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1. Enquadramento
Este trabalho foi desenvolvido no âmbito de uma das atividades do projeto Competitividade
Responsável (CR), um dos projetos âncora da APCM (Associação Pólo de Competitividade da
Moda). Este projeto assenta nas seguintes 5 áreas de intervenção, que respondem a
importantes fatores de diferenciação das empresas, numa perspetiva social, ambiental e
económica:
Competitividade Responsável (CR)
Responsabilidade
Social

Desenvolvimento
sustentável

Eficiência
energética

Certificação de
empresas e de
produtos

Ferramentas
para a
produtividade

Globalmente o projeto CR visa potenciar as sinergias existentes entre empresas industriais
e instituições das fileiras têxteis, vestuário e calçado, contribuindo para a sua
sustentabilidade e competitividade à escala mundial. Trata-se de um projeto que tem por
base a situação atual e os planos estratégicos definidos para o desenvolvimento das
capacidades das pessoas e das empresas, assim como das suas responsabilidades perante a
sociedade e o ambiente, assumindo, por isso, um papel fundamental e estruturante na
responsabilidade social e no desenvolvimento sustentável e competitivo para o setor das
indústrias da moda.
Assim, este trabalho foi desenvolvido no âmbito do Desenvolvimento sustentável, tendo
como principais objetivos:
•

Levantamento da situação ambiental das empresas têxteis e do vestuário

•

Identificação das principais dificuldades das empresas têxteis e do vestuário no
cumprimento de legislação

•

Estabelecimento de plano de medidas com vista a melhorar as condições ambientais,
em especial o nível de cumprimento da legislação, das empresas têxteis e do
vestuário

1.1. Amostra de empresas
Para o levantamento da situação ambiental e identificação das principais dificuldades no
cumprimento de legislação, das empresas têxteis e do vestuário, foi estudada uma amostra
de 34 empresas deste setor. Tendo em consideração que os aspetos ambientais são mais
significativos nas empresas com processos produtivos de Ultimação (Tinturaria, Estamparia
e Acabamento), a amostra incide grandemente em empresas com estes processos
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produtivos. Assim, podemos caracterizar a amostra estudada, em termos dos processos
produtivos, do seguinte modo:

Nº de empresas por processo produtivo
Cogeração

4

Confecção

5

Acabamentos

15

Estamparia

6

Tinturaria de Tecido

9

Tinturaria de Malha

7

Tinturaria de Fio

7

Tricotagem

2

Tecelagem

6

Fiacção

5

Em relação ao CAE (Classificação das Atividades Económicas) a distribuição das empresas
da amostra é a seguinte:

Percentagem de empresas por CAE
35112
13993
13920
13910
13303
13302
13301
13203
13202
13201
13103
13102
13101

6%
3%
15%
3%
3%
6%
32%
3%
6%
12%
6%
3%
3%

1.2. Principais aspetos ambientais
O levantamento de dados junto das empresas do setor têxtil e do vestuário (STV), com
vista a identificar as maiores dificuldades no cumprimento da legislação ambiental, teve em
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consideração os aspetos ambientais considerados mais relevantes para este setor, sendo
que a sua relevância é variável em função das atividades desenvolvidas. Assim, considerouse:
•

Consumo de água

•

Consumo de produtos químicos

•

Efluente líquido gerado

•

Emissão de efluentes gasosos

•

Resíduos gerados

•

Ruído ambiental

Nesta análise não foi considerado o consumo de energia que, embora seja um aspeto
ambiental relevante no STV, foi objeto de um estudo específico no âmbito do projeto CR.
Analisou-se ainda a situação relativa à implementação de MTD (melhores técnicas
disponíveis), com base no documento de referência (Bref) para o setor têxtil, que engloba
vários aspetos ambientais.

1.3. Principal legislação
A legislação mais relevante para os aspetos ambientais analisados neste documento é a
seguinte:
Água e efluentes líquidos
•

Portaria 423/97, de 25 de junho que define novos valores para pH, CQO, CBO5 e cor
aplicáveis ao setor têxtil para descarga em meio hídrico.

•

Decreto-Lei 236/98, de 1 de agosto, normas de Qualidade para Proteger o Meio
Aquático e Melhorar a Qualidade das Águas (entre outros estabelece os valores limite
de emissão (VLE) para descarga de água no meio hídrico/solo).

•

Despacho 27286/2004 (2ª série), de 30 de dezembro, que determina que as
empresas localizadas na bacia do Ave têm de cumprir com os limites fixados para o
sistema multimunicipal.

•

Lei 54/2005, de 15 de novembro que estabelece a titularidade dos recursos hídricos.

•

Lei 58/2005, de 29 de dezembro que aprova a lei da água.

•

Decreto-Lei 226-A/2007, de 31 de maio (com as alterações introduzidas pelos
Decreto-Lei 391-A/2007, de 21 de dezembro e Decreto-Lei 93/2008, de 4 de junho)
- Estabelece o regime jurídico da utilização dos recursos hídricos.

•

Decreto-Lei 306/2007, de 27 de agosto, que estabelece o regime da qualidade da
água destinada ao consumo humano.

•

Decreto-Lei 97/2008, de 11 de junho, que estabelece o regime económico e
financeiro dos recursos hídricos.
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Produtos químicos
•

Regulamento CE 1907/2006, relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de
substâncias químicas (Regulamento REACH), publicado a 30-12-2006 e republicado a
29-05-2007, com retificações.

•

Regulamento CE 1272/2008, publicado a 31-12-2008 relativo à classificação,
rotulagem e embalagem de substâncias e misturas (Regulamento CLP).

•

Regulamento CE 552/2009, publicado a 26-06-2009, altera, substituindo o anexo
XVII do Regulamento CE 1907/2006.

•

Regulamento UE 276/2010, publicado a 1-04-2010, altera e introduz novas
restrições (anexo XVII do Regulamento REACH). Altera a entrada 3 (substâncias ou
preparações líquidas perigosas). Na entrada 20 são aditados os pontos 4 (Compostos
organoestânicos tri-substituídos), 5 (Compostos de dibutilestanho (DBT)) e 6
(Composto de dioctilestanho (DOT)). A entrada 59 é aditada (Diclorometano).

•

Regulamento UE 143/2011, publicado a 18-02-2011, altera o anexo XIV do
Regulamento REACH, introduzindo as 6 primeiras substâncias sujeitas a autorização
(5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-xileno (xileno de almíscar), 4,4’-Diaminodifenilmetano
(MDA), Hexabromociclododecano (HBCDD) (alfa, beta e gama), Ftalato de bis(2-etilhexilo) (DEHP), Ftalato de benzilbutilo (BBP) e Ftalato de dibutilo (DBP).

•

Rectificação ao Regulamento UE 143/2011, publicada a 24-02-2011, altera as datas
previstas de limite para os pedidos e de expiração.

•

Regulamento UE 207/2011, publicado a 3-03-2011, suprime as entradas 44 e 53
(éter difenílico, derivado pentabromado e PFOS), do anexo XVII do Regulamento
REACH.

•

Regulamento UE 366/2011, publicado a 15-04-2011, adita a entrada 60 –
Acrilamida, no anexo XVII do Regulamento REACH.

•

Regulamento UE 494/2011, publicado a 21-05-2011, altera a entrada 23 - cádmio,
nos pontos 1 a 4 e são aditadas os pontos 8, 9, 10 e 11, no anexo XVII do
Regulamento REACH.

•

Rectificação do Regulamento UE 494/2011, publicada a 24-05-2011, altera as datas
de entrada em vigor (artigo 2º) e de derrogações (terceiro paragrafo do ponto 1 e
ponto 11), de 10 de Janeiro de 2012 para 10 de Dezembro de 2011 (anexo XVII do
Regulamento REACH).

•

Regulamento UE 109/2012, publicado a 10-02-2012, Altera o anexo XVII do
Regulamento REACH, nomeadamente as entradas 28 (substâncias classificadas como
cancerígenas das categorias 1A ou 1B e 1 ou 2), 29 (substâncias classificadas como
mutagénicas das categorias 1A ou 1B e 1 ou 2) e 30 (substâncias classificadas como
tóxicas para a reprodução das categorias 1A ou 1B e 1 ou 2) e os apêndices 1 a 6
(com novo preâmbulo e inclusão de mais substâncias) e é aditado o apêndice 11
(Pontos 28 a 30 – derrogações aplicáveis a determinadas substâncias), para vários
sais e ácidos de borato de sódio, com derrogações para detergentes, sendo aplicável
até 1 de Junho de 2013.
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•

Regulamento UE 125/2012, publicado a 15-02-2012, altera o anexo XIV do
Regulamento REACH, introduzindo novas substâncias sujeitas a autorização (Ftalato
de di-isobutilo (DIBP), Trióxido de diarsénio, Pentóxido de diarsénio, Cromato de
chumbo, Amarelo de sulfocromato de chumbo (C.I. Pigment Yellow 34), Vermelho de
cromato molibdato sulfato de chumbo (C. I. Pigment Red 104), Fosfato de tris(2cloroetilo) (TCEP), 2,4-Dinitrotolueno (2,4-DNT).

•

Regulamento UE 412/2012, publicado a 16-05-2012, altera o anexo XVII do
Regulamento REACH, aditando a entrada nº 61 relativa ao Fumarato de dimetilo
(DMF).

Efluentes gasosos
•

Decreto-Lei 78/2004, de 3 de abril que estabelece o regime da prevenção e controlo
das emissões de poluentes para a atmosfera.

•

Portaria 263/2005, de 17 de março, que fixa novas regras para o cálculo da altura de
chaminés e define as situações em que devem para esse efeito ser realizados
estudos de poluentes atmosféricos.

•

Portaria 80/2006, de 23 de janeiro, que fixa os limiares mássicos máximos e
mínimos de poluentes atmosféricos.

•

Portaria 675/2009, de 23 de junho que estabelece VLE de aplicação geral, ou seja,
valores limite aplicáveis à generalidade das instalações, exceto nos casos em que
existam já VLE definidos para o setor de atividade em que se inserem, denominados
VLE setoriais.

•

Portaria 676/2009, de 23 de junho que substitui a tabela nº 3 do anexo da Portaria
80/2006, de 23 de janeiro, relativa à lista de substâncias cancerígenas.

•

Portaria 677/2009, de 23 de junho que fixa os VLE (setoriais) aplicáveis às
instalações de combustão abrangidas pelo Decreto-Lei 78/2004.

Resíduos
•

O Decreto-Lei 73/2011, de 17 de junho, que estabelece a terceira alteração do
Decreto-Lei 178/2006, de 5 de setembro e transpõe a Diretiva 2008/98/CE, de 19 de
novembro de 2008, relativa aos resíduos, e procede à alteração de diversos regimes
jurídicos na área dos resíduos.

•

Portaria 209/2004, de 3 de março, que aprova a Lista Europeia de Resíduos.

•

Portaria 335/97, de 16 de maio, que fixa as regras a que fica sujeito o transporte de
resíduos dentro do território nacional.

Ruído Ambiental
•

Decreto-Lei 9/2007, de 17 de janeiro, aprova o Regulamento Geral do Ruído (RGR).

•

Decreto-Lei 146/2006, de 31 de julho, transpõe para o direito interno a Diretiva
2002/49/CE, de 25 de junho, relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente.
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PCIP / MTD / PRTR
•

Decreto-Lei 173/2008, de 26 de Agosto, que estabelece o regime jurídico relativo à
prevenção e controlo integrados da poluição (PCIP), transpondo para a ordem
jurídica interna a Diretiva 2008/1/CE, de 15 de Janeiro.

•

Regulamento CE 166/2006 (PRTR), publicado a 4-02-2005, estabelece um registo
integrado das emissões e transferências de poluentes ao nível comunitário (PRTR).

2. Levantamento da situação ambiental
Nos pontos seguintes são analisados, para os diferentes aspetos ambientais considerados, a
situação ambiental das empresas do setor têxtil e do vestuário, tendo em conta a amostra
de empresas incluídas neste estudo.

2.1. Água
Nas empresas têxteis e do vestuário a água é usada nos processos produtivos,
especialmente na tinturaria, mas também nos processos de estamparia (lavagem do artigo
têxtil e de quadros), processos de acabamento a húmido e na encolagem (tecelagem). Além
disso, a água para fins industriais é usada nos processos auxiliares, como sejam, caldeiras
de vapor e para refrigeração e humidificação do ar ambiente. A água é ainda utilizada para
consumo humano (cantina ou refeitório, sanitários, vestiários, bebedouros, etc.) e para
atividades gerais na empresa, por exemplo, lavagem de pavimentos e rega.
De um modo geral, a água utilizada para fins industriais (processos produtivos e auxiliares)
é captada de cursos de água (rio, ribeiros, lagos, etc.), poços e/ou furo (água subterrânea),
enquanto a água para consumo humano é proveniente, normalmente, da rede de
distribuição pública ou então existe um furo ou poço específico para esse fim. Nas empresas
estudadas, do total de fontes de água existentes, 69% são água subterrânea (poços e furo)
e 18% água de superfície (cursos de água), sendo que na maioria das situações as
empresas possuem os 2 tipos de fornecimento de água (superficial e subterrânea). Nas
empresas que utilizam água da rede pública (representa 11% do total de fontes de água),
esta água é usada exclusivamente para consumo humano. Nas restantes situações a água
de consumo humano é proveniente de água de furos ou poços.
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Fontes de abastecimento de água
3%
11%

18%

69%

subterrâneo

superficial

rede

outro

Na maioria dos casos é efetuado o tratamento da água para fins industriais, antes desta ser
utilizada, principalmente quando a fonte de captação de água é superficial. O tratamento é
efetuado numa ETA (Estação de Tratamento de Água), através de um processo de
tratamento físico-químico, por coagulação – floculação, ou apenas filtração (areia e/ou
carvão ativado). Em alguns casos é efetuado também o doseamento de hipoclorito de sódio
antes da filtração por carvão ativado, de forma a proceder à desinfeção da água.
Relativamente à quantidade anual de água consumida, nas empresas com processos de
ultimação, os valores no setor têxtil são muito variáveis uma vez que o consumo de água
depende das características do processo produtivo, por exemplo, tipo de cores (claras,
médias ou escuras), tipo de fibras utilizadas (apenas uma ou misturas de dois ou mais tipos
de fibras), tipo de matéria-prima (rama, fio, tecido, malha ou peça confecionada), dimensão
de cada partida, etc.. Assim, no setor têxtil podemos encontrar valores de consumo de água
que variam entre 42.000 e 750.000 m3/ano, podendo os consumos específicos situar-se
entre 35 e 325 m3/ton, pelas razões referidas.

