um maior consumo de
energia
porà GJ,
cerca de 7-8%.
No entanto,
os queimadores
Limitados
disponibilidade
de casco
no mercado
(quantidadedee baixo
qualidade). Setor fortemente exportador pelo que esta condicionante é
muito relevante, e que está na parte mais ocidental da Europa, pelo que
o transporte é uma condicionante em termos económicos e ambientais.
Adicionalmente:
São técnicas pontuais que só são economicamente viáveis para
temperaturas de exaustão dos gases da chaminé (acima de 500 ºC),
sendo que a temperaturas inferiores existe o risco de condensação...
Os tubos dos permutadores podem ficar com materiais condensados
(ex.
sulfato dedeste
sódio)
que podem
ser corrosivos.
Estes
tubos
têm de ser
A
viabilidade
é função
do casco
e não existe
casco
disponível
em
Portugal ( a recuperação de casco doméstico através do sistema de
recolha seletiva é de uma retoma de 160 mil toneladas para uma
produção superior a 1400 mil toneladas). Só a partir de 60% de casco é
que a MTD se aplica de modo constante.

1.1.3. Armazenagem e manuseamento de matérias
MTD 3.
3. I.
3. I. i.

É MTD evitar, ou quando tal não for praticável, reduzir as emissões de partículas difusas decorrentes da armazenagem e do manuseamento de matérias sólidas, utilizando uma ou
uma combinação das seguintes técnicas:
Armazenagem de matérias-primas
Armazenar matérias pulverulentas a granel em silos fechados equipados com sistemas de redução de partículas (por exemplo filtros de mangas);

Sim

3. I. ii.

Armazenar matérias finas em contentores fechados ou sacos selados;

Sim

3. I. iii.

Armazenar em local abrigado as pilhas de matérias grosseiras que libertem pós;

Sim

Utilizar veículos de limpeza de estradas e técnicas de humedecimento.

Sim

3. I. iv.
3. II.

valor do investimento

Espaço físico.
Limitações a nível legal (ex. PDM), que pode condicionar a área
coberta.

Manuseamento de matérias-primas

3. II. i.

Para matérias que são transportados à superfície, utilizar transportadores fechados para evitar perdas de matérias

Sim

3. II. ii.

Quando é utilizado transporte pneumático, aplicar um sistema selado equipado com um filtro para limpar o ar de transporte antes de este ser libertado

Sim

3. II. iii.

Humedecimento da mistura a fundir

Sim

À exceção do retorno do casco interno (húmido) que em algumas
situações é coberta, mas sem ser fechado. Porém este casco vêm
humidificado e no interior

A utilização desta técnica é limitada pelas consequências negativas na
eficiência energética do forno. Podem aplicar- se restrições à
formulação de algumas misturas, mais concretamente para a produção
de vidro de borossilicato.
Restrições a formulação de misturas. Maiores necessidades
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3. II. iv.

Aplicação de uma pressão ligeiramente negativa dentro do forno

Não aplicável

3. II. v.

Utilização de matérias-primas que não provoquem fenómenos de decrepitação (principalmente dolomite e calcário). Estes fenómenos consistem em minerais que «crepitam» quando expostos
ao calor, com um consequente aumento potencial das emissões de partículas

Não aplicável

3. II. vi.

Utilização de uma extração que ventile para um sistema de filtros nos processos passíveis de gerar partículas (por exemplo abertura de sacos, mistura de lotes de fritas, eliminação de
partículas dos filtros de mangas, bacia de fusão de abóbada fria)

Não aplicável

3. II. vii.

Utilização de alimentadores de hélice fechados

Não

3. II. viii.

Isolamento das bolsas de alimentação

Sim

MTD 4.
4. i.

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

VEA/VCA

Condições

Apenas aplicável como um aspeto inerente de operação (p.ex. no caso
das fritas, o que não é o caso desta empresa).
A utilização de uma pressão negativa no forno conduz a uma redução
da eficiência energética do forno, uma vez que permite a entrada de ar
frio para o interior do forno.
Não existem ainda alternativas economicamente viáveis ao calcário
(ex. incorporaçao de CaO para reduzir parcialmente o calcário).
Eficácia do sistema de despoeiramento. Adequação do sistema de
despoeiramento à dimensão do silo/contentor da ensilagem.
Desgaste e distâncias de transporte. Se a matéria-prima for muito
higroscópica poderá colmatar.
Técnica aplicável apenas a projetos de novos fornos.

