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regulamentos vigentes nas partes que lhe são aplicáveis.
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ENQUADRAMENTO
SUMÁRIO
Regime Aplicáveis Solicitados

PCIP

1

X

X

CELE

X

X

RH

X

-

OGR

X

-

DIA

X

-

Indicador de enquadramento

Data de
emissão

Data de
validade

Sentido da de- Entidade
cisão
Licenciadora

Categoria 2.3c do Anexo I do REI. Capacidade instalada 37,75 t/h1.
Deferido
2022-03-03 2027-03-03
Categoria 2.6 do Anexo I do REI. Capacondicionado
cidade instalada 237,8 m3.

APA

Atividades do Anexo II do Decreto-Lei
n.º 12/2020, de 6 de abril:
Produção ou transformação de metais
ferrosos (incluindo ligas de ferro)
quando são explorados equipamentos
de combustão com uma potência tér2022-02-11
Deferido
APA
mica nominal total superior a 20 MW.
A transformação inclui, nomeadamente, laminadores, reaquecedores,
fornos de recozimento, ferrarias, fundições, equipamentos de revestimento e
de decapagem
Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de Ver Anexos Ver Anexos 3 Deferido
APA/ARH
maio
3e4
e4
condicionado
Armazenagem temporária de resíduos
Deferido
produzidos por período superior a 1 2020-02-04 2025-02-04 condicionado CCDR LVT
ano
(ver Anexo 7)
Declaração de Impacte Ambiental do
Favorável
Projeto “Nova Linha de Decapagem da 2008-10-21
CCDR LVT
condicionada
Lusosider”

A capacidade instalada de 37,75 t/h refere-se à produção de Chapa Galvanizada.

O processo produtivo para a produção de Chapa Galvanizada compreende, em regime normal de exploração, a laminagem a
frio seguida da galvanização em contínuo.
No entanto, os processos produtivos podem ser desagregados para a obtenção de outros produtos finais como:
i.

Chapa Decapada e Oleada (330 000 t/ano associada à linha de decapagem 2, porque a linha 1 não assegura as
condições de qualidade e capacidade de oleamento, não sendo assim contabilizada) e;

ii.

Chapa Laminada a Frio (140 000 t/ano, limitada pelos fornos de recozimento para obtenção do produto final de
Chapa Laminada).

As linhas de decapagem 1 e 2 têm uma capacidade de decapar de 800 000 t/ano, 91,3 t/h. A Lamingem a frio tem uma
capacidade instalada, determinada pelo trem 2, de 360000 t/ano, 41,1 t/h.
A capacidade instalada da linha de laminagem apenas considera a laboração do trem 2, considerando o trem 1 como desativado uma vez que a linha se encontra inoperacional desde 2007 – ver condições Erro! A origem da referência não foi encontrada. e 45.
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LOC
ALIZAÇÃO
Confrontações
Norte

Microlime e Instalações Siderúrgicas

Sul

Terrenos livres e EN 10

Este

Rio Coina

Oeste

Lagoa da Palmeira e EN 10-2

Área do estabelecimento
Área impermeabilizada não coberta (m2)

244 056,00

Área coberta (m2)

69 250,00

Área total (m2)

391 000,00

Localização
Localização

Zona Industrial

EXPLORAÇÃO
Medidas/Condições gerais a cumprir
Medida/Condição a cumprir

Prazo de
implementação

1. O presente Título Único Ambiental (TUA) substitui na íntegra a Licença Ambiental
(LA) n.º 207/2008, de 28/11/2008 e o 1º e 2.º aditamento, e trata-se de uma renovação com alterações.
2.Na instalação, para além das atividades PCIP identificadas no enquadramento, são
também desenvolvidas as seguintes atividades (que devem ser consideradas para
Período de Exploefeitos do reporte da informação solicitada ao longo do presente TUA e que se enração
contram no âmbito de aplicação do BREF FMP): laminagem a frio, que inclui a decapagem e o oleamento das chapas, e a oficina de rolos.

Demonstração do
cumprimento

-

-

PÁG. 3/26

DATA 03/03/2022

Medida/Condição a cumprir

3.Este TUA considera as condições impostas na Declaração de Impacte Ambiental
(DIA) exarada por Sua Excelência o Secretário de Estado do Ambiente, em
21.10.2008, referente ao projecto “Nova Linha de Decapagem da Lusosider”.
4.Manter a realização dos planos de monitorização definidos na DIA que não se
encontram revistos no TUA.
5.A linha de decapagem 1 apenas poderá funcionar em condições não normais de
funcionamento e quando estritamente necessário, como por exemplo, em caso de
paragem não programada da linha de decapagem 2 ou por manutenção da linha de
decapagem 2 que exija um maior tempo de paragem não programado. (ver condições 39 e 40).
6.Apresentar para a linha de decapagem 1 os registos de funcionamento anual (inclua datas, respetivos tempos de funcionamento, toneladas de material decapado e
outros dados relevantes), acompanhado do motivo para o seu funcionamento.
Em função dos registos de funcionamento desta linha poderão ser revistas as condições estabelecidas no TUA a qualquer momento.

Prazo de
implementação

Demonstração do
cumprimento

Período de Exploração

-

Período de Exploração

Pós-AIA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Data de suspensão
ou reinício ou ces7.Informar sobre a data de suspensão, reinício ou cessação da atividade.
sação: no prazo
e-mail:
Apresentar evidência das respetivas comunicações efetuadas à entidade coordena- máximo de 30 dias ippc@apambidora (EC).
contados da data
ente.pt
do facto que lhes
deu origem
8. Registar o número de horas de funcionamento anual da instalação, discriminando
o número de horas em produção efetiva e em limpeza/manutenção, de forma des- Período de ExploRAA
criminada sempre que aplicável.
ração
Apresentar evidências do registo de acordo com o solicitado.
9.Registar o número de horas correspondente a situações de funcionamento deficiente ou avaria nos sistemas/equipamentos de retenção, drenagem, tratamento e Período de ExploRAA
ou controlo de emissões para os diferentes meios (emissões para o ar, produção de
ração
águas residuais, etc).
10.Manter o registo das operações de manutenção e limpeza dos equipamentos de
processo, dos sistemas de retenção, drenagem, tratamento e controlo de emissões
Período de Explopara os diferentes meios, com indicação de data(s) ou período(s) em que ocorreram
RAA
ração
e do encaminhamento dado às substâncias geradas (matérias-primas, produtos,
efluentes líquidos, resíduos, etc.).
11.Registar os acontecimentos/causas, respetivas consequências, correções e ou Período de ExploRAA
ações corretivas, caso ocorra um acidente ou incidente.
ração
12.Registar o número e a natureza de queixas e ou reclamações recebidas e o traPeríodo de Explotamento dado (resposta ao reclamante e implementação de correções e ou ações
RAA
ração
corretivas)
13.Todos os registos, amostragens, análises, medições ou outra documentação relevante para o acompanhamento deste TUA, devem encontrar-se devidamente assinados pelo respetivo responsável e ser verificados pelo operador, e mantidos or- Período de ExploQuando solicitado
ganizados em sistema de arquivo devidamente atualizado. Toda a documentação
ração
deve ser conservada na instalação por um período não inferior a 5 anos (a contar
do final do ano de referência) e deve ser disponibilizada sempre que necessário.
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Medida/Condição a cumprir

Prazo de
implementação

14.Registar os acontecimentos/causas, respetivas consequências, correções e ou
ações corretivas, caso se verifique incumprimento das condições do TUA.
Caso o incumprimento corresponda a excedência de valor limite de emissão deverá Período de Exploo operador evidenciar a eficácia das correções e ou ações corretivas através da reração
alização de nova(s) medição(ões) após a sua implementação, garantindo que foi reposto o normal funcionamento da instalação.
15.As alterações da instalação que modifiquem o projeto aprovado, que possam ter
consequências no ambiente ou que impliquem alteração nas condições estabelecidas neste TUA estão sujeitas a prévia notificação à Entidade Coordenadora, através Período de Explodas plataformas/canais de comunicação definidos para o efeito, só podendo ser iniração
ciadas após a respetiva autorização.
Apresentar cópia das evidências da(s) notificação(ões), no RAA.
16.A emissão deste Título Único Ambiental não isenta a instalação da obtenção de
todas as outras autorizações, licenças ou atos de controlo prévio, designadamente Período de Explourbanísticos, necessários e legalmente exigíveis para o desenvolvimento da ativiração
dade.

Demonstração do
cumprimento

RAA

RAA

-

Medidas/Condições específicas a cumprir
Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do
cumprimento

RAA relativo ao
17. Reavaliar a implementação das MTD previstas no BREF FMP e/ou das mediPeríodo de Explo- ano de 2022 e
das/técnicas equivalentes; registar as evidências da manutenção da adequada imração
sempre que necesplementação das referidas medidas/técnicas [vide Anexo 2 - MTD BREF FMP].
sário
18. Reavaliar a implementação das MTD previstas no(s) BREF transversais aplicáveis, nomeadamente BREF ICS/ BREF ENE/ BREF EFS e/ou das medidas/técnicas
equivalentes; apresentar evidências da manutenção da adequada implementação Período de ExploRAA
das referidas medidas/técnicas.
ração
A reavaliação referente ao BREF EFS deverá constar no RAA relativo ao ano de
2022.
19.Apresentar lista das armazenagens (de líquidos, gases liquefeitos e sólidos)
existentes na instalação com enquadramento no âmbito de aplicação do BREF
EFS. Atribuir um código para cada armazenagem e apresentar, na tabela, detalhe
sobre o tipo de armazenagem (segundo a classificação do BREF EFS), o produto
Período de Explo- RAA relativo ao
(incluir em anexo a respetiva Ficha de Dados de Segurança) e características releração
ano de 2022
vantes do armazenamento.
Utilizar estes códigos para evidenciar a implementação das MTD aplicáveis a cada
uma destas armazenagens no cumprimento da condição 18, incluindo descrição
do modo de implementação para cada uma delas com referência aos códigos.
20.Requerer a atualização das condições de licenciamento no prazo máximo de 3 3 anos após a pu- plataformas/canais
anos após a publicação das Conclusões MTD referentes à atividade principal da blicação das Con- de comunicação
instalação [BREF FMP], evidenciando a adoção das MTD para cumprimento com clusões MTD (perí- definidos para o
os novos VEA-MTD.
odo de adaptação)
efeito
21.Tomar em consideração os princípios gerais e os outros aspetos relevantes na
Período de Exploexploração do estabelecimento, na monitorização de emissões para o ar e para a
ração
água previstos no REF ROM.
22.Implementar e manter um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) com a estrutura 1 ano após a publidefinida no documento sobre as conclusões MTD do BREF FMP (considerando cação das ConcluRAA
igualmente o documento integral – BREF FMP).
sões MTD
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Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do
cumprimento

23.A neutralização dos ácidos de decapagem gastos ou o uso de ácidos de decapagem usados para separação da emulsão não é MTD pelo que esta prática deve
ser descontinuada.
Até 30.11.2022
RAA
Quaisquer constrangimentos relacionados com a obtenção das autorizações necessárias deverá ser parte integrante do respetivo RAA suportado com os prazos
de submissão dos requerimentos e obtenção das autorizações.
24.Implementar (se necessário de forma transitória) uma solução adequada nos
termos do BREF FMP para o destino a dar aos ácidos de decapagem, devidamente
Até 30.11.2022
RAA
detalhada, incluindo informação sobre os capítulos do BREF FMP que descreve a
solução adotada.
25.Apresentar solução definitiva adequada face às MTD estabelecidas no documento sobre as conclusões MTD do BREF FMP, complementado com o docuComunicação à
1 ano após a publimento integral, com detalhe sobre o modo de implementação, para proceder à
APA para o e-mail:
cação das Conclureutilização do HCl gasto ou à regeneração dos ácidos, a executar no prazo máippc@apambisões MTD
ximo de 2 anos após envio à APA.
ente.pt
Incluir informação sobre os números da MTD e os capítulos do BREF FMP.
26.Manter as substâncias utilizadas na tina de passivação (etapa de acabamento
ou pós-tratamento da galvanização) isentas de Cr VI.
Período de ExploRAA
Atualizar, se necessário, a(s) ficha(s) de dados de segurança da(s) substância(s) utiração
lizada(s) (e autorizadas).
27.Reformular o Relatório de Base (RB) da fase 1 até à fase 7, de acordo com as
Diretrizes da Comissão Europeia respeitantes aos relatórios de base - Comunicação da Comissão 2014/C 136/03, JOUE de 06.05.2014 e Nota interpretativa n.º
5/2014 – Relatório de Base 17/07/2014, na medida em que é necessária a avaliação do estado do meio (solo e águas subterrâneas) com recurso a medições efetuadas à data de elaboração do RB.
e-mail:
O RB reformulado deverá:
Até 31.05.2022
ippc@apambia. suprir as lacunas de informação presentes no documento “Relatório Base
ente.pt
– LUSOSIDER”, de 04.08.2020 identificadas no Anexo 8.
b. Incluir uma proposta de avaliação sobre o estado do meio que deve compreender o elencado da informação presente no Anexo 8, entre outra
que seja relevante.
Qualquer amostragem e ou medição apenas deverá ser efetuada após aprovação
do plano de amostragem pela APA.
28.Elaborar o relatório de base completo após aprovação do plano de amostragem 1 ano após aprova- Relatório de Base
submetido no âmbito do Relatório de Base (ver condição anterior).
ção pela APA
(RB)
29.Apresentar, em ficheiro Excel editável, os cálculos de suporte dos valores reportados no PRTR do ano correspondente, nomeadamente a carga poluente - com
Período de Explodemonstração dos pressupostos considerados e dados de base, e eventual fundaRAA
ração
mentação sempre que necessário (devendo as células relativas aos cálculos conter
as respetivas fórmulas de cálculo conducentes aos resultados obtidos).
30.Apresentar diagrama e memória descritiva detalhada do processo produtivo de
forma a incluir maior detalhe, contemplando entre outras etapas as seguintes: desPeríodo de Explo- RAA relativo ao
bobinar, oleamento, nivelamento e soldadura, e outros processos mecânicos.
ração
ano de 2022
Deve ser explicito se a etapa é parte integrante do processo de laminagem a frio
ou de galvanização em contínuo de chapas (ou ambas), e qual a fase do processo.
Período de adaptaplataformas/canais
ção ao documento
31.Implementar MTD adequadas no período de adaptação consagrado no REI
de comunicação
relativo às concluapós publicação das conclusões MTD.
definidos para o
sões MTD do
efeito
BREF FMP
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Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do
cumprimento

32.Verificar o estado do revestimento das bacias de retenção dada a natureza dos
produtos que acondicionam (ácidos) e proceder às intervenções necessárias de
modo a melhorar o adequado estado do revestimento.
[1] RAA
Período de ExploRegistar as intervenções realizadas em cada bacia de retenção e incluir registos
[2] RAA relativo ao
ração
fotográficos de cada bacia antes e depois da intervenção [1].
ano de 2022
Para o efeito deverão ser estabelecidos códigos para a identificação das bacias
existentes na instalação acompanhada de peça desenhada à escala adequada [2].
Cumprir o disposto
Período de vida da
33.Cumprir o disposto no TEGEE em vigor (Anexo 5).
no TEGEE em viinstalação
gor

Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos
Medidas/Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou subsidiárias
Matéria(s)-prima(s) e
ou subsidiária(s)

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

34. Registar o consumo mensal/anual de matérias-primas
Período de Exploprocessadas e ou subsidiárias, evidenciando a etapa do proração
cesso onde cada uma é utilizada.
35.Registar o volume dos banhos reutilizados, por mês, com
indicação do seguinte:
i. tina de origem;
Banhos das tinas de
ii. tina de destino;
tratamento de suPeríodo de Exploiii. número de reutilizações realizadas no mês, com
perfície da galvaniração
indicação se se refere a reutilização parcial (inzação
dicar %) ou total;
iv. outra informação considerada relevante.
Incluir quadro síntese.
36.Registar o consumo de óleos nas etapas de oleamento
no processo de laminagem a frio e no processo de galvanização (deve ser incluída a etapa de corte a frio como acabaÓleos utilizados no mento). [1]
Período de Explooleamento das cha- Apresentar informação sobre os locais onde ocorre este
ração
pas
consumo e sua associação a cada um destes processos, incluindo explicitação de eventuais procedimentos/ pressupostos aplicados caso haja equipamentos comuns a ambos
os processos. [2]
Todas

Demonstração do
cumprimento

RAA

RAA

RAA [1]
RAA relativo ao
ano de 2022 [2]

Medidas/Condições a cumprir relativamente aos produtos intermédios e ou finais
Produtos intermédios
e ou finais

Chapa galvanizada,
Chapa laminada a
frio e Chapa decapada e oleada
Chapa galvanizada,
Chapa laminada frio
e Chapa decapada e
oleada

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do
cumprimento

37. Registar o volume de produção mensal e anual efetivados das atividades desenvolvidas, expresso em toneladas Período de Explode peças processadas /hora e toneladas de peças procesração
sadas / ano.

RAA

38.Registar a produção mensal e anual efetivados de per- Período de Explodas de processo.
ração

RAA
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Ar
Emissões Pontuais
Caraterização das fontes de emissão pontual
Código da
fonte

FF1
FF2
FF3
FF4
FF6
FF8
FF9
FF10
FF11
FF12
FF13
FF14
FF15
FF18
FF19
FF20
FF21
FF22

Identificação das unidades contribuintes para a fonte

Potência
Combustítérmica novel
minal (MW)

Caldeira 1
7,7
Caldeira 3
7,7
Caldeira 5
6,2
Decapagem HCl 1
Suspenso
Trem de laminagem 2
n.d.
Pré-aquecimento (Forno de Galvanização)
n.d.
Granalhadora (Oficina de bobines - LF)
Recuperador de calor do pré-aquecimento (Forno de Galvanização)
Chaminé n.º 1 da zona de laboratório (Forno de Galvanização) 11,943
Chaminé n.º 2 da zona de laboratório (Forno de Galvanização)
Chaminé n.º 3 da zona de laboratório (Forno de Galvanização)
Decapagem HCl 2
Caldeira 6
11,63
Laminagem a frio - Fornos de Recozimento
(Annealing furnace) – Emissões de processo 2
Trem 3
n.d.
Máquina de retificar rolos
n.d.
Desbobinadora (entrada da linha de decapagem 2)
Máquina de soldar
n.d.

Método de tratamento/redução - Parâmetro
descrição STEG

Altura

Scrubber
Filtro de mangas

ClPTS

15,79
15,80
15,79
21,35
18,00
28,00
20,92

-

-

18

GN

Scrubber
-

Cl-

17,08
17,08
17,08
23,00
16,90

-

-

-

n.d.

-

-

-

n.d.
23,00
n.d.
n.d.

GN
GN
GN
n.d.
-

GN

Monitorização das fontes de emissão pontual
Código da fonte

Parâmetro

Valor limite de
Frequência de monitoriza- Teor O2 de
emissão ou emissão Unidade
ção
referência
específica

300

mg/Nm3

2x por ano

3%

200

mg/Nm3

2x por ano

3%

COV

50

mg/Nm3

3%

CO

-

mg/Nm3

1 x de 3 em 3 anos
Com a frequência dos
outros parâmetros
2x por ano

NOx
FF1, FF2 e FF3 (MICs)

FF4

PTS

20

3

mg/Nm3

3%
-

Condições
cumprimento

Até 01.01.2024; Quadro
10, Parte 2, Anexo III DL
39/2018
Após 01.01.2024; Quadro 6, Parte 1, Anexo III
DL 39/2018
Desempenho ambiental
n.º 3 art.º 13 DL
39/2018
BREF FMP – LF

2
Para além das emissões de processo (recolhidas do interior da cápsula interior do forno onde se colocam as bobines), cada
forno que aquece a cápsula por transferência de calor, é dotado de 6 queimadores a Gás Natural, que totalizam 0,75 MW.
As emissões de combustão dos fornos são libertadas no interior da nave industrial.