Consumo de água

Água nas empresas STV com ultimação
Gama de valores
42.000 - 750.000 (m3/ano)

Consumo específicos de água
Taxa de reciclagem de água

35 - 325 (m3/ton)
9 – 64 (%)

A reciclagem/ reutilização de água é também uma realidade no STV, devido ao facto de ser
uma atividade bastante consumidora de água e atendendo a que por um lado, este recurso
é escasso, nomeadamente em algumas alturas do ano, e por outro lado, os custos
associados à sua utilização podem ser elevados, essencialmente devido aos custos de prétratamento, energia para a captação e taxa de recursos hídricos (TRH) associada. As águas
de refrigeração são aquelas que são reutilizadas na maioria das empresas, sendo que
algumas das empresas efetuam também a reutilização de efluentes líquidos menos
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poluídos, como por exemplo águas de lavagem ou mesmo a utilização de efluente líquido
após tratamento na Estação de Tratamento de Água Residual (ETAR). As taxas de
reciclagem de água são muito variáveis no setor, podendo assumir valores entre os 9 e os
64%, relativamente ao consumo total de água da empresa.

2.2. Produtos químicos
No processo produtivo têxtil é utilizada uma grande quantidade e diversidade de produtos
químicos, nomeadamente no processo de ultimação, que inclui o pré-tratamento,
tingimento, estamparia e acabamento. Processos como a fiação, tecelagem ou confeção
utilizam quantidades marginais de produtos químicos. No processo de lavagem da lã usamse menos produtos químicos mas também podem ser utilizados quer substâncias químicas
quer produtos auxiliares. Resumidamente podem-se dividir os produtos químicos usados em
3 tipos: corantes e pigmentos, substâncias químicas e produtos auxiliares.
O tipo de corantes usados (reativos, ácidos, dispersos, diretos, cuba, etc.) depende do tipo
de fibra que está a ser tratada e do tipo de tingimento ou estamparia pretendido.
As substâncias químicas usadas (soda cáustica (hidróxido de sódio), peróxido de hidrogénio,
sal (cloreto de sódio), hidrossulfito de sódio, acido acético, carbonato de sódio (soda
solvay), ureia, etc.), dependem do tipo de fibra e tratamento que se pretende executar.
Os produtos auxiliares são normalmente misturas de substâncias químicas e são muito
variáveis em função do processo e tratamento pretendido podendo ser usados para
diferentes funções (tensoativos, sequestrantes, estabilizantes molhantes, amaciadores,
agentes ignífugos, aromas, etc.).
Os produtos químicos são ainda usados nos processos auxiliares, como sejam, os processos
de tratamento de água industrial e efluentes líquidos, o tratamento de água das caldeiras e
ainda na manutenção, para diferentes fins (óleos de lubrificação, solvente de limpeza de
peças, produtos de limpeza, etc.).
A quantidade de produtos químicos utilizada é muito variável porque depende, entre outros,
do tipo de enobrecimento que é dado ao produto têxtil. Do total de produtos químicos
utilizados, as substâncias químicas e produtos auxiliares correspondem normalmente a
cerca de 90% do consumo total.
Produtos químicos nas empresas STV com ultimação
Gama de valores
Consumo específico de produtos químicos (total)
110 - 730 (kg/ton)
Consumo específico de corantes

7 - 90 (kg/ton)

Consumo específico de pigmentos

2 - 10 (kg/ton)

Consumo específico de substâncias químicas e auxiliares

100 - 700 (kg/ton)
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Relativamente ao consumo específico total de produtos químicos, este pode variar entre 110
e 730 kg/ton, sendo que no caso dos corantes o consumo específico pode assumir valores
entre 7 e 90 kg/ton e no caso dos pigmentos entre 2 e 10 kg/ton. As substâncias químicas e
auxiliares, que, tal como descrito acima, correspondem à maior percentagem do total de
produtos químicos consumidos, apresentam consumos específicos entre 100 e 700 kg/ton.

2.3. Efluentes líquidos
No setor têxtil podemos encontrar genericamente os seguintes tipos de efluentes líquidos:
efluente líquido doméstico, resultante da atividade humana, efluente líquido resultante do
processo produtivo e águas de refrigeração que resultam, por exemplo, de processos de
arrefecimento de banhos.
O efluente líquido gerado é um aspeto importante a ter em consideração para o setor têxtil,
como consequência direta do elevado consumo de água, especialmente nos processos de
tinturaria, mas também nos processos de estamparia, processos de acabamento a húmido e
na encolagem (tecelagem).
Os efluentes líquidos, quando resultantes do processo produtivo, são normalmente
descarregados num coletor (municipal ou intermunicipal) ou no meio hídrico. A descarga de
efluente líquido no solo, quando resultante dos processos produtivos (por exemplo,
tinturaria) não é normal, tendo em conta o volume elevado de efluente gerado.
No caso de descarga em coletor, as situações mais características, nas empresas têxteis e
do vestuário, são a ligação ao SIDVA (Sistema Integrado de Despoluição do Vale do Ave),
para as empresas localizadas na zona do Vale do Ave, ou ligação ao coletor municipal (por
exemplo, em Barcelos), sendo que as empresas têm de obter uma autorização para ligação
ao coletor.
No caso de descarga do efluente líquido industrial no meio hídrico, face às características do
efluente gerado, este tem de sofrer um tratamento prévio, pelo que as empresas devem
possuir uma estação de tratamento de águas residuais (ETAR), e o efluente é descarregado
após tratamento. Nestas situações as empresas têm de possuir uma licença que autorize e
defina as condições de descarga do efluente no meio hídrico.
De referir que, mesmo no caso de descarga em coletor municipal, geralmente o efluente
sofre um pré-tratamento numa estação de pré-tratamento de água residual (EPTAR), que
possui no mínimo um tanque para equalização dos caudais e ajuste de pH e temperatura
antes da descarga no coletor. Nas empresas estudadas no âmbito deste trabalho, verificouse que, no que diz respeito ao destino dos efluentes, 77% corresponde a descarga no
coletor e 23% a descarga no meio hídrico.
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Destino de efluentes líquidos

23%

77%

meio hidrico

coletor

O volume de descarga de efluente líquido é muito variável, devido às mesmas razões
referidas para o consumo de água. Assim, podemos encontrar valores que oscilam entre
107.000 m3/ano e 695.000 m3/ano, sendo que quando efetuado o cálculo do volume de
descarga específico, atendendo à produção, a gama de valores situa-se entre 45 e 450
m3/ton.
Efluente líquido nas empresas STV com ultimação
Gama de valores
Volume de descarga de efluente líquido
107.000 - 695.000 (m3/ano)
Volume de descarga específico de efluente líquido

45 - 450 (m3/ton)

O efluente líquido, uma vez que é maioritariamente resultante dos processos de tinturaria e
estamparia, tem como principal característica a cor, resultado do processo de coloração do
artigo têxtil, além disso, apresenta alguma carga orgânica e normalmente tem baixas
concentrações em termos de metais. De referir que, no caso do processo de lavagem da lã,
o efluente líquido resultante tem elevada carga orgânica.
Os parâmetros medidos, para caracterização efluentes líquidos é muito variável e depende
do destino do efluente (descarga em coletor ou meio hídrico), sendo que os parâmetros a
caracterizar e a sua frequência estão definidos na autorização ou licença de descarga de
cada empresa. De qualquer modo, existe um conjunto de parâmetros que podem ser
considerados característicos de efluente líquido proveniente do STV. Assim, na tabela
seguinte apresentam-se gamas de valores para esses parâmetros característicos,
considerando a descarga em coletor:
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Caracterização de efluentes líquidos nas empresas STV com ultimação
(descarga em coletor) - Gama de valores
Parâmetro
Gama de valor
pH (escala Sorensen)
Carência bioquímica de oxigénio (CBO5) (mg/l O2)
Carência química de oxigénio (CQO) (mg/l O2)
Sólidos suspensos totais (SST) (mg/l)
Condutividade (mS/cm)
Cloretos (mg/l)
Sulfuretos (mg/l S)

4,7 – 11,8
9,0 – 2.580
102,0 – 11.000
<3,0 – 2.500
0,2 – 11,9
19,5 – 3.800
<1,0 – 12,0

Detergentes aniónicos (mg/l)
Cianetos totais (mg/l CN)
Fenóis (mg/l)
Chumbo (mg/l Pb)
Cobre (mg/l Cu)
Crómio total (mg/l Cr)
Crómio hexavalente (mg/l Cr (VI))
Crómio trivalente (mg/l Cr (III))

0,1 – 8,4
<0,01 – 0,1
<0,04 – 0,046
<0,005 – 0,3
0,1 – 0,36
0,03 – 1,40
<0,01 – 2,0
0,2 – 2,0

Cádmio (mg/l Cd)

<0,001 – 0,10

Níquel (mg/l Ni)

0,01 – 0,20

Zinco (mg/l Zn)

<0,07 – 1,70

Boro (mg/l B)

0,1 – 2,6

Ferro (mg/l Fe)

0,2 – 1,4

Selénio (mg/l Se)

<0,003 – 0,020

Alumínio (mg/l Al)

<1,0 – 22,0

Carbono Orgânico Total (COT) (mg/l)

140,0 – 170,0

Azoto Amoniacal (mg/l NH4)

<0,2 – 50,4

Azoto Total (mg/l N)
Fósforo Total (mg/l P)
Nitratos (mg/l NO3)

3,3 – 73,0
<2,0 – 5,6
27,0 – 35,0

Nitritos (mg/l NO2)
Sulfatos (mg/l SO4)
Hidrocarbonetos Totais (mg/l)
Óleos e Gorduras (mg/l)
Cloro residual total (mg/l Cl2)
Temperatura (ºC)

<0,02 – 3,6
18,0 – 38,0
<2,0 – 140,0
11,0 – 137,0
0,0 – 0,5
16 - 41

Nota: Na tabela o “<” antes do valor significa que o valor obtido é inferior ao limite de quantificação ou de deteção

No caso de efluentes líquidos que sofrem tratamento em ETAR da empresa, para descarga
no meio hídrico, as gamas de valores encontradas são as seguintes:
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Caracterização de efluentes líquidos nas empresas STV com ultimação
(descarga em meio hídrico) - Gama de valores
Parâmetro
Gama de valor
pH (escala Sorensen)

7,0 – 8,6

Carência bioquímica de oxigénio (CBO5) (mg/l O2)

<3,0 – 46

Carência química de oxigénio (CQO) (mg/l O2)

34,0 – 255,0

Sólidos suspensos totais (SST) (mg/l)

2,6 – 200

Detergentes aniónicos (mg/l)

<0,1 – 0,6

Cor na diluição 1:20

mg/l PtCo
Visibilidade

Azoto Total (mg/l N)
Fósforo Total (mg/l P)

<5,0 – 12,0
Não visível
<2,3 – 17,0
0,6 – 5,1

Nota: Na tabela o “<” antes do valor significa que o valor obtido é inferior ao limite de quantificação ou de deteção

De referir que, para além dos parâmetros acima, algumas das empresas que estão sujeitas
ao Registo de Emissões e Transferências de Poluentes (PRTR), dando cumprimento ao
Regulamento CE 166/2006, de 18 de janeiro, efetuam também análise a outros parâmetros
específicos, como por exemplo, hidrocarbonetos aromáticos polinucleares (HAP), BTEX
(benzeno, etilbenzeno, tolueno e xileno), eteres difenilicos bromados (PBDE), Ftalato de di(2-etil-hexilo) – DEHP, nonilfenóis e nonilfenóis etoxilados ou octilfenóis e octilfenóis
etoxilados. As gamas de valores encontradas, para este tipo de parâmetros:
Caracterização de efluentes líquidos nas empresas STV com ultimação Gama de valores
Parâmetro
Gama de valor
Haletos Orgânicos Adsorvíveis (AOX) (mg/l Cl)
Benzeno (µg/l)

0,14 – 0,58
<1 - 10

Etilbenzeno (µg/l)

<1 - 10

Tolueno (µg/l)
Xileno (µg/l)
HAP:

<1 - 10
<2 - 10

Fluoranteno (µg/l)
Benzo[a]pireno (µg/l)
Benzo[b]fluoranteno (µg/l)
Benzo[k]fluoranteno (µg/l)
Benzo[ghi]pirileno (µg/l)
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)

<0,01 – 11,50
0,005
0,005 – 0,03
<0,005
0,005 – 0,03
<0,01

Éteres difenilicos bromados (PBDE):
Decabromobifeniléter (µg/l)
Heptabromobifeniléter (µg/l)
Hexabromobifeniléter (µg/l)

<0,1 - 5
<0,01 – 0,05
< 0,05

Nota: Na tabela o “<” antes do valor significa que o valor obtido é inferior ao limite de quantificação ou de deteção

(continua)

Página 14 de 52
junho 2012

Estudo das dificuldades das empresas do setor têxtil e
vestuário no cumprimento de legislação ambiental (M2b)
By Citeve
(continuação)

Caracterização de efluentes líquidos nas empresas STV com ultimação Gama de valores
Parâmetro
Gama de valor
Octabromobifeniléter (µg/l)
Pentabromobifeniléter (µg/l)
Tetrabromobifeniléter (µg/l)
Nonabromobifeniléter (µg/l)

< 0,05
< 0,05
< 0,05
<0,01 – 0,1

Nonilfenóis e nonilfenóis etoxilados
4-Nonilfenol (µg/l)
4-Nonilfenol-mono-etoxilado (µg/l)
4-Nonilfenol-di-etoxilado (µg/l)

Ftalato de di-(2-etil-hexilo) – DEHP (µg/l)
Octilfenóis e octilfenóis etoxilados
4-Octilfenol (µg/l)
4-Tert-octilfenol (µg/l)
4-Octilfenol-mono-etoxilado (µg/l)
4-Octilfenol-di-etoxilado (µg/l)

<0,3 – 8,70
<0,3 – 180,0
<0,3 – 70,0
<1,0 – 3,0
<0,3 – 1,2
0,1 – 0,3
<0,3 – 0,60
0,1 – 1,0

Nota: Na tabela o “<” antes do valor significa que o valor obtido é inferior ao limite de quantificação ou de deteção

2.4. Efluentes gasosos
Nas empresas têxteis e do vestuário os efluentes gasosos podem ter origem no processo
produtivo ou nos processos auxiliares. Relativamente ao processo produtivo os efluentes
gasosos são gerados essencialmente nas etapas de acabamento mas, também de tinturaria
e estamparia, em processos como secagem, ramulagem, gasagem, calandragem,
polimerização, compactação (Sanfor), etc.. e ainda na tecelagem, neste caso, no processo
de encolagem.
No que diz respeito aos processos auxiliares, a origem deve-se essencialmente às caldeiras
(de vapor e termofluído), mas também a outras fontes como, por exemplo, geradores de
emergência. Para além destes processos auxiliares convém referir o processo de cogeração,
muitas vezes presente nas empresas têxteis.
De referir também que alguns equipamentos produtivos (como por exemplo, os secadores e
as râmulas) podem ser abastecidos com vapor ou termofluído, fornecidos pelas caldeiras,
ou estarem equipados com queimadores próprios (combustão direta).
A maioria das caldeiras usadas nas empresas têxteis e de vestuário usam como combustível
o gás natural, embora ainda se encontrem algumas caldeiras que usam a nafta ou o GPL.
Nos equipamentos produtivos com combustão direta é normalmente usado gás natural ou
GPL.
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Os parâmetros normalmente medidos, para caracterização dos efluentes gasosos, nos
processos com combustão, são partículas, monóxido de carbono (CO), compostos orgânicos
voláteis (COV), óxidos de azoto (NOx) e óxidos de enxofre (SO2), este último parâmetro é
normalmente caracterizado se for usada nafta como combustível. Nos restantes processos
são controlados normalmente os parâmetros partículas (quando são processos sem água ou
artigo seco) e os COV. Podem, no entanto, ser caracterizados outros parâmetros, em função
do tipo de processo realizado ou por solicitação das entidades competentes.
Em termos de efluentes gasosos podem-se ainda considerar as substâncias com efeito
estufa, nomeadamente o dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) e os
gases fluorados.
No que diz respeito à caracterização do efluente gasoso, as fontes fixas de emissão são
analisadas em termos de concentração dos parâmetros e de caudais mássicos emitidos,
sendo os valores muito variáveis em função do tipo de equipamento e das condições do
processo. Nas tabelas seguintes apresentam-se algumas gamas de valores, para
parâmetros determinados nas empresas do STV da amostra em análise, para alguns dos
equipamentos mais relevantes.