É MTD evitar ou, quando tal não for praticável, reduzir as emissões gasosas difusas decorrentes da armazenagem e do manuseamento de matérias-primas voláteis utilizando uma
ou uma combinação das seguintes técnicas:
Utilização nos tanques de tinta com baixa absorção solar para a armazenagem a granel sujeita a mudanças de temperatura devido ao aquecimento solar.

Não aplicável

4. ii.

Controlo da temperatura de armazenagem das matérias-primas voláteis.

Não aplicável

4. iii.

Isolamento dos tanques para armazenagem de matérias-primas voláteis.

Não aplicável

4. iv.

Gestão de existências.

4. v.

Utilização de tanques de teto flutuante para armazenagem de grandes quantidades de produtos petrolíferos voláteis.

Não aplicável

4. vi.
4. vii.
4. viii.
4. ix.
4. x.

Utilização de sistemas de transferência do retorno de vapores na transferência de fluidos voláteis (por exemplo de camiões cisterna para o tanque de armazenagem).

Não aplicável

Utilização de reservatórios flexíveis para armazenagem de matérias-primas líquidas.

Não aplicável

Utilização de válvulas de pressão/vácuo nos tanques concebidos para resistir a flutuações de pressão.

Não aplicável

Aplicação de um tratamento de descarga (por exemplo adsorção, absorção, condensação) na armazenagem de matérias perigosas.
Aplicação de um preenchimento subsuperficial na armazenagem de líquidos com tendência para produzir espuma.

Sim

Questões de segurança

Sim
Não aplicável

1.1.4. Técnicas primárias gerais
MTD 5.

É MTD reduzir o consumo de energia e as emissões atmosféricas procedendo a uma monitorização constante dos parâmetros operacionais e uma manutenção programada do forno
de fusão.

MTD 6.

É MTD proceder a uma seleção e a um controlo criteriosos de todas as substâncias e matérias-primas que entrem no forno de fusão, a fim de reduzir ou evitar as emissões
atmosféricas, utilizando uma ou uma combinação das seguintes técnicas:

Sim

4. i.

Utilização de matérias-primas e casco externo com baixo nível de impurezas (por exemplo metais, cloretos, fluoretos)

Sim

4. ii.

Utilização de matérias-primas alternativas (por exemplo menos voláteis)

Sim

4. iii.

Utilização de combustíveis com baixo teor de impurezas metálicas

Sim

A aplicabilidade a outros tipos de fornos requer uma avaliação
específica da instalação.

A opção do governo português, pela instalação de um único
equipamento de rua para recolha seletiva do vidro, tem como
consequência que o resíduo recolhido é de cor mista. Este resíduo
(casco de vidro), depois de tratado, limita a sua aplicação , em
substituição de matérias primas originais, em vidros de cor verde ou
âmbar. Assim, as empresas ficam muito limitadas à utilização de casco
Aplicável dentro dos condicionalismos inerentes ao tipo de vidro
produzido na instalação e à disponibilidade de matérias-primas e
combustíveis.
Aplicável dentro dos condicionalismos inerentes ao tipo de vidro
produzido na instalação e à disponibilidade de matérias-primas e
combustíveis.
O gás natural apesar de originar menores emissões de SOx e CO2,
origina maiores emissões de NOx, uma vez que a emissividade da
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MTD 7.

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

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

VEA/VCA

Condições

É MTD proceder regularmente à monitorização das emissões e/ou de outros parâmetros relevantes para o processo, incluindo o seguinte:

7. i.

Monitorização contínua de parâmetros essenciais ao processo para garantir a estabilidade do mesmo, por exemplo temperatura, alimentação de combustível e caudal de ar

Sim

Custo e durabilidade dos equipamentos e materiais (ex. sondas). Por
exemplo a durabilidade da sonda de oxigénio é de cerca de 2 anos.

7. ii.