No máximo podem estar em funcionamento 10 fornos em simultâneo.
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Código da fonte

(decapagem 1 – LF)

Parâmetro

COV

50 3

mg/Nm3

2x por ano

-

HCl

30 3

mg/Nm3

2x por ano

-

mg/Nm3

2x por ano

-

FF8, FF10, FF11, FF12
e FF13
(Galvanização –
aquecimento)

FF14 (decapagem 2 –
LF)

3

HF

5

PTS

150

mg/Nm3

2x por ano

-

15

mg/Nm3

2x por ano

-

COV

50

mg/Nm3

2x por ano

-

PTS

150

mg/Nm3

2x por ano

-

PTS

150

mg/Nm3

2x por ano

3%

SO2

500

mg/Nm3

2x por ano

3%

NOx

400

mg/Nm3

2x por ano

3%

CO

200

mg/Nm3

2x por ano

3%

PTS

20

mg/Nm3

2x por ano

-

COV

50

mg/Nm3

2x por ano

-

HCl

30

mg/Nm3

2x por ano

-

HF

5

mg/Nm3

2x por ano

-

300

mg/Nm3

2x por ano

3%

200

mg/Nm3

2x por ano

3%

COV

50

mg/Nm3

3%

CO

-

mg/Nm3

PTS
SO2
NOx
CO
Fe

10
100
380
100
-

mg/Nm3

1 x de 3 em 3 anos
Com a frequência dos
outros parâmetros
2 x por ano

mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

2 x por ano
2 x por ano
2 x por ano

FF6 (Trem 2 –laminaHidrocarbonetos togem)
tais

FF9 (Granalhadora –
Oficina Bobines LF)

Valor limite de
Frequência de monitoriza- Teor O2 de
emissão ou emissão Unidade
ção
referência
específica

NOx
FF15
(MIC)

FF18 (fornos de recozimento)

3

3%
3%
3%
3%
3%
3%

Condições
cumprimento

Revisão do BREF FMP –
LF
BREF FMP – LF
Revisão do BREF FMP LF
Quadro 13, Anexo II da
Portaria n.º 190-B/2018,
de 3 de julho
BREF FMP – LF
Revisão do BREF FMP LF
Quadro 13, Anexo II da
Portaria n.º 190-B/2018,
de 3 de julho
Revisão BREF FMP –
Galvanização e Quadro
13 do Anexo II da Portaria n.º 190-B/2018, de 3
de julho
Revisão BREF FMP –
Galvanização e Quadro
13 do Anexo II da Portaria n.º 190-B/2018, de 3
de julho
BREF FMP – Galvanização
BREF FMP– Galvanização
BREF FMP – LF
Revisão do BREF FMP –
LF
BREF FMP – LF
Revisão do BREF FMP LF
Até 01.01.2024; Quadro
10, Parte 2, Anexo III DL
39/2018
Após 01.01.2024; Quadro 6, Parte 1, Anexo III
DL 39/2018
Desempenho ambiental
n.º 3 art.º 13 DL
39/2018
BREF FMP
BREF FMP
BREF FMP
BREF FMP
potencialmente presente

A monitorizar caso o equipamento venha a funcionar em regime de normal funcionamento. Ver condição 39.
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Código da fonte

Parâmetro

mg/Nm3

2 x por ano

3%

Quadro 13 do Anexo II
da Portaria n.º 190B/2018, de 3 de julho

-

mg/Nm3

2 x por ano

3%

potencialmente presente

15

mg/Nm3

2x por ano

-

BREF FMP – LF

PTS

150

mg/Nm3

2x por ano

-

COV

200

mg/Nm3

2x por ano

-

PTS

150

mg/Nm3

2x por ano

-

COV

200

mg/Nm3

2x por ano

-

Metais I

0,2

mg/Nm3

2x por ano

-

Metais II

1

mg/Nm3

2x por ano

-

Metais III

5

mg/Nm3

2x por ano

-

PTS

150

mg/Nm3

2 x por ano

-

Ni

1

mg/Nm3

2 x por ano

-

Pb

5

mg/Nm3

2 x por ano

-

Hidrocarbonetos totais
Hidrocarbonetos totais

FF20 (máquina de retificação de rolos)

FF21 (desbobinadora)
e FF22 (máquina de
sodar)

Condições
cumprimento

200

COV

FF19
(trem 3 - têmpera)

Valor limite de
Frequência de monitoriza- Teor O2 de
emissão ou emissão Unidade
ção
referência
específica

Quadro 13, do Anexo II
da Portaria n.º 190B/2018, de 3 de julho, e
Quadro 13, do Anexo II
da Portaria n.º 190B/2018, de 3 de julho
Quadro 13, do Anexo II
da Portaria n.º 190B/2018, de 3 de julho
Quadro 13, do Anexo II
da Portaria n.º 190B/2018, de 3 de julho
Quadro 13, do Anexo II
da Portaria n.º 190B/2018, de 3 de julho
Quadro 13, do Anexo II
da Portaria n.º 190B/2018, de 3 de julho
Quadro 13, do Anexo II
da Portaria n.º 190B/2018, de 3 de julho
Quadro 13, do Anexo II
da Portaria n.º 190B/2018, de 3 de julho e
Revisão do BREF FMP LF
Quadro 13, do Anexo II
da Portaria n.º 190B/2018, de 3 de julho e
Revisão do BREF FMP LF
Quadro 13, do Anexo II
da Portaria n.º 190B/2018, de 3 de julho e
Revisão do BREF FMP LF

Medidas/Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual
Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

39.Incluir informação sobre o funcionamento dos equipamentos com atividade Período de Explosuspensa, nomeadamente a linha de decapagem 1 (FF4).
ração

Demonstração do
cumprimento

RAA

PÁG. 10/26

DATA 03/03/2022

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do
cumprimento

40. Caso a linha de decapagem 1 entre em regime normal de funcionamento após
publicação do documento sobre as conclusões MTD do BREF FMP aplicam-se de
imediato os VEA-MTD, substituindo de imediato os VLE estabelecidos neste TUA
caso os VEA-MTD sejam inferiores a estes.
Período de ExploRAA
Neste sentido, deverá o operador avaliar atempadamente a necessidade de adapração
tação do equipamento previamente à sua entrada em regime normal de funcionamento e implementar as medidas necessárias que permitam a obtenção de valores
dentro da gama de VEA aplicável.
41.Caso aplicável apresentar plano de desativação parcial nos termos da condição Período de Explo108 para remoção de equipamento inoperacional da instalação.
ração
42.Nas fontes com parâmetros abrangidos por monitorização pontual (2 vezes
Período de Explopor ano) deverá ser garantido um intervalo mínimo de 2 meses entre medições
RAA
ração
(vide quadro monitorização).
43.Nas fontes com parâmetros estabelecidos com base na condição de cumpri- Período de ExploRAA
mento do BREF FMP a frequência de monitorização não pode ser alterada.
ração
44.Caso sejam ultrapassados os respetivos limiares mássicos médios a frequência Período de ExploRAA
de monitorização deverá passar imediatamente para 2x por ano.
ração
45.Previamente à reativação do equipamento de laminagem – trem 1, construir
nova chaminé (substituir a FF5) que cumpra os requisitos legais e normativos em
Pedido de alteravigor à data e as emissões resultantes do normal funcionamento deste equipa90 dias antes da
ção através das
mento (se reativado) devem encontrar-se dentro da gama de VEA às MTD aplicáreativação do Trem plataformas/canais
veis preconizadas no BREF FMP, devendo o operador ponderar a realização de
1
definidas para o
eventuais intervenções necessárias.
efeito
Atualizar diagrama do processo produtivo detalhado com a totalidade de etapas
e com identificação dos equipamentos/ órgãos existentes.
46.Alterar a chaminé FF6 de modo a passar a ter secção circular (seguindo as indicações do ofício da APA S001521-2013) garantindo desta forma a conformidade das respetivas chaminés com o disposto no n.º 1 do Artigo 27.º do Decreto- Período de Explo- RAA relativo ao
Lei n.º 39/2018 e NP 2167:2007.
ração
ano de 2022
Apresentar projeto de execução e evidências fotográficas antes e depois da alteração.
47.Alterar a chaminé FF10 de modo a:
 passar a ter secção circular (seguindo as indicações do ofício da APA
S001521-2013) garantindo desta forma a conformidade das respetivas
chaminés com o disposto no n.º 1 do Artigo 27.º do Decreto-Lei n.º
39/2018 e NP 2167:2007; e,
 possuir os aspetos construtivos preconizados no projeto de dimensiona- Período de Explo- RAA relativo ao
ração
ano de 2022
mento de chaminés submetido em agosto de 2021, com data de
07/07/2021 (referência enviro PE_RP_1592_20_(105)_R0), garantindo,
entre outros aspetos como p.ex. a localização das tomas, que possua uma
altura mínima de 23 metros.
Apresentar projeto de execução e evidências fotográficas antes e depois da alteração.
48.Proceder à monitorização dos efluentes provenientes do funcionamento dos
fornos de recozimento nas atuais 5 tubagens existentes (onde foram realizadas as Período de ExploRAA
medições no ano de 2020), segundo o plano de monitorização definido para a
ração
FF18, devendo ser garantido nas monitorizações a pressão diferencial de 5 Pa.

PÁG. 11/26

DATA 03/03/2022

Medida/Condição a cumprir

49.Perante as dificuldades em introduzir melhorias no confinamento das emissões
de combustão resultantes dos fornos de recozimento inerente à década de construção/ instalação dos equipamentos, à complexidade do projeto para a sua concretização e ainda à necessidade de, para a sua execução, obrigar à paragem da
instalação, impossibilitando o funcionamento da laminagem a frio, e porque o
BREF FMP (Final Draft, outubro 2021) estabelece monitorização com a aplicação
de VEA-MTD:
 Apresentar (em formato lista/ tabela) estimativas de custo e de tempo de
execução, de forma diferenciada, para cada uma das ações/ etapas identificadas pelo fornecedor para a concretização do projeto (Documento
20200115_Fives_GR-519999-CO-Lusosider-Batch Annealing.pdf);
 Apresentar estimativa do tempo esperado pelo fornecedor de paragem
da linha de laminagem a frio para concretização do projeto.
 Outras implicações relevantes.
50.Estudar as curvas de temperatura de cada um dos fornos, ao longo do ciclo
completo de recozimento, e apresentar a representação gráfica da curva típica de
cada um dos fornos (x- tempo de duração do ciclo de recozimento, expresso em
horas; y - temperatura da campânula do forno ou outra temperatura desde que
representada na figura 3.29 do BREF FMP, expressa em ºC).
Caso haja características/ aspetos do processo / do metal que influenciem a curva
de temperatura de cada um dos fornos, solicita-se a sua identificação e que seja
apresentada a informação acima expressa para as diferentes situações possíveis.
Incluir planta com a localização dos fornos de recozimento com a sua identificação
/ numeração de forma a permitir relacionar a curva com cada forno.
51.Construir chaminé adequada nos termos da legislação em vigor (FF19), de
forma a permitir o encaminhamento do efluente gasoso da etapa de têmpera
(trem 3) para o exterior e proceder à monitorização estabelecida neste TUA.
Apresentar cálculos das alturas das chaminés que evidenciem a adequada altura
da FF19 (art.º 26 e 27 do DL 39/2018 e Portaria n.º 190-A/2018) e evidências
fotográficas antes e depois da alteração.
52.Construir a chaminé FF20, garantindo a adequação ao projeto de dimensionamento
submetido
em
agosto
de
2021
(referência
enviro
PE_RP_1640_20_(105)_R0).
Apresentar evidências fotográficas antes e depois da alteração.
53.Dotar a etapa desbobinadora de chaminé adequada, a construir, procedendo
ao encaminhamento das suas emissões para o exterior através da chaminé FF21
e proceder à monitorização estabelecida neste TUA.
Apresentar cálculos das alturas das chaminés que evidenciem a adequada altura
da FF21 (art.º 26 e 27 do DL 39/2018 e Portaria n.º 190-A/2018) e evidências
fotográficas antes e depois da alteração.
54.Em eventuais casos que se verifique dificuldade de aplicação da NP
2167:2007, e tendo por base proposta fundamentada do operador poderão ser
aprovadas seções de amostragem alternativas, desde que garantam o cumprimento do disposto na EN 15259:2007
55.Implementar as medidas necessárias de forma a garantir que findo o período
transitório aplicável às MIC é dado cumprimento aos VLE aplicáveis após
01.01.2024.

Prazo de implementação

Demonstração do
cumprimento

Pedido de atualização nos termos do
(ver condição 20)
art.º 19 do REI
(ver condição 20)

Período de Exploração

RAA relativo ao
ano de 2022

Período de Exploração

RAA relativo ao
ano de 2022

Período de Exploração

RAA relativo ao
ano de 2022

Até 31.12.2024

Comunicação para
o email:
ippc@apambiente.pt

Período de Exploração

RAA

Até 01.01.2024

-

PÁG. 12/26

DATA 03/03/2022

Medida/Condição a cumprir

56.Realizar a manutenção periódica de todos os equipamentos, incluindo os sistemas de tratamento de emissões gasosos (STEG).
Evidenciar que foram cumpridos os planos de manutenção de cada equipamento,
incluindo a seguinte informação, por equipamento de tratamento de fim-de-linha:
 Plano de manutenção do equipamento que indique as ações/intervenções a realizar e periodicidade, atualizando-a sempre que necessário
(quando não for necessário atualizar indicar o ano de reporte da informação);
 indicação das operações/ intervenções / ensaios realizadas e respetivas
datas e, se aplicável, os resultados obtidos.
57.Apresentar informação sobre as diferentes etapas processuais / fases de aquecimento que ocorrem no interior do forno (aquecimento – FF8, pré-aquecimento
– FF10, laboratório – FF12 e FF13 – e outras caso existam), na medida em que os
resultados das medições de O2 evidenciam aparentes características distintas nestes efluentes gasosos do forno de aquecimento do processo produtivo da galvanização de chapas.
Incluir, entre a demais informação relevante, diagrama esquemático do interior do
forno com identificação da localização dos queimadores, gamas de temperaturas
em cada seção, sentido de circulação do efluente gasoso, informação sobre qual
o efluente que é recolhido para cada FF acima identificada, diferenciando entre
efluentes de processo e gases de combustão, trocas de calor indicando se por
contacto direto ou indireto.
58.Registar o número de horas de funcionamento, associado a cada fonte de
emissão de poluentes para a atmosfera.
59.Identificar para cada parâmetro a monitorizar:
 normas utilizadas;
 os LQ e os LD, sempre que os valores de concentração medidos sejam
inferiores a um destes valores;
 os valores de concentração medidos;
 os valores de concentração corrigidos para o teor de oxigénio de referência (procedendo a uma comparação com os VLE)
 os caudais mássicos e
 a respetiva carga poluente (expressa em ton/ano ou kg/ano), normas utilizadas, LQ e LD.
Incluir a metodologia seguida para o cálculo de todos os valores apresentados.
Para cada parâmetro a monitorizar abrangidos por BREF setorial: devem ser apresentados os resultados de monitorização obtidos nos últimos 2 anos (“ano de referência” + “ano de referência - 1” + "ano de referência -2"). Realizar uma análise
crítica da evolução dos resultados obtidos neste período.
60.Para as medições realizadas à FF18, e outras a incluir no TUA se necessárias,
incluir o seguinte:
a. valores de concentração corrigidos para um teor de oxigénio de 3 e de 5
%.
b. Informação sobre o número de fornos em funcionamento.
c. Informação sobre a duração do ciclo de recozimento (horas e minutos
em que cada forno iniciou e finalizou o ciclo de recozimento) e sobre o
momento do ciclo em que foram realizadas as medições (horas e minutos
em que se iniciou e em que terminou).
d. Se possível incluir curva da temperatura do fornos.
Representar num gráfico a informação das alíneas c. a d.

Prazo de implementação

Demonstração do
cumprimento

RAA referente a
Período de Explo2022 e sempre que
ração
necessário

Período de Exploração

RAA relativo ao
ano de 2022

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA
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Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do
cumprimento

61. Identificar para cada parâmetro a monitorizar: emissões específicas, expressas
Período de Exploem massa (ex. kg) por tonelada de peças galvanizadas, incluindo a metodologia
RAA
ração
seguida para o cálculo de todos os valores apresentados.
62.Incluir os relatórios de autocontrolo das emissões para o ar realizadas no perí- Período de ExploRAA
odo de reporte.
ração
Período de Explo63.Identificar todos os locais / etapas do processo onde será necessário, no senração após publica- Pedido de atualizatido de adaptação da instalação ao cumprimento com o documento sobre as conção do documento ção nos termos do
clusões MTD do BREF FMP, proceder à recolha das emissões e canalizá-las atrasobre as concluart.º 19 do REI
vés de chaminé para proceder à monitorização dos poluentes potencialmente presões MTD do
(ver condição 20)
sentes no efluente.
BREF FMP
64.A monitorização a realizar aos parâmetros com VEA às MTD estabelecidos no Período de Explodocumento sobre as conclusões MTD do BREF FMP (e com indicação de monito-ração após publicarização como p.ex. o Monóxido de Carbono) devem ser realizadas de acordo com ção do documento
RAA
as condições gerais definidas para os VEA no BREF, p.ex. teor de O2, período de sobre as concluamostragem de acordo com o tipo de medição, etc. as normas de amostragem sões MTD do
estabelecidas para a monitorização dos parâmetros.
BREF FMP

Ar – Emissões difusas
Caraterização das emissões difusas
Código da
fonte

Origem da emissão

Observações

FD1
FD4
FD5

Linha de decapagem 1 (tanques de decapagem)
Trem de laminagem 2
Linha de galvanização (cuba de zinco e passivação crómica e secador)

Atividade suspensa

FD6

Forno de recozimento

FD7
FD8

Desbobinadora à entrada da linha de laminagem a frio 2
Desbobinadora e máquina de soldar à entrada da linha de laminagem a frio 1

Ver condição 49 e
condição 66
Ver condição 67
Atividade suspensa

Medidas/Condições a cumprir para as emissões difusas
Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

65. Enviar resultados da medição prevista realizar na emissão difusa FD1, incluindo informação detalhada sobre a metodologia adotada.
Deverá incluir a metodologia para a avaliação das emissões difusas com detalhe
Período de Explotécnico sobre os parâmetros, métodos, critérios, períodos de duração, explicitaração
ção da abordagem a implementar que evidencie a garantia da representatividade
da amostra a recolher.
Incluir calendarização.

Demonstração do
cumprimento

PDA

PÁG. 14/26
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Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

66.Realizar, uma vez por ano, uma campanha de medição das emissões difusas
(de combustão) o mais próximo possível das fontes em funcionamento (fornos
de recozimento) no período do ciclo de recozimento que inclua os seguintes períodos de amostragem: i) quando é atingida a temperatura máxima e ii) no período final do decréscimo mais acentuado da temperatura (se necessário poderá
ser corrigido / ajustado em função dos elementos apresentar na condição 50). A iniciar no ano de
Assegurar que a campanha de monitorização abrange pelo menos 10 fornos de
2023
recozimento, devendo ser rotativo no ano seguinte.
Incluir descrição detalhada da metodologia adotada, normas utilizadas, períodos
de amostragem, entre toda a informação relevante.
Incluir nas avaliações os parâmetros possíveis de estar presente no efluente,
considerando pelo menos o NOx/NO2 e o CO.
67.Implementar a MTD A.5.2.1 b) de forma a reduzir as emissões difusas liberPeríodo de Explotadas na desbobinadora da linha de decapagem 2 (FF21 – ver campo das Emisração
sões Pontuais).

Demonstração do
cumprimento

RAA

RAA relativo ao
ano 2022

Pedido de altera68.Previamente à reativação da linha de decapagem 1 em condições de normal
ção através das
90 dias antes da
funcionamento, deverão ser implementadas as MTD aplicáveis, onde se inclui a
plataformas/canais
reativação
MTD A.5.2.1 b).
definidas para o
efeito
69.Apresentar síntese do controle e monitorização de emissões difusas e/ou fu- Período de ExploRAA
gitivas.
ração
70.Canalizar as emissões difusas de poluentes atmosféricos, desde que seja possível confinar essas mesmas emissões, para um ponto de emissão, devendo apliPeríodo de Explocar-se as condições de descarga de poluentes para a atmosfera através de uma
RAA
ração
chaminé de altura adequada para permitir uma boa dispersão dos poluentes e
salvaguardar o ambiente e a saúde humana.
71.Nas situações onde não seja técnica ou economicamente viável, o confinamento das emissões difusas por uma chaminé, deverá o operador apresentar Período de ExploRAA
fundamentação técnica detalhada, em articulação com as disposições do BREF
ração
FMP ou outro que venha a ser aplicável à instalação.
72.Apresentar o ponto de situação do plano de trabalhos realizados no período
2020-2021 relativo ao funcionamento da secagem após passivação crómica que
inclua detalhe sobre cada uma das tarefas contemplada na lista de tarefas pro- Período de ExploPDA
posta em outubro de 2020.
ração
No caso de haver continuidade dos trabalhos em 2022, incluir a respetiva informação.