Parâmetro
Partículas

Caracterização de efluentes gasosos – Caldeira
Gama de valores
Concentração
Caudal mássico
(mg/Nm3)
(kg/h)
0,2 – 115,4
0,00002 – 0,2

Óxidos de azoto (NOX)

37,0 – 315,2

0,004 – 1,3

Monóxido de carbono (CO)

0,6 – 1.147,0

0,00009 – 6,6

<1,0 – 93,8
<2,0 – 3,2

0,0001 – 0,3
0,009 – 0,03

Compostos Orgânicos Voláteis (COV)
Dióxido de enxofre (SO2)

Nota: Na tabela o “<” antes do valor significa que o valor obtido é inferior ao limite de quantificação ou de deteção

Parâmetro
Partículas

Caracterização de efluentes gasosos – Râmula
Gama de valores
Concentração
Caudal mássico
(mg/Nm3)
(kg/h)
<0,04 – 168,0
0,00029 – 0,5

Óxidos de azoto (NOX)

0,8 – 246,0

0,003 – 11,3

Monóxido de carbono (CO)

<0,1– 969

0,00005 – 6,10

Compostos Orgânicos Voláteis (COV)
Compostos Orgânicos Voláteis não
metânicos (COVNM)
Dióxido de enxofre (SO2)

0,4 – 1.268

0,0005 – 2,0

1 - 11

0,01 – 0,07

<0,3 – 2,9

0,0001 – 0,02

Nota: Na tabela o “<” antes do valor significa que o valor obtido é inferior ao limite de quantificação ou de deteção
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Parâmetro
Partículas

Caracterização de efluentes gasosos – Secador
Gama de valores
Concentração
Caudal mássico
(mg/Nm3)
(kg/h)
0,2 – 16,3
0,000077 – 0,041

Óxidos de azoto (NOX)

<2,0 – 20

0,002 – 0,05

Monóxido de carbono (CO)

0,3 – 173

0,00006 – 0,8

Compostos Orgânicos Voláteis (COV)
Compostos Orgânicos Voláteis não
metânicos (COVNM)

0,7 – 45,2

0,0006 – 0,2

2,0 – 3,0

0,0023 – 0,003

Nota: Na tabela o “<” antes do valor significa que o valor obtido é inferior ao limite de quantificação ou de deteção

Parâmetro
Partículas

Caracterização de efluentes gasosos – Tumbler
Gama de valores
Concentração
Caudal mássico
3
(mg/Nm )
(kg/h)
2,0 – 60,0
0,004 – 0,5

Óxidos de azoto (NOX)

2,0 – 7,0

0,002 – 0,03

Monóxido de carbono (CO)

<1,0 – 30,0

0,001 – 0,1

Compostos Orgânicos Voláteis (COV)

1,0 – 297,5

0,002 – 2,0

Nota: Na tabela o “<” antes do valor significa que o valor obtido é inferior ao limite de quantificação ou de deteção

Parâmetro
Partículas

Caracterização de efluentes gasosos – Gaseadeira
Gama de valores
Concentração
Caudal mássico
(mg/Nm3)
(kg/h)
1,6 – 67,0
0,009 – 0,2

Óxidos de azoto (NOX)
Monóxido de carbono (CO)
Compostos Orgânicos Voláteis (COV)

Parâmetro
Partículas

0,02 – 230,0

0,000099 – 0,14

0,01 – 2.600,0

0,00015 – 1,6

2,0 – 124,0

0,006 – 0,1

Caracterização de efluentes gasosos – Encoladeira
Gama de valores
Concentração
Caudal mássico
(mg/Nm3)
(kg/h)
<0,2 – 17,0
0,0003 – 0,14

Compostos Orgânicos Voláteis (COV)

1,0 – 31,9

0,002 – 0,2

Nota: Na tabela o “<” antes do valor significa que o valor obtido é inferior ao limite de quantificação ou de deteção
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Caracterização de efluentes gasosos – Cogeração (motores de ciclo otto, a
gás natural, com potência inferior a 20MWth)
Gama de valores
Concentração
Caudal mássico
Parâmetro
(mg/Nm3)
(kg/h)
Partículas
<0,3 – 67
<0,001 – 0,9
Óxidos de azoto (NOX)

56,0 – 972,6

1,7 – 7,9

Monóxido de carbono (CO)

243,4 – 926,0

2,9 – 13,3

Compostos Orgânicos Voláteis (COV)
Compostos Orgânicos Voláteis não
metânicos (COVNM)
Metano (CH4)

129,7 – 570,6

1,1 – 3,0

5,7 – 501,5

0,1 – 2,8

43,5 – 445,2

0,2 – 2,2

Nota: Na tabela o “<” antes do valor significa que o valor obtido é inferior ao limite de quantificação ou de deteção

2.5. Resíduos
Os resíduos são um aspeto ambiental relevante no STV, uma vez que são gerados em todas
as etapas do processo produtivo e ainda nos processos auxiliares. Para além dos resíduos
considerados industriais são ainda gerados resíduos similares a domésticos, resultantes da
atividade humana.
Nos processos produtivos do STV são genericamente gerados resíduos têxteis, resíduos
específicos de alguns processos (por exemplo, papel e plástico nas mesas de corte) e
resíduos de embalagens, que podem ser em cartão, plástico, têxtil, metal e madeira.
Nos processos auxiliares de manutenção são normalmente geradas sucatas (restos de
máquinas, equipamentos, peças, acessórios, etc.), a maioria em metal, óleos usados,
lâmpadas, pilhas e baterias e absorventes têxteis contaminados. Nos armazéns, de matériaprima, produto acabado e de produtos químicos, são gerados essencialmente resíduos de
embalagens (em cartão, plástico, têxtil, metal e madeira). Nos laboratórios de apoio à
produção são normalmente gerados resíduos têxteis (amostras usadas nos ensaios) e
resíduos de embalagens dos produtos químicos usados.
Além disso, em toda a empresa são ainda gerados resíduos de papel (folhas de papel,
revistas, jornais, catálogos, etc.), toner usado, resíduos de equipamento elétrico e
eletrónico (REEE) e os resíduos similares a urbanos resultantes da atividade humana. Nas
empresas com cantina ou refeitório são gerados resíduos resultantes da preparação e restos
de comida.
Os resíduos gerados são classificados de acordo com a lista europeia de resíduos (LER),
definida na Portaria 209/2004. Na tabela seguinte apresentam-se alguns exemplos dos
resíduos mais comuns no STV, classificados segundo o código LER. Os códigos com “*”
significam que o resíduo em causa é classificado como perigoso:
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Exemplos de resíduos gerados no STV
Tipo de resíduo
Resíduos de fibras têxteis não processadas: essencialmente restos de
fibras que não foram sujeitas a qualquer processamento
Resíduos de fibras têxteis processadas: incluem restos de fibras, fios,
tiras de malha e tecido, cotão, desperdícios, fibras retidas nos filtros das
máquinas, etc.
Resíduos de embalagens de papel e cartão: cones de fio, tubos dos rolos
de malha e tecido, embalagens de acondicionamento de diversos
materiais, desde material de escritório a corantes, etc.
Resíduos de embalagens de plástico: embalagens de produtos químicos,
cones de fio, tubos de rolos de malha e tecido, embalagens de
acondicionamento de diversos materiais, como sejam sacas plásticas,
filme, paletes danificadas, etc.
Resíduos de embalagens de madeira: essencialmente paletes danificadas
e caixas de madeira para acondicionamento de máquinas ou peças de
máquinas
Resíduos de embalagens de metal: cintas e arames dos fardos de
algodão
Resíduos de embalagens têxteis: usados, por exemplo, nos fardos de
algodão
Papel e cartão: diferentes materiais em papel, por exemplo folhas de
papel, revistas, jornais, catálogos, etc. e papel gerado nas mesas de
corte
Plástico: gerado, por exemplo, nas mesas de corte
Óleos usados: óleos de motor e resultantes da lubrificação de máquinas
e equipamentos
Metais: essencialmente sucata que inclui restos de peças metálicas de
máquinas, equipamentos, peças, acessórios, arames, etc.
Lâmpadas fluorescentes
Pilhas e baterias
Resíduos de equipamento elétrico e eletrónico: restos de máquinas e
equipamentos com componentes eletrónicas
Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de
proteção contaminados
Resíduos similares a urbanos resultantes da atividade humana
Tonner usados

Código LER
04 02 21
04 02 22

15 01 01

15 01 02

15 01 03
15 01 04
15 01 09
20 01 01
20 10 39
13 02 08 *
20 01 40
20 01 21 *
20 01 33 *
20 01 35 *
15 02 02 *
20 03 99
08 03 17 *

As empresas que possuem sistemas de tratamento de água e/ou de efluentes líquidos (ETA
e/ou ETAR) podem ainda gerar resíduos específicos resultantes desses tratamentos, como
por exemplo, lamas e areia e carvão ativado dos filtros.
Nas empresas que possuem apoio médico e de enfermagem podem ainda ser gerados
resíduos semelhantes aos resíduos hospitalares, como por exemplo, compressas e pensos.
A quantidade de resíduos produzidos nas empresas do STV é muito variável, uma vez que
depende da dimensão das empresas e das etapas envolvidas no processo produtivo. Assim,
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poderemos ter valores de produção de resíduos que podem oscilar entre 29 e 740 ton /ano.
Dos resíduos produzidos a sua maioria são resíduos classificados como não perigosos.
Resíduos gerados no STV
Gama de valores
Quantidade anual de resíduos gerados
Peso relativo de resíduos perigosos gerados

29 - 740 (ton /ano)
0,2 - 6,0 (%)

Peso relativo de resíduos não perigosos gerados

94,0 - 99,8 (%)

De um modo geral, existe triagem de resíduos nas empresas do STV, embora o grau de
triagem possa variar, sendo que existem empresas já com processos bastante
desenvolvidos e outras que fazem apenas triagem dos resíduos mais comuns, como sejam
papel e cartão, plástico, metal e óleos usados. Após triagem, os resíduos seguem para o seu
destino final recorrendo a operadores de resíduos autorizados ou licenciados para o efeito.
Quanto ao tipo de destino dos resíduos, considerando a amostra em análise, verifica-se que
79% dos resíduos são encaminhados para valorização, que inclui reciclagem, reutilização,
valorização energética e o mais comum, armazenamento com vista a valorização e apenas
os restantes 21% encaminhados para eliminação, essencialmente colocação em aterro.

Destino de resíduos

21%

79%

Valorização

Eliminação

2.6. Ruído ambiental
O ruído ambiental, ou seja, o ruído emitido para o exterior, é um aspeto ambiental
relevante em todo o setor têxtil e do vestuário, embora seja mais crítico em empresas com
determinadas etapas produtivas, como sejam, a fiação, tecelagem e ultimação,
essencialmente devido aos equipamentos auxiliares, assim como em cogerações. Assim, as
fontes de ruído variam em função das etapas produtivas existentes numa empresa (fiação,
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tecelagem, tricotagem, tinturaria, estamparia, acabamentos e confeção), incluindo a
cogeração, mas tipicamente poderemos considerar as seguintes:
•

Funcionamento das caldeiras

•

Funcionamento dos sistemas de ar comprimido

•

Funcionamento de sistemas de aspiração/ despoeiramento

•

Funcionamento de sistemas de ar condicionado e chillers

•

Funcionamento dos sistemas de entrada e saída de ar

•

Funcionamento dos equipamentos associados a cada processo

•

Estações de tratamento de água e águas residuais

•

Circulação de empilhadores e outros veículos nas áreas exteriores da empresa

Os equipamentos produtivos normalmente, por si só, não são a fonte mais relevante,
principalmente quando a estrutura do edifício tem um bom isolamento sonoro e as portas e
janelas exteriores são mantidas em bom estado de conservação e, durante o período de
laboração, sempre fechadas, uma vez que, o ruído emitido para o exterior da empresa,
propaga-se principalmente através de aberturas (portas abertas, janelas partidas, etc.).