Monitorização regular dos parâmetros do processo para evitar/reduzir a poluição, por exemplo teor de O2 dos gases de combustão para controlar a razão combustível/ar.

Sim

Custo e durabilidade dos equipamentos e materiais (ex. sondas). Por
exemplo a durabilidade da sonda de oxigénio é de cerca de 2 anos.

7. iii.

Medições em contínuo das emissões de partículas, NOX e SO2 ou medições descontínuas pelo menos duas vezes por ano, associadas ao controlo de parâmetros alternativos para garantir que
o sistema de tratamento está a funcionar devidamente entre as medições

Sim

O custo de investimento e manutenção dos equipamentos de
monitorização em contínuo é elevado e fiabilidade das medições terá
ainda de ser melhorada, principalmente no que se refere a potenciais
condensações.

7. iv.

Medições em contínuo ou periódicas de emissões de NH3, sempre que forem aplicadas técnicas de redução catalítica seletiva (RCS) ou redução não catalítica seletiva (RNCS)

7. v.

Medições em contínuo ou periódicas regulares das emissões de CO sempre que forem aplicadas técnicas primárias ou técnicas de redução química por combustível para a redução de
emissões de NOX ou quando possa ocorrer combustão parcial

Sim

7. vi.

Medições periódicas regulares das emissões de HCl, HF, CO e metais, mais concretamente sempre que forem utilizadas matérias-primas que contenham essas substâncias ou possa ocorrer
combustão parcial

Sim

7. vii.

Monitorização em contínuo de parâmetros alternativos para garantir que o sistema de tratamento de gases residuais está a funcionar devidamente e que os valores de emissão são mantidos
entre as medições descontínuas. A monitorização de parâmetros alternativos inclui: alimentação de reagente, temperatura, alimentação de água, tensão, remoção de partículas, velocidade
do(s) ventilador(es), etc.

Sim

MTD 8.

É MTD operar os sistemas de tratamento de gases residuais durante as condições normais de operação com capacidade e disponibilidade ótimas para evitar ou reduzir as
emissões.

Não aplicável
Efetuar medições representativas dos ciclos de funcionamento, uma
vez que o CO poderá variar nas alturas de inversão das camaras.

Sim

MTD 9.

É MTD limitar as emissões de monóxido de carbono (CO) do forno de fusão, sempre que forem aplicadas técnicas primárias ou redução química por combustível, para redução das
emissões de NOx. (Consultar VEA às MTD no BREF)

Sim

CO < 100 mg/Nm3

MTD 10.

É MTD limitar as emissões de amoníaco (NH3), sempre que forem aplicadas técnicas de redução catalítica seletiva (RCS) ou redução não catalítica seletiva (RNCS) para uma redução
altamente eficiente das emissões de NOx. (Consultar VEA às MTD no BREF)

Não

NH3 < 5 – 30 mg/Nm3

MTD 11.

É MTD reduzir as emissões de boro do forno de fusão, sempre que forem utilizados compostos de boro na formulação da mistura a fundir, utilizando uma ou uma combinação das
seguintes técnicas:

11. i.

Operação de um sistema de filtração a uma temperatura adequada para potenciar a separação de compostos de boro em estado sólido, tendo em consideração que algumas espécies de ácido
bórico podem estar presentes nos gases libertados sob a forma de compostos gasosos a temperaturas inferiores a 200 °C, mas também a temperaturas de 60 °C

Não aplicável

11. ii.

Utilização de depuração a seco ou por via semisseca em combinação com um sistema de filtração

Não aplicável

11. iii.

Utilização de lavadores

Não aplicável

As técnicas primárias para redução das emissões de NOx baseiam-se
em modificações da combustão (por exemplo redução da razão
ar/combustível, queimadores de baixo teor de NOx, queimadores de
combustão por etapas com baixa emissão de NOX , etc.). O aumento
das emissões de CO devido à aplicação destas técnicas pode ser
limitado através de um controlo cuidadoso dos parâmetros
operacionais.