Energia
Combustíveis utilizados na instalação / estabelecimento
Código

Tipo de energia utilizada

CC1
CC2
CC2

Energia elétrica
Gás Natural
Gasóleo

PÁG. 15/26

DATA 03/03/2022

Tipos de energia ou produtos energéticos gerados
Código

EP1

Origem

Tipo de produção
anual

Gás Natural Energia Térmica

Consumo próprio - descrição do destino / utilização

Consumo próprio (%)

Venda (%)

Linhas de decapagem, trens de redução e têmpera, galvanização,
ETOE e balneários

100.00

0.00

Medidas/Condições a cumprir relativamente a energia
Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

73. Registar o consumo mensal/anual das diferentes formas de energia utilizada,
evidenciando os equipamentos/etapas de processo onde é utilizada (incluindo Período de Explogeradores de emergência) e diferenciando entre os processos produtivos como:
ração
laminagem a frio, galvanização e outras, detalhando-as.
74. Registar o consumo mensal/anual específico de energia (quantidade de calor
(gerado a partir de fontes de energia primárias) e eletricidade consumida, exPeríodo de Explopressa em MJ ou kWh/t de peça processada), diferenciando para a laminagem
ração
rio e para a galvanização.
Deverá ser explicitada a forma de cálculo dos valores apresentados.
75.Registar a quantidade de calor gerado nas caldeiras e incluir informação sobre
os quantitativos por destino dado ao calor gerado, bem como ainda se esta fonte Período de Explode calor foi suficiente para as necessidades de cada um dos equipamentos ou se
ração
houve necessidade de fontes de calor adicionais (identificando-as).

Demonstração do
cumprimento

RAA

RAA

RAA

Medidas/Condições a cumprir relativas a sistemas de arrefecimento
Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

76.Garantir o bom funcionamento dos sistemas de arrefecimento (torres de arrefecimento para reduzir a temperatura da água da tina de arrefecimento das Período de Explopeças galvanizadas) tomando em consideração as medidas/técnicas identificaração
das como MTD e previstas no BREF ICS.

Demonstração do
cumprimento

RAA

As evidências de
cumprimento destas medidas deve77. Garantir o cumprimento das boas práticas estabelecidas para a prevenção e
rão ser mantidas
controlo da Legionella, nos termos do estabelecido nos documentos técnicos Período de Exploem arquivo e disaplicáveis e nos termos do estabelecido pela entidade competente nesta matéração
ponibilizadas semria.
pre que solicitado
pelas autoridades
competentes.
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Recursos Hídricos
Captação
Medidas/Condições a cumprir relativamente às captações de água
Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

78.Origem - captação: registar o consumo mensal/anual de água discriminando
por utilizações (no caso das reposições/ substituições de banhos, incluir esta distinção e também referência ao banho em causa – para facilitar poderá ser utiliPeríodo de Explozado um código para identificação do banho, com a apresentação da respetiva
ração
legenda).
Não contabilizar nestes volumes água reciclada ou recirculada (ver campo “Medidas/Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou subsidiárias”).
79.Origem - captação: registar o consumo específico de água, expressos em: m3
de água consumida por toneladas de chapa laminada e por tonelada de chapa
galvanizada, explicitando a forma de determinação dos valores apresentados. Período de Exploração
O consumo de água não deve contemplar água recirculada ou reutilizada, águas
de arrefecimento em circuitos de uma única passagem e águas destinadas a consumo doméstico.
80.Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas nas Autorizações de Utilização dos Recursos Hídricos, para os fins a que se destinam - Cap- Período de Explotação de Água Subterrânea para a Utilização n.º A003212.2013.RH5, referente
ração
ao AC1, e n.º A03229.2013.RH5, referente ao AC2 (vide Anexo 3 - TURH-AC1)

Demonstração do
cumprimento

RAA

RAA

RAA

Rejeição de águas residuais
Medidas/Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais
Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do
cumprimento

81. Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas nas Licenças de
Utilização dos Recursos Hídricos (TURH) – Rejeição de águas Residuais n.º Período de ExploL010451.2021.RH5A, relativo à descarga no ponto EH1, e n.º
ração
L010448.2021.RH5A, relativo à descarga no ponto EH3 (vide Anexo 4).
82. Para os parâmetros com gamas de VEA estabelecidas no Quadro 9.20 do
Final Draft do BREF FMP (versão outubro 2021) aplicáveis às águas residuais
industriais estabelecidas no TURH (EH1) no ponto CH - caixa FSQ, cujos resultados obtidos evidenciam dificuldade de obtenção de valores consistentemente
dentro da respetiva gama, deverá ser apresenta projeto de melhoria a realizar ao
Comunicar à APA
sistema de tratamento do efluente industrial e/ ou listadas medidas a implemenpara o email:
Até 01.03.2023
tar/ já implementadas que permitam reduzir a concentração de SST no efluente
ippc@apambiindustrial tratado.
ente.pt
A calendarização para a conclusão das obras ou adoção de medidas deve assegurar que se encontram concluídas antes do final do período de adaptação previsto no REI (4 anos após publicação das conclusões MTD), em concreto
aquando da apresentação da atualização da LA (ver condição 20).
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DATA 03/03/2022

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do
cumprimento

83. Avaliar os resultados obtidos no ponto CH - caixa FSQ e proceder a uma
comparação dos valores de concentração com as gamas de VEA às MTD que
serão aplicáveis após atualização da LA, numa perspetiva de melhoria contínua,
Comunicação até
Até atualização da
tendo em conta as intervenções a realizar e os objetivos a alcançar no prazo
30 de janeiro relaLA decorrente da
temporal traçado.
tivo aos dados do
publicação do doIncluir para cada mês informação sobre o volume de produção e sobre a pluvioano anterior para o
cumento sobre as
sidade e avaliar de que modo estas variáveis (ou outras a disponibilizar) influenemail: ippc@apamconclusões MTD
ciam a carga poluente do efluente.
biente.pt
do BREF FMP
Apresentar os dados recolhidos em ficheiro Excel editável devidamente identiRAA
ficados e sempre que seja aplicada metodologia de cálculo apresentar a respetiva descrição de suporte à análise.
2 anos após publi84.Em função dos resultados alcançados decorrente da execução do projeto de
Comunicação à
cação do documelhoria, rever as medidas propostas e equacionar sempre que necessário a imAPA para o email:
mento sobre as
plementação de medidas adicionais para cumprimento dos VEA às MTD nos praippc@apambiconclusões MTD
zos previstos (ver condição 82).
ente.pt
do BREF FMP
85.A determinação laboratorial de todos os parâmetros sujeitos a autocontrolo
no ponto CH - caixa FSQ prevista no TURH relativo ao EH1 deverá ser selecionada tomando em consideração os limites de quantificação (LQ) dos métodos
analíticos.
Para tal, o LQ selecionado para os parâmetros aplicáveis deve ser inferior ao Período de ExploRAA
limite superior da gama de VEA estabelecido no Quadro 9.20 do Final Draft do
ração
BREF FMP (versão outubro 2021), que após publicação será substituído pelo
respetivo Quadro do documento sobre as conclusões MTD do BREF FMP.
Apresentar tabela comparativa entre os LQ utlizados e os valores acima expressos.
86.Incluir os boletins analíticos das análises realizadas no ponto CH - caixa FSQ Período de ExploRAA
(prevista no TURH relativo ao EH1).
ração
87.Adequar a frequência de monitorização dos parâmetros das águas residuais Após publicação
industriais estabelecidas no TURH (EH1) no ponto CH - caixa FSQ caso a moni- do documento sotorização tenha que passar a ser realizada com maior frequência nos termos do bre as conclusões
RAA
BREF FMP (p.ex. SST cujo TURH estabelece frequência mensal antevendo-se MTD do BREF
uma frequência semanal).
FMP
Em todas as campanhas realizadas
88. Realizar a monitorização dos parâmetros no ponto CH - caixa FSQ prevista após publicação do
no TURH relativo ao EH1 em concordância com as normas indicadas no docu- documento sobre
RAA
mento sobre as conclusões MTD do BREF FMP.
as conclusões
MTD do BREF
FMP
89.Registar o número de horas mensal/anual correspondente à descarga de efluPeríodo de Exploente industrial, no ponto EH1 (não considerar efluente doméstico) e de efluente
RAA
ração
encaminhado para o ponto EH3.
90.Registar individualmente o volume mensal/anual de efluente industrial desPeríodo de Explocarregado no ponto EH1 (não considerar efluente doméstico) e de efluente desRAA
ração
carregado no ponto EH3.
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Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

91.Registar, em ficheiro Excel editável, o autocontrolo a realizar às águas residuais industriais tratadas no ponto CH - caixa FSQ e encaminhadas para o ponto
EH1 e ao efluente descarregado em EH3, incluindo:
i.
datas de amostragem;
ii.
caudais medidos, expressos em m3/mês;
iii.
valores de concentração dos poluentes medidos;
iv.
VLE aplicáveis e VEA do documento sobre as conclusões MTD
do BREF FMP / Final Draft do BREF FMP (outubro 2021);
Período de Explov.
limites de quantificação;
ração
vi.
sistematização dos valores médios anuais de cada poluente;
vii.
cargas poluentes anuais (ton/ano);
viii.
coeficientes de emissões específicas, expressos em massa (ex. kg)
por unidade de produção (ex. ton);
bem como ainda procedimentos tomados de forma a assegurar a representatividade das medições efetuadas e metodologia seguida para o cálculo de todos os
valores apresentados.
92. Os pontos de descarga EH2, EH4, EH5, EH6 e EH7, são relativos a águas Período de Explopluviais não contaminadas, não carecendo de licenciamento de descarga.
ração
93.Manter a entrada e a saída selada do separador de hidrocarbonetos que se
mantém no local enquanto se mantiver como equipamento de reserva.
Período de ExploQualquer alteração do estado do equipamento e das selagens carece de comuração
nicação prévia para aprovação pela APA caso necessária.

Demonstração do
cumprimento

RAA

-

-

Reutilização de águas residuais
Medidas/Condições a cumprir relativa a reutilização de águas residuais
Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

94. Registar o volume mensal e anual de águas reutilizadas/recirculadas na instalação, incluindo informação sobre a atividade/ processo onde são consumidas
Período de Exploe respetivas quantidades.
ração
Apresentar sempre que possível a explicitação da forma de determinação dos
valores apresentados.
95. Registar os períodos em que não foi possível a reutilização total de águas
Período de Exploresiduais industriais tratadas e outras, com indicação das razões, indicando os
ração
respetivos volumes.

Demonstração do
cumprimento

RAA

RAA
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Resíduos
Resíduos gerados na atividade
Caraterização dos resíduos produzidos no estabelecimento (1/2)
Código do parque Área total Área coberta Área impermeabiliSistema de Volume da bacia de
Vedado
de armazenamento
(m2)
(m2)
zada (m2)
Drenagem
retenção (m3)

PA1

1200.00

450.00

1200.00

Sim

Sim4

0.00

PA2

3057.00

0.00

3057.00

Sim

Sim4

0.00

PA3

500

0.00

0

Não

Não

Não

PA4

500

0.00

0

Não

Não

Não

PA5

20 m3

n.a.

n.a.

Não

Sim5

10.00

PA6

5 m3

n.a.

n.a.

Não

Sim6

2.50

PA7

20 m3

n.a.

n.a.

Não

Sim7

24.00

PA8

12m3

n.a.

n.a.

Não

Não

14.40

Sim
Não
Não

Sim4

Não
Não
Não

PA9
PA10
PA11

3865
1500
1700

0.00
0.00
0.00

4

Escorrências encaminhadas para a ETARI.

5

Ligação ao sistema de drenagem da UDSA I.

6

Ligação ao sistema de drenagem da UDSA II.

7

Ligação ao sistema de drenagem da ETOE.

3865
1500
1700

Sim4
Sim4

Tipologia de resíduos

Perigosos: lamas de maquinagem
(tambor), óleos usados (tambor), resíduos com hidrocarbonetos (tambor), madeira contaminada, papel e
cartão contaminado, acumuladores
de Pb, lâmpadas, absorventes (tambor), EEE, terras contaminadas,
massa consistente
Não perigosos: resíduos de retificação dos cilindros (caixa), granalha
(tambor), taras cubicas/outros plásticos, resíduos biodegradáveis, mistura de entulho, RCD, embalagens
de papel e cartão, madeira, papel e
cartão, pneus, sucata, material de
isolamento, cablagens, equipamento fora de uso, plásticos, EEE
Lamas da ETARI
Não perigosos: sucata ferrosa e bobinas a granel
Não perigosos: escória de zinco
(granel) e sucata de bronze da oficina de cilindros (caixa)
Perigosos: hidrocarbonetos dos separadores de óleos (UDSA I e II)
Perigosos: hidrocarbonetos dos separadores de óleos (UDSA I e II)
Perigosos: misturas oleosas (ETOE)
Perigosos: Resíduos de Crómio
(passivação) (reservatório)
Não perigosos: sucata ferrosa
Não perigosos: sucata ferrosa
Não perigosos: sucata ferrosa
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Medidas/Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade
Medida/Condição a cumprir

96. Registar os quantitativos de resíduos por LER gerados em cada processo produtivo desenvolvido na instalação (laminagem a frio, galvanização em contínuo
de chapas ou outro) evidenciando a etapa/ banho onde são produzidos.
97. Registar a produção específica de resíduos do processo produtivo, diferenciando por banho/tina (quantidade de resíduos gerados/toneladas de peças laminadas ou peças galvanizadas consoante o processo que deu origem ao resíduo).
98.Registar o volume mensal/anual de produto fora de especificação gerado/perdas de processos, resultantes do processo de laminagem e de galvanização, e encaminhados enquanto resíduo.
99.Assegurar que nos locais de armazenamento dos resíduos se verifique a disposição dos mesmos por tipologia de resíduo e com a identificação dos códigos
LER.
100.Deverá ser garantida a existência de parques/zonas para o armazenamento
temporário de resíduos em número suficiente face à produção de resíduos na
instalação. Em nenhuma situação podem existir resíduos que não estejam devidamente acondicionados.
101.Todo e qualquer resíduo produzido deve ser encaminhado para destino final
adequado à sua tipologia
102.Dar cumprimento ao Alvará de Licença para a Realização de Operações de
Gestão de Resíduos N.º 002/2020, de 4 de fevereiro. A armazenagem no âmbito
deste Alvará compreende os resíduos armazenados no PA1, PA2 e PA9.

Prazo de implementação

Demonstração do
cumprimento

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

-

Período de Exploração

-

Período de Exploração

-

Período de Exploração

-

103.Armazenar os resíduos produzidos no local de produção de acordo com normas técnicas estabelecidas, caso existam, por um período não superior a três
Período de Exploanos, com exceção dos que se encontram autorizados no âmbito do Alvará menração
cionado.
Caso necessário, solicitar previamente a devida autorização.

RAA

PÁG. 21/26

DATA 03/03/2022

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

104.Recolher e caracterizar mais amostras das lamas depositadas no parque de
resíduos, em número suficiente, de forma a assegurar o critério de representatividade, de acordo com o estabelecido no Anexo C do Relatório Técnico TR
15 310-1 – aspetos estatísticos de amostragem para a amostragem simples aleatória, na medida em que resultou da análise aos elementos remetidos à APA
para aferir a perigosidade do resíduo em questão (nomeadamente as 22 000 toneladas de lamas depositados no parque de resíduos) e a sua classificação com
o código LER 11 01 10 que o número de amostras consideradas não são suficientes para garantir a representatividade (S015553-201903-DRES.DRS).
A caracterização físico-química a realizar às amostras deve considerar a quantificação dos seguintes parâmetros na análise de perigosidade:
 Ferro;
Período de explo Cálcio;
ração
 Sulfato;
 Cloreto;
 Magnésio;
 Hidróxido de cálcio, e;
 Hidróxido de magnésio.
Apresentar documentação com a metodologia adotada, devidamente fundamentada e suportada pelo documento acima identificado, os boletins da caracterização físico-química (contendo entre outra informação necessária, a clara
identificação da amostra e sua quantidade), acompanhado de quadro resumo
com os resultados obtidos. Incluir informação sobre as quantidades totais armazenadas na data de recolha de amostras.
Período de explo105.Apresentar os comprovativos do destino dado às lamas.
ração

Demonstração do
cumprimento

RAA relativo ao
ano de 2022

RAA

Ruído
Medidas/Condições a cumprir relativamente ao ruído
Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

106.Realizar nova avaliação de ruído e apresentar o respetivo relatório de ensaio, se: ocorrerem alterações na instalação que possam ter interferência direta
com os níveis sonoros anteriormente existentes como, por exemplo, o aumento Período de Explode equipamentos com emissões sonoras para o exterior e/ou aumento do núração
mero de horas de funcionamento de equipamentos e/ou alteração da sua disposição, que façam prever o aumento do nível sonoro no(s) recetor(es) sensível(eis).
107.Caso da avaliação de ruído se conclua que é necessário proceder à implementação de medidas de minimização deverá ser apresentado um plano com a
Período de Explocalendarização das ações a implementar. Após implementação das medidas de
ração
minimização deverá efetuar nova caracterização de forma a verificar o cumprimento dos critérios de incomodidade e de exposição máxima.

Demonstração do
cumprimento

RAA

RAA
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DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO
Tipo de desativação
Total, Parcial, Outro, etc.

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

Prazo de implementação

Demonstração do
cumprimento

Aquando da previsão de ces108. Elaborar e submeter o plano de desativação total ou parcial da insta- sação definitiva total ou par- Plano de desativalação para aprovação.
cial da instalação (com 6 me- ção total ou parcial
ses de antecedência).
Relatório final de
Aquando da conclusão da
109. Elaborar e submeter o relatório final de conclusão do plano de desaconclusão do plano
desativação de acordo com o
tivação total ou parcial da instalação para aprovação
de desativação toplano previamente aprovado
tal ou parcial
110. Aquando da desativação / desmantelamento da unidade industrial,
nomeadamente da nave adstrita à atividade de decapagem e à etapa de
Aquando da previsão de cesrecozimento, onde se localiza a armazenagem do produto acabado sobre
sação definitiva total ou par- Plano de desativaa cave selada com ASIC, deve o operador adotar medidas especiais para a
cial da instalação (com 6 me- ção total ou parcial
devida segregação do ASIC dos demais resíduos, nomeadamente RCD e
ses de antecedência).
RCD contaminados com óleos ou outras substâncias, e assegurar o devido
encaminhamento de todos os resíduos para destino adequado.

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO
Comunicações a efetuar à Administração
Tipo de informação/
Parâmetros

Formato de reporte

Formato digital até 10
MB ou através de plataPlano de Desempenho Am- forma online de transfebiental (PDA)
rência de ficheiros para o
email: ippc@apambiente.pt

Data de reporte

Entidade

Até 30.09.2022

APA

PÁG. 23/26

DATA 03/03/2022

Tipo de informação/
Parâmetros

Formato de reporte

Data de reporte

Relatório Ambiental Anual
Formato digital através
(RAA) sujeito a validação
Até 30 de junho de cada ano, reportandoda Plataforma SILiAmb
prévia, por verificador quase às condições do ano anterior.
(até 50 MB por upload)
lificado

Entidade

APA

Formato digital até 10
MB ou através de plataforma online de transferência de ficheiros para o
email ippc@apambiente.pt.

Relatório de base

1 ano após aprovação pela APA do plano
de amostragem
Diretrizes da Comissão
Europeia respeitantes aos
relatórios de base - Comunicação da Comissão
2014/C 136/03, JOUE
de 06.05.2014

Registo Europeu de EmisFormulário PRTR a sub- PRTR a submeter anualmente em data a
sões e Transferências de
meter no SILiAmb
definir
Poluentes (PRTR)

Emissões Ar

MIRR

Monitorização pontual: comunicação até
45 dias seguidos contados a partir da data
da realização da monitorização. O conteúdo dos relatórios de autocontrolo e a comunicação dos resultados das monitorizaSILiAmb Emissões Ar / ções devem ser efetuados de acordo com
Formato de Envio Auto- a Portaria n.º 221/2018, de 01/08. Até à
controlo Emissões
operacionalização da plataforma eletrónica única de comunicação de dados e ao
abrigo do previsto no art.º 41º do DL n.º
39/2018, deve ser seguido o procedimento transitório publicado no portal da
APA
Proceder ao registo de
residuos (produzidos e
geridos) no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER),
(MRRU e/ou MIRR, conforme aplicável), suportado pelo Sistema Integrado de Licenciamento
Ambiental (SILIAmb).

no período definido pela APA

APA

APA

CCDR –LVT

APA

Formato digital ou qual- Comunicação no prazo máximo de 48 hoSituações de emergência
quer via disponível que se ras após a ocorrência; Relatório num
(acidentes e incidentes)
mostre eficiente
prazo de 15 dias após a ocorrência.