2.7. Melhores técnicas disponíveis (MTD)
A Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) para o setor têxtil têm por base o documento de
referência BREF - Reference Document on Best Available Techniques for the Textiles
Industry publicado no Jornal Oficial 170, de 19 de Julho de 2003.
As empresas que estão sujeitas à obtenção de licença ambiental, ou seja, aquelas que são
abrangidas pelo Decreto-Lei 173/2008, de 26 de Agosto (Diploma PCIP – prevenção e
controlo integrado de poluição), têm a obrigatoriedade de possuir MTD implementadas.
De qualquer forma, pode dizer-se que independentemente da sua dimensão ou ramo de
atividade, qualquer empresa do STV possui MTD implementadas, mesmo não existindo
obrigatoriedade legal, uma vez que estas abrangem desde simples práticas de gestão até
investimentos consideráveis em equipamentos específicos.
Seguidamente apresenta-se listagem de MTD aplicáveis ao STV, com o respetivo grau de
implementação avaliado em 3 níveis:
•

A: alta implementação (técnica de utilização generalizada)

•

M: média implementação (técnica de utilização moderada)

•

B: baixa implementação (técnica raramente utilizada)

Considera-se ainda para as situações que não se possui informação a terminologia SI (sem
informação).
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Nível de implementação de MTD no STV
Boas práticas de gestão gerais
Treino e educação do pessoal.
Definição de procedimentos bem documentados relativos à manutenção do
equipamento.
Definição de procedimentos bem documentados relativos ao armazenamento,
manuseamento, dosagem e utilização de produtos químicos.
Monitorização das entradas e saídas do processo, para identificar as opções e
prioridades para melhorar o desempenho ambiental e económico.
Inspeção periódica e avaliação das receitas.
Otimização da calendarização da produção.
Utilização de água de elevada qualidade nos processos a húmido.
Sistemas de controlo automático dos parâmetros do processo (por exemplo,
temperatura, nível de banho, alimentação de produtos químicos).
Controlo dos níveis de consumo de água (incluindo a monitorização).
Redução do consumo de água.
Otimização da utilização de energia (por exemplo, isolamento térmico de tubagens,
válvulas, tanques e máquinas, separação das correntes de águas residuais quentes
das frias e recuperação de calor da corrente quente).
Procurar estabelecer colaborações com parceiros a montante na cadeia têxtil, de
modo a criar uma cadeia de responsabilidade ambiental para os têxteis.
Estabelecer algum tipo de esquema de certificação de qualidade, de modo que a
fábrica de acabamento possa ter a informação apropriada sobre os tipos e
quantidades de contaminantes introduzidos no produto têxtil ao longo do
processamento têxtil.
Implementação de sistemas de gestão ambiental e boa gestão interna.

A
A
A
A
B
A
A
M
A
A
A
B

B
M

Nota: A: alta implementação (técnica de utilização generalizada); M: média implementação (técnica de utilização moderada);
B: baixa implementação (técnica raramente utilizada); SI: sem informação

Nível implementação MTD - boas práticas
de gestão gerais
70%

64%

60%
50%
40%
30%
21%
20%

14%

10%
0%
0%
A

M

B

SI

Verifica-se assim, que no que diz respeito à implementação de MTD relacionadas com
práticas de gestão, 64% das MTD estão já amplamente generalizadas no setor.
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Nível de implementação de MTD no STV
Fibras
Informação sobre as matérias-primas têxteis disponibilizada pelo fornecedor (deve
incluir não só as características técnicas do substrato têxtil, mas também o tipo e
quantidade de agentes de preparação e gomas, de monómeros residuais, de metais e
biocidas.
Minimização dos resíduos de pesticidas das fibras de lã evitando o processamento de
lã contaminada com estes produtos. Na falta de tal informação do fornecedor, devem
ser analisadas amostras para confirmar o seu conteúdo em pesticidas.
Substituição de óleos minerais. Os compostos alternativos têm um alto nível de
biodegradabilidade ou, pelo menos, de eliminação por via biológica, são também
menos voláteis e termicamente mais estáveis.
Combinação de técnicas de baixos aditivos, tais como o pré-molhamento dos fios
urdidos ou a fiação compacta, com uma seleção direcionada das gomas ajuda a
reduzir o impacte ambiental do processo de desencolagem.
Utilização de substâncias rapidamente biodegradáveis ou elimináveis por via biológica.
Utilização de poliacrilatos de última geração - são altamente eficientes e exigem
menos aditivos, podendo ser completa e facilmente retirados do tecido.
Fibras artificiais: selecionar materiais tratados com agentes de preparação de baixa
emissão e biodegradáveis/elimináveis por via biológica.
Utilização de algodão de proveniente de agricultura biológica.
Utilização de fibras PES que podem ser tingidas sem as substâncias inertes de suporte
(carriers), tais como as fibras de poliéster de tereftalato de politrimetileno (PTT).

B

SI

M

SI
M
SI
M
B
A

Nota: A: alta implementação (técnica de utilização generalizada); M: média implementação (técnica de utilização moderada);
B: baixa implementação (técnica raramente utilizada); SI: sem informação

Nível implementação MTD - fibras
45%
40%
33%

35%

33%

30%
22%

25%
20%
15%

11%

10%
5%
0%
A

M

B

SI

Relativamente às MTD relacionadas com as fibras o grau de implementação é menor, sendo
que para um terço das MTD identificadas, não foi possível obter informação acerca da sua
implementação.
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Nível de implementação de MTD no STV
Produtos químicos
Sempre que for possível efetuar o processo desejado sem a utilização de produtos
químicos, o seu uso deve ser completamente evitado.
Adotar-se uma abordagem baseada no risco para selecionar os produtos químicos e o
seu modo de utilização de modo a assegurar o menor risco global.
Substituição de substâncias perigosas com vista à redução do impacte ambiental de
determinado processo.
Na seleção de tensoativos optar pelos que são facilmente biodegradáveis ou
elimináveis, evitando a utilização de alguns mais problemáticos como os alquilfenol
etoxilados (APEO) e nonilfenol etoxilados (NFE).
Evitar, sempre que possível a utilização de agentes complexantes. Quando a sua
utilização é necessária, optar por compostos alternativos facilmente biodegradáveis
ou, pelo menos, elimináveis por via biológica e que não contêm azoto nem fósforo na
sua composição.
Evitar a utilização de agentes antiespuma baseados em óleos minerais.
Instalar sistemas automatizados de doseamento e débito que medem as quantidades
exatas necessárias de produtos químicos e auxiliares e os debitam diretamente para
as várias máquinas através de sistemas de tubagens sem contacto humano.
Redução do número de corantes utilizando sistemas tricromáticos.
Utilizar sistemas automatizados para o doseamento e débito dos corantes, utilizando
somente a operação manual para corantes utilizados pouco frequentemente.
Em linhas contínuas longas, em que o volume morto da linha de distribuição é
comparável ao volume do foulard, preferir estações automatizadas descentralizadas,
que não efetuam uma pré-mistura dos diferentes produtos químicos com os corantes
antes do processo.

A
A
A
M

A
A
A
M
A

B

Nota: A: alta implementação (técnica de utilização generalizada); M: média implementação (técnica de utilização moderada);
B: baixa implementação (técnica raramente utilizada); SI: sem informação

Nível implementação MTD - produtos
químicos
70%

70%

60%
50%
40%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
A

M

B

SI

Quanto às MTD relacionadas com produtos químicos a sua maioria está amplamente
implementada no STV.

Página 24 de 52
junho 2012

Estudo das dificuldades das empresas do setor têxtil e
vestuário no cumprimento de legislação ambiental (M2b)
By Citeve

Nível de implementação de MTD no STV
Pré-tratamento
Utilização de tecidos de malha processados com lubrificantes hidrossolúveis e
biodegradáveis em vez dos lubrificantes convencionais baseados em óleos minerais.
Etapa de lavagem em tecidos de malha de fibras sintéticas deve ser efetuada antes
da fixação térmica (de modo a remover os lubrificantes e evitar a sua libertação sob a
forma de emissões para a atmosfera).
Remover os óleos insolúveis em água por lavagem com solvente orgânico,
conjuntamente com a instalação de circuito para a destruição dos poluentes
persistentes.
Selecionar matéria-prima com técnicas de baixos aditivos (por exemplo, prémolhagem dos fios da teia) e gomas elimináveis por via biológica.
Combinar o branqueamento com peróxido em meio alcalino com a lavagem em
contracorrente de modo a reduzir o consumo de água, de energia e de produtos
químicos.
Combinar a desengomagem/lavagem e o branqueamento numa etapa única.

B
B

B
A
B
B

Recuperação e reutilização dos encolantes por ultrafiltração.

B

Recuperação e reutilização do álcali da água de enxaguamento da mercerização.

B

Utilizar preferencialmente peróxido de hidrogénio como agente de branqueamento.

A

Combinação da desencolagem/fervura e branqueamento numa etapa única em
tecidos de algodão.

A

Lavagem enzimática.
Substituição de hipoclorito de sódio e cloro nas operações branqueamento.
Minimização do consumo de agentes complexantes no branqueamento com peróxido
de hidrogénio.
Otimização do tratamento prévio no fio de algodão.

M
A
A
A

Nota: A: alta implementação (técnica de utilização generalizada); M: média implementação (técnica de utilização moderada);
B: baixa implementação (técnica raramente utilizada); SI: sem informação

Nível implementação MTD - prétratamento
50%

50%
45%

43%

40%
35%
30%
25%
20%
15%
7%

10%
5%

0%

0%
A

M

B

SI

Relativamente às MTD relacionadas com pré-tratamento, verifica-se que metade é aplicada
com regularidade pelas empresas do setor.
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Nível de implementação de MTD no STV
Tingimento
No tingimento com corantes dispersos, cuba e sulfurosos, utilização de receitas de
tingimento que contenham agentes dispersantes facilmente bioelimináveis.
Efetuar o enxaguamento a quente.
Substituir o silicato de sódio no tingimento por foulardagem (pad-batch) dos tecidos
de celulose.
No tingimento contínuo, utilização de banhos com baixo teor de aditivos e
minimização do volume do balseiro de imersão.
No tingimento contínuo com adoção de sistemas de alimentação em que os produtos
químicos são distribuídos em tubagens distintas, sendo apenas misturados
imediatamente antes de serem alimentados ao aplicador.
No tingimento contínuo, medição da quantidade de banho de tingimento consumida
relativamente à quantidade de tecido processado (peso específico). Os valores
resultantes são processados automaticamente e utilizados para a preparação do
próximo lote de características comparáveis.
No tingimento contínuo, utilização de processos de tingimento rápidos em que o
banho do corante é preparado na altura em várias etapas em vez de ser preparado
para toda a partida antes de iniciar o tingimento.
No tingimento contínuo lavagem em contracorrente e redução do arrastamento.
No tingimento descontínuo, utilização de máquinas com controladores automáticos do
volume de enchimento, sistemas indiretos de aquecimento/refrigeração, sistemas de
ventilação e portas que minimizem as perdas de vapores.
No tingimento descontínuo, seleção de máquinas que melhor se adequam ao tamanho
da partida a ser processada.
No tingimento descontínuo selecionar novas máquinas atendendo à relação de banho
baixa ou ultra baixa.
No tingimento descontínuo selecionar novas máquinas que permitam a separação do
substrato e do banho no próprio processo.
No tingimento descontínuo selecionar novas máquinas que permitam a separação
interna entre o banho de processo e o banho de lavagem.
No tingimento descontínuo selecionar novas máquinas que permitam a extração
mecânica do banho de modo a reduzir o arrastamento e melhorar a eficiência de
lavagem.
No tingimento descontínuo selecionar novas máquinas que permitam reduzir a
duração do ciclo.
No tingimento descontínuo, substituição do método de enxaguamento por transbordo
por métodos de drenagem e enchimento ou “enxaguamento inteligente” para tecidos.
No tingimento descontínuo reutilização da água de enxaguamento ou reutilização do
banho de tingimento.
No tingimento descontínuo, utilização de corantes reativos de alta fixação e baixo teor
de sal.
No tingimento descontínuo com corantes reativos evitar a utilização de detergentes e
de agentes complexantes nas etapas de enxaguamento e neutralização após o
tingimento através da aplicação de enxaguamento a quente integrado com um
sistema de recuperação.
Nos tingimentos com corantes sulfurosos, utilização de corantes isentos de enxofre ou
corantes com um teor de sulfuretos inferior a 1%.
Nos tingimentos com corantes sulfurosos, substituição do sulfureto de sódio por
agentes redutores isentos de enxofre ou por ditionito de sódio.
Nos tingimentos com corantes sulfuroso, utilização da quantidade de agente redutor
estritamente necessário para reduzir o corante.
No tingimento com corantes sulfurosos, utilização de peróxido de hidrogénio como
oxidante preferencial.
No tingimento com corante disperso, utilização de fibras de poliéster que se possam
tingir sem carriers.

SI
M
B
M
M

M

B
A
A
A
A
SI
SI
A
A
A
B
A

A

A
B
B
B
A
(continua)
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Nível de implementação de MTD no STV
Tingimento
No tingimento com corante disperso, tingimento a alta temperatura, sem carriers.

A

No tingimento com corante disperso, substituir os carriers convencionais (baseados
em compostos aromáticos clorados, como o-fenilfenol, bifenilo e outros
hidrocarbonetos aromáticos) por compostos à base de benzilbenzoato e Nalquilftalimida.
No tingimento com corante disperso, substituição do ditionito de sódio por agentes
redutores baseados em derivados do ácido sulfínico ou utilização de corantes
dispersos que possam ser removidos em meio alcalino por solubilização hidrolítica em
vez de redução.
No tingimento de lã, substituir os corantes de crómio por corantes reativos ou utilizar
métodos de teor ultra baixo de crómio.

B

SI

SI

Nota: A: alta implementação (técnica de utilização generalizada); M: média implementação (técnica de utilização moderada);
B: baixa implementação (técnica raramente utilizada); SI: sem informação

Nível implementação MTD - tingimento
45%

43%

40%
35%
30%
25%
25%
20%
14%
15%
7%

10%
5%
0%
A

M

B

SI

As MTD relacionadas com os processos de tingimento possuem também um bom nível de
implementação, sendo que apenas para uma pequena parte não foi possível obter
informação acerca da sua aplicação.
Nível de implementação de MTD no STV
Estamparia
Utilização de estamparia digital.
Minimização do volume da pasta de estampagem na técnica de quadro rotativo
através de minimização do volume dos sistemas de fornecimento.
Recuperação da pasta de estampagem do sistema de fornecimento no final de cada
partida, na técnica de quadro rotativo.
Reciclagem da pasta de estampagem residual, na técnica de quadro rotativo.

B
M
M
M

Redução do consumo de água nas operações de limpeza.

B

Utilização de máquinas de estampagem por jato de tinta para a produção de
pequenas partidas para tecidos lisos.

SI
(continua)
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Nível de implementação de MTD no STV
Estamparia
Utilização de máquinas de estampagem por jato de tinta digital para a estampagem
de tecidos de elevada gramagem.
Evitar a utilização de ureia na estampagem com corante reativo (com adição
controlada de humidade, aplicada pela técnica de espuma ou aspersão de vapor de
água).
Método de estampagem em duas fases com corante reativo.
Na estampagem com pigmentos,
formaldeído.
Na estampagem com pigmentos,
orgânicos voláteis.
Na estampagem com pigmentos,
(APEO) e bioelimináveis.
Na estampagem com pigmentos,

utilizar agentes ligantes/fixadores com baixo teor de
utilizar espessantes com baixa emissão de carbonos
utilizar pastas isentas de alquilfenoletoxilatos

SI
SI
SI
M
M
B

utilizar pastas com teor reduzido de amoníaco.