A aplicabilidade a instalações existentes pode ser limitada por
condicionalismos técnicos associados à localização e às características
do sistema de filtros
A aplicabilidade pode ser limitada por uma menor eficiência na
remoção de outros poluentes gasosos (SO X , HCl, HF) provocada pela
deposição de compostos de boro na superfície do reagente alcalino
seco.
A aplicabilidade a instalações existentes pode ser limitada pela
necessidade de um tratamento específico de águas residuais.

1.1.5. Emissões para a água provenientes dos processos de fabrico de vidro
MTD 12.

É MTD reduzir o consumo de água utilizando uma ou uma combinação das seguintes técnicas:

12. i.

Minimização de derrames e fugas

Sim

12. ii.

Reutilização de águas de arrefecimento e de limpeza após tratamento

Sim

12. iii.

Operação de um sistema de recirculação de água quase fechado, se tal for técnica e economicamente exequível

Sim

MTD 13.

É MTD reduzir a carga de emissões poluentes nas descargas de águas residuais, utilizando um ou uma combinação dos seguintes sistemas de tratamento de águas residuais:
(Consultar VEA às MTD no BREF)

13. i.

Técnicas normalizadas de controlo da poluição, tais como decantação, gradagem, escumação, neutralização, filtração, arejamento, precipitação, coagulação e floculação, etc.
Técnicas normalizadas de boas práticas para controlo de emissões provenientes da armazenagem de matérias-primas e produtos intermédios líquidos, tais como contenção, inspeção/ensaio
de tanques, proteção contra transbordo, etc.

13. ii.

Sistemas de tratamento biológico, tais como lamas ativadas, biofiltração para remover/degradar os compostos orgânicos

13. iii.

Descarga para estações de tratamento de águas residuais municipais

13. iv.

Reutilização externa das águas residuais

1.1.6. Resíduos provenientes dos processos de fabrico de vidro
MTD 14.

A recirculação da água de depuração é aplicável à maioria dos
sistemas de depuração; no entanto, pode ser necessário descarregar e
substituir periodicamente.
A aplicabilidade desta técnica pode ser limitada por condicionalismos
associados à gestão de segurança do processo de produção. Mais
concretamente:
— pode ser utilizado arrefecimento de circuito aberto sempre que as
questões de segurança assim o exijam (por exemplo para evitar
incidentes quando é necessário arrefecer grandes quantidades de

É MTD reduzir a produção de resíduos sólidos a eliminar, utilizando uma ou uma combinação das seguintes técnicas:

Sim

VEA (mg/l) para descarga
direta ; pH (6,5 - 9); SST (< 30);
CQO (5-130); sulfatos (< 1000);
fluoretos (< 6); HC (< 15); Pb
(<0,05-0,3); Sb (< 0,5); As
(<0,3); bário (<3,0); Zn (<0,5);
Cu (<0,3); Cr (< 0,3); Cd

Implementada a ETARI.
Quanto aos VEA a empresa irá efetuar no decorrer de 2014/2015,
análises a estes parametros no sentido de verificar a sua emissão. De
mencionar que a empresa não adiciona voluntariamente fluoretos, Sb,
As, Zn, Ni e Pb (casco). Deste estudo preliminar daremos conta no RAA
2014, e funçao dos resultados poderemos implementar novas açoes.

Não aplicável

A aplicabilidade está limitada aos setores que utilizem substâncias
orgânicas no processo de produção (por exemplo setores da fibra de
vidro de filamento contínuo e da lã mineral).

Sim

Aplicável às instalações em que é necessária uma redução adicional
dos poluentes.

Não aplicável

A aplicabilidade é geralmente limitada ao setor das fritas (possível
reutilização na indústria cerâmica).
A aplicabilidade ao setor do vidro de embalagem é condicionada por
não existir na envolvente outras instalações com esta necessidade.
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MTD implementada?

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

VEA/VCA

Condições

A aplicabilidade pode ser limitada pelos condicionalismos associados à
qualidade do produto final de vidro.
As limitações podem ainda estar associadas às condições físicas da
instalação ("idade das instalações") ou seu lay-out.
No fabrico de embalagens de vidro, não existe introdução voluntária de
metais pesados. A sua ocorrência, designadamente nas poeiras
A aplicabilidade pode ser limitada pelos condicionalismos associados à
qualidade do produto final de vidro.
As limitações podem ainda estar associadas às condições físicas da
instalação ("idade das instalações") ou ser lay-out.