APA, EC e IGAMAOT

Situações de incumpri- Formato digital ou qual- Comunicação no prazo máximo de 48 homento de condições do quer via disponível que se ras após a ocorrência; Relatório num
mostre eficiente
prazo de 15 dias após a ocorrência.
TUA

EC, APA e CCDR –LVT
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Tipo de informação/
Parâmetros

Formato de reporte

Data de reporte

Entidade

Formato digital ou qual- Aquando da previsão de cessação definiPlano de Desativação total
quer via disponível que se tiva total ou parcial das atividades - com 6
ou parcial
mostre eficiente
meses de antecedência.

APA

Relatório de Emissões
Anual (REA) com respetivo Formato digital através Até 31 de março do ano seguinte àquele
que se reportam os dados
Relatório de Verificação da Plataforma SILiAmb
(RV)

APA

Relatório de Níveis de Atividade (quando aplicável) Formato digital através Até 31 de março do ano seguinte àquele
que se reportam os dados
com respetivo Relatório de da Plataforma SILiAmb
Verificação (RV)

APA

Até 30 de junho do ano seguinte àquele
que se reportam os dados

APA

Até 30 de abril do ano seguinte àquele
que se reportam os dados

APA

Formulário TEGEE (Excel) Em Junho e/ou Dezembro, consoante a
Comunicar alterações nãopara o e-mail cele@apam- alteração ocorra no primeiro e/ou sesignificativas ao TEGEE
biente.pt
gundo semestre do próprio ano

APA

Relatório de Melhoria
(quando aplicável)

Formato digital através
da Plataforma SILiAmb

Devolver licenças de emisAtravés de conta RPLE
são

Comunicar atempadamente à entidade competente pelo respetivo processo de licenciamento da
atividade quaisquer alterações que possam exigir a
atualização do TEGEE (alterações significativas nos
termos do artigo 15.º do
Regulamento de Execução Formato digital através
(UE) 2018/2066 da Comis- da Plataforma SILiAmb
são, de 19 de dezembro de
2018, alterado e retificado
pelo Regulamento de Execução (UE) 2020/2085 da
Comissão, de 14 de dezembro, e transmissão, a
qualquer título, da exploração ou da propriedade da
instalação)

Quando ocorre a alteração

EC, APA

Abrir e/ou manter atualizada a conta no Registo
Português de Licenças de
Emissão integrado no Re- Formato digital através
gisto da União (Artigo 14º da Plataforma do Registo
do Regulamento Delegado
da União
(UE) 2019/1122 da Comissão de 12 de março de
2019)

Sempre que assim se imponha

EC, APA
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INDEFERIMENTO
ANEXOS
Anexos
Anexo

Descrição

Regime

Anexo 1

Lista de abreviaturas

PCIP

Anexo 2

MTD BREF FMP

PCIP

Anexo 3

TURH AC1 e AC2 Lusosider

PCIP/ RH

Anexo 4

TURH EH1 e EH3 Lusosider

PCIP/ RH

Anexo 5

TEGEE.041.04 IV

CELE

Anexo 6

Diagrama de processo Lusosider

PCIP

Anexo 7

Alvará OGR

RGGR

Anexo 8

Relatório de Base

PCIP
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TUA N.º TUA000008903032022A

Lista de Abreviaturas
APA, I.P.

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

ARH

Administração de Região Hidrográfica

ASIC

Agregado Siderúrgico Inerte para a Construção

BREF EFS

Documento de Referência aplicável às Emissões Resultantes do Armazenamento

BREF ENE

Documento de Referência aplicável à Eficiência Energética

BREF ICS

Documento de Referência aplicável aos Sistemas de Arrefecimento Industrial

BREF FMP

Documento de Referência aplicável ao Processamento de Metais Ferrosos

CCDR

Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional

CO

Monóxido de Carbono

COV

Compostos orgânicos voláteis, definidos no artigo 3. o , n. o 45, da Diretiva 2010/75/UE

COVNM

COV com exclusão do metano

Cr IV

Crómio IV

DL

Decreto-Lei

EC

Entidade Coordenadora do Exercício da Atividade Económica

ETARI

Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais

ETEO

Estação de Tratamento de Óleos Emulsionados

Galv

Galvanização de chapas

HCl

Ácido clorídrico

IGAMAOT

Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território

ISO

Organização Internacional de Normalização

JOUE

Jornal Oficial da União Europeia

LER

Lista Europeia de Resíduos

LD

Limite de deteção

LF

Laminagem a Frio

LQ

Limite de quantificação

Metais I

Cádmio (Cd), mercúrio (Hg), tálio (Tl), ou o somatório dos poluentes presentes no efluente

Metais II

Arsénio (As), níquel (Ni), selénio (Se), telúrio (Te) ou o somatório destes poluentes presentes
no efluente

Metais III

Platina (Pt), vanádio (V), chumbo (Pb), crómio (Cr), cobre (Cu), antimónio (Sb), estanho (Sn),
manganês (Mn), paládio (Pd), zinco (Zn) ou o somatório destes poluentes presentes no
efluente

MIC

Médias Instalações de Combustão

MIRR

Mapa Integrado de Registo de Resíduos

MP

Matérias-primas

MTD

Melhores Técnicas Disponíveis

Ni

Soma do níquel e dos compostos de níquel, expressa em Ni.

NOx

Soma do monóxido de azoto (NO) e do dióxido de azoto (NO2), expressa em NO2

O2

Oxigénio

PA

Parque de armazenamento de resíduos

Pb

Soma do chumbo e dos compostos de chumbo, expressa em Pb.

PCIP

Prevenção e Controlo Integrados da Poluição

PRTR

Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes

PTS

Partículas Totais em Suspensão

DATA 03/03/2022

TUA N.º TUA000008903032022A

RAA

Relatório Ambiental Anual

RB

Relatório de Base

RCD

Resíduos de Construção e Demolição

REF ROM

Monitorização das emissões para a atmosfera e para a água provenientes das instalações
abrangidas pela Diretiva Emissões Industriais

REI

Regime das Emissões Industriais

RH

Recursos Hídricos

SGA

Sistema de Gestão Ambiental

SO2

Dióxido de enxofre

SST

Sólidos Suspensos Totais

STEG

Sistemas de Tratamento de Emissões Gasosas

TEGEE

Título de Emissão de Gases com Efeito de Estufa

TUA

Título Único Ambiental

TURH

Título de Utilização de Recursos Hídricos

VEA

Valor de Emissão Associado

VLE

Valor Limite de Emissão

Esta lista de abreviaturas não pretende ser exaustiva. Poderão ser consultadas definições para designações
habitualmente utilizadas nos setores de atividade nos Documentos de Referência, nomeadamente nos
documentos relativos às conclusões MTD de aplicação setorial.
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n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

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

A.5. Laminagem

A.5.1 Laminagem a Quente
A.5.2 Laminagem a frio
A.5.2.1

À entrada das linhas de decapagem, o desbobinamento da chapa laminada a quente liberta emissões de poeira fugitiva. Para a redução destas emissões, duas técnicas foram
identificadas como MTD:

A.5.2.1 a)

Cortinas de água seguidas de tratamento de águas residuais, com separação de sólidos e reutilização do ferro recolhido da água tratada

Não aplicavel

A.5.2.1 b)

Sistemas de exaustão com tratamento de ar extraído por filtros de mangas e reciclagem de partículas captadas no filtro.

A implementar

A.5.2.2

ver condição do TUA

Para reduzir o impacte ambiental da decapagem, devem ser implementadas todas ou a maioria das medidas gerais para reduzir o consumo de ácido e a produção de resíduos
ácidos, conforme descrito no capítulo A.4.2.2.1., devendo ser consideradas de preferência na fase de projeto, principalmente as seguintes medidas que são consideradas MTD:
O material é armazenado em parques externos o menos tempo possivel, para prevenir maior corrosão do aço. Os
tempos de espera em parques intermédios, entre fases do processo, também é o minimo necessário.

A.5.2.2 a)

Prevenção da corrosão do aço através da adopção de condições de armazenamento e manuseamento adequados, de arrefecimento, bem como noutras etapas do processo.

A.5.2.2 b)

Pré-descalcificação mecânica para reduzir a carga na etapa de decapagem.
Se a descalcificação mecânica for aplicada, é MTD realizar a operação numa unidade fechada, equipada com um sistema de extração e filtros de manga.

não aplicavel

Apresentar justificação devidamente fundamentada e detalhada.

A.5.2.2 c)

Realizar uma pré-decapagem através de processos eletrolíticos.

não aplicavel

Apresentar justificação devidamente fundamentada e detalhada.

A.5.2.2 d)

Utilizar instalações modernas e otimizadas de decapagem (decapagem por spray ou turbulência em vez de decapagem por imersão).

sim

A.5.2.2 e)

Realizar filtragem mecânica com recirculação para prolongar a vida útil dos banhos de decapagem

sim

A.5.2.2 f)

Regeneração do banho através de permuta iónica ou eletrodiálise das correntes (para misturas de ácidos) ou outro método que permita a recuperação de ácido livre (descrito no capítulo
D.6.9).

A.5.2.3
A.5.2.3 a)

Sim

não aplicavel

Existe decapagem por spray ou turbulencia
Existe a recirculação de banhos de decapagem para prolongar a vida util dos banhos
Apresentar justificação devidamente fundamentada e detalhada.

Para processos com decapagem com HCl, é considerado MTD o seguinte:
Reutilizar HCl esgotado; ou

A avaliar

Regenerar o ácido por spray roasting ou leito fluidizado (ou processo equivalente) com recirculação do regenrado para o processo de decapagem é considerado MTD.
Dependendo das características da instalação, o nível de consumo de ácido e as quantidades produzida de residuos ácidos, bem como as economias processuais alcançadas com a
regeneração do ácido, podem justificar o investimento numa unidade de regeneração de ácido.
A unidade de regeneração de ácido tem que estar equipada com um sistema de lavagem de ar, conforme descrito no Capítulo 4 para reduzir as emissões, especialmente as emissões
ácidas.
Para a regeneração ácida, devem ser equipados tratamento de gases por lavadores ou torres de adsorção para obter valores de emissão dentro das seguintes gamas de VEA às MTD:
A.5.2.3 b)

Partículas 20-50 mg/Nm
HCl 20-30 mg/Nm3
SO2 50-100 mg/Nm3

3

A avaliar

Não existe regeneração de hcl na decapagem da lusosider

3

CO 150 mg/Nm
CO2 180000 mg/Nm3
NO2 300-370 mg/Nm3
O subprouto sólido recuperado Fe2O3 é um produto vendável e extremamente reutilizável.
Para processos com decapagem com H2SO4, é considerado MTD recuperar o ácido livre por cristalização, devendo a unidade de recuperação tem que estar equipada com
scrubbers por via seca que permitam obter valores de emissão dentro das seguintes gamas de VEA às MTD:
A.5.2.4

3
H2SO4 5-10 mg/Nm

Não aplicável

ácido não utilizado na Lusosider

Não aplicável

Na Lusosider não são utilizadas misturas de ácidos.

Não aplicavel

Na Lusosider não são utilizadas misturas de ácidos.

Não aplicável

Na Lusosider não são utilizadas misturas de ácidos.

Não aplicável

Na Lusosider não são utilizadas misturas de ácidos.

SO2 8-20 mg/Nm 3

A.5.2.5

Para processos com decapagem com misturas de ácidos, é considerado MTD recuperar o ácido livre (p.ex. através de permuta iónica ou eletrodiálise das correntes), ou
regenerar o ácido (p.ex. através de spray roasting ou processos de evaporação), com a obtenção de valores de emissão dentro das seguintes gamas de VEA às MTD:
com processo spray roasting:

A.5.2.5 a)

Partículas < 10 mg/Nm3
HF < 2 mg/Nm3
NO2 < 200 mg/Nm3
3

água residual produzida 0,003-0,01 m /t
outros outputs do processo mistura de óxidos
com processo de evaporação:
A.5.2.5 b)

A.5.2.5 c)
A.5.2.6

A.5.2.6 a)

A.5.2.6 b)

HF < 2 mg/Nm3
NO2 < 100 mg/Nm3
outros outputs do processo bolo de filtração de metais sulfato
com processo de recuperação do ácido livre (p.ex. através de permuta iónica ou eletrodiálise das correntes):
3
água residual produzida 0,05-0,02 m /t (solução metálica que contém ácido-fraco)
É considerado MTD para a redução das emissões para o ar provenientes de tanques de decapagem, que os tanques sejam totalmente fechados ou dotados de campânulas de
dimensão e capacidade de extração adequadas de forma a permitir a extração de ar com equipamento de tratamento (scrubbing) permitndo a obtenção de valores de emissão
dentro das seguintes gamas de VEA às MTD:
decapagem com HCl:
Partículas 10-20 mg/Nm3
HCl 2-30 mg/Nm3 (eficiencias de tratamento > 98 %)
decapagem com H2SO4:
H2SO4 1-2 mg/Nm3

sim

Exsite sistema de lavagem de gases ácidos na decapagem, por scrubbing
sim

São cumpridos os VEA na emissão de gases

não

ácido não utilizado na Lusosider

SO2 8-20 mg/Nm3 (eficiencias de tratamento > 95 %)

A.5.2.7

Para decapagem com mistura de ácidos de aço inoxidável, em complemento a equipamentos totalmente fechados/ dotados de campânulas com scrubbing, é necessário
implementar medidas adicionais para redução das emissões de NOX, sendo MTD a implementação das seguintes técnicas, que permitem a obtenção de valores dentro das

não aplicavel

Na Lusosider não são utilizadas misturas de ácidos.

seguintes gamas de VEA às MTD (NOx: 200-650 mg/Nm 3 e HF: 2 - 7 mg/Nm 3, com eficiência de redução de 70 - 80 %):
A.5.2.7 a)

scrubbing com H2O2, ureia, etc.; ou

não aplicavel

Na Lusosider não são utilizadas misturas de ácidos.

A.5.2.7 b)

Supressão de NOx através da adição de H2O2 ou ureia ao banho de decapagem; ou

não aplicavel

Na Lusosider não são utilizadas misturas de ácidos.

A.5.2.7 c)

SCR.

não aplicavel

Na Lusosider não são utilizadas misturas de ácidos.
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n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

A.5.2.8
A.5.2.9
A.5.2.10
A.5.2.10 a)
A.5.2.10 b)

A.5.2.11

A.5.2.12

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Em alternativa à MTD A.5.2.7, é considerada MTD a implementação de decapagem nitrica livre de ácido (p.ex. à base de H2O2) com equipamento fechado ou equipado com
campânulas de dimensão e capacidade de extração adequadas equipado com scrubbing.
Para o aquecimento do ácido não é considerada MTD a injeção direta de vapor porque resulta numa diluição desnecessário do ácido.
É considerada MTD o aquecimento do ácido de modo indireto com permutadores de calor ou, se numa primeira fase for produzido vapor para os permutadores de calor, o
aquecimento indireto deve ser realizado por submerged combustion .
Para a redução da produção de águas residuais ácidas é considerado MTD a implementação das seguintes medidas:
Sistemas de lavagem em cascata com reutilização interna do excedente (p.ex. banhos de decapagem ou scrubbing)
Gestão e afinação rigoroso do sistema 'pickling-acid regeneration-rinsing'.
Sempre que haja descargas de águas ácidas dos sistemas, é considerado MTD implementar tratamento para estas águas residuais que permitam obter valores de descarga
dentro das seguintes gamas de VEA às MTD:
SS: < 20 mg/l
Óleos: < 5 mg/l
Fe: < 10 mg/l
Cr Total: < 0,2 mg/l (para aço inoxidável < 0,5 mg/l)
Ni: < 0,2 mg/l (para aço inoxidável < 0,5 mg/l)
Zn: < 2 mg/l
Para o sistema de emulsões, é considerado MTD a implementação das seguintes técnicas:

MTD implementada?

não aplicavel
sim

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

Na Lusosider não são utilizadas misturas de ácidos.
Os banhos de acido cloridricos são aquecidos por meio de permutadores de calor

sim

é reutilizada a água de lavagem nos banhos de decapagem
é reutilizada a água de lavagem nos banhos de decapagem

não

Não existe regeneração de hcl na decapagem da lusosider

sim

Existe um sistema de tratamento de águas residuais industriais na lusosider para tratar os efluentes produzidos,
porém, com resultados médios anuais (2019) de: SST=45 mg/L ;óleos=0,36 mg/L; Ferro=0,35 mg/L;Cr=0,05
mg/L;Zn=<0,1. O tratamento do efluente permite obter valores dentro dos VEA, em quase todos os parâmetros. A
exceção é nos SST, que embora abaixo dos VLE (da legislação) mas acima do VEA.
Ver condições do TUA.

Sim

A.5.2.12 a)

Prevenir a contaminação através de verificação regular de vedações, tubagens e controlo de derrames.

sim

O plano de inspeção e manutenção, pressupõe a identificação/verificação de perdas ou fugas e posterior correção

A.5.2.12 b)

Monitorizar em contínuo a qualidade da emulsão.

Sim

A.5.2.12 c)

Operar os circuitos das emulsões com emulsoes limpas e reutilizadas para aumentar o seu período de vida.

sim

Tratar as emulsões saturadas para reduzir o teor de óleos, p.ex. separação por ultrafiltração ou por processo eletrolíticos.

sim

Existem parâmetros de controlo na linha relativo ás condições da emulsão
Existem um sistema de filtro magnético, por onde recircula a emulsão, de modo a torná-la mais limpa e aumentar o
tempo de vida util da mesma
As emulsões no seu fim de vida são encaminhadas para um circuito de tratamento por ultrafiltração, passando
previamente por um sistema se separação gravitica (UDSA)
existe dentro da conduta de exaustão o referido separador de goticulas (mist eliminators), permitindo a emissão de
HCT na ordem de (2019): <1 mg/m3N (vle referida na licença da lusosider), por isso, abaixo do VEA
Ver condições do TUA, em particular para a têmpera (trem 3)

A.5.2.12 d)

Captar e reduzir as emissões difusas provenientes durante a lamingem e a têmpera atraves da instalação de um sistema de exaustão com tratamento do ar captado por mist
A.5.2.13

eliminators (separadores de gotículas), de forma a permitir obter valores de emissão de hidrocarbonetos dentro da seguinte gama de VEA: 5 - 15 mg/Nm 3 (eficiência de
tratamento > 90%).

A.5.2.14

Para as instalações que operem com etapa de desengorduramento, é considerado MTD a implementação das seguintes técnicas

sim

não aplicável

A.5.2.14 a)

Implementar um circuito de desengorduramento com limpeza de solução desengordurante (métodos mecânicos e membrana de filtração como descrito no capítulo A.4) que permita a sua
reutilização.

não aplicável

A.5.2.14 b)

Tratamento da solução esgotada de desengordurante através da separação da emulsão por processo eletrolítico ou ultrafiltração para reduzir o seu conteudo de óle, com reutilização da
fração de óleo separada.

não aplicável

A.5.2.14 c)

Ssitema de extração para captar os fumos de desengorduramento e aplicar tratamento ao ar extraído através da instalação de um scrubber.

não aplicável

não existe desengorduamento

Para os fornos de recozimento em contínuo é MTD a implementação de queimadores com baixas emissões de NOx com taxas de redução de 60 % para o NOx e 87 % para o CO
e com valores de emissão de NOx dentro da seguinte gama de VEA 250-400 mg/Nm 3 (sem pre-aquecimento de ar, 3% de O2). São ainda VEA às MTD as seguintes gamas (para
teor de O2 de referência de 3%):
A.5.2.15

Partículas: 10-20 mg/Nm 3

não aplicável

Os fornos de recozimento funcionam em descontínuo.

SO2: 50-100 mg/Nm 3
CO: 50-120 mg/Nm 3
CO2: 180000-250000 mg/Nm

3

Para os fornos de recozimento em descontínuo, sem queimadores de baixas emissões de NOx e sem pre-aquecimento de ar, devem ser obtidos valores de emissão dentro das
seguintes gamas de VEA às MTD (para teor de O2 de referência de 3%):
Partículas: 5-10 mg/Nm 3
A.5.2.16

SO2: 60-100 mg/Nm 3

A avaliar

Ver condições do TUA

NOx: 150-380 mg/Nm 3
CO: 40-100 mg/Nm 3
CO2: 200000-220000 mg/Nm 3
A.5.2.17

Para os fornos de recozimento em contínuo e em descontínuo, é considerada MTD a implementação das seguintes técnicas:

A.5.2.17 a)

Combustão do ar para pre-aquecimento através de queimadores regenerativos ou recuperativos. Ou

sim

Os fornos de recozimento da lusosider têm as caractetristicas mencionadas na MTD

A.5.2.17 b)

Pre-aquecimento das bobines com gases residuais.

sim

O pré-aquecimento dos gases é efetuado com gases residuais

A.5.2.18

Para acabamentos, a chapa de aço pode ser oleada para proteção, para evitar ou reduzir as emissoes de misturas oleosas, é considerada MTD a implementação das seguintes
técnicas:

não

A.5.2.18 a)

Instalação de campânulas seguidas de eliminadores de misturas e/ ou precipitadores eletroestáticos. Ou

A avaliar

A.5.2.18 b)

Lubrificação eletrostática.