B

Nota: A: alta implementação (técnica de utilização generalizada); M: média implementação (técnica de utilização moderada);
B: baixa implementação (técnica raramente utilizada); SI: sem informação

Nível implementação MTD - estamparia
38%

40%
35%

31%

31%

30%
25%
20%
15%
10%
5%

0%

0%
A

M

B

SI

No caso da estamparia, para 31% das MTD identificadas não foi possível obter informação
pelo que não se pode concluir quanto ao nível de implementação nas empresas. De referir
que 38% das MTD apresentam já uma aplicação moderada.
Nível de implementação de MTD no STV
Acabamento
No amaciamento, aplicação dos amaciadores com cilindros compressores ou com
sistemas de aplicação por spray ou de espuma, em vez de efetuar este tratamento
por esgotamento direto na máquina de tingimento descontínuo.
Minimização do efluente final com a utilização de técnicas de aplicação mínima ou
redução do volume dos balseiros de foulardagem.
Minimização do efluente final com a reutilização dos banhos de foulardagem.
Minimização do consumo de energia da râmula com a utilização de equipamento de
remoção mecânica da água para reduzir o teor de água do tecido à entrada.

B
B
B
A
(continua)
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Nível de implementação de MTD no STV
Acabamento
Minimização do consumo de energia da râmula com a otimização do fluxo de exaustão
de ar.
Minimização do consumo de energia da râmula com a instalação de sistemas de
recuperação de calor.
Minimização do consumo de energia da râmula com a instalação de sistemas de
isolamento.
Minimização do consumo de energia nas râmulas com a manutenção otimizada dos
queimadores.
Utilização de receitas otimizadas de baixa emissão para a atmosfera.
No tratamento easy-care, utilização de agentes de reticulação isentos ou de baixo
teor de formaldeído.
No tratamento anti traça, minimizar o derramamento durante a aplicação e transporte
do agente anti traça.
No tratamento anti traça, assegurar que se atinge 98% de eficiência.
No tratamento anti traça, quando se adiciona o agente no banho de tingimento,
assegurar um pH <4,5 no final do processo e, caso não seja possível, aplicar o agente
de resistência a insetos numa etapa separada com reutilização do banho.
No tratamento anti traça, selecionar produtos auxiliares de tingimento que não
exerçam ações de retardamento na absorção (exaustão) do agente de resistência a
insetos durante o processo de tingimento.
No tratamento anti traça do fio produzido através de secagem por centrifugação,
combinar o pós-tratamento ácido e reutilizar o banho de enxaguamento na próxima
etapa de tingimento.
No tratamento anti traça do fio produzido através de secagem por centrifugação,
aplicar um sobre tratamento proporcional de 5% do peso do fio.
No tratamento anti traça na produção de fibra tingida em rama/fio, utilizar sistemas
de aplicação de baixo volume.
No tratamento anti traça na produção de fibra tingida em rama/fio, reciclar o banho
de processo de baixo volume e utilizar processos concebidos especificamente para
remover a substância ativa o banho de processo gasta.
No tratamento anti traça na produção de fio tingido, minimizar as emissões dos
processos de tingimento que não são efetuados em condições ótimas para a absorção
do agente anti traça.
No tratamento anti traça na produção de fio tingido, utilizar máquinas de aplicação de
baixo volume semicontínuas ou centrífugas modificadas.
No tratamento anti traça na produção de fio tingido, reciclar o banho de processo de
baixo volume e utilizar processos concebidos especificamente para remover a
substância ativa o banho de processo gasta.

M
M
A
M
A
A
SI
SI
SI

SI

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI

Nota: A: alta implementação (técnica de utilização generalizada); M: média implementação (técnica de utilização moderada);
B: baixa implementação (técnica raramente utilizada); SI: sem informação
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Nível implementação MTD - acabamentos
60%
52%
50%
40%
30%
19%
20%

14%

14%

M

B

10%
0%
A

SI

Relativamente às MTD relacionadas com os processo de acabamento não foi possível obter
informação para a maioria das MTD identificadas, que estão relacionadas essencialmente
com o tratamento anti traça. De qualquer forma, 19% das MTD apresentam uma grande
implementação.
Nível de implementação de MTD no STV
Lavagem
Substituição da lavagem/enxaguamento por transbordo por métodos de
drenagem/enchimento ou técnicas de “lavagem inteligente".
Redução do consumo de água e de energia nos processos contínuos com a instalação
de máquinas de lavar de alta eficiência.
Redução do consumo de água e de energia nos processos contínuos com a introdução
de equipamentos de recuperação de calor.
Na lavagem com solventes, utilização de equipamentos de circuito completamente
fechado quando não é possível evitar a utilização de solventes orgânicos halogenados.

A
M
B
B

Nota: A: alta implementação (técnica de utilização generalizada); M: média implementação (técnica de utilização moderada);
B: baixa implementação (técnica raramente utilizada); SI: sem informação
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Nível implementação MTD - lavagem
50%

50%
45%
40%
35%
30%

25%

25%

25%
20%
15%
10%
5%

0%

0%
A

M

B

SI

Através do gráfico a anterior é possível constar que 50% das MTD relacionadas com a
lavagem apresentam um grau de implementação de alto a moderado.
Nível de implementação de MTD no STV
Tratamento de águas residuais
Tratamento de correntes de águas residuais concentradas, contendo compostos pouco
biodegradáveis, realizado na fonte.
Utilização de tratamentos terciários após o processo de tratamento biológico, tais
como adsorção em carvão ativado.
Tratamentos biológicos, físicos e químicos combinados com adição de carvão ativado
pulverizado e sal de ferro ao sistema de lamas ativadas.
Tratamento dos compostos recalcitrantes com ozono antes do sistema de lamas
ativadas.
Para os corantes azoicos pode ser eficaz na remoção da cor o tratamento anaeróbico
do banho de foulardagem e das pastas de estampagem antes do tratamento aeróbico
subsequente.
Tratamento do efluente numa unidade biológica local de tratamento de águas
residuais.
Tratamento do efluente numa unidade municipal de tratamento de águas residuais.
Tratamento descentralizado no local (ou no exterior) de correntes de águas residuais
selecionadas e separadas individualmente.
Caracterização das diferentes correntes de águas residuais provenientes do processo.
Separação dos efluentes na origem em função do tipo de contaminante e da carga.
Reservar os tratamentos mais apropriados às correntes de águas residuais
contaminadas.
Evitar a introdução de componentes de águas residuais nos sistemas de tratamento
biológico onde possam causar avarias.
Tratar as correntes residuais que contêm uma fração não-biodegradável relevante
com técnicas apropriadas antes, ou em substituição, do tratamento biológico final.
Tratamento anaeróbio das soluções de foulardagem e pastas de estampar.
Utilização da lama proveniente do tratamento de efluentes no fabrico de tijolos ou a
adoção de quaisquer outras vias de reciclagem apropriadas.

B
M
B
B
B
B
A
M
B
M
B
B
B
B
B

Nota: A: alta implementação (técnica de utilização generalizada); M: média implementação (técnica de utilização moderada);
B: baixa implementação (técnica raramente utilizada); SI: sem informação
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Nível implementação MTD - tratamento
de águas residuais
80%

75%

70%
60%
50%
40%
30%
19%
20%
10%

6%
0%

0%
A

M

B

SI

Quanto às MTD relacionadas com o tratamento de águas residuais, é possível verificar que,
na sua maioria estas possuem uma baixa implementação. No entanto, o grau de
implementação baixo está relacionado com o facto da maioria das empresas do STV estar
ligada a sistemas coletivos de tratamento de efluentes, pelo a maior parte das MTD
identificadas não lhes é aplicável.
Na tabela seguinte apresentam-se outras boas práticas identificadas no setor que, embora
não estando definidas no BREF como MTD, são reconhecidas por possuírem benefícios
ambientais e económicos.
Nível de implementação no STV
Outras boas práticas ambientais
Redução da quantidade de resíduos, por exemplo através da utilização de embalagens
de maior volume e reutilizáveis, sempre que possível.
Neutralização do pH de águas residuais com os gases da caldeira ou outros processos
de combustão.
Utilização de enzimas em vez de produtos químicos (branqueamento, desencolagem,
etc.).
Valorização de fibras curtas. Reutilização de fibras curtas para a produção de fios
mais grossos, nos quais o comprimento da fibra não seja importante.
Valorização energética dos resíduos de algodão.
Redução dos resíduos de pedra pomes na lavagem de denim, através da utilização da
lavagem biológica com enzimas.
Uso do sistema CAD/CAM na confeção, para otimização do plano de corte e redução
de resíduos.
Tecnologia de plasma, como o acabamento anti-feltragem.
Substituição da utilização do ácido acético por ácido fórmico ou ácido cítrico.
Substituição do NaOH por CO2.
Tingimento eletroquímico.
Utilização de plasma no pré-tratamento dos têxteis.

A
B
A
M
B
B
M
B
SI
SI
SI
B

Nota: A: alta implementação (técnica de utilização generalizada); M: média implementação (técnica de utilização moderada);
B: baixa implementação (técnica raramente utilizada); SI: sem informação
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3. Nível de cumprimento da legislação
3.1. Água
Em termos de água, a principal legislação diretamente aplicável às empresas do STV, está
relacionada com as captações de água. Assim, a captação de águas, subterrâneas ou
superficiais, constitui nos termos do disposto na Lei 54/2005, Lei 58/2005 e Decreto-Lei
226-A/2007, uma utilização dos recursos hídricos e como tal sujeita à emissão de títulos de
utilização.
No caso de captação de águas quando a potência do sistema de extração for superior a 5
cv, a utilização implica sempre uma autorização, emitida pela ARH competente.
No caso da captação de águas através de equipamentos de extração com potência igual ou
inferior a 5 cv, se a captação vier a ser caracterizada pela entidade licenciadora como tendo
um impacte significativo no estado das águas, a captação está sujeita a autorização, se a
captação for considerada sem impacte significativo, pode ser efetuada apenas uma
comunicação de utilização.
Nas empresas do STV que fizeram parte do presente estudo verificou-se que 100% das
empresas possuem título de utilização de recursos hídricos (vulgarmente designado licença
de captação) ou efetuaram a comunicação de utilização.
De referir também que as captações de água deverão estar equipadas com medidores de
caudal com totalizador, que permitam efetuar leituras regulares do volume total de água
extraído e determinação do consumo específico de água. A maior parte das empresas do
STV, com consumos elevados de água, têm medidores para a água captada.
O Decreto-Lei 97/2008 estabelece o regime económico-financeiro dos recursos hídricos, que
concebe a taxa de recursos hídricos (TRH):
TRH = A + E + I + O + U
A TRH incide sobre o volume de água captada (identificado na fórmula com a letra A) e
águas sujeitas a planeamento público (identificado na fórmula com a letra U), sobre a área
ocupada de terrenos ou de planos de água do domínio público hídrico de estado (DPHE)
(identificado na fórmula com a letra O), sobre a carga contida nas águas residuais
descarregadas nos meios hídricos (identificado na fórmula com a letra E) e sobre a
quantidade extraída de inertes do DPHE (identificado na fórmula com a letra I).
Assim, devido à captação de água e descarga de efluentes líquidos (quando no meio
hídrico), as empresas do STV estão também sujeitas ao pagamento direto da TRH.
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Atendendo ao volume de água captado e à origem da captação, o valor de TRH anual,
considerando as empresas que fazem parte do presente estudo, pode variar entre 420€ e
24.750€.

3.2. Produtos químicos
Os diplomas legais com maior relevância, considerando os produtos químicos usados no
STV, são o Regulamento CE 1907/2006, relativo ao registo, avaliação, autorização e
restrição de substâncias químicas (REACH) e o Regulamento CE 1272/2008, relativo à
classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas (CLP), embora existam
ainda outros documentos legais, nacionais e comunitários, com restrições e limitações de
uso de determinadas substâncias e que podem ser relevantes para o STV.
Assim, considerando os diplomas legais indicados, as empresas do STV devem ter em
atenção os seguintes pontos, em relação aos produtos químicos usados:
•

Fichas de dados de segurança

•

Embalagem e rotulagem dos produtos químicos

•

Restrições aplicáveis aos artigos e processos têxteis (anexo XVII do REACH)

•

Lista de Substâncias de elevada preocupação (SVHC – substances of very high
concern), candidatas a autorização, no âmbito do REACH

•

Substâncias sujeitas a autorização (anexo XIV do REACH)

O nível de aplicabilidade da legislação relativa aos produtos químicos depende se a empresa
adquire esses produtos na União Europeia (UE) ou se faz importação direta de fora da UE.
Neste último caso, o nível de aplicabilidade da legislação é bastante mais elevado, uma vez
que a empresa terá obrigações similares a um fabricante de produtos químicos, incluindo,
por exemplo no caso do REACH, o registo de substâncias químicas. No STV a situação mais
comum é a aquisição em fornecedores dentro da UE.
Assim, quanto às fichas de dados de segurança (FDS), estas devem ser distribuídas
gratuitamente pelo fornecedor, em papel ou por meios eletrónicos, devem ter os 16 pontos,
de acordo com o definido nos regulamentos REACH e CLP, ser datada e ter identificação do
estado de revisão, ser redigidas em português, incluir o número de registo (logo que as
substâncias sejam registadas, no âmbito do REACH), o tipo de utilização e os cenários de
exposição, se aplicável. Devem ainda ser atualizadas nas seguintes situações:
•

Após o registo da substância

•

Se for incluída na lista de SVHC ou estiver presente numa mistura em quantidade
superior a 0,1%

•

Quando tiver sido concedida ou recusada uma autorização

•

Quando tiver sido imposta uma restrição
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•

Logo que a empresa disponha de novas informações sobre perigos ou sobre medidas
de gestão de riscos em relação à substância

De referir que, o fornecedor deve fornecer a FDS, entre outros, sempre que a substância ou
mistura for classificada como perigosa. No STV verifica-se que, de um modo geral, as FDS
são fornecidas, mesmo quando o produto químico não é classificado como perigoso, embora
normalmente essa entrega seja feita após a aquisição do produto. Pelo que, não é prática
corrente a análise da FDS, antes da decisão da aquisição do produto químico.
No STV são usados alguns produtos químicos classificados como perigosos, sendo que as
classes de perigo mais comuns são nocivo e irritante, podendo-se ainda encontrar alguns
produtos químicos com as classes de perigo corrosivo, oxidante, inflamável e perigoso para
o meio ambiente. De referir que, de acordo com o regulamento CLP a classificação de perigo
e respetivos pictogramas de perigo foram alterados. Este regulamento já está em vigor para
as substâncias químicas mas para as misturas só deverá entrar em vigor a 1 de Junho de
2015, pelo que até lá se mantêm as duas classificações.
Embora muitas da FDS já estejam em português, estimando-se que cerca de 90% das FDS
fornecidas a uma empresa cumprem este requisito, ainda se encontram, nas empresas do
STV, fichas de dados de segurança noutras línguas, nomeadamente em Espanhol, Francês e
Inglês.
Sempre que recebe uma FDS o utilizador do produto químico deve analisa-la,
nomeadamente verificar o tipo de utilização e as condições de utilização definidas. Se a
utilização descrita na FDS não se enquadra na utilização dada na empresa, a empresa não
pode utilizar esse produto químico, assim como deve garantir o cumprimento das condições
de utilização definidas na FDS. Embora algumas empresas do STV já tenham implementado
esta prática, nomeadamente as empresas de ultimação, que utilizam maiores quantidades
de produtos químicos, a maioria das empresas ainda não tem a prática implementada.
As empresas do STV que usam produtos químicos, em especial as de ultimação, têm
normalmente zonas específicas para armazenamento de produtos químicos, embora não
seja ainda comum encontrar essas zonas de armazenamento organizadas com base nas
classes de perigo (incompatibilidades químicas) dos diferentes produtos químicos.
Detetam-se ainda algumas situações de embalagens com produtos químicos sem a correta
rotulagem. Esta situação acontece especialmente quando as empresas fazem trasfega de
produtos químicos para outras embalagens.
De um modo geral as empresas do STV conhecem e têm tomado medidas para garantir o
cumprimento do Regulamento REACH, embora por ser um Regulamento aplicável a todas as
empresas do setor, seja ao nível de utilização dos produtos químicos, seja da presença de
substâncias nos artigos, existam algumas empresas que não tomaram ainda as medidas
necessárias para garantir o cumprimento do Regulamento REACH, em especial em termos
das restrições aplicáveis a artigos têxteis e às SVHC incluídas na lista candidata de
substâncias sujeitas a autorização.