14. i.

Reciclagem de matérias residuais da mistura a fundir, sempre que os requisitos de qualidade o permitam

Sim

14. ii.

Minimização de perdas de matérias durante a armazenagem e o manuseamento das matérias-primas

Sim

14. iii.

Reciclagem de casco interno proveniente de produção rejeitada

Sim

14. iv.

Reciclagem de partículas na formulação da mistura a fundir, sempre que os requisitos de qualidade o permitam

Sim

14. v.

Valorização de resíduos sólidos e/ou lamas através de utilização apropriada no local (por exemplo lamas provenientes do tratamento de águas) ou em outras indústrias

Sim

14. vi.

Valorização de materiais refratários em fim de vida para possível utilização em outras indústrias

Sim

A aplicabilidade é limitada pelos condicionalismos pelos fabricantes de
materiais refratários e potenciais utilizadores finais.

14. vii.

Aplicação de tijolos à base de resíduos prensados ligados com cimento para reciclagem em altos-fornos de cúpula em que os requisitos de qualidade o permitam

Não

A aplicabilidade de tijolos à base de resíduos prensados ligados com
cimento está limitada ao setor da lã de rocha. Deve efetuar-se uma
abordagem de compromisso entre as emissões para a atmosfera e a
geração de resíduos sólidos.

A aplicabilidade pode ser limitada por diferentes fatores:
— requisitos de qualidade do produto final de vidro;
— percentagem de casco utilizado na formulação da mistura a fundir;
— potenciais fenómenos de arrastamento de partículas e corrosão dos
materiais refratários;
De aplicação geral no setor do vidro de embalagem (partículas finas de
vidro misturadas com óleo). Aplicabilidade limitada a outros setores de
produção de vidro devido a composição imprevisível e contaminada,
baixos volumes e viabilidade económica.
A aplicabilidade pode ser limitada por diferentes fatores como
qualidade, condicionalismos em termos de balanço de materiais.

1.1.7. Ruído proveniente dos processos de fabrico de vidro
MTD 15.

É MTD reduzir as emissões de ruído utilizando uma ou uma combinação das seguintes técnicas:

15. i.

Proceder a uma avaliação do ruído ambiental e formular um plano de gestão do ruído apropriado para o ambiente local;

Sim

Económicas, sendo de mencionar que a Santos Barosa Vidro está
nestas instalações desde 1889, sendo que as habitações foram
surgindo depois.

15. ii.

Isolar os equipamentos/operações ruidosos numa estrutura/unidade em separado;

Sim

Custos

15. iii.

Utilizar taludes que atuem como barreira à fonte de ruído;

Sim

15. iv.

Desenvolver atividades ruidosas no exterior durante o dia;

Sim

15. v.

Utilizar paredes ou barreiras naturais (árvores, arbustos) para proteção contra o ruído entre a instalação e a área protegida, com base nas condições locais.

Sim

1.2. CONCLUSÕES MTD PARA A PRODUÇÃO DE VIDRO DE EMBALAGEM
1.2.1. Emissões de partículas provenientes de fornos de fusão

MTD 16.

É MTD reduzir as emissões de partículas provenientes dos gases residuais do forno de fusão aplicando um sistema de limpeza dos gases libertados, como por exemplo um
precipitador eletrostático ou um filtro de mangas. (Consultar VEA às MTD no BREF)

Sim

< 10 – 20 mg/Nm3;
< 0,015 – 0,06 kg/tvf

Dimensionamento do electrofiltro anterior à publicação do atual BREF.
Desgaste do equipamento em fase de utilização (ciclo de vida - tempo
de vida útil estimado em 15 a 20 anos).
Política portuguesa exigiu muito cedo a instalação de eletrofiltro,
contrariamente a muitos países europeus, pelo que a tecnologia e
eficiência não estão tão favorecidas.
Atendendo a que a Santos Barosa Vidro é centenária (1899), existem
diversos constrangimentos ao nível do espaço físico para a instalação
de um novo eletrofiltro.
Necessária uma análise de custo benefício.
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1.2.2. Óxidos de azoto (NOX) provenientes de fornos de fusão
MTD 17.
17. I.
17. I. i.