A avaliar

A.5.2.19

Para outros acabamentos como desempanamento e soldadura é considerado MTD reduzir as emissões difusas de partículas atraves da instalação de campanulas com sistema
de redução de partículas (filtros de mangas).

A.5.2.20

Para o arrefecimento das máquinas, etc., é considerado MTD operar os sistemas de arrefecimento de água em circuitos fechados.

A.5.2.21

Para a oficina de laminagem é considerado MTD implementar as seguintes técnicas de operação e de manutenção:

A avaliar
sim

Após publicação do novo BREF FMP e previamente à submissão de pedido de atualização da Licença Ambiental
para as etapas de oleamento. Identificar os diferentes tipos de equipamentos existentes para a atividade de
oleamento, incluindo na etapa de corte a frio, e incluir descrição do modo de implementação e se é necessário
realizar intervenções para adaptação ao novo BREF FMP, apresentando calendarização.Deve ser explicito se a etapa
é parte integrante do processo de laminagem a frio ou de galvanização em contínuo de chapas, e qual a fase do
processo.
Após publicação do novo BREF FMP e previamente à submissão de pedido de atualização da Licença Ambiental
para as etapas de oleamento. Identificar os diferentes tipos de equipamentos existentes para a atividade de
oleamento, incluindo na etapa de corte a frio, e incluir descrição do modo de implementação e se é necessário
realizar intervenções para adaptação ao novo BREF FMP, apresentando calendarização.Deve ser explicito se a etapa
é parte integrante do processo de laminagem a frio ou de galvanização em contínuo de chapas, e qual a fase do
processo.
Avaliar a existencia de etapas como nivelamento/ desempanamento, incluindo a etapa de corte a frio, e atualizar a
informação. Deve ser explicito se a etapa é parte integrante do processo de laminagem a frio ou de galvanização em
contínuo de chapas, e qual a fase do processo.
O arrefecimento de parte dos equipamento existentes é efetuado com água refrigerada em circuito fechado

A.5.2.21 a)

Utilização de um sistema de desengorduramento à base de água, se este for aceitável do ponto de vista técnico para o grau de limpeza requerido.

Sim

É utilizado um desengordurante (isento de COV's) na oficina de manutençao de limpeza de cilindros de trabalho e
apoio, bem como de outras peças e equipamentos. A lavagem é efetuada por alta pressão.

A.5.2.21 b)

Se tiverem de ser utilizados solventes orgânicos, devem preferir-se os solventes não-clorados.

sim

O produto utilizado na manutenção de limpeza de cilindros e peças é isento de cloro
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n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

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

o residuo de lamas e massas consistentes, são eliminados adequadamente e sempre que possivel para inceneração,
porém a operação é D13 ou D15

A.5.2.21 c)

Recolha da massa lubrificante retirada dos munhões dos cilindros e eliminação correcta da mesma – por exemplo, por incineração.

Sim

A.5.2.21 d)

Tratamento das lamas de rectificação por separação magnética, com vista à recuperação das partículas metálicas e respectiva recirculação por forma a inseri-las de novo no processo de
produção do aço.

não

o residuo é encaminhado para destino final adquado, porém não é efetuada a separação magnética ao residuo (este
contém também residuos de pedra de emeril e residuos de tela filtrante e óleos)

A.5.2.21 e)

Eliminação dos resíduos contendo óleo e massa lubrificante provenientes das mós – por exemplo, por incineração.

sim

o residuo é eliminado mas não por inceneração

A.5.2.21 f)

Deposição em aterros dos resíduos minerais provenientes das mós e das mós já gastas

sim

Sempre desde que não contaminada com oleos ou massas de retificação.

A.5.2.21 g)

Tratamento dos líquidos de arrefecimento e das emulsões de corte para a separação de óleo/água. Eliminação correcta dos resíduos contendo óleo por exemplo, por incineração.

sim

as soluções de retifiação são descartadas para a estação de tratamento de águas oleosas. O residuo resultante é
enviado para tratamento e valorização (R9)

A.5.2.21 h)

Tratamento dos efluentes de água residual provenientes dos sistemas de arrefecimento e desengorduramento, bem como da separação de emulsões na estação de tratamento de águas da
unidade de laminagem a quente.

não

A lusosider não produz laminado a quente, recebe laminado a quente como materia prima

A.5.2.21 i)

Reciclagem das aparas de aço e de ferro por forma a inseri- las de novo no processo de produção do aço.

sim

é feita a segregação do residuo e encaminhado para destino final adequada, com a vista a à reintrodução do residuo
no ciclo de vida do aço

A.5.2.21 j)

Reciclagem das bobines gastas que não sejam adequadas para recondicionamento em processos de fabrico de aço ou devolução ao fornecedor.

sim

sempre que se justifique

sim

é feita a triagem dos residuos metálicos e encaminhamento para destino adequado de modo a que estes possam ser
reintroduzidos no circuito de produção do aço. Internamente não é possivel tal reintrodução no processo de
produção.

A.5.2.22

É considerado MTD recolher a sucata proveniente das operações de corte e dos desperdícios das partes anterior e posterior dos produtos e recirculação por forma a
reintroduzi-los no processo metalúrgico.

A.5.3 Trefilagem
B.5 Galvanização contínua
B.5.1 Galvanização de chapas
B.5.1.1

Para operações de desengorduramento, é considerado MTD a implementação das seguintes técnicas:

não aplicavel

B.5.1.1 a)

Desengoduramento em cascata.

não aplicavel

B.5.1.1 b)

Limpar e recircular a solução de desengorduramento; Métodos mecânicos e filtração por membrana são medidas apropriadas de limpeza como descrito no capítulo 4.

não aplicavel

B.5.1.1 c)

Tratamento da solução desengordurante já gasta por meio de separação electrolítica da emulsão ou ultrafiltração com vista a reduzir o teor de óleo; reutilização da fracção de óleo separada
– por exemplo, por processos térmicos; tratamento (neutralização, etc.) da fracção de água separada.

não aplicavel

B.5.1.1 d)

Tanques cobertos, com extracção e depuração do ar extraído por meio de uma torre de lavagem de gases ou um separador de névoa.

não aplicavel

Utilização de rolos compressores para minimizar a quantidade de líquido arrastado.

não aplicavel

B.5.1.1 e)
B.5.1.2

não existe desengorduramento da chapa previamente á galvanização

Para reduzir as emissões e o consumo energético dos fornos de tratamento térmico, é considerado MTD a implementação das seguintes técnicas:

B.5.1.2 a)

Queimadores com baixas emissões de NOx com valores de emissão asociados às MTD de 250-400 mg/Nm3 para NOx (3% O2) sem pre-aquecimento de ar e 100-200 mg/Nm3 para CO.

A avaliar

aplica-se ao forno de galvanização

B.5.1.2 b)

Pré-aquecimento do ar por queimadores equipados com regeneradores ou recuperadores.

A avaliar

aplica-se ao forno de galvanização

B.5.1.2 c)

Pré-aquecimento das bandas.

A avaliar

aplica-se ao forno de galvanização

B.5.1.2 d)

Produção de vapor para recuperar o calor dos gases residuais.

A avaliar

aplica-se ao forno de galvanização

B.5.1.3

Para os resíduos gerados no banho de zinco da galvanização (p.ex. resíduos contendo zinco, escórias ou zinco) é considerado MTD proceder à sua recolha, separação e
reciclagem externa em industrias de metais não ferrosos.

B.5.1.4

Para o recozimento após galvanização, é considerado MTD, para reduzir as emissões e o consumo energético, implementar as seguintes medidas:
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sim
não aplicavel

B.5.1.4 a)

Queimadores com baixas emissões de NOx com valores de emissão asociados às MTD de 250-400 mg/Nm para NOx (3% O2) sem pre-aquecimento de ar.

não aplicavel

B.5.1.4 b)

Sistemas de queima equipados com regeneradores ou recuperadores.

não aplicavel

B.5.1.5
B.5.1.5 a)
B.5.1.5 b)
B.5.1.6

Para o pos-tratamento do aço (oleado/ lubrificação, fosfatação e cromatação), é considerado MTD, para reduzir as emissões oleosas provenientes da operação de lubrificação,
a implementação das seguintes medidas:

A avaliar

Cobrir a máquina de lubrificar bandas. Ou

A avaliar

Realizar lubrificação eletrostática.

A avaliar

é feita a separação do residuo escoria de zinco(retirada da superficie do banho de zinco) e encaminhado para
valorização externa
Não é realizado o recozimento após galvanização.

apresentar detalhe sobre os vários locais onde é realizada a operação de lubrificação (oleamento) após gavanização
(incluindo a seção de corte a frio)
apresentar detalhe sobre os vários locais onde é realizada a operação de lubrificação (oleamento) após gavanização
(incluindo a seção de corte a frio)
apresentar detalhe sobre os vários locais onde é realizada a operação de lubrificação (oleamento) após gavanização
(incluindo a seção de corte a frio)

Para reduzir as emissões da fosfatação e da passivação/cromatação, é considerado MTD a implementação das seguintes técnicas:
sem emissões conforme monitorizaçao de ambiente de trabalho
Apresentar documentação de suporte em cada RAA com detalhe sobre as substancias utilizadas no(s) banho(s),
incluindo FDS, e boletins de análise que incluam informação a metodologia adoptada e o processo de recolha de
amostras e ainda a justificação dos parametros amostrados tomando em consideração a composição de cada banho.

B.5.1.6 a)

Banhos de processamento cobertos

B.5.1.6 b)

Tratamento e reutilização da solução de fosfatação.

não aplicavel

B.5.1.6 c)

Tratamento e reutilização da solução de passivação.

sim

utilização de passivante em circuito fechado e com reutilização

B.5.1.6 d)

Utilização de rolos compressores.

sim

utilização de rolos compressores e doctor rolo

Recolha da solução usada no trem de laminagem ou de têmpera e tratamento na estação de tratamento de águas residuais.

não

a têmpera da galvanização é seca

sim

o arrefecimento de máquinas e equipamentos- ocorre em circuito fechado

B.5.1.6 e)
B.5.1.7

Para o arrefecimento das máquinas, etc., é considerado MTD operar os sistemas de arrefecimento de água em circuitos fechados.

B.5.1.8

É considerado MTD, proceder ao tratamento de águas residuais mediante uma combinação de processos de sedimentação, filtração e/ou flotação/ precipitação/floculação, de
forma a permitir obter valores de descarga dentro das seguintes gamas de VEA às MTD:
SS: < 20 mg/l
Fe: < 10 mg/l
Cr Total: < 0,2 mg/l
Ni: < 0,2 mg/l
Zn: < 2 mg/l
Pb: < 0,5 mg/l
Sn: < 2 mg/l
No caso de as estações de tratamento de águas em contínuo, já existentes, apenas é possível obter valores de emissão de Zn < 4 mg/l, devendo mudar-se para um tratamento
descontínuo.
As técnicas descritas no capítulo 4 ou combinações igualmente eficientes de medidas de tratamento individuais (também descritas na parte D).

B.5.2 Aluminizing of Sheet
B.5.3 Lead-Tin Coating of Sheet
B.5.4 Galvanização de Fio
C.5 Galvanização descontínua
D Técnicas Comuns a diversos subsectores: a serem consideradas em mais do que um subsector (ver BREF)
D.1 Fornos / Fornalhas: Eficiência térmica

não

não aplicavel

Incluir justificação devidamente fundamentada.

A galvanização não produz efluentes direcionados diretamente para a ETARI. Existem alguns residuos oelosos que
são encaminhados para o separador de hidrocarbontos, gerando assim um residuo e um efluente tratado que não é
descarregado para o meio hidrico mas sim encaminhado para a ETARI, para tratamento conjuntamente com todo o
restante efluente.

não aplicavel
não aplicavel
não aplicavel
não aplicavel

D.1.1

Implementar queimadores regenerativos

não

D.1.2

Implementar queimadores recuperativos e recuperadores

sim

os fornos de recozimento (descontinuos) têm queimadores recuperativos

sim

os fornos de recozimento (descontinuos) têm queimadores recuperativos com baixas emissões de NOx

D.2 Fornos / Fornalhas: medidas para redução de NOx
D.2.1

Implementar queimadores com baixas emissões de NOx
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ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Processamento de Metais Ferrosos (FMP) | Data de adoção: 12/2001 | Versão: 28.14.2020
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

D.2.2

Limitar a temperatura de pré-quecimento

sim

D.2.3

Recirculação extena de gases de combustão

não

D.2.4

Redução catalítca selectiva

não

D.2.5

Redução não catalítca selectiva

não

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

sempre que possivel, pois os ciclos de recozimento obedecem a tempos especificos de recozimento em
função do tipo de material a processar

D.3 Emulsões oleosas
D.3.1

Limpar e reutilizar a emulsão

sim

D.3.2

Proceder ao tratamento da emulsão utilizada / separar a emulsão

sim

D.3.3

Extrair a mistura de óleo ou os vapores de emulsão e reduzir os óleos (se aplicável, especificar a técnica utilizada na coluna Descrição do modo de implementação )

D.4 Desengorduramento alcalino

são efetuadas purgas ou escumações à emulsão de laminagem, sempre que os valores da sanálises
efetuadas em laboratorio interno, o justifique. A emulsão é recirculada.
as águas resultantes das emulsões são encaminhadas para tratamento em separadores de
hidroicarbonetos e ultrafiltração. O resultado do tratamento gera um residuo encaminhado para
empresa externa devidamente autorizada, a água tratada ou ultrafiltrada é encaminhada ainda para
tratamento adicional na ETARI (tratamento conjunto com todos os efluentes que chegam á ETAR)

não aplicavel
não aplicavel

D.4.1

Implementar banhos de desengorduramento em cascata

não aplicavel

D.4.2

Realizar um pré-desengorduramento com água quente.

não aplicavel

D.4.3

Realizar manutenção e limpeza dos banhos de desengorduramento (se aplicável, especificar a técnica utilizada na coluna Descrição do modo de implementação )

não aplicavel

D.4.4

Proceder ao tratamento do banho esgotado de desengorduramento

não aplicavel

D.4.5

Proceder ao tratamento d as águas residuais alcalinas

não aplicavel

D.4.6

Captar os fumos de desengorduramento e implementar tratamento adequado.

não aplicavel

D.5 Decapagem
D.5.1

Operar os banhos de decapagem com controlo dos parâmetros: temperatura, concentração

sim

D.5.2

Controlar das emissões da decapagem e sua captação

sim

D.5.3

Implementar técnicas para os gases ácidos, vapores e aerosóis resultantes da decapagem

D.5.4

Decapagem com HCl

D.5.5

Decapagem com H2SO4

não aplicavel

D.5.6

Decapagem electrolítica

não aplicavel

D.5.7

Decapagem com mistura de ácidos

não aplicavel

D.5.8

Implementar medidas para reduzir as emissões de NOx na decapagem com mistura de ácidos (se aplicável, especificar a técnica utilizada na coluna Descrição do modo de
implementação )

não aplicavel

D.5.9

Recuperar o ácido livre (se aplicável, especificar a técnica utilizada na coluna Descrição do modo de implementação )

não aplicavel

D.5.10

Regenerar o ácido (se aplicável, especificar a técnica utilizada na coluna Descrição do modo de implementação )

não aplicavel

D.5.11

Proceder ao tratamento dos resíduos/ águas residuais ácidos/as (se aplicável, especificar a técnica utilizada na coluna Descrição do modo de implementação)

D.6 Proceder ao aquecimento de banhos (ácidos, emulsões, …)
D.7 Fluxagem

sim

A decapagem obedece a parâmetros de controlo na linha, entre outros itens, a temperatura e a
concentração dos banhos de decapagem
É efetuado o tratamento das emissões atmosféricas por meio de scrubbing
scrubber

sim

sim

tratamento quimico na etari, que se inicia com um pre-tratamento com leite de cal, para aumentar o pH
de 0 para +-5, seguido do tratatmento quimico propriamente dito. Adicão de cal hidratada, adição de
polietrolito, floculação, decantação e neutralização final previamente á descarga para o meio recetor

não aplicavel

D.7.1

Regenerar os banhos de fluxo no local (remoção de ferro) (especificar a técnica utilizada na coluna Descrição do modo de implementação )

não aplicavel

D.7.2

Reutilizar no exterior os banhos esgostados de fluxagem

não aplicavel

D.8 Lavagem
D.8.1

Utilizar banhos eficientes (múltiplos) de lavagem com água

sim

D.8.2

Proceder ao tratamento da água dos banhos de lavagem

sim

existe um tanque de recirculação da água de lavagem
utilização de parte desta água em cascata, e depois nos banhos de ácido cloridrico

D.9 Águas de Processo e tratamento de águas residuais
D.9.1

Proceder ao tratamento de águas óleosas e águas residuais de processo (se aplicável, especificar a técnica utilizada na coluna Descrição do modo de implementação )

sim

D.9.2

Sistemas de arrefecimento e tratamento das águas de arrefecimento

sim

udsa's (separadores de hidricarbonetos) e unidades de ultrafiltração (por membranas cerâmicas)
existes torres de refrigeração ondem ocorrêm os tratamentos à água refrigerada que circula em circuito
fechado
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Utilização n.º: A003229.2013.RH5
Início: 2013/02/25

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
Número de Identificação fiscal

503204447

Nome/Denominação Social

LUSOSIDER - AÇOS PLANOS, SA

País

Portugal

Morada

ALDEIA DE PAIO PIRES

Código Postal

2840-075

Concelho

Seixal

Telefones

212278300

Fax

212278359

Localização
Designação da captação

P.S.2-CP6A

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio

Cucena

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Península de Setúbal / Seixal / Aldeia de Paio Pires

Longitude

-9.06670

Latitude

38.61886

Região Hidrográfica

RH5 :: Tejo

Bacia Hidrográfica

14 :: Tejo

Sub-Bacia Hidrográfica

05TEJ1139 :: Tejo-WB1

Tipo de massa de água

SUBTERRANEA

Massa de água

T3 :: Bacia do Tejo-Sado / Margem Esquerda

Classificação do estado da massa de água

Bom

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Perfuração:
Método

Rotary com circulação inversa

Profundidade (m)

300.0

Diâmetro máximo (mm)

711.0

Profundidade do sistema de extração (m)

36.0

Cimentação anular até à profundidade de (m)

6.0
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Nº ralos

7

Localização dos ralos (m)

180-184;248-250

Revestimento:
Tipo

Aço

Profundidade (m)

258.0

Diâmetro máximo da coluna (mm)

407.0

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

75.0

Caudal máximo instântaneo (l/s)

75.000

Volume máximo anual (m3)

500000.0

Mês de maior consumo

junho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

47800

Nº horas/dia em extração

6

Nº dias/mês em extração

30

Nº meses/ano em extração

12

Finalidades
Consumo Humano
Nº pessoas a abastecer

100

Nº habitações a abastecer

1

Destino das águas residuais

Outro

O local é servido por rede pública de
abastecimento de água

|_|

Vai ser promovido tratamento à água captada

|X|

Tipo de tratamento

Tratamento de desinfecção por adição de hipoclorito de sódio

Rega
Área total do prédio (ha)

38.7700

Área atual a regar (ha)

1.9000

Área a regar no horizonte de projeto (ha)

1.9000

Vai ser promovido tratamento à água captada

|_|

Outras origens de água para rega

Não existe

Tipo de tratamento
Especificação das culturas
Tipo de cultura

Tipo de rega

Jardins e relvado

Aspersão

Pomar

Gota a gota

Atividade Industrial
Tipo de indústria

Siderurgia e fabricação de ferro-ligas

CAE Principal

24100 : Siderurgia e fabricação de ferro-ligas
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Condições Gerais
1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.
2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.
3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.
4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.
5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de Junho.
6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.
7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.
8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.
9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.
10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.
11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.
12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.
13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.
14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.
17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.
18ª O titular obriga-se a realizar uma análise físico-química e bacteriológica da água captada, caso se destine ao consumo humano e a
enviar à entidade licenciadora os dados obtidos com o formato definido no Anexo – Análise físico-química e bacteriológica.