Página 35 de 52
junho 2012

Estudo das dificuldades das empresas do setor têxtil e
vestuário no cumprimento de legislação ambiental (M2b)
By Citeve

3.3. Efluentes líquidos
Para a análise da legislação de efluentes líquidos, com relevância para o STV, tem de se
considerar duas situações, a descarga do efluente líquido em meio hídrico (efluente líquido
tratado em ETAR própria) e a descarga do efluente líquido em coletor (efluente líquido
bruto), para tratamento posterior numa ETAR coletiva.
Descarga no meio hídrico
A descarga de efluentes líquidos, se for efetuada no meio hídrico, está dependente da
obtenção de uma licença de utilização de recursos hídricos para descarga de águas
residuais, junto da entidade competente (ARH – Administração da Região Hidrográfica). De
referir que, 100% das empresas em estudo, sempre que aplicável, possui licença de
descarga no meio hídrico.
A licença de descarga define, entre outros, o tipo de controlo a efetuar aos efluentes (tipo
de amostra, pontual ou composta, periodicidade mensal, trimestral, etc.) e as condições de
descarga (valor limite de emissão para os diferentes parâmetros a analisar). Os valores
limite de emissão para descarga no meio hídrico seguem normalmente os valores definidos
no Anexo XVIII do Decreto-Lei 236/98. No entanto, na bacia hidrográfica do rio Ave, os
valores de emissão a cumprir pelas empresas com sistemas individuais de tratamento são,
para alguns parâmetros, mais baixos do que o definido no Decreto-Lei 236/98 e distintos
para duas épocas do ano, época normal e época de estiagem (que compreende o período
entre 1 de Junho e 30 de Setembro), de acordo com o Despacho 27286/2004, que
determina que as empresas localizadas nessa zona têm de cumprir com os limites fixados
para o sistema multimunicipal (SIDVA).
De referir também a existência da Portaria 423/97, que define valores para pH, CQO, CBO5
e cor, aplicáveis ao STV para descarga em meio hídrico.
Na tabela seguinte apresentam-se as gamas de valores para alguns parâmetros
representativos, caracterizados nas empresas analisadas com descarga de efluentes líquidos
no meio hídrico (efluente líquido tratado), e os respetivos valores limite de emissão (VLE)
para descarga em meio hídrico.
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Caracterização de efluentes líquidos nas empresas STV com ultimação Gama de valores – e valores limite de emissão (VLE)
(descarga em meio hídrico)
VLE DecretoLei 236/98

pH

7,0 – 8,6

6,0 - 9,0

5,5 - 9,0

6,0-9,0

6,0-9,0

CBO5 (mg/l O2)

<3,0 – 46

40

100

15

25

CQO (mg/l O2)

34,0 – 255,0

150

250

100

125

SST (mg/l)

2,6 – 200

60

---

30

35

Detergentes aniónicos
(mg/l)

<0,1 – 0,6

2,0

---

---

---

---

---

Não visível na
diluição 1:20

Cor
Azoto Total (mg/l N)
Fósforo Total (mg/l P)

Não visível na
diluição 1:20

VLE Portaria
423/97

VLE para Vale
do Ave

Gama de
valor

Parâmetro

Não visível na
diluição 1:40

Estiagem Normal

<2,3 – 17,0

15

---

---

---

0,6 – 5,1

10

---

---

---

Nota: Na tabela o “<” antes do valor significa que o valor obtido é inferior ao limite de quantificação ou de deteção

Nos gráficos seguintes pode-se avaliar a dispersão dos parâmetros relativamente ao valor
limite estabelecido no Decreto-Lei 236/98.

Valores de SST em efluentes
(descarga meio hídrico)

Valores de CBO5 em efluentes
(descarga meio hídrico)
200,0
Limite DL239/98

40,0

Valor SST (mg/l )

Valor CBO5 (mg/l O2 )

50,0

30,0
20,0
10,0
0,0

150,0
100,0
Limite DL 236/98
50,0
0,0

0

60

0

Valores de CQO em efluentes
(descarga meio hídrico)

60

Valores de detergentes aniónicos em
efluentes (descarga meio hídrico)

250,0
200,0
Limite DL 236/98

150,0
100,0
50,0
0,0

Valor detergentes (mg/l)

Valor CQO (mg/l O2 )

300,0

2

Limite DL 236/98

1,5
1
0,5
0

0

60

0

35
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Valores de fósforo total em efluentes
(descarga meio hídrico)

Valores de azoto total em efluentes
(descarga meio hídrico)
Valor fósforo total (mg/l P)

Valor azoto total (mg/l N)

20
Limite DL 236/98
15
10
5

10
Limite DL 236/98
8
6
4
2
0

0
0

58

0

58

Como se pode verificar, na maior parte dos casos, os valores obtidos na caracterização dos
efluentes líquidos descarregados em meio hídrico, para os parâmetros analisados, cumprem
com os limites definidos para descarga no meio hídrico, sendo que pontualmente alguns
parâmetros excedem o respetivo valor limite.
As empresas do STV, que efetuam a descarga do efluente líquido em meio hídrico, estão
também sujeitas ao pagamento da TRH. Este valor é determinado com base no volume de
efluente líquido descarregado e as características do efluente, em termos de matérias
oxidáveis, azoto total e fósforo total. Assim, considerando um volume médio anual de
350.000 m3 de efluente líquido descarregado, para as empresas estudadas, o valor de TRH
anual pode variar entre 1.620€ e 12.310€.

Descarga em coletor
As empresas que efetuam a descarga dos seus efluentes líquidos num coletor têm que
possuir autorização de ligação ao coletor, emitida pela entidade gestora do sistema de
tratamento. Tipicamente as empresas têxteis estão ligadas ao coletor do SIDVA, na zona do
Vale do Ave, ou então aos coletores das câmaras municipais (por exemplo, coletor da
Câmara de Barcelos).
De referir que, 100% das empresas em estudo, sempre que aplicável, possuem autorização
de descarga no coletor.
Relativamente aos valores limite de emissão, cada coletor possui o seu regulamento com
limites de emissão definidos, pelo que estes podem variar, sendo no entanto, para a maior
parte dos parâmetros, superiores aos limites definidos no Decreto-Lei 236/98, uma vez que
o efluente líquido descarregado no coletor vai ser ainda sujeito a tratamento. Além disso, a
periodicidade de monitorização, os parâmetros a caracterizar e o tipo de amostra (pontual
ou composta), podem ser definidos, caso a caso, pela entidade gestora do sistema de
tratamento.
Na tabela seguinte apresentam-se as gamas de valores para alguns parâmetros
representativos, caracterizados nas empresas analisadas com descarga de efluentes líquidos
em coletores (efluente líquido bruto, não tratado), e os respetivos valores limite de emissão
(VLE) admitidos pelos principais coletores que recebem efluentes têxteis.
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Caracterização de efluentes líquidos nas empresas STV com ultimação Gama de valores – e valores limite de emissão (VLE)
(descarga em coletor)
Gama de valor

VLE
SIDVA

VLE
Águas do
Noroeste

VLE
C. M.
Barcelos

4,7 – 11,8

5,5 - 9,5

5,5 - 9,5

5,5 - 9,5

CBO5 (mg/l O2)

9,0 – 2.580

500

500

500

CQO (mg/l O2)

102,0 – 11.000

2.000

1.000

1.000

<3,0 – 2.500

1.000

1.000

1.000

0,2 – 11,9

3

--

--

Cloretos (mg/l)

19,5 – 3.800

1.500

1.000

--

Sulfuretos (mg/l S)

<1,0 – 12,0

2,0

2,0

5

0,1 – 8,4

50

50

50

<0,01 – 0,1

1,0

0,5

0,5

<0,04 – 0,046

40

10

---

<0,005 – 0,3

0,05

1,0

1,0

0,1 – 0,36

1,0

1,0

1,0

Crómio total (mg/l Cr)

0,03 – 1,40

--

2,0

2,0

Crómio hexavalente (mg/l Cr
(VI))

< 0,01 – 2,0

2,0

1,0

0,1

0,2 – 2,0

2,0

2,0

--

0,2

0,2

Parâmetro
pH (escala Sorensen)

SST (mg/l)
Condutividade (mS/cm)

Detergentes aniónicos (mg/l)
Cianetos totais (mg/l CN)
Fenóis (mg/l)
Chumbo (mg/l Pb)
Cobre (mg/l Cu)

Crómio trivalente (mg/l Cr (III))
Cádmio (mg/l Cd)

<0,001 – 0,10

Níquel (mg/l Ni)

0,01 – 0,20

2,0

Zinco (mg/l Zn)

<0,07 – 1,70

5,0

5,0

5,0

Boro (mg/l B)

0,1 – 2,6

1,0

1,0

--

Ferro (mg/l Fe)

0,2 – 1,4

2,5

2,5

--

Selénio (mg/l Se)

<0,003 – 0,020

0,05

0,05

--

Alumínio (mg/l Al)

<1,0 – 22,0

--

10

--

Azoto Amoniacal (mg/l NH4)

<0,2 – 50,4

100

60

--

Azoto Total (mg/l N)

3,3 – 73,0

--

90

--

Fósforo Total (mg/l P)

<2,0 – 5,6

--

20

--

Nitratos (mg/l NO3)

27,0 – 35,0

--

50

--

Nitritos (mg/l NO2)

<0,02 – 3,6

10

10

--

Sulfatos (mg/l SO4)

18,0 – 38,0

--

1.000

--

Hidrocarbonetos Totais (mg/l)

<2,0 – 140,0

50

15

15

Óleos e Gorduras (mg/l)

11,0 – 137,0

--

100

50

0,0 – 0,5

1,0

1,0

--

16 - 41

65

30

30

Cloro residual total (mg/l Cl2)
Temperatura (ºC)

2,0

Nota: Na tabela o “<” antes do valor significa que o valor obtido é inferior ao limite de quantificação ou de deteção
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Nos gráficos seguintes pode-se avaliar a dispersão de alguns parâmetros relativamente ao
valor limite estabelecido no coletor do SIDVA, que é um dos mais representativos ao nível
da indústria têxtil.
Valores de SST em efluentes
(descarga em coletor)

3000,0

3000,0

2500,0

2500,0

2000,0
1500,0
Limite SIDVA

1000,0

Valor SST (mg/l )

Valor CBO5 (mg/l O2)

Valores de CBO5 em efluentes
(descarga em coletor)

1500,0
Limite SIDVA

1000,0
500,0

500,0

0,0

0,0
0

0

55

Valores CQO em efluentes
(descarga em coletor)

55

Valores de Detergentes aniónicos em
efluentes (descarga em coletor)

50
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8000,0
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2000,0

40
30
20
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0

0,0
0

0

55
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Valores de Condutividade em efluentes
(descarga em coletor)

Valores de Cloretos em efluentes
(descarga em coletor)
4000,0

12,0
10,0

Valor Cloretos (mg/l)

Valor Condutividade (mS/cm)

14,0

Limite SIDVA

8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

3000,0
Limite SIDVA
2000,0
1000,0
0,0

0

60

0

60

Através dos gráficos acima verifica-se que para a maioria dos parâmetros, os valores
obtidos estão abaixo do valor limite definido pelo SIDVA, observando-se pontualmente que
o valor é ultrapassado. A condutividade é um parâmetro cujos valores excedem
frequentemente o limite de descarga definido, sendo um parâmetro característico do STV,
devido à utilização de sal durante o processo de tingimento e muitas vezes associado
também à reutilização de efluentes que incrementa o seu valor. Atualmente não é
economicamente viável para as empresas têxteis implementar um tratamento para a
redução do seu valor, de qualquer forma, tal como no caso de outros parâmetros, é possível
negociar com a entidade gestora valores limite superiores. De facto em muitas das
empresas do STV o valor limite da condutividade foi negociado com a entidade gestora, pelo
que, as empresas normalmente cumprem este parâmetro, quando comparado com o seu
valor limite (que é superior ao definido no Regulamento).
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3.4. Efluentes gasosos
A legislação de efluentes gasosos é relevante para o STV, essencialmente ao nível de
monitorização das fontes, cumprimento de valores limite de emissão e características das
chaminés.
O Decreto-Lei 78/2004, prevê que as fontes fixas de emissões (vulgarmente chaminés),
sejam sujeitas a uma periodicidade mínima de duas medições por ano, com intervalo de
pelo menos 2 meses entre medições, quando o caudal mássico de emissão se situe entre o
limiar mássico máximo e o limiar mássico mínimo (os caudais mássicos estão definidos na
Portaria 80/2006). No entanto, o diploma mencionado refere também que sempre que o
caudal mássico de emissão, de um determinado parâmetro, num período mínimo de 12
meses, for consistentemente inferior ao seu limiar mássico mínimo, a monitorização pontual
das emissões desse parâmetro pode ser efetuada apenas uma vez, de 3 em 3 anos. Nos
casos em que o limiar mássico máximo é ultrapassado, esse parâmetro terá de ser medido
em contínuo.
Assim, no STV, após um primeiro ano de monitorização, é bastante comum verificar-se a
passagem para monitorização apenas uma vez de 3 em 3 anos, já que para a maioria das
fontes e parâmetros os limiares mássicos mínimos não são atingidos. No entanto, para
alguns tipos de fontes, como por exemplo a cogeração verifica-se que é difícil obter valores
de caudais mássicos inferiores ao mínimo, em especial para os parâmetros CO e NOx. A
monitorização em contínuo não é normalmente aplicável às fontes fixas de emissões
normalmente encontradas no STV.
Nas tabelas seguintes apresentam-se os resultados obtidos, em termos de caudal mássico,
para alguns dos equipamentos mais comuns no STV e os respetivos limiares mássicos
(mínimo e máximo):
Caracterização de efluentes gasosos – gama de valores para caudal mássico
e respetivos limiares - Caldeira a gás natural
Gama de valor Limiar mínimo Limiar máximo
Parâmetro
(kg/h)
(kg/h)
(kg/h)
Partículas
0,00002 – 0,2
0,5
5
Óxidos de azoto (NOX)
Monóxido de carbono (CO)
Compostos Orgânicos
Voláteis (COV)
Dióxido de enxofre (SO2)