É MTD reduzir as emissões de NOx provenientes do forno de fusão utilizando uma ou uma combinação das seguintes técnicas: (Consultar VEA às MTD no BREF)
Técnicas primárias, tais como:

17. I. i. a)

Redução da razão ar/combustível

17. I. i. b)

Temperatura reduzida do ar de combustão

17. I. i. c)

Combustão por etapas:

17. I. i. c) 1.
17. I. i. c) 2.

500 – 800
0,75 – 1,2

Modificações da combustão

Sim

Para a implementação desta técnica deve procurar-se reduzir a razão
ar/combustível para níveis próximos dos estequiométricos, o que
conduz também a um aumento da eficiência energética.
No entanto, de forma a assegurar a qualidade do vidro, é normalmente
necessário operar com um ligeiro excesso de ar, dependendo da cor do
vidro.
Para assegurar a eficácia desta técnica é necessário monitorizar os
níveis de NO, CO e O2 nos gases de exaustão.
Se for utilizada uma combustão próxima da estequiométrica, os níveis

Não aplicável

No caso de fornos regenerativos, esta técnica não apresenta benefícios
ambientais nem económicos.

Não

A distribuição de ar possui aplicabilidade muito limitada devido à sua
complexidade técnica.

Distribuição do ar
Distribuição do combustível

17. I. i.d)

Recirculação dos gases de combustão

Não

Têm-se verificado muitas dificuldades na implementação desta técnica
à escala industrial na indústria do vidro.
Esta técnica está na base dos queimadores "Glass-FLOX", em
operação num forno recuperativo de vidro especial (iluminação)

17. I. i. e)

Queimadores com baixa emissão de NOX

Sim

Em determinadas circunstâncias, a produção de fuligem pode
representar problemas ao nível da qualidade do vidro (ver Pág. 216 do
BREF).

17. I. i. f)

Escolha do combustível

Sim

17. I. ii.

Design especial do forno

17. I. iii.

Fusão elétrica

Sim

17. I. iv.

Fusão a oxigénio/combustível

Não

17. II.

Redução catalítica seletiva (RCS)

17. II. ii.

Redução não catalítica seletiva (RNCS)

< 100
< 0,3

< 500 mg/Nm3
(< 0,75 kg/tvf)

Técnicas secundárias, tais como:

17. II. i.

MTD 18.

A implementar

A experiência demonstra que, tipicamente, as emissões de NOx são
mais elevadas (25 - 40%) no caso de fornos a gás natural, face a fornos
a fuelóleo. Verifica-se também que os consumos energéticos são cerca
de 5% inferiores no caso do fuelóleo.
A evolução tecnológica que se tem verificado, tem contribuído para
uma redução destas diferenças, tanto na eficiência energética como
Deve ser otimizada a relação comprimento vs largura (mais longo
menos NOx, mas com limitações).
Apenas viável com elevados níveis de casco (> 70%). Por este motivo,
pode conduzir a um aumento nas emissões de metais e gases ácidos
(SOx, HF, HCl), devido à sua presença nas matérias primas.
Apenas viável em reconstruções.
Custos operacionais elevados
Campanhas mais curtas
Atualmente, não é considerado técnica nem economicamente viável
para produção em grande escala
Menos flexível e não adaptado a grandes variações de tiragem para
Efeitos cruzados. Espaço. Ruído. Oxigénio influenciado pelo custo de
energia elétrica. Libertação de N2. Não existe rede de oxigénio
nacional. Segurança dos depósitos. Desgaste dos refratários dos fornos.