Outras Condições
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Água Subterrânea
nº.0133/06-DSGA-DDH.
2ª A captação será explorada em harmonia com Relatório técnico de Sondagens aprovado pela entidade licenciadora.
3ª De acordo com o Relatório técnico de Sondagens não deve ser ultrapassado o caudal de exploração de 270 m3/h ou seja 75 l/s.
4ª A captação será exclusivamente utilizada para Consumo Humano, Actividade Industrial e Rega, no local supra indicado, fim que
não pode ser alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.
5ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de
resíduos de qualquer natureza.
6ª O titular deve cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas” para garantir a proteção da qualidade da água.
7ª O titular compromete-se a cumprir com as normas aplicáveis do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, que regula a qualidade
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da água destinada a consumo humano.
8ª Se esta autorização tiver como finalidade o consumo humano, será dada por revogada a partir do momento em que a zona se
mostre servida por rede pública de abastecimento de água conforme o n.º 2 do artigo 28º do DL n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
9ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
10ª Qualquer alteração às condições referidas neste documento deverá ser previamente submetida à consideração deste Serviço.

Anexos
Análise físico-química e bacteriológica
Determinação analítica de parâmetros
Quando a água a captar se destine ao consumo humano, o titular obriga-se a efetuar uma determinação analítica aos seguintes
parâmetros, de acordo com o Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de agosto:
pH, condutividade, ferro, manganês, sulfatos, cloretos, nitratos, nitritos, azoto amoniacal, oxidabilidade ao KMnO4 ou Carbono Orgânico
Total, coliformes fecais e totais, estreptococos fecais e clostrídios sulfitorredutores, número total de germes a 22ºC e número total de
germes a 37ºC.
As determinações analíticas dos parâmetros acima indicados devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para
o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizados por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica
devidamente documentado e atualizado.
Os resultados obtidos, bem como as cópia dos respetivos boletins analíticos, devem ser enviados periodicamente à entidade
licenciadora preferencialmente em formato digital, numa tabela com as seguintes colunas:
Local amostragem; Coordenadas (M e P); Data e hora de amostragem; Designação do parâmetro e unidade; Valor do parâmetro;
Método Analítico; Observações.

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
47800 (m3)

Volume
Programa de autocontrolo a implementar

O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade trimestral.
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador],
[Volume extraído], [Observações].
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.

O vice presidente do conselho diretivo da APA, IP

Manuel Lacerda
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.004151.2013.RH5
Utilização n.º: A003212.2013.RH5
Início: 2013/02/25

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
Número de Identificação fiscal

503204447

Nome/Denominação Social

LUSOSIDER - AÇOS PLANOS, SA

País

Portugal

Morada

ALDEIA DE PAIO PIRES

Código Postal

2840-075

Concelho

Seixal

Telefones

212278300

Fax

212278359

Localização
Designação da captação

CP6

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio

Cucena

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Península de Setúbal / Seixal / Aldeia de Paio Pires

Longitude

-9.06537

Latitude

38.61756

Região Hidrográfica

RH5 :: Tejo

Bacia Hidrográfica

14 :: Tejo

Sub-Bacia Hidrográfica

05TEJ1139 :: Tejo-WB1

Tipo de massa de água

SUBTERRANEA

Massa de água

T3 :: Bacia do Tejo-Sado / Margem Esquerda

Classificação do estado da massa de água

Bom

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Reforço

Perfuração:
Método

Outro

Profundidade (m)

253.5

Diâmetro máximo (mm)

457.0

Profundidade do sistema de extração (m)

36.0

Nº ralos

1
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Localização dos ralos (m)

140.5-250.5

Revestimento:
Tipo

Aço

Profundidade (m)

253.0

Diâmetro máximo da coluna (mm)

457.0

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

75.0

Caudal máximo instântaneo (l/s)

75.000

Volume máximo anual (m3)

290000.0

Mês de maior consumo

novembro

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

32000

Nº horas/dia em extração

5

Nº dias/mês em extração

30

Nº meses/ano em extração

12

Finalidades
Consumo Humano
Nº pessoas a abastecer

100

Nº habitações a abastecer

1

Destino das águas residuais

Outro

O local é servido por rede pública de
abastecimento de água

|_|

Vai ser promovido tratamento à água captada

|X|

Tipo de tratamento

Desinfecção por adição de hipoclorito de sódio.

Atividade Industrial
Tipo de indústria

Siderurgia e fabricação de ferro-ligas

CAE Principal

24100 : Siderurgia e fabricação de ferro-ligas

Condições Gerais
1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.
2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.
3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.
4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.
5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de Junho.
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6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.
7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.
8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.
9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.
10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.
11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.
12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.
13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.
14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.
17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.
18ª O titular obriga-se a realizar uma análise físico-química e bacteriológica da água captada, caso se destine ao consumo humano e a
enviar à entidade licenciadora os dados obtidos com o formato definido no Anexo – Análise físico-química e bacteriológica.

Outras Condições
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Água Subterrânea
nº.1221/05-DSGA-DDH.
2ª A captação será explorada em harmonia com Relatório técnico de Sondagens aprovado pela entidade licenciadora.
3ª De acordo com o Relatório técnico de Sondagens não deve ser ultrapassado o caudal de exploração de 270 m3/h ou seja 75 l/s.
4ª A captação será exclusivamente utilizada para Consumo Humano e Actividade Industrial, no local supra indicado, fim que não pode
ser alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.
5ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de
resíduos de qualquer natureza.
6ª O titular deve cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas” para garantir a proteção da qualidade da água.
7ª O titular compromete-se a cumprir com as normas aplicáveis do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, que regula a qualidade
da água destinada a consumo humano.
8ª Se esta autorização tiver como finalidade o consumo humano, será dada por revogada a partir do momento em que a zona se
mostre servida por rede pública de abastecimento de água conforme o n.º 2 do artigo 28º do DL n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
9ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
10ª Qualquer alteração às condições referidas neste documento deverá ser previamente submetida à consideração deste Serviço.

Anexos
Análise físico-química e bacteriológica
Determinação analítica de parâmetros
Quando a água a captar se destine ao consumo humano, o titular obriga-se a efetuar uma determinação analítica aos seguintes
parâmetros, de acordo com o Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de agosto:
pH, condutividade, ferro, manganês, sulfatos, cloretos, nitratos, nitritos, azoto amoniacal, oxidabilidade ao KMnO4 ou Carbono Orgânico
Total, coliformes fecais e totais, estreptococos fecais e clostrídios sulfitorredutores, número total de germes a 22ºC e número total de
germes a 37ºC.
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As determinações analíticas dos parâmetros acima indicados devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para
o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizados por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica
devidamente documentado e atualizado.
Os resultados obtidos, bem como as cópia dos respetivos boletins analíticos, devem ser enviados periodicamente à entidade
licenciadora preferencialmente em formato digital, numa tabela com as seguintes colunas:
Local amostragem; Coordenadas (M e P); Data e hora de amostragem; Designação do parâmetro e unidade; Valor do parâmetro;
Método Analítico; Observações.

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
32000 (m3)

Volume
Programa de autocontrolo a implementar

O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade trimestral.
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador],
[Volume extraído], [Observações].
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.

O vice presidente do conselho diretivo da APA, IP

Manuel Lacerda
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.04.01.014500.2015.RH5
Utilização n.º: L010451.2021.RH5A
Início: 2021/06/14
Validade: 2026/06/13

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais

Identificação
Código APA

APA00101429

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

503204447

Nome/Denominação Social*

LUSOSIDER - AÇOS PLANOS, SA

Idioma

Português

Morada*

ALDEIA DE PAIO PIRES

Localidade*

Paio Pires

Código Postal

2840-075

Concelho*

Seixal

Telefones

212278300

Fax

212278359

Obrigação de correcção de Dados de Perfil

|_|

Caracterização do(s) tratamento(s)
Designação

Lusosider - tratamento das águas residuais industriais, águas residuais domésticas e
águas pluviais dos parques de sucata, de resíduos e de lamas

Nível de tratamento implementado

Outro

Tipo de tratamento

Fisico-quimico - Descrição no Anexo

Caudal Médio descarga

2580.00 m3/dia

Nut III – Concelho – Freguesia

Península de Setúbal / Seixal / Aldeia de Paio Pires

Longitude

-9.075520

Latitude

38.626470

População servida (e.p.)

200

Caracterização da rejeição
Origem das águas residuais
Industriais

Processo de produção;Sanitários e refeitório

Características do Afluente Bruto
Volume Médio mensal

21666.666666666668 (m3)

CBO5

(mg/L O2)

CQO

(mg/L O2)

N

(mg/L N)

P

(mg/L P)

Designação da rejeição

Lusosider - águas residuais industriais, domésticas e pluviais dos parques de sucata,
de resíduos e de lamas (EH1)
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Meio Recetor

Rio

Margem

Margem esquerda

Denominação do meio recetor

Rio Coina

Sistema de Descarga

Vala

Nut III – Concelho – Freguesia

Península de Setúbal / Seixal / Aldeia de Paio Pires

Longitude

-9.064100

Latitude

38.618400

Região Hidrográfica

Tejo e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica

Tejo

Sub-Bacia Hidrográfica

PT05TEJ1139A :: Tejo-WB1

Tipo de massa de água
Massa de água
Classificação do estado/potencial ecológico
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa
de água

Condições Gerais
1ª A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando
autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia
autorização da Entidade Licenciadora.
2ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for
aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as
suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
3ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de
Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O –
ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
4ª A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
5ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que
antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as
características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
6ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho, na sua redação atual.
7ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
8ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o
acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de
tratamento.
9ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas,
serão suportadas pelo seu titular.
10ª A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31
de maio.
11ª A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora
atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
12ª A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
13ª A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o
disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
14ª A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
15ª O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo
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de 6 meses antes do seu termo.
16ª O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido
nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou
previstas para correção da situação.
17ª As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são
suportadas pelo utilizador.
18ª Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio.
19ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos
legalmente exigíveis.

Condições Específicas
1ª Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições
impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
2ª Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de
descarga supra mencionada.
3ª O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista
a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de
água recetora.
4ª A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo
efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no
local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam
ocorrer.
5ª O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
6ª O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da
natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser
desenvolvidas no local.
7ª O titular obriga-se a enviar e a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias
e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa, devendo, quando existem alterações ou a
introdução de novas substâncias enviar, semestralmente, à Entidade Licenciadora a respetiva atualização.
8ª O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR,
incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação
do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades
Competentes.
9ª O titular obriga-se a solicitar a ligação ao coletor municipal assim que a rede de saneamento exista e permita o encaminhamento
dos efluentes ao sistema público, desativando o sistema individual de tratamento, o qual deverá ser demolido ou entulhado, e
proceder à recuperação ambiental do local onde o mesmo se encontra atualmente instalado.
10ª O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
11ª O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação
deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de
acordo com o mencionado no Anexo.
12ª O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os
dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
13ª O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte
das Entidades Competentes.
14ª As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do
meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
15ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24
horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal
máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
16ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Outras Condições
1ª A ETAR será executada de acordo com o projeto arquivado na entidade licenciadora.
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2ª No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou
prestada uma caução no valor de 40.000€ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos
previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento
de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de
efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência
Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos
hídricos > Formulários).
3ª Face aos incumprimentos verificados relativamente ao parâmetro CQO, solicita-se a apresentação no prazo de 6 meses, de
proposta de melhoria a realizar ao sistema de tratamento, de modo a permitir o seu cumprimento.
4ª Deverá ser assegurada a adequada manutenção dos sistemas de tratamento, bem como a minimização da eventuais paragens
resultantes de avaria de equipamentos, pelo que deverão ser previsto procedimentos de carácter preventivo de forma a evitar a
paragem da ETAR.

Anexos
Localização e caracterização da obra
Condições de descarga das águas residuais em condições normais de funcionamento
As condições de descarga do efluente final, de acordo com o disposto na legislação aplicável, a respeitar pelo titular da licença
são as seguintes.
Observações
Parâmetros aplicáveis aos efluentes domésticos: pH (a); CQO (a); CBO5 (a); SST (a); Detergentes (a); Óleos e gorduras (a) / Parâmetros
aplicáveis aos efluentes industriais: pH (a); CQO (a); SST (b); Hidrocarbonetos (b); Fe total (b)
Parâmetro

VLE

Legislação aplicável

Ferro total (mg/L Fe)

10

(b)

pH (Escala de Sörensen)

6a9

(a)

Carência Química de Oxigénio (mg/L O2)

150

(a)

Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2)

40

(a)

Sólidos Suspensos Totais (mg/L)

60

(a)

Sólidos Suspensos Totais (mg/L)

20

(b)

Detergentes (sulfato de lauril e sódio) (mg/L)

2

(a)

Óleos e Gorduras (mg/L)

15

(a)

Hidrocarbonetos totais (mg/L)

5

(b)

Legislação
(a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto (b) BREF FMP
Avaliação de conformidade (descrição dos critérios de avaliação)
De acordo com o nº6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.

Autocontrolo
Programa de autocontrolo a implementar
Observações
As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser
preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios
que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações
descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos
terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza, bem como dos métodos utilizados.
Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao
mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
LOCAIS DE AMOSTRAGEM:

4/8 L010451.2021.RH5A

"CH" - Caixa "FSQ" (efluente industrial)
"CT" - Caixa "BIO1" (efluente doméstico)
Nota: A monitorização dos parâmetros COT, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb e Zn, bem como o Fe e o Índice de Hidrocarbonetos Oleosos (HOI),
poderão vir a ser aplicáveis no novo BREF FMP, pelo que a sua monitorização pretende avaliar a necessidade de introduzir melhorias à
instalação tomando em consideração os valores que serão estabelecidos.
Periodicidade de reporte:
Os resultados do programa de autocontrolo, bem como as cópias dos boletins analíticos deverão ser reportados à Entidade Licenciadora
com uma periodicidade trimestral.
Descrição do equipamento de controlo instalado:
Caixa de visita e equipamento de medição e registo de caudal em contínuo, com totalizador, antes da descarga no meio hídrico, nas
caixa "FSQ" e "BIO1".
Local de
Parâmetro
amostragem

Metodo analítico

Frequência de
amostragem

Tipo de
amostragem

CH

pH (Escala de Sörensen) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal

Composta (iv)

CH

Carência Química de
Oxigénio (mg/L O2)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal

Composta (iv)

CH

Sólidos Suspensos Totais Metodologia aplicável em conformidade com o
(mg/L)
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal

Composta (iv)

CH

Azoto total (mg/L N)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Trimestral

Composta (iv)

CH

Fósforo total (mg/L P)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Trimestral

Composta (iv)

CH

Níquel total (mg/L Ni)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Trimestral

Composta (iv)

CH

Zinco (mg/L Zn)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Trimestral

Composta (iv)

CH

Hidrocarbonetos totais
(mg/L)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal

Composta (iv)

CH

Caudal (m3/mês)

-

Mensal

Pontual

CH

Cádmio total (mg/L Cd)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Trimestral

Composta (iv)

CH

Chumbo total (mg/L Pb)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Trimestral

Composta (iv)

CH

Crómio total (mg/L Cr)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Trimestral

Composta (iv)
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CH

Ferro total (mg/L Fe)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal

Composta (iv)

CH

Mercúrio total (mg/L Hg)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Trimestral

Composta (iv)

CH

Carbono Orgânico Total
(mg/L C)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Trimestral

Composta (iv)

CH

Índice de Hidrocarbonetos Metodologia aplicável em conformidade com o
Oleosos (mg/L)
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Trimestral

Composta (iv)

CT

pH (Escala de Sörensen) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal

Composta (iv)

CT

Carência Química de
Oxigénio (mg/L O2)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal

Composta (iv)

CT

Carência Bioquímica de
Oxigénio (mg/L O2)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal

Composta (iv)

CT

Sólidos Suspensos Totais Metodologia aplicável em conformidade com o
(mg/L)
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal

Composta (iv)

CT

Azoto total (mg/L N)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Trimestral

Composta (iv)

CT

Fósforo total (mg/L P)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Trimestral

Composta (iv)

CT

Óleos e Gorduras (mg/L)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal

Composta (iv)

CT

Caudal (m3/mês)

-

Mensal

Pontual

CT

Detergentes (sulfato de
lauril e sódio) (mg/L)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal

Composta (iv)

Amostragem composta - representativa da água residual descarregada, recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos
máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21
horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração..
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Administradora Regional da ARH Tejo e Oeste

Susana Cristina Fernandes
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Localização e caracterização da obra
Peças desenhadas com a localização da obra
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Processo n.º: 450.10.04.01.014365.2015.RH5
Utilização n.º: L010448.2021.RH5A
Início: 2021/06/14
Validade: 2026/06/13

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais

Identificação
Código APA

APA00101429

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

503204447

Nome/Denominação Social*

LUSOSIDER - AÇOS PLANOS, SA

Idioma

Português

Morada*

ALDEIA DE PAIO PIRES

Localidade*

Paio Pires

Código Postal

2840-075

Concelho*

Seixal

Telefones

212278300

Fax

212278359

Obrigação de correcção de Dados de Perfil

|_|

Caracterização da rejeição
Origem das águas residuais
Industriais

Pluviais contaminadas

Características do Afluente Bruto
Volume Médio mensal

0.0 (m3)

CBO5

(mg/L O2)

CQO

(mg/L O2)

N

(mg/L N)

P

(mg/L P)

Designação da rejeição

Lusosider - águas pluviais das naves D, E e F (lado Sul) - ponto EH3

Meio Recetor

Lagoa

Margem

Margem

Denominação do meio recetor

Lagoa da Palmeira

Sistema de Descarga

Coletor com obra de proteção (boca de lobo)

Nut III – Concelho – Freguesia

Península de Setúbal / Seixal / Aldeia de Paio Pires

Longitude

-9.071540

Latitude

38.615410

Região Hidrográfica

Tejo e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica

Tejo

Sub-Bacia Hidrográfica

PT05TEJ1139A :: Tejo-WB1
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Tipo de massa de água

TRANSICAO

Massa de água

PT05TEJ1139A :: Tejo-WB1

Classificação do estado/potencial ecológico
Razoável
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa
de água

Condições Gerais
1ª A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando
autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia
autorização da Entidade Licenciadora.
2ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for
aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as
suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
3ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de
Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O –
ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
4ª A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
5ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que
antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as
características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
6ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho, na sua redação atual.
7ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
8ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o
acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de
tratamento.
9ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas,
serão suportadas pelo seu titular.
10ª A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31
de maio.
11ª A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora
atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
12ª A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
13ª A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o
disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
14ª A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
15ª O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo
de 6 meses antes do seu termo.
16ª O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido
nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou
previstas para correção da situação.
17ª As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são
suportadas pelo utilizador.
18ª Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio.
19ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos
legalmente exigíveis.

Condições Específicas
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1ª Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições
impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
2ª Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de
descarga supra mencionada.
3ª O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista
a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de
água recetora.
4ª A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo
efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no
local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam
ocorrer.
5ª O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
6ª O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da
natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser
desenvolvidas no local.
7ª O titular obriga-se a enviar e a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias
e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa, devendo, quando existem alterações ou a
introdução de novas substâncias enviar, semestralmente, à Entidade Licenciadora a respetiva atualização.
8ª O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR,
incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação
do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades
Competentes.
9ª O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
10ª O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação
deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de
acordo com o mencionado no Anexo.
11ª O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os
dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
12ª O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte
das Entidades Competentes.
13ª As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do
meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
14ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Outras Condições
1ª O sistema de tratamento será executado de acordo com o projeto arquivado na entidade licenciadora.
2ª No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou
prestada uma caução no valor de 1.500€ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos
previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento
de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de
efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência
Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos
hídricos > Formulários).
3ª Apresentação, anual, dos documentos comprovativos da recolhas das lamas provenientes do separador de hidrocarbonetos.
4ª A presente licença é relativa à descarga de águas pluviais contaminadas das Naves D, E, e F, sendo uma descarga de emergência
em situações de enxurrada, para evitar a sobrecarga da ETAR. O sistema de tratamento é constituído por separador de
hidrocarbonetos.

Anexos
Localização e caracterização da obra
Condições de descarga das águas residuais em condições normais de funcionamento
As condições de descarga do efluente final, de acordo com o disposto na legislação aplicável, a respeitar pelo titular da licença
são as seguintes.
Parâmetro

VLE

Legislação aplicável
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pH (Escala de Sörensen)

6a9

(a)

Carência Química de Oxigénio (mg/L O2)

150

(a)

Sólidos Suspensos Totais (mg/L)

60

(a)

Óleos Minerais (mg/L)

15

(a)

Legislação
(a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
Avaliação de conformidade (descrição dos critérios de avaliação)
De acordo com o nº6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.