0,004 – 1,3

2

30

0,00009 – 6,6

5

100

0,0001 – 0,3

2

30

0,009 – 0,03

2

50

Nas caldeiras, de um modo geral, os valores de caudal mássico, para os parâmetros
analisados, são inferiores ao limiar mássico mínimo, no entanto, pontualmente alguns dos
parâmetros podem excedem esse limiar, por exemplo o CO, na amostra em estudo, sendo
que o limiar máximo nunca é ultrapassado. Assim, é vulgar nas caldeiras existentes nas
empresas do STV, a gás natural, ser efetuada a monitorização dos seus efluentes gasosos
apenas uma vez de 3 em 3 anos.
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Caracterização de efluentes gasosos – gama de valores para caudal mássico
e respetivos limiares – Râmula (com e sem combustão direta)
Gama de valor Limiar mínimo Limiar máximo
Parâmetro
(kg/h)
(kg/h)
(kg/h)
Partículas
0,00029 – 0,5
0,5
5
Óxidos de azoto (NOX)
Monóxido de carbono (CO)
Compostos Orgânicos
Voláteis (COV)
Compostos Orgânicos
Voláteis não metânicos
(COVNM)
Dióxido de enxofre (SO2)

0,003 – 11,3

2

30

0,00005 – 6,10

5

100

0,0005 – 2,0

2

30

0,01 – 0,07

1,5

25

0,0001 – 0,02

2

50

Nas râmulas os valores de caudal mássico, para os parâmetros analisados, são
normalmente inferiores ao limiar mássico mínimo, no entanto, pontualmente alguns dos
parâmetros podem excedem esse limiar, por exemplo NOx e CO, na amostra em estudo,
sendo que o limiar máximo nunca é ultrapassado. Assim, normalmente as emissões gasosos
nas râmulas das empresas do STV, são monitorizadas apenas uma vez de 3 em 3 anos. No
entanto, algumas empresas, essencialmente devido à matéria-prima e produtos aplicados,
têm de manter duas vezes por ano, a monitorização dos efluentes gasosos nas râmulas.
Caracterização de efluentes gasosos – gama de valores para caudal mássico
e respetivos limiares – Secador (com e sem combustão direta)
Gama de valor
Limiar mínimo Limiar máximo
Parâmetro
(kg/h)
(kg/h)
(kg/h)
Partículas
0,000077 – 0,041
0,5
5
Óxidos de azoto (NOX)
Monóxido de carbono (CO)
Compostos Orgânicos
Voláteis (COV)
Compostos Orgânicos
Voláteis não metânicos
(COVNM)

0,002 – 0,05

2

30

0,00006 – 0,8

5

100

0,0006 – 0,2

2

30

0,0023 – 0,003

1,5

25

No caso dos secadores os valores de caudal mássico, para os parâmetros analisados, são
normalmente inferiores ao limiar mássico mínimo, assim, as emissões gasosas nos
secadores, são monitorizadas apenas uma vez de 3 em 3 anos.

Página 42 de 52
junho 2012

Estudo das dificuldades das empresas do setor têxtil e
vestuário no cumprimento de legislação ambiental (M2b)
By Citeve

Caracterização de efluentes gasosos – gama de valores para caudal mássico
e respetivos limiares – Tumbler (com e sem combustão direta)
Gama de valor
Limiar mínimo Limiar máximo
Parâmetro
(kg/h)
(kg/h)
(kg/h)
Partículas
0,004 – 0,5
0,5
5
Óxidos de azoto (NOX)
Monóxido de carbono (CO)
Compostos Orgânicos
Voláteis (COV)

0,002 – 0,03

2

30

0,001 – 0,1

5

100

0,002 – 2,0

2

30

Os valores de caudal mássico, nos tumbler, para os parâmetros analisados, são
normalmente inferiores ao limiar mássico mínimo, pelo que normalmente as emissões
gasosos nestes equipamentos são monitorizadas apenas uma vez de 3 em 3 anos.
Caracterização de efluentes gasosos – gama de valores para caudal mássico
e respetivos limiares – Gaseadeira
Gama de valor
Limiar mínimo Limiar máximo
Parâmetro
(kg/h)
(kg/h)
(kg/h)
Partículas
0,009 – 0,2
0,5
5
Óxidos de azoto (NOX)
Monóxido de carbono (CO)
Compostos Orgânicos
Voláteis (COV)

0,000099 – 0,14

2

30

0,00015 – 1,6

5

100

0,006 – 0,1

2

30

Genericamente as emissões gasosos nas gaseadeiras são monitorizadas apenas uma vez de
3 em 3 anos, uma vez que, os valores de caudal mássico, são normalmente inferiores ao
limiar mássico mínimo.
Caracterização de efluentes gasosos – gama de valores para caudal mássico
e respetivos limiares – Encoladeira
Gama de valor
Limiar mínimo Limiar máximo
Parâmetro
(kg/h)
(kg/h)
(kg/h)
Partículas
0,0003 – 0,14
0,5
5
Compostos Orgânicos
0,002 – 0,2
2
30
Voláteis (COV)
Nas encoladeiras, normalmente as emissões gasosas são monitorizadas apenas uma vez de
3 em 3 anos, uma vez que, os valores de caudal mássico, são inferiores ao limiar mássico
mínimo.
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Caracterização de efluentes gasosos – gama de valores para caudal mássico
e respetivos limiares – Cogeração
Gama de valor
Limiar mínimo Limiar máximo
Parâmetro
(kg/h)
(kg/h)
(kg/h)
Partículas
<0,001 – 0,9
0,5
5
Óxidos de azoto (NOX)
Monóxido de carbono (CO)
Compostos Orgânicos Voláteis
não metânicos (COVNM)

1,7 – 7,9

2

30

2,9 – 13,3

5

100

0,1 – 2,8

1,5

25

Nota: Na tabela o “<” antes do valor significa que o valor obtido é inferior ao limite de quantificação ou de deteção

Nas cogerações existe alguma dificuldade em conseguir monitorizar todos os parâmetros
apenas uma vez de 3 em 3 anos, uma vez que os caudais mássicos podem ultrapassar o
limiar mínimo definido. De qualquer modo, não é habitual ultrapassar os limiares máximos.
De referir também que, o Decreto-Lei 78/2004 prevê a dispensa de monitorização para os
casos em que a fonte funcionar por um período anual inferior a 500 horas ou 25 dias, no
entanto, empresa deverá possuir um registo atualizado do número de horas de
funcionamento dos equipamentos respetivos e do consumo de combustível, se aplicável.
Algumas das fontes usadas no STV enquadram-se nesta possibilidade de isenção, tendo-se
encontrada esta situação, por exemplo, para equipamentos que são usados apenas como
reserva (caso o equipamento principal tenha de ser parado, por manutenção curativa ou
preventiva), e para equipamentos que são usados apenas pontualmente.
De um modo geral, as fontes fixas de emissão usadas no STV, cumprem com os valores
limite de emissão associados à concentração dos parâmetros medidos nos efluentes
gasosos. Nas tabelas seguintes apresentam-se os resultados obtidos, em termos de
concentração dos parâmetros medidos, para alguns equipamentos característicos do STV, e
os respetivos valores limite.
Caracterização de efluentes gasosos – gama de valores para concentração e
respetivos valores limite de emissão (VLE) (Portaria 675/09 e 677/09)
Caldeira a gás natural
Concentração
VLE
Parâmetro
(mg/Nm3)
(mg/Nm3)
Partículas
0,2 – 115,4
50
Óxidos de azoto (NOX)

37,0 – 315,2

300

Monóxido de carbono (CO)

0,6 – 1.147,0

500

<1,0 – 93,8
<2,0 – 3,2

200
35

Compostos Orgânicos Voláteis (COV)
Dióxido de enxofre (SO2)

Nota: Na tabela o “<” antes do valor significa que o valor obtido é inferior ao limite de quantificação ou de deteção

Tendo por base, as empresas em estudo, verifica-se que, nas caldeiras, no que diz respeito
à concentração dos parâmetros, as partículas, os óxidos de azoto e o monóxido de carbono
são os mais problemáticos uma vez que podem exceder o VLE definido. No entanto, esta
situação aparece apenas em situações pontuais, sendo muito comum os valores obtidos,
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para todos os parâmetros analisados, estarem abaixo dos valores limite de emissão
respetivos (como se verifica pelos valores mínimos obtidos, nas gamas de valores
apresentados).
Caracterização de efluentes gasosos – gama de valores para concentração e
respetivos valores limite de emissão (VLE) (Portaria 675/09)
Râmula
Concentração
VLE
Parâmetro
(mg/Nm3)
(mg/Nm3)
Partículas
<0,04 – 168,0
150
Óxidos de azoto (NOX)

0,8 – 246,0

500

Compostos Orgânicos Voláteis (COV)
Compostos Orgânicos Voláteis não
metânicos (COVNM)
Dióxido de enxofre (SO2)

0,4 – 1.268

200

1 - 11

110

<0,3 – 2,9

500

Nota: Na tabela o “<” antes do valor significa que o valor obtido é inferior ao limite de quantificação ou de deteção

Embora na maioria das râmulas os valores de concentração dos diferentes parâmetros
sejam bastante inferiores aos VLE respetivos (como se pode verificar pelo valor mínimo na
gama apresentada), verifica-se que pontualmente a concentração de alguns parâmetros
ultrapassa o valor limite, como se verificou por exemplo para partículas e COV. Esta
diferença pode resultar da matéria-prima processada e dos produtos aplicados.
Caracterização de efluentes gasosos – gama de valores para concentração e
respetivos valores limite de emissão (VLE) (Portaria 675/09)
Secador
Concentração
VLE
Parâmetro
(mg/Nm3)
(mg/Nm3)
Partículas
0,2 – 16,3
150
Óxidos de azoto (NOX)

<2,0 – 20

500

Compostos Orgânicos Voláteis (COV)
Compostos Orgânicos Voláteis não
metânicos (COVNM)

0,7 – 45,2

200

2,0 – 3,0

110

Nota: Na tabela o “<” antes do valor significa que o valor obtido é inferior ao limite de quantificação ou de deteção

No caso dos secadores, com base nas empresas em estudo, os valores de concentração dos
vários parâmetros são normalmente bastante inferiores aos VLE definidos.
Caracterização de efluentes gasosos – gama de valores para concentração e
respetivos valores limite de emissão (VLE) (Portaria 675/09)
Tumbler
Concentração
VLE
Parâmetro
(mg/Nm3)
(mg/Nm3)
Partículas
2,0 – 60,0
150
Óxidos de azoto (NOX)
Compostos Orgânicos Voláteis (COV)

2,0 – 7,0

500

1,0 – 297,5

200
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Na maioria dos tumblers os valores de concentração, dos diferentes parâmetros, são
bastante inferiores aos VLE respetivos (como se pode verificar pelo valor mínimo na gama
apresentada), embora pontualmente a concentração de alguns parâmetros pode ultrapassar
o valor limite, como se verificou por exemplo para o parâmetro COV.
Caracterização de efluentes gasosos – gama de valores para concentração e
respetivos valores limite de emissão (VLE) (Portaria 675/09)
Gaseadeira
Concentração
VLE
Parâmetro
(mg/Nm3)
(mg/Nm3)
Partículas
1,6 – 67,0
150
Óxidos de azoto (NOX)
Compostos Orgânicos Voláteis (COV)

0,02 – 230,0

500

2,0 – 124,0

200

Normalmente, no caso das gaseadeiras, os valores de concentração dos vários parâmetros
são inferiores aos VLE definidos.
Caracterização de efluentes gasosos – gama de valores para concentração e
respetivos valores limite de emissão (VLE) (Portaria 675/09)
Encoladeira
Concentração
VLE
Parâmetro
(mg/Nm3)
(mg/Nm3)
Partículas
<0,2 – 17,0
150
Compostos Orgânicos Voláteis (COV)

1,0 – 31,9

200

Nota: Na tabela o “<” antes do valor significa que o valor obtido é inferior ao limite de quantificação ou de deteção

Relativamente à caracterização das emissões atmosféricas associadas à engomadeira, os
VLE, para os parâmetros analisados não são normalmente excedidos.
Caracterização de efluentes gasosos – gama de valores para concentração e
respetivos valores limite de emissão (VLE) (Portaria 677/09)
Cogeração (motores de ciclo otto, a gás natural, com potência inferior a 20MWth)
Concentração
VLE
Parâmetro
(mg/Nm3)
(mg/Nm3)
Partículas
<0,3 – 67
75
Óxidos de azoto (NOX)
Monóxido de carbono (CO)
Compostos Orgânicos Voláteis não
metânicos (COVNM)

56,0 – 972,6

450

243,4 – 926,0

450

5,7 – 501,5

50

Nota: Na tabela o “<” antes do valor significa que o valor obtido é inferior ao limite de quantificação ou de deteção

Nas cogerações verifica-se alguma dificuldade em cumprir com os valores limite para alguns
parâmetros, como sejam, NOx, CO e COVNM, porque os motores existentes, em alguns
casos, mesmo em perfeitas condições de funcionamento não conseguem cumprir com os
limites definidos.
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Em relação às características das chaminés, a legislação define um conjunto de regras, que
incluem:
•

Altura da chaminé deve ser calculada em função das características das emissões
atmosféricas e dos obstáculos existentes na envolvente, devendo ter no mínimo 10
metros, salvo alguma exceções.