Concentração de amónia e efeitos cruzados em termos de segurança
(substancia não utiliza na atualidade pela empresa).
Condicionantes e limitações em termos de ordenamento de território,
uma vez que as empresas se localizam no meio da cidade, e existem 4
instalaçoes de vidro na Marinha Grande e que distam menos de 1 km
entre elas.
Em termos de efeitos cumulativos na cidade da Marinha Grande,
existem 4 instalações de vidro num raio muito próximo ( 1 Km), temos
que considerando uma redução de cerca de 1000 toneladas anuais,
teríamos um consumo de 1600 toneladas de amónia (NH3), o que em
termos potenciais acarretaria graves problemas potenciais em termos
de segurança (potenciais fugas, transportes, etc...), nomeadamente

Não

Não aplicável

Sempre que forem utilizados nitratos na formulação da mistura a fundir e/ou sejam necessárias condições especiais de combustão oxidante no forno de fusão para garantir a
qualidade do produto final, é MTD reduzir as emissões de NOx, minimizando a utilização destas matérias-primas, em combinação com técnicas primárias ou secundárias. (Consultar
VEA às MTD no BREF)
ver MTD 17.
Técnicas primárias:
— minimizar a utilização de nitratos na formulação da mistura a fundir

Não aplicável

Caso sejam utilizados nitratos
na formulação da mistura a
fundir para campanhas curtas
ou para fornos de fusão com

A substituição dos nitratos na formulação da mistura a fundir pode estar
limitada pelos custos elevados e/ou por um maior impacto ambiental
das matérias alternativas.

1.2.3. Óxidos de enxofre (SOX) provenientes de fornos de fusão
MTD 19.

< 200 - 500 mg/Nm3 gás
natural
< 0,3 - 0,75 kg/t v.f.

É MTD reduzir as emissões de SOx provenientes do forno de fusão utilizando uma ou uma combinação das seguintes técnicas: (Consultar VEA às MTD no BREF)

19. i.

Depuração a seco ou por via semisseca em combinação com um sistema de filtração

Sim

19. ii.

Minimização do teor de enxofre na formulação da mistura a fundir e otimização do balanço de massa do enxofre

Sim

Consumo de energia elétrica ( 8 - 11 kWh/tvf para os precipitadores
eletrostáticos).
Quantidade e destino final dos resíduos (aterro).
Concentração de NaCl nas partículas dos filtros, origina problemas
quando da introdução na composição.
A volatilização do NaCl conduz a um ataque químico dos materiais
Vidros de cor reduzidos para garantir a qualidade do produto tem de
incorporar na sua composição química uma maior adiçao de sulfato
por tonelada de areia, pelo fato desempenhar dupla funçao: agente
afinante e colorante. Adicionalmente face à natureza desta cor reduzida
retem menos enxofre no vidro, logo liberta mais cerca de 7 vezes pela
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19. iii.

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Utilização de combustíveis com baixo teor de enxofre

MTD implementada?

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

VEA/VCA

Condições

A aplicabilidade pode estar limitada pelos condicionalismos associados
à disponibilidade de combustíveis com baixo teor de enxofre, que pode
ser afetada pelas políticas do Estado-Membro relativas à energia.

Sim

Apesar do gás natural ser considerado um combustível mais limpo, a

1.2.4. Cloreto de hidrogénio (HCl) e fluoreto de hidrogénio (HF) provenientes de fornos de fusão

MTD 20.

HCl: < 10-20 mg/Nm3 (< 0,02 0,03 kg/tvf)

É MTD reduzir as emissões de HCl e HF provenientes dos fornos de fusão (possivelmente combinadas com gases libertados das atividades de tratamento de superfície a quente),
utilizando uma ou uma combinação das seguintes técnicas: (Consultar VEA às MTD no BREF)

HF: < 1-5 mg/Nm3 (< 0,001 0,008 kg/tvf)

20. i.

Seleção de matérias-primas para a formulação da mistura a fundir com baixo teor de cloro e de flúor

Não

20. ii.

Depuração a seco ou por via semisseca em combinação com um sistema de filtração

Não

A incorporação de casco apesar de ter muitos aspetos benéficos, pode
trazer outros vidros designadamente opalas que possuem uma
concentração muito elevada de fluoretos, agravando as emissões.
Ver ainda os efeitos cruzados com a reincorporação de poeiras de
electrofiltro, para os fornos.
Os cloretos poderão ainda ser potenciais contaminantes de matériasprimas como a soda.
Ver acima as limitações acima descritas, nomeadamente os efeitos
cruzados que a reincorporação de poeiras de electrofiltro ocasiona no
agravamento da concentração de SO2 e metais pesados.