Autocontrolo
Programa de autocontrolo a implementar
Observações
As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser
preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios
que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações
descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos
terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza.
Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao
mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
NOTA: Apesar de ser referida uma frequência de amostragem trimestral, uma vez que se trata de uma descarga de emergência,
deverão ser realizadas análises, sempre que existam descargas.
Periodicidade de reporte:
Os resultados do programa de autocontrolo, bem como as cópias dos boletins analíticos deverão ser reportados à Entidade Licenciadora
com uma periodicidade semestral.
Descrição do equipamento de controlo instalado:
Caixa de visita à saída do separador de hidrocarbonetos, antes da junção com as águas pluviais não contaminadas. Medidor de caudal
instalado a jusante do sistema de tratamento (em alternativa à medição e registo dos caudais rejeitados poderá ser apresentada
estimativa fundamentada com base na área impermeabilizada e pluviosidade média da zona).
Parâmetro
Local de
amostragem

Metodo analítico

Frequência de
amostragem

Tipo de
amostragem

Saída

pH (Escala de Sörensen) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Trimestral

Pontual

Saída

Carência Química de
Oxigénio (mg/L O2)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Trimestral

Pontual

Saída

Sólidos Suspensos Totais Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
(mg/L)
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Trimestral

Pontual

Saída

Óleos Minerais (mg/L)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Trimestral

Pontual

Saída

Caudal (m3/mês)

-

Mensal

Pontual

Amostragem composta - representativa da água residual descarregada, recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos
máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21
horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração..
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Administradora Regional da ARH Tejo e Oeste

Susana Cristina Fernandes
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Localização e caracterização da obra
Peças desenhadas com a localização da obra
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Título de Emissão
de Gases com Efeito de Estufa
TEGEE 041.04 IV
Nos termos do Decreto-Lei n.º 12/2020, de 6 de abril, é concedido o título de
emissão de gases com efeito de estufa n.º 041 ao operador,

Lusosider – Aços Planos, S.A.,
com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 503 204 447, referente à
instalação

Lusosider – Aços Planos, S.A.,

sita em em Aldeia de Paio Pires, 2840 – 075 Paio Pires, que desenvolve as
atividades a seguir descritas:
Atividades do Anexo II do Decreto-Lei n.º 12/2020, de 6 de abril:
Produção ou transformação de metais ferrosos (incluindo ligas de ferro)
quando são explorados equipamentos de combustão com uma potência térmica
nominal total superior a 20 MW. A transformação inclui, nomeadamente,
laminadores, reaquecedores, fornos de recozimento, ferrarias, fundições,
equipamentos de revestimento e de decapagem.

Para efeitos do referido diploma, é autorizada a emissão de dióxido de carbono
equivalente na instalação do operador acima identificado, a partir das fontes de
emissão enumeradas no Plano de Monitorização de Emissões anexo do presente
título.
Produção de efeitos:
O Plano de Monitorização de Emissões Anuais produz efeitos a partir de 11 de fevereiro de
2022.
Amadora, 11 de fevereiro de 2022

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

Ana Teresa
Perez

Assinado de forma digital por
Ana Teresa Perez
Dados: 2022.02.11 16:58:39 Z

Ana Teresa Perez

TEGEE.041.04 IV

Condições do título:
1. O operador detentor do presente título fica sujeito, nos termos do artigo 32.º do Decreto-Lei
n.º 12/2020, de 6 de abril, aos requisitos de monitorização descritos no plano de monitorização do
presente título de emissão de gases com efeito de estufa, no que respeita às emissões de dióxido
de carbono equivalente;
2. O operador detentor do presente título está obrigado a comunicar à Agência Portuguesa do
Ambiente I.P. (APA, IP), até 31 de março de cada ano, informações relativas às emissões da
instalação verificadas no ano anterior, de acordo com o disposto no artigo 32.º do Decreto-Lei
n.º 12/2020, de 6 de abril, e do Regulamento de Execução (UE) 2018/2066 da Comissão, de 19 de
dezembro de 2018, alterado pelo Regulamento de Execução (UE) 2020/2085 da Comissão, de 14
de dezembro de 2020;
3. O operador detentor do presente título deve submeter o relatório relativo às emissões anuais da
instalação, referido no número anterior, a um verificador independente e informar a APA, IP, até
31 de março de cada ano, dos resultados da verificação, nos termos do artigo 33.º do Decreto-Lei
n.º 12/2020, de 6 de abril;
4. O operador detentor do presente título não pode transferir licenças de emissão enquanto o
relatório relativo às emissões da instalação não for considerado satisfatório nos termos dos n os 3 e
4 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 12/2020, de 6 de abril, e em função dos critérios fixados no
Regulamento de Execução (UE) 2018/2067, da Comissão, de 19 de dezembro de 2018;
5. O operador detentor do presente título está obrigado a devolver licenças de emissão equivalentes
ao total das emissões da instalação em cada ano civil, após a respetiva verificação, até 30 de abril
do ano subsequente, de acordo com o artigo 24.º do Decreto-Lei n.º12/2020, de 6 de abril;
6. Caso o operador detentor do presente título não devolva, até 30 de abril de cada ano civil, as
licenças de emissão suficientes para cobrir as suas emissões relativas ao ano anterior, fica
obrigado a pagar a penalização por emissões excedentárias prevista no artigo 36.º do Decreto-Lei
n.º12/2020, de 6 de abril;
7. O operador detentor do presente título que beneficie de atribuição de licenças de emissão a título
gratuito deve estar habilitado por um Plano Metodológico de Monitorização emitido pela APA, I. P.,
que contenha a metodologia de monitorização dos níveis de atividade, de acordo com as regras
estabelecidas no Regulamento Delegado (UE) n.º 2019/331, da Comissão, de 19 de dezembro de
2018;
8. O operador detentor do presente título que beneficie de atribuição de licenças de emissão a título
gratuito encontra-se, nos termos do n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º12/2020, de 6 de abril,
obrigado a apresentar à APA, IP, até 31 de março de cada ano, o relatório de nível de atividade
que contém toda a informação relevante relativa ao nível de atividade do ano anterior,
previamente sujeita a um processo de verificação por um verificador acreditado de acordo com o
Regulamento de Execução (UE) n.º 2018/2067, da Comissão, de 19 de dezembro de 2018;
9. O operador detentor do presente título de gases com efeito de estufa encontra-se obrigado a
comunicar atempadamente à entidade coordenadora pelo respetivo processo de licenciamento da
atividade quaisquer alterações previstas na natureza ou do funcionamento da instalação, que
possam exigir a atualização do presente título, em cumprimento do disposto nos n.ºs 1 e 2 do
artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 12/2020, de 6 de abril;
10. As alterações não significativas ao presente título deverão ser registadas pelos operadores e
comunicadas à APA, IP, durante os meses de junho e dezembro, consoante ocorram,
respetivamente, no primeiro ou no segundo semestre do ano a que dizem respeito, ao abrigo do
disposto nos n.ºs 7 e 8 do artigo 10.º do Decreto-Lei nº12/2020, de 6 de abril.

Observações:
- Instalação abrangida pelo Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto (Diploma PCIP).
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Descrição do Processo

O processo produtivo desenvolvido na Lusosider – Aços Planos, SA envolve os processos PCIP de laminagem
a frio e galvanização em contínuo de chapas. Associado à laminagem a frio existe na instalação a Oficina
de Bobines também incluída no âmbito de aplicação do BREF FMP.
Os limites das diferentes atividades incluídos no âmbito do BREF FMP são os seguintes:
Laminagem a frio
Desbobinadora e
nivelamento

Decapagem

Lavagem

(3 etapas)

(4 etapas)

Bobinadora

Trem 2

Fornos de
recozimento

Corte (aparar
bordos)

Secagem

Trem 3

Oleamento da
Chapa (oiling rolls)

Linha de corte a frio LF
Circuito de
emulsões oleosas
LF

Oficina de Rolos
LF

Galvanização em contínuo de Chapas

Forno de aquecimento da
Galvanização

Passivação
crómica e fosfórica

Câmara de ajuste de
temperatura

Secagem com
queimador auxiliar

Imersão tina
de zinco

Arrefecimento com
ventiladores de ar (torre
de arrefecimento)

Alongamento

Linha de corte a frio LF

As bobinas de aço laminado a quente (coils), principal matéria prima da instalação, são rececionadas e
armazenadas em parques, podendo depois seguir para a produção de chapa galvanizada, chapa laminada
a frio ou decapado e oleado.
Fabrico de Decapado e Oleado
O Decapado e Oleado é um produto plano, em aço laminado a quente, cujo processo de fabrico consiste em
decapagem das bobinas rececionadas, com ácido clorídrico, nas Linhas de Decapagem (DEC1 ou DEC2),
seguidamente a superfície do metal é revestida com óleo para prevenir a oxidação, finalmente procede-se
à embalagem e expedição.
Fabrico de Chapa Laminada a Frio
O processo de fabrico da Chapa Laminada a Frio inicia-se na decapagem das bobinas, com ácido clorídrico,
nas Linhas de Decapagem (DEC1 ou DEC2), seguidamente efectua-se a redução da sua espessura
(laminagem), a frio, em trens de redução (1 e 2), a chapa é recozida em fornos de recozimento
(descontínuos), passa pelo trem de têmpera (3), sendo finalmente embalada e expedita.
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Fabrico de Chapa Galvanizada
A chapa galvanizada é produzida a partir de bobinas de aço de baixo carbono ou aço de construção através
de um processo semelhante aos anteriores até á etapa de laminagem, seguindo daí para a etapa de
galvanização em contínuo por imersão num banho de zinco em fusão. Após galvanizada a chapa pode ser
acondicionada diretamente em rolos ou ser cortada em formatos, seguindo-se a embalagem e expedição.

Linha de Decapagem 2 (DEC2)

Associada à linha de Decapagem existem no exterior da nave industrial reservatórios de produtos químicos
(ácido clorídrico e soda cáustica), numa pequena área adjacente, dotados de bacias de retenção.
A DEC2 2, do tipo “push-pull”, tem uma capacidade instalada de 450 000 toneladas por ano e velocidade
máxima de 100 m/min, com a possibilidade de processamento de bobinas de aço até 25 toneladas. É
constituída pelas seguintes secções:
• Secção de entrada, composta por rampa de abastecimento de bobinas (várias unidades),
desbobinadora, tesoura de despontes e nivelamento, não existindo máquina de soldar (ao contrário das
linha de Decapagem1);
• Secção de processo, composta por três tanques de decapagem (comprimento por tanque aproximado
de 15 metros), sendo a decapagem efectuada por banho quente turbulento. A banda mergulha na solução
aquecida, ao mesmo tempo que esta é agitada pela constante entrada de ácido através dos difusores de
entrada, promovendo assim a redução de consumos e a eficácia no processo de decapagem. De seguida
existe a secção de lavagem para remoção da solução de decapagem remanescente arrastada pela banda
de aço durante a sua movimentação, e a secção de secagem por ar quente;
• Secção de saída, composta por um sistema de aparamento de bordos (“side-trimmer”), associado a um
sistema de triturador de sucata, por intermédio de navalhas de corte rotativas circulares. De seguida o
sistema de oleamento de banda, bobinadora de saída e rampa de saída (incluindo balança para controlo do
peso).

A secção de processo da DEC2 pode ser ainda subdividida em 3 fases principais, ou seja, três etapas de
decapagem, quatro etapas de lavagem e uma de secagem. A linha encontra-se automatizada com recurso
a avançados sistemas de controlo de todo o processo.
Assim, a bobina de matéria-prima, desbobinada à entrada da linha, é sujeita a operações de centragem,
nivelamento e corte (apenas na DEC1 que se encontra inoperacional), antes do seu encaminhamento para
a secção de decapagem.
Após decapagem, a chapa é conduzida para o tanque de lavagem, através de rolos puxadores, onde é
lavada com água desmineralizada. A secção de lavagem é composta por um tanque de lavagem e um
tanque de recirculação, ambos dispondo de 4 secções.
A água, pulverizada no tanque de lavagem, é posteriormente recirculada e aquecida através de vapor de
água ou vapor direto caso necessário. Após sucessivas lavagens, a água atinge um grau de saturação em
ácido sendo encaminhada para o Tanque “Buffer” onde é armazenada até que seja utilizada para adição ao
Tanque de Acido nº3, tanque este utilizado para fazer as adições de Água, HCL e Inibidor.

De seguida, a chapa vai para a etapa de secagem, realizada à saída do tanque de lavagem, através de um
ventilador que injecta vapor de água por centrifugação.
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Após as operações descritas, a chapa passa pela centragem de banda, que permite o respectivo
alinhamento, por um aparador de bordos, por uma tesoura e por uma máquina oleadora, que promove a
cobertura da toda a chapa com uma película de óleo protector de ferrugem. Finalmente, a chapa é enrolada
na bobinadora, a que se segue a sua pesagem.
Na Figura seguinte apresenta-se o diagrama representativo da Linha de Decapagem 2.

A secção de decapagem inclui os seguintes reservatórios:
• Três reservatórios de armazenagem de solução de ácido clorídrico (3 x 47 m3 de capacidade) – localizados
no exterior da nave fabril;
• Três tanques de processo (3 x 4,7 m3 de capacidade total) – localizados no piso superior;
• Dois reservatórios de armazenagem de solução de ácido residual (2 x 37 m3 de capacidade) – um no
exterior e outro no interior;
• Três tanques de recirculação da solução de ácido (3 x 22,5 m3 de capacidade) – localizados no interior.

Os três banhos de decapagem possuem, respectivamente, concentrações crescentes de ácido clorídrico (60,
90 e 170 g/l) e temperaturas decrescentes (90, 89 e 85 ºC). Os tanques de recirculação garantem o
abastecimento dos tanques de processo, ou seja, o tanque de recirculação nº 3 assegura a alimentação do
tanque de processo n.º 3 e assim respetivamente em relação aos tanques nº2 e nº1. A solução é controlada
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3 vezes por turno e é através da análise das concentrações que são definidas as purgas necessárias entre
tanques de recirculação. As adições de ácido são sempre acompanhadas de adição de água proveniente do
Buffer fazendo assim o reaproveitamento destas águas utilizadas na lavagem. As adições são sempre
efetuadas no tanque de recirculação nº3 porque desta forma consegue-se otimizar o processo aproveitando
o ácido proveniente deste tanque para o tanque de recirculação nº2 e, por conseguinte, do tanque nº2 para
o nº1º onde são efetuadas as purgas para um dos tanques de ácido residual (gasto) afim de ser enviado
para tratamento na ETARI.
De forma a reduzir as perdas de ferro e evitar a diminuição da espessura da banda, utiliza-se um inibidor
de decapagem, constituído essencialmente por uma mistura de surfactantes sendo adicionado ao tanque
de recirculação nº3 juntamente com o ácido clorídrico e a água.
Os reservatórios localizados no exterior da nave fabril estão protegidos por uma bacia de retenção. Em caso
de fuga de produto para as bacias, estas têm ligação à rede de águas residuais industriais e, por sua vez,
à ETARI.
A DEC2 possui, no piso inferior, uma bacia de retenção que acompanha toda a linha, permitindo a contenção
de quaisquer derrames, a qual integra uma fossa e uma bomba que eleva o efluente para o tanque de ácido
residual e para a ETARI.
A temperatura dos banhos de decapagem é garantida através de permutadores de calor, que utilizam vapor
de água proveniente da Central de Vapor. A cada tanque de recirculação está acoplado um permutador. Os
vapores gerados no processo da decapagem são encaminhados para o sistema de exaustão, ligado ao
lavador de gases e posteriormente para a chaminé. Neste circuito, parte dos condensados do ácido são
aproveitados, antes da neutralização no lavador de gases, sendo encaminhados para o tanque de processo
nº2.
A secção de lavagem é composta por:
• Um tanque de lavagem e um tanque de recirculação, ambos compostos por quatro secções em que é
adicionada água desmineralizada na secção 4 e fluindo em cascata para as restantes secções. Uma vez que
a água se encontre na secção nº 1, compartimento é encaminhada para o tanque de armazenamento
denominado de Buffer afim de ser utilizada nas adições ao tanque de recirculação nº3 do ácido.

O tanque de recirculação da lavagem encontra-se protegido pela bacia de retenção que acompanha toda a
linha.
À semelhança do que acontece na zona de processo da Decapagem, também os vapores formados nas
várias secções do tanque de lavagem do processo e nas quatro secções dos tanques de recirculação, são
encaminhados para o lavador de gases.
Assim, os vapores gerados na decapagem e na lavagem estão ligados a um sistema de extracção de gases,
que inclui:
• Equipamento de extração de gases;
• Lavador de gases (“scrubber”);
• Chaminé;
• Bacia de recepção das águas resultantes da lavagem dos gases.
No “scrubber” os gases são sujeitos a lavagem através da pulverização gravítica de água e neutralização
com soda cáustica. A água de lavagem é encaminhada através de uma bacia para reutilização no “scrubber”
até atingir um ponto de saturação, avaliado por uma sonda de pH. Quando a água de lavagem atinge um
pH não adequado, o efluente é encaminhado para a rede de águas residuais industriais, através de purgas
temporizadas, sendo reposta a água necessária à lavagem.
Os gases, depois de lavados, são encaminhados para a respectiva chaminé com 23 m de altura.
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O ácido gasto da decapagem é encaminhado para tratamento na ETARI, sendo feito um pré-tratamento no
buffer da ETARI com leite de cal.

Trem de Redução 1 (TR1)
O Trem 1 é do tipo reversível de redução com capacidade instalada de 110.000 t/ano e pode receber chapas
com a largura compreendida entre 500 e 1.065 mm. Atualmente encontra-se inoperacional.

Trem de Redução 2 (TR2)

Após decapagem, a chapa sofre uma redução da espessura por laminagem a frio, no trem de laminagem a
frio. O Trem 2, do tipo reversível de cadeira única, tem uma capacidade instalada de cerca de 300 000 t/ano
(dados de acordo como os objetivos 2019 reportados mensalmente; PU 39.82; TU 88%; 10,5 dias
paragem/ano). A velocidade máxima em cada passagem da chapa é de 700 m/min.
A redução da espessura da chapa é efetuada por via da sua compressão entre cilindros de aço que giram
em sentido inverso um em relação ao outro, em passagens sucessivas e sentidos alternados, provocando a
laminagem a frio, e consequentemente um endurecimento da chapa.
O Trem 2 pode operar com chapas de largura entre 600 e 1 575 mm e 4 mm de espessura máxima de
entrada, podendo efetuar uma redução de espessura entre 25 a 88% para espessura finais entre 0,25 a
3,0 mm.

No Trem é utilizada uma emulsão (óleo em água), destinadas a refrigerar e lubrificar a chapa e os cilindros
durante a redução, sendo esta preparada com óleo sintético, operando a uma temperatura próxima dos
50ºC. Esta emulsão é armazenada em um de dois tanques (serviço e reserva), com 40 m3 de capacidade
cada, procedendo-se permanentemente à sua recirculação e periodicamente à sua reposição, face à normal
evaporação e perdas normais do processo.
Sempre que, se verifique que a emulsão deixou de apresentar as características requeridas, procede-se
maioritariamente à sua renovação parcial, ou em caso de necessidade total.
A cave de óleos do Trem 2 constitui instalação complementar, que comporta reservatórios, motores,
condutas, válvulas, bombas e depósito de condensados, instrumentos, etc.
As emulsões (totais ou parciais) descartadas pelo processo, por já não reunir condições ideais de produção,
são encaminhadas para um tratamento prévio na UDSA I (unidade despoluidora do solo e água), onde
ocorre uma separação gravítica dos óleos livres presentes nas emulsões. Desta unidade, resulta um resíduo
de mistura oleosa que é segregado para um depósito de armazenagem a granel e posteriormente recolhida
por OGR devidamente autorizado para o efeito e, resulta também um efluente o óleo emulsionado que é
direcionado à ETOE.
Nesta unidade de tratamento, onde existem dois módulos de ultrafiltração, ocorre um tratamento de
afinação, que consta inicialmente pela passagem do efluente que vem da UDSA I, por um filtro de mangas,
e posteriormente pela passagem pelos filtros de ultrafiltração por membranas cerâmicas.
Resulta desta unidade, um resíduo de mistura oleosa, encaminhado para um depósito de armazenagem a
granel recolhido posteriormente por OGR, e um permeado clarificado e isento de óleos e hidrocarbonetos,
encaminhados para tratamento na ETAR.
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Fornos de Recozimento (FR)

O recozimento tem como objetivo conferir novamente à chapa as características mecânicas que lhe são
retiradas aquando da operação de redução a frio. Este tratamento consiste num recozimento do material a
elevadas temperaturas (590 a 700ºC) permitindo conferir as propriedades necessárias para atender as
necessidades dos nossos clientes, nomeadamente a nível do alongamento e das tensões de cedência e
rotura nele conferidas. Este tratamento só fica completo após passagem no Trem3.
A potência instalada de cada forno é de 650.000 kcal/h, o que se traduz em 0.756 MW aproximadamente.
Este processo é efetuado em 27 bases e 13 fornos, do tipo campânula, numa atmosfera ligeiramente
redutora de azoto (94,5% de N2) e hidrogénio (5,5% de H2) HNx. Dos 13 fornos disponíveis apenas é
possível trabalhar com 10 em simultâneo.