•

A chaminé deve apresentar secção circular.

•

Não é permitida a colocação de chapéus ou de outros dispositivos similares no topo
de qualquer chaminé associada a processos de combustão.

•

A chaminé deve ser dotada de tomas de amostragem para captação de emissões e
de plataformas fixas. As secções da chaminé onde se procede às amostragens e às
respetivas plataformas, devem satisfazer os requisitos estabelecidos na Norma
Portuguesa em vigor (NP 2167:2007).

Em relação à altura da chaminé (contada a partir da solo de implantação da fonte), de um
modo geral, no STV as chaminés cumprem a altura mínima de 10 metros, especialmente
em equipamentos em que ocorre combustão, ou têm a altura aprovada pela entidade
competente.
Por outro lado, muitas das empresas do STV não efetuaram o cálculo para determinar a
altura da chaminé, de acordo com o definido na Portaria 263/2005, ou seja, com base nas
características das emissões atmosféricas de cada fonte e tendo em consideração as
restantes fontes e/ou obstáculos próximo existente na envolvente (qualquer estrutura física
que possa interferir nas condições de dispersão normal dos poluentes atmosféricos, num
raio de 300 m).
Embora muitas das chaminés tenham secção circular, ainda se encontram no STV algumas
chaminés com secção retangular. Os dispositivos no topo das chaminés, do tipo chapéus
são cada vez menos comuns nas fontes com processos de combustão associados, nas
empresas do STV.
Em relação aos requisitos de amostragem, nomeadamente localização e números de tomas,
segundo a NP 2167:2007 e plataformas, verifica-se que existem ainda situações, no STV,
em que não se respeita o número de tomas necessárias e/ou não estão localizadas
corretamente. É vulgar, em algumas fontes, a localização das tomas de amostragem
estarem de acordo com outras normas, como por exemplo, a EPA 1.

3.5. Resíduos
Em termos de resíduos, a legislação mais relevante para o STV, diz respeito à aplicação da
hierarquia de gestão de resíduos, à existência de sistemas de triagem, com a separação dos
diferentes tipos de resíduos e sua identificação, ao correto armazenamento de resíduos, a
dar o destino adequado aos resíduos, incluindo operadores autorizados, à utilização dos
documentos necessários, essencialmente as guias de acompanhamento de resíduos (GAR) e
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o mapa integrado de registo de resíduos (MIRR) e ainda cumprir com as regras associadas
aos fluxos específicos de resíduos, em especial, no caso do STV, para as embalagens e
resíduos de embalagens dos artigos têxteis.
Nas empresas do STV, de um modo geral, está implementado um sistema de triagem de
resíduos, embora o grau de triagem possa variar, sendo que existem empresas já com
processos bastante desenvolvidos e outras que fazem apenas triagem dos resíduos mais
comuns, como sejam papel e cartão, plástico, metal e óleos usados. Igualmente, de um
modo geral, as empresas do STV têm zonas de armazenamento específicas para os
resíduos, em alguns casos estão concentrados em uma ou duas áreas e noutros casos,
existem várias zonas de resíduos localizados próximos das áreas onde esses resíduos são
gerados em maior quantidade. Ainda se verifica, em algumas das empresas do STV, a falta
de identificação (nome e código LER) nos locais onde os resíduos são gerados e nas zonas
de armazenamento.
Após triagem, os resíduos seguem para o seu destino final, de valorização ou eliminação,
sendo que a maioria das empresas do STV, recorre a operadores de resíduos autorizados ou
licenciados (caso seja uma atividade sujeita a licenciamento), para o efeito.
O transporte de resíduos deverá ser sempre acompanhado da respetiva Guia de
Acompanhamento de Resíduos (GAR), preenchida de acordo com as regras definidas na
Portaria 335/97. Este documento funciona em triplicado, sendo da responsabilidade do
produtor, transportador e destinatário, o preenchimento correto da mesma. O 1º exemplar
fica na posse do produtor (apenas com os 2 primeiros campos preenchidos), o 2º é para o
transportador e o 3º é para o destinatário dos resíduos, sendo que por destinatário se
entende a empresa para onde o resíduo está a ser transportado, que não tem
necessariamente de ser o destino final do resíduo. Após receção dos resíduos, o destinatário
deve enviar, ao produtor, uma cópia do terceiro exemplar, confirmando a receção do
resíduo, no prazo máximo de 30 dias. De um modo geral, no STV, a saída de resíduos das
empresas é acompanhada da respetiva GAR, no entanto, verifica-se, em algumas empresas,
que essas guias não estão corretamente preenchidas, por exemplo, falta informação relativa
ao código LER ou identificação dos resíduos, o exemplar do produtor completamente
preenchido (o último campo, relativo ao destino, só pode ser preenchido pelo destinatário
quando o resíduo lá chega), etc.. Ainda se verificam falhas ao nível da devolução, por parte
do destinatário do resíduo, ao produtor da cópia do 3º exemplar, no prazo legal, no
entanto, a resolução desta situação é crítica uma vez que depende de terceiro (o
destinatário enviar a cópia).
De um modo geral as empresas do STV efetuam o preenchimento do MIRR (mapa integrado
de registo de resíduos) e a sua submissão via a plataforma SIRAPA (Sistema Integrado de
Registo da Agência Portuguesa do Ambiente), dentro dos prazos estabelecidos.
Em relação às embalagens e resíduos de embalagens dos artigos têxteis, genericamente, as
empresas que colocam artigo têxtil no mercado aderiram ao sistema integrado de resíduos,
neste caso específico, à SPV (Sociedade Ponto Verde).
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3.6. Ruído ambiental
No caso do STV, a legislação associada ao ruído emitido para o exterior, aplica-se à análise
de dois tipos de parâmetros, critério de incomodidade e indicadores de ruído, sendo que
para verificar o cumprimento dos valores limite definidos para esses parâmetros, as
empresas necessitam realizar um estudo do ruído.
O estudo de ruído ambiental, de acordo com a legislação atualmente aplicável, é efetuado
em três períodos de medição, diurno (das 7h às 20h), entardecer (das 20h às 23h) e
noturno (das 23h às 7h), atendendo ao horário de funcionamento da empresa. Além disso,
são avaliados dois parâmetros, o critério de incomodidade (diferença entre o Ruído
Ambiente corrigido e o Ruído Residual), nos períodos de medição aplicáveis, e nível sonoro
médio de longa duração, em termos dos indicadores Lden (Indicador de ruído diurnoentardecer-noturno), e Ln (Indicador de ruído noturno).
No que diz respeito ao cumprimento do critério de incomodidade, nas empresas analisadas,
verifica-se que no período diurno 79% dos pontos de medição cumprem o critério, no
período entardecer o cumprimento é de 83% e no período noturno 72% dos pontos de
medição cumprem também com este critério. Relativamente ao nível sonoro médio de longa
duração, verifica-se que apenas 44% das empresas estão em cumprimento.
Ruído ambiental – grau de cumprimento nos pontos de medição
Parâmetro

Grau de cumprimento

Critério de incomodidade – período diurno

79%

Critério de incomodidade – período entardecer

83%

Critério de incomodidade – período noturno

72%

Nível sonoro médio de longa duração

44%

Embora no STV o grau de cumprimento do ruído, na amostra estudada, seja bom, em
termos de critério de incomodidade, as empresas têm de tomar medidas para reduzir os
níveis de ruído, mesmo que apenas tenham um ponto e/ou um período de medição em que
não cumprem os valores limite. As medidas necessárias para essa redução obrigam
normalmente a investimentos consideráveis, uma vez que os equipamentos normalmente
mais ruidosos estão e têm de estar colocados com ligação ao exterior da empresa, como
sejam, sistemas de entrada e saída de ar. As medidas passam normalmente por isolamento
acústico de equipamentos ou colocação de barreiras acústicas.
Existem, no entanto, algumas situações, em que a redução dos níveis de ruído pode ser
conseguida com medidas mais simples, por exemplo:
•

Reparação de janelas partidas ou aberturas nas paredes, que permitem a
transmissão de ruído para o exterior.

•

Manter as portas e janelas fechadas durante o período de laboração.

Página 49 de 52
junho 2012

Estudo das dificuldades das empresas do setor têxtil e
vestuário no cumprimento de legislação ambiental (M2b)
By Citeve

•

Manutenção periódica e adequada dos equipamentos.

•

Na aquisição de equipamentos optar por aqueles com menores níveis de ruido e/ou
melhor isolamento sonoro.

4. Plano de medidas
Verifica-se, com base na análise efetuada neste estudo, que o STV tem genericamente um
bom nível de cumprimentos dos requisitos legais que lhe são aplicáveis. Podendo-se, para
os vários aspetos ambientais, considerar o seguinte nível de cumprimento:
Nível de cumprimento da legislação ambiental no STV
Aspeto ambiental

Nível de cumprimento

Água

+

Produtos químicos

±

Efluente líquido

+

Efluentes gasosos

±

Resíduos

+

Ruído ambiental

±

Nota: + nível de cumprimento elevado (praticamente a cumprir com todos os requisitos legais); ± nível de cumprimento médio
(cumpre alguns requisitos mas ainda existem requisitos legais a cumprir); - nível de cumprimento baixo (praticamente
não cumpre todos os requisitos legais)

Existe, no entanto, espaço para a implementação de um conjunto de medidas, que garanta
o total cumprimento da legislação e de algumas boas práticas ambientais, que permitem,
além da preservação do meio ambiente, retornos económicos. Assim, sugerem-se as
seguintes medidas, com base nos resultados deste estudo:
•

Implementar planos de monitorização e controlo dos aspetos ambientais, incluindo
as fontes, parâmetros a caracterizar, periodicidade de caracterização, valores limite
e valores de referência, para um conjunto de indicadores, que permitam a análise
comparativa dos aspetos ambientais ao longo do tempo e efetuando periodicamente
caracterizações dos vários aspetos ambientais.

•

Pesquisar, selecionar e analisar periodicamente a legislação ambiental, a nível
nacional e comunitário, com definição dos requisitos aplicáveis, nomeadamente as
medidas a implementar na empresa para cumprir com a legislação.

•

Realizar auditorias periódicas, para verificação do cumprimento legal e das práticas
ambientais implementadas na empresa.

•

Definir um plano de manutenção preventiva que deve prever, além dos
equipamentos produtivos e os auxiliares mais relevantes (como caldeiras e
compressores), equipamentos associados à ETA, ETAR, sistemas de bombagem,
parque de resíduos, etc.
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•

Formar e informar todos os trabalhadores relativamente à relevância dos aspetos
ambientais e os seus impactes, à legislação ambiental aplicável e às boas práticas
implementadas na empresa.

•

Implementar um sistema de gestão ambiental, segundo a norma ISO 14001, o EMAS
(sistema comunitário de ecogestão e auditoria) ou Oeko-Tex® Standard 1000.

•

Analisar as MTD (melhores técnicas disponíveis) específicas para o STV e aplicar as
que melhor se adequam à realidade da empresa, garantindo benefícios económicos e
ambientais.

•

Introduzir critérios ambientais nas compras, de modo a que, na fase de seleção de
máquinas equipamentos, produtos químicos, etc., sejam considerados os requisitos
ambientais como um critério relevante na compra.

•

Sempre que possível, para os aspetos ambientais mais relevantes da empresa ou por
obrigação legal, recorrer preferencialmente a sistemas de medição, em vez de
determinação de valores por estimativa (por exemplo, medidores de caudal para a
água e efluentes líquidos, balança para os resíduos, etc.).

•

Implementar medidas que permitam a reciclagem de água (aproveitamento de águas
de refrigeração, separação dos efluentes líquidos mais e menos poluídos, etc.).

•

Efetuar o controlo sistemático dos produtos químicos usados nas empresa,
analisando as fichas de dados de segurança, em termos das classes de perigo, tipo
de utilização e as condições de utilização, garantindo o cumprimentos das condições
definidas e organização dos locais de armazenamento com base nas classes de
perigo (incompatibilidades químicas) dos diferentes produtos químicos.

•

Criar regras de utilização de produtos químicos, incluindo garantir a utilização das
embalagens adequadas ao tipo de produtos químicos e a correta rotulagem dos
produtos químicos, em especial quando as empresas fazem trasfega de produtos
químicos para outras embalagens.

•

Criar mecanismos de acompanhamento e controlo da legislação REACH, em especial
em termos das restrições aplicáveis a artigos têxteis e às SVHC incluídas na lista
candidata de substâncias sujeitas a autorização, mantendo listas atualizadas de
todos os tipos de artigos produzidos na empresa, de todos os fornecedores com
relevância para esses artigos (matéria-prima, produtos químicos, acessórios,
subcontratados de operações produtivas, etc.) e comunicação constante com
fornecedores e os clientes.

•

Efetuar o cálculo das altura de todas as chaminés (fontes fixas de emissões
atmosféricas), de acordo com o definido na Portaria 263/2005, ou seja, com base
nas características das emissões atmosféricas de cada fonte e tendo em
consideração as restantes fontes e/ou obstáculos próximo existente na envolvente
(qualquer estrutura física que possa interferir nas condições de dispersão normal dos
poluentes atmosféricos, num raio de 300 m). Caso a altura obtida, para a chaminé,
seja muito elevada, solicitar à entidade competente uma altura mais adequada,
justificando convenientemente esse pedido.

•

Melhorar o sistema de triagem de resíduos, separando os vários tipos de resíduos
gerados na empresa, criando espaços próprios para a armazenamento dos resíduos,
cobertos e com solo impermeabilizado, e identificado os resíduos (nome e código
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LER), nos vários
armazenamento.

locais

onde

os

resíduos

são

gerados

e

nas

zonas

de

•

Garantir o correto e atempado preenchimento dos documentos associados à gestão
de resíduos, nomeadamente a guia de acompanhamento de resíduos (GAR) e o
mapa integrado de registo de resíduos (MIRR).

•

Implementar medidas para reduzir os níveis de ruído para o exterior, em função do
valor obtido e das fontes responsáveis pelos níveis mais elevados, e que podem
passar por medidas já identificadas (manutenção dos equipamentos e escolha de
equipamentos com menor potência sonora e/ou melhor isolamento acústico),
medidas relativamente simples, como reparação de janelas partidas ou aberturas nas
paredes, manter as portas e janelas fechadas, durante o período de laboração, até
medidas que obrigam a investimentos consideráveis, como sejam, isolamento
acústico de equipamentos ou colocação de barreiras acústicas.

Esta análise é global e baseia-se na amostra em estudo, sendo que cada empresa, em
função da sua situação específica pode ter um posicionamento, em relação ao cumprimento
da legislação, diferente do globalmente apresentado neste trabalho e, por isso, as medidas
a implementar podem ser diferentes das apresentadas.
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