1.2.5. Metais provenientes de fornos de fusão

MTD 21.

Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, Cr VI )
< 0,2 - 1 mg/Nm3
< 0,3 - 1,5x10^-3 kg/tvf
Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, Cr VI ,
Sb, Pb, Cr III , Cu, Mn, V, Sn)
< 1 - 5 mg/Nm3
< 1,5 - 7,5x10^-3 kg/tvf

É MTD reduzir as emissões de partículas metálicas provenientes do forno de fusão utilizando uma ou uma combinação das seguintes técnicas: (Consultar VEA às MTD no BREF)

21. i.

Seleção de matérias-primas com baixo teor de metais para a formulação da mistura a fundir

Sim

21. ii.

Minimização da utilização de compostos metálicos na formulação da mistura a fundir, quando for necessário colorir ou descorar o vidro, sujeita aos requisitos de qualidade do vidro para
consumo humano

Sim

21. iii.

Aplicação de um sistema de filtração (filtro de mangas ou precipitador eletrostático)

Sim

21. iv.

Aplicação de depuração a seco ou por via semisseca, em combinação com um sistema de filtração

Sim

A aplicabilidade pode estar limitada por condicionalismos impostos pelo
tipo de vidro produzido na instalação e pela disponibilidade de matériasprimas.
O casco incorporado apesar das enormes vantagens que possui a nível
energético, CO2, NOx, etc, pode conter elementos indesejados como
os metais pesados, que aquando da fusão são libertados. Portugal
Impossibilidade técnica de alterar os agentes de coloração e
descoloração.
A reincorporação de poeiras de electrofiltro para o leito de fusão pode
ocasionar o agravamento da concentração de metais pesados no
Para além das limitações técnicas mencionadas na coluna da
descrição, a reincorporação de poeiras de electrofiltro para o leito de
fusão pode ocasionar o agravamento da concentração de metais
pesados no referido leito e consequentemente potenciar a sua
Para além das limitações técnicas mencionadas na coluna da
descrição, a reincorporação de poeiras de electrofiltro para o leito de
fusão pode ocasionar o agravamento da concentração de metais
pesados no referido leito e consequentemente potenciar a sua

1.2.6. Emissões provenientes de processos a jusante
MTD 22.

Partículas < 10 mg/Nm3
Compostos de titânio,
expressos como Ti < 5 mg/Nm3
Compostos de estanho,
incluindo organoestânicos,

Sempre que forem utilizados compostos de estanho, organoestânicos ou de titânio para operações de tratamento de superfície a quente, é MTD reduzir as emissões utilizando uma
ou uma combinação das seguintes técnicas: (Consultar VEA às MTD no BREF)

22. i.

Minimização das perdas de produto de tratamento de superfície garantindo uma boa estanquidade do sistema de aplicação e utilizando um exaustor eficaz.

Sim

22. ii.

Combinação dos gases provenientes das operações de tratamento de superfície com os gases residuais do forno de fusão ou com o ar de combustão do forno, sempre que for aplicado um
sistema de tratamento secundário (filtro e depuração a seco ou por via semisseca).

Sim

Aplicação de uma técnica secundária, por exemplo recurso a lavadores ou depuração a seco acrescida de filtração.

Não

22. iii.
MTD 23.

Sempre que for utilizado SO3 nas operações de tratamento de superfícies, é MTD reduzir as emissões de SOx utilizando uma ou uma combinação das seguintes técnicas:
(Consultar VEA às MTD no BREF)

23. i.

Minimização de perdas de produto, garantindo uma boa estanquidade do sistema de aplicação.
A boa construção e manutenção do sistema de aplicação são essenciais para minimizar as perdas de produto por reagir para o ar.

23. ii.

Aplicação de uma técnica secundária, por exemplo recurso a lavadores

Bom estado de manutenção dos equipamentos, que exige uma limpeza
e manutenção com muita frequência, por causa da deposição de
material de TSQ.
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1.3. CONCLUSÕES MTD PARA PRODUÇÃO DE VIDRO PLANO

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

Não aplicável

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

Não aplicável

VEA/VCA

Condições