O processo consiste em empilhar as bobinas com o eixo na vertical colocado a campânula de proteção onde
circula a atmosfera protetora, e um forno que promove o aquecimento necessário ao ciclo térmico. Este
aquecimento é efetuado através da combustão de gás natural.

DATA 03/03/2022

TUA N.º TUA000008903032022A

O ciclo térmico consiste em duas fases:
•• 1ª fase: limpeza do material promovendo a volatização dos vestígios do óleo de emulsão existentes na
superfície da chapa, resultante do processo de redução anterior ao recozimento;
•• 2ª fase: recristalização da micro-estrutura do material de forma a conferir capacidade de deformação
para conformação posterior.

Destas duas fases resultam emissões gasosas e efluentes oleosos como descrito no diagrama.
O ciclo de arrefecimento é efetuado através de campânula de arrefecimento por via indireta e lentamente.
Este ciclo é realizado por circulação de água em serpentinas e ventilação forçada de ar.

Diagrama dos Fornos de Recozimento

Trem de Têmpera (TR3)

Após recozimento a chapa laminada é comprimida para modificação das características mecânicas, por
alteração metalúrgica do grão, tendo a capacidade instalada de 235.000 t/ano. Este processo é semelhante à
laminagem de redução diferindo no tipo de lubrificante utilizado.
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Linha de corte a frio

A linha de corte a frio recebe a chapa proveniente da linha de galvanização e efetua a preparação de formatos
ou rolos, esta linha tem a capacidade instalada de 160.000 t/ano.
No caso dos formatos as bobinas são cortadas segundo as dimensões especificadas, niveladas para obter
planidade podendo ainda sofrer um oleamento electrostático.
Na preparação dos rolos a chapa passa por rolos puxadores podendo também ser oleado.
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Nesta linha de acabamento existem, entre outros equipamentos, 3 niveladoras, 2 tesouras de corte e 1
oleadora eletrostática.

Central de produção de vapor fornece vapor às linhas de decapagem, limpeza electrolítica, trens de
redução e têmpera, galvanização e ainda aos balneários. A central de vapor possui um sistema de
tratamento de água específico para as caldeiras, constituído por descabonatação e descalcificação através
de resinas de permuta iónica, regeneradas com ácido clorídrico (HCl) e salmoura (NaCl).
Central de produção de azoto, com capacidade máxima de 668 m3/hora a 10 bar, fornece azoto aos
fornos de recozimento e fornos da linha de galvanização.
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Lacunas a suprir no Relatório de Base
O Relatório de Base reformulado deverá colmatar algumas de informação identificadas no documento
“Relatório Base – LUSOSIDER”, de 04.08.2020, nomeadamente:
1. Na “Tabela 1 – Substâncias e misturas classificadas como perigosas” deverão ser indicadas todas
as substâncias, misturas e resíduos perigosos utilizados ou produzidos no estabelecimento,
verificando-se encontrarem-se em falta o gás natural e os resíduos produzidos, e eventualmente
outras substâncias e misturas como o zinco ou ligas de zinco e outros metais utilizados na
galvanoplastia;
2. Deverão ser indicados, também, nessa tabela os componentes químicos das misturas perigosas
identificadas pela sua denominação comercial, e as respetivas proporções relativas
3. Indicar as propriedades físico-químicas das substâncias, misturas e resíduos perigosos, como
sejam estado físico, solubilidade, toxicidade, mobilidade, persistência, bem como a justificação de
exclusão das substâncias, misturas e resíduos perigosos excluídos da “Tabela 2 – Substâncias e
misturas relevantes”;
4. Deverão ser indicadas as condições dos locais de armazenamento, manipulação ou produção das
substâncias, misturas e resíduos perigosos que minimizem a contaminação de solos e águas, bem
como as medidas de controlo de fugas nos reservatórios e equipamentos, nomeadamente
existência de cobertura, impermeabilização, bacias de contenção e se os locais de
armazenamento possuem ligação à ETAR.

Plano de Amostragem dos Solos e das Águas Subterrâneas
A avaliação do estado de contaminação dos solos deve compreender, entre outra informação entendida
relevante, a seguinte:
1. Planta com o layout das instalações, identificando a localização das áreas de processo, de
armazenamento e outras, numa dimensão e formato que permita mais fácil leitura que a remetida
com os esclarecimentos;
2. Sistematização dos resultados dos estudos para a avaliação da contaminação do solo já
efetuados, no ficheiro Excel que se anexa;
3. Proposta de malha de amostragem a implementar, e sua implantação em cartografia, a qual
deverá abranger a totalidade da área do estabelecimento, devendo ser densificada nas áreas onde
se desenvolvem/desenvolveram atividades potencialmente contaminantes do solo, bem como nas
zonas onde foi já determinada contaminação nas anteriores campanhas realizadas. A cartografia
com a localização dos pontos de amostragem deverá incluir a localização dos pontos de
amostragem das anteriores campanhas, identificados cromaticamente por ano de campanha;
4. Critérios subjacentes à localização dos pontos de amostragem a propor, que deverão ter em
consideração os resultados das anteriores campanhas;
5. Número de amostras a recolher em cada ponto de amostragem, e profundidade de recolha das
amostras, a qual deverá ter em conta a profundidade a que se encontram os equipamentos e
infraestruturas existentes no local que relevam para uma eventual contaminação (reservatórios de
combustível, tubagens, separadores de hidrocarbonetos, etc.);
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6. Parâmetros a avaliar, a selecionar tendo em consideração as substâncias, misturas e resíduos
perigosos presentes no estabelecimento;
7. A tabela dos valores de referência, a selecionar do Guia Técnico - Valores de Referência para o
Solo (APA, 2019).
A avaliação do estado de contaminação das águas subterrâneas deve compreender, entre outra
informação entendida relevante, a seguinte:
1. Medição do nível de água nos piezómetros, com vista à definição da superfície piezométrica na
área em estudo;
2. Amostragem e análise da qualidade da água, considerando as substâncias expectáveis de
provocarem contaminação, face às atividades desenvolvidas na instalação. Esta amostragem
deve ser realizada em todos piezómetros instalados e nas captações utilizadas na instalação, de
modo a comparar a qualidade dos níveis aquíferos superficiais com os mais profundos, explorados
pelos furos existentes. Nas análises laboratoriais a efetuar deve garantir-se que os limites de
quantificação dos métodos analíticos são inferiores aos limiares e normas de qualidade
apresentados no PGRH do Tejo e Ribeiras do Oeste. No caso das substâncias para as quais ainda
não foram definidos esses limiares, devem ser considerados os valores de referência definidos no
anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto e os valores paramétricos estabelecidos no
anexo I do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 92/2010, de
26 de julho, e pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro. Para o parâmetro TPH C10-C40,
deve ser considerada a norma de qualidade ambiental estabelecida para as águas superficiais no
Decreto-Lei n.º 218/2015, de 7 de outubro, e adotada para as águas subterrâneas (10 µg/l);
3. Avaliação da qualidade da água subterrânea e identificação de situações de contaminação,
através da comparação dos resultados analíticos que vierem a ser obtidos com os valores de
referência acima mencionados.

bromodiclorometano
bromofórmio (tribromometano)
bromometano
cloroetileno (cloreto de vinilo)

Hidrocarbonetos halogenados
Hidrocarbonetos halogenados voláteis

acenafteno
acenaftileno
antraceno
benzo[a]antraceno
benzo[d,e,f]criseno (benzo[a]pireno)
benzo[e]acefenantrileno (benzo[b]fluoranteno)
benzo[g,h,i]perileno
benzo[k]fluoranteno
criseno
dibenzo[a,h]antraceno
fenantreno
fluoranteno
fluoreno
indeno[1,2,3-c,d]pireno
1-metilnaftaleno
2-metilnaftaleno
naftaleno
pireno

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH)

fenol
2,4-xilofenol

Fenóis

benzeno
estireno
etilbenzeno
tolueno
xileno (total)

Compostos aromáticos
Hidrocarbonetos monoaromáticos

antimónio
arsénio
bário
berílio
boro (total)
cádmio
chumbo
cobalto
cobre
crómio (total)
crómio VI
mercúrio
molibdénio
níquel
prata
selénio
tálio
urânio
vanádio
zinco

Metais e outros elementos químicos

Contaminantes

VR (1) VOR (1) VEI (1) VFN (1)
(mg/kg de massa seca)

Profundidade de amostragem (m):

Data da amostragem (AAAA-MM-DD):

Material amostrado:

Tipo de amostra:

Georreferenciação:

Localização:

Correspondência com pontos de amostragem de outras campanhas:

Codificação do ponto de amostragem:

Av. da Siderurgia Nacional, Parque Empresarial do Seixal, Paio Pires, Seixal, Setúbal

LUSOSIDER - Aços Planos, S. A.

Avaliação da Qualidade do Solo

VA

VA

VA

VA

VA

VA
VA
(mg/kg de massa seca)

VA

VA

VA

VA

VA

aldrina
2,2-bis(p-clorofenil)-1,1-dicloroetileno
clofenotano (4,4-DDT)
clordano
dieldrina
endossulfão
endrina
epóxido de heptacloro
γ-HCH & γ-BHC (hexaclorociclohexano / lindano)
heptacloro

Produtos fitofarmacêuticos (Pesticidas)

acetona
butanona
4-metilpentano-2-ona

Cetonas

dioxina / furano (TEQ)

Dioxina / Furano

hidrocarbonetos de petróleo C6-C10
hidrocarbonetos de petróleo C>10-C16
hidrocarbonetos de petróleo C>16-C34
hidrocarbonetos de petróleo C>34-C50

Hidrocarbonetos de petróleo (TPH)

bifenilo policlorados (PCB)

Bifenilo policlorados (PCB)

2-clorofenol
2,4-diclorofenol
pentaclorofenol
2,4,5-triclorofenol
2,4,6-triclorofenol

Clorofenóis

clorobenzenos
1,2-diclorobenzeno
1,3-diclorobenzeno
1,4-diclorobenzeno
hexaclorobenzeno
1,2,4-triclorobenzeno

Clorobenzenos

clorofórmio (triclorometano)
dibromoclorometano
1,2-dibromoetano
diclorodifluorometano
1,1-dicloroetano
1,2-dicloroetano
1,1-dicloroetileno
cis-dicloroetileno
trans-dicloroetileno
diclorometano
1,2-dicloropropano
1,3-dicloropropeno
tetracloreto de carbono (tetraclorometano)
1,1,1,2-tetracloroetano
1,1,2,2-tetracloroetano
tetracloroetileno
1,1,1-tricloroetano
1,1,2-tricloroetano
tricloroetileno
triclorofluorometano

Contaminantes

VR (1) VOR (1) VEI (1) VFN (1)
(mg/kg de massa seca)

Profundidade de amostragem (m):

Data da amostragem (AAAA-MM-DD):

Material amostrado:

Tipo de amostra:

Georreferenciação:

Localização:

Correspondência com pontos de amostragem de outras campanhas:

Codificação do ponto de amostragem:

Av. da Siderurgia Nacional, Parque Empresarial do Seixal, Paio Pires, Seixal, Setúbal

LUSOSIDER - Aços Planos, S. A.

Avaliação da Qualidade do Solo

VA

VA

VA

VA

VA

VA
VA
(mg/kg de massa seca)

VA

VA

VA

VA

VA

%
mS/cm
gC/gsolo
%
%
─
─
─
%
%
%

Unidades

VR (1) VOR (1) VEI (1) VFN (1)
(mg/kg de massa seca)

Profundidade de amostragem (m):
VA

VA

VA

Fonte [indicar a fonte (incluindo, p.e., a tabela selecionada, o uso do solo, a sua textura e a utilização, ou não, de água subterrânea, se aplicáveis)]:

LQ < VA ≤ VR ou VOR ou VEI ou VFN………………………………. VA
VA
VA ≤ LQ ………………………………………...………………………………………….
VA > VR ou VOR ou VEI ou VFN………………..………………...…. VA

(1)

Preencher, conforme aplicável, a coluna referente aos VR, VOR, VEI ou VFN, e eliminar as restantes.
Inserir tantas colunas quantas as amostras de solo recolhidas, organizadas por ponto de amostragem e por data de amostragem.
Eliminar linhas correspondentes aos contaminantes não analisados e inserir linhas para contaminantes analisados e não constantes na matriz.

Notas de preenchimento:

Legenda:
LQ - Limite de quantificação do método
n.d. - Não determinado
VA - Valor amostrado
VEI - Valor do estado inicial
VFN - Valor de fundo natural
VOR - Valor objetivo de remediação
VR - Valor de referência

carbono orgânico total (COT)
condutividade elétrica
fração de carbono orgânico (zona vadosa)
matéria orgânica
matéria seca
pH
porosidade total
razão de adsorção de sódio
teor de argila (< 2 µm)
teor de limo/silte (2 - 20 µm)
teor de areia (20 - 2 000 µm)

Características do solo

bifenilo
cianeto (CN-)
4-cloroanilina
3,3'-diclorobenzidina
2,4-dinitrofenol
1,4-dioxano
éter bis(2-cloroetilico)
éter bis(2-cloro-1-metiletilico)
éter terc-butílico e metílico (MTBE)
hexacloro-1,3-butadieno
hexacloroetano
n-hexano

Vários

2,4-dinitrotolueno
2,6-dinitrotolueno

Explosivos

metoxicloro
TDE
ftalato de bis(2-etilhexilo)
ftalato de dietilo
ftalato de dimetilo

Contaminantes

Data da amostragem (AAAA-MM-DD):

Material amostrado:

Tipo de amostra:

Georreferenciação:

Localização:

Correspondência com pontos de amostragem de outras campanhas:

Codificação do ponto de amostragem:

Av. da Siderurgia Nacional, Parque Empresarial do Seixal, Paio Pires, Seixal, Setúbal

LUSOSIDER - Aços Planos, S. A.

Avaliação da Qualidade do Solo

VA

VA

VA
VA
(mg/kg de massa seca)

VA

VA

VA

VA

VA

─

─
─
─
─
─

cobalto

cobre

crómio

ferro

manganês

─
─
─

selénio

vanádio

zinco

─
─
─

tolueno

xileno (total)
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

acenafteno

acenaftileno

antraceno

benzo[a]antraceno

benzo[d,e,f]criseno (benzo[a]pireno)

benzo[e]acefenantrileno (benzo[b]fluoranteno)

benzo[g,h,i]perileno

benzo[k]fluoranteno

indeno[1,2,3-c,d]pireno

criseno

dibenzo[a,h]antraceno

fenantreno

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH)

─

etilbenzeno

─

─

benzeno

Compostos aromáticos
Hidrocarbonetos monoaromáticos

─

níquel

─

─

mercúrio

─

chumbo **

─

boro

cádmio

─

─

bário

Valor Paramétrico

─

─

(1)

arsénio **

─

Limiar

antimónio

Unidades

alumínio

Metais* e outros elementos químicos

Contaminantes

Codificação do ponto de amostragem:

(1)

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

Indicador (1)

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

VR (2)

Profundidade de amostragem (m):

Data da amostragem (AAAA-MM-DD):

Georreferenciação:

Localização:

Correspondência com pontos de amostragem de outras campanhas:

(Identificação do local)

(Designação da entidade)

Avaliação da Qualidade da Água

VA

VA

VA

VA

VA

VA

VA

VA

VA

VA

VA

VA

─

pireno

─
─
─
─

1,3-dicloropropeno

tetracloreto de carbono (tetraclorometano)

1,1,1,2-tetracloroetano

1,1,2,2-tetracloroetano
─

─

─

─

─

─
─
─
─

1,3-diclorobenzeno

1,4-diclorobenzeno

hexaclorobenzeno

1,2,4-triclorobenzeno

hidrocarbonetos de petróleo C10-C40
─

─

1,2-diclorobenzeno

Hidrocarbonetos de petróleo (TPH)

─

clorobenzenos

Clorobenzenos

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

1,2-dicloropropano

─

─

─

diclorometano

─

─

triclorofluorometano

─

trans-dicloroetileno

1,1,2-tricloroetano

─

cis-dicloroetileno

─

─

─

1,1-dicloroetileno

─

─

1,2-dicloroetano

─

1,1,1-tricloroetano

─

1,1-dicloroetano

─

─

─

diclorodifluorometano

─

tetracloroetileno

─

1,2-dibromoetano

─

─

bromometano

tricloroetileno

─
─

─

clorofórmio (triclorometano)

cloroetileno (cloreto de vinilo)

─

bromofórmio (tribromometano)

dibromoclorometano

─

bromodiclorometano

─

─

Hidrocarbonetos halogenados
Hidrocarbonetos halogenados voláteis

─

naftaleno

Valor Paramétrico

fluoreno

Limiar
─

Unidades

(1)

fluoranteno

Contaminantes

Codificação do ponto de amostragem:

(1)

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

Indicador

(1)

(2)

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

VR

Profundidade de amostragem (m):

Data da amostragem (AAAA-MM-DD):

Georreferenciação:

Localização:

Correspondência com pontos de amostragem de outras campanhas:

(Identificação do local)

(Designação da entidade)

Avaliação da Qualidade da Água

VA

VA

VA

VA

VA

VA

VA

VA

VA

VA

VA

VA

─
─
─
─
─

2-clorofenol

2,4-diclorofenol

pentaclorofenol

2,4,5-triclorofenol

2,4,6-triclorofenol

─

─

sódio

LQ - Limite de quantificação do método

Legenda:

pH **

oxidabilidade

condutividade **

carbono orgânico total (COT)

Características da água

trítio

─

─

─

─

radão

sulfato **

─

nitrito

nitrato

─

─

─

─

─
─

éter terc-butílico e metílico (MTBE)

fluoreto

─

─

cloreto **

cianeto (CN-)
─

─

amónio

azoto amoniacal

─

acrilamida

Outros

2,4-dinitrotolueno
2,6-dinitrotolueno
─

─

Explosivos

─

─

─

─

─

─

─

─

─

Valor Paramétrico

pesticida (total)

(1)

pesticida individual

Produtos fitofarmacêuticos (Pesticidas)

bifenilo policlorados (PCB)
─

─

Bifenilo policlorados (PCB)

─

Limiar

2,4-xilenol

─

Unidades

fenol

Fenóis

Contaminantes

Codificação do ponto de amostragem:

(1)

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

Indicador

(1)

(2)

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

VR

Profundidade de amostragem (m):

Data da amostragem (AAAA-MM-DD):

Georreferenciação:

Localização:

Correspondência com pontos de amostragem de outras campanhas:

(Identificação do local)

(Designação da entidade)

Avaliação da Qualidade da Água

VA

VA

VA

VA

VA

VA

VA

VA

VA

VA

VA

VA

Unidades

Limiar

(1)

Valor Paramétrico

Localização:

(1)

Indicador

(1)

(2)

VA

VA

VA

VA

VA

VA

VA

VA

VA

VA > limiar ou valor paramétrico ou indicador ou VR proposto………………………………...………………..………………...….

VA

VA
VA ≤ LQ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

LQ < VA ≤ limiar ou valor paramétrico ou indicador ou VR proposto…………………..…………………...……………………………….

** Contaminantes / Características da água com eventuais exceções definidas no respetivo PGRH.
VA

Fonte [indicar a fonte do VR proposto, caso não exista limiar, valor paramétrico ou indicador definido pela APA para um contaminante analisado]:

Preencher o limiar definido no respetivo Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH), valor paramétrico fixado na legislação nacional, ou indicador definido pela APA, enquanto Autoridade Nacional da Água. Na ausência destes valores, preencher o VR proposto.

* Os metais devem ser determinados na forma total.

(2)

(1)

Eliminar linhas correspondentes aos contaminantes não analisados e inserir linhas para contaminantes analisados e não constantes na matriz.

VR

Profundidade de amostragem (m):

Data da amostragem (AAAA-MM-DD):

Georreferenciação:

Inserir tantas colunas quantas as amostras de água recolhidas, organizadas por ponto de amostragem e por data de amostragem.

Notas de preenchimento:

VR - Valor de referência

VA - Valor amostrado

n.d. - Não determinado

Contaminantes

Codificação do ponto de amostragem:
Correspondência com pontos de amostragem de outras campanhas:

(Identificação do local)

(Designação da entidade)

Avaliação da Qualidade da Água

VA

VA

VA

