
Estado: Emitido

Data de consulta: 12/05/2022

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a 
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título 
Único Ambiental", indique o código do documento e de 
verificação apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20220511002769

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: af4e-38bb-a640-7495

PÁG. 
/1 36

Nº TUA TUA20211022000400

REQUERENTE Metalogalva - Irmãos Silvas, S.A.

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 500363790

ESTABELECIMENTO Unidade 1 (METALOGALVA1) - Tratamento e Revest. de metais

CÓDIGO APA APA00045015

LOCALIZAÇÃO Rua do Massaquil

CAE 25610 - Tratamento e revestimento de metais

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

O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, devendo 
ser integrado no respetivo título de licenciamento da atividade económica.

DADOS GERAIS

CONTEÚDOS TUA

ENQUADRAMENTO LOCALIZAÇÃO

EXPLORAÇÃO DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO ANEXOS TUA
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Regime

Nº Processo Indicador de enquadramento

Data de 
Emissão

Data de Entrada em 
Vigor

Data de 
Validade Eficácia

Sentido da 
decisão

Entidade 
Licenciad

ora

PCIP PL202103240005
78

Categoria 2.3 c) do Anexo I do REI - 
Capacidade instalada 11 t/h. 
Categoria 2.6 do Anexo I do REI - 
Capacidade instalada 485,2 m3

11-05-2022 11-05-2022 10-05-
2026

Não Deferido 
condicionado

Agência 
Portuguesa 
do 
Ambiente

REAR PL202103240005
78

Artigos 5.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 
39/2018 de 11/06.

06-05-2022 22-10-2021 - Sim Favorável

Comissão 
de 
Coordenaç
ão e 
Desenvolvi
mento 
Regional 
do Norte

 

ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa



Estado: Emitido

Data de consulta: 12/05/2022

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a 
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título 
Único Ambiental", indique o código do documento e de 
verificação apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20220511002769

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: af4e-38bb-a640-7495

PÁG. 
/3 36

Norte Rio Ave e outros

Sul EN104

Este EN104 e outros

Oeste Rio Ave e outros

Área impermeabilizada não coberta (m2) 39 702,90

Área coberta (m2) 15 484,40

Área total (m2) 75 629,00

LOC1.5 - Confrontações

LOC1.6 - Área do estabelecimento



Estado: Emitido

Data de consulta: 12/05/2022

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a 
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título 
Único Ambiental", indique o código do documento e de 
verificação apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20220511002769

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: af4e-38bb-a640-7495

PÁG. 
/4 36

Localização Zona Industrial

Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000007

O presente Título Único Ambiental (TUA) substitui na 
íntegra a Licença Ambiental (LA) n.º 337/1.0/2016, de 1 
de junho de 2016 e respetivos aditamentos, e trata-se 
de uma Alteração relativa a: i) Aumento da capacidade 
de armazenamento de gasóleo para 6,5 m³ (5,4 t), 
substituindo os reservatórios anteriores; ii) Obtenção de 
autorização para rejeição de águas residuais (águas 
pluviais potencialmente contaminadas) para o solo após 
tratamento (separador de hidrocarbonetos); iii) 
Introdução de nova fonte de emissão pontual (FF27) 
associada à instalação de um equipamento de lavagem 
de pistolas na pintura líquida; iv) Aumento da área 
exterior (não coberta) para armazenamento de material 
acabado; e v) Criação de três novos parques de 
resíduos (P13, P14 e P15).

- -

T000008

A emissão deste TUA não isenta a instalação da 
obtenção de todas as outras autorizações, licenças ou 
atos de controlo prévio, designadamente urbanísticos, 
necessários e legalmente exigíveis para o 
desenvolvimento da atividade.

Período de exploração -

T000009

Informar sobre a data de suspensão, reinício ou 
cessação da atividade. Apresentar evidência das 
respetivas comunicações efetuadas à entidade 
coordenadora (EC).

Data de suspensão ou reinício ou cessação: no prazo 
máximo de 30 dias contados da data do facto que lhes 
deu origem

E-mail: ippc@apambiente.pt

T000010

Registar o número de horas de funcionamento anual da 
instalação, discriminando o número de horas em 
produção efetiva e em limpeza/manutenção, 
evidenciando as diferentes etapas de processo, se 
aplicável. Apresentar evidências do registo de acordo 
com o solicitado.

Período de exploração RAA

T000011

Registar o número de horas correspondente a situações 
de funcionamento deficiente ou avaria nos sistemas
/equipamentos de retenção, drenagem, tratamento e ou 
controlo de emissões para os diferentes meios 
(emissões para o ar, produção de águas residuais, etc).

Período de exploração RAA

T000012

Manter o registo das operações de manutenção e 
limpeza dos equipamentos de processo, dos sistemas 
de retenção, drenagem, tratamento e controlo de 
emissões para os diferentes meios, com indicação de 
data(s) ou período(s) em que ocorreram e do 
encaminhamento dado às substâncias geradas 
(matérias-primas, produtos, efluentes líquidos, resíduos, 
etc.).

Período de exploração -

T000013
Registar os acontecimentos/causas, respetivas 
consequências, correções e ou ações corretivas, caso 
ocorra um acidente ou incidente.

Período de exploração RAA

Registar os acontecimentos/causas, respetivas 
consequências, correções e ou ações corretivas, caso 

LOC1.7 - Localização

 

EXPLORAÇÃO

EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir
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Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000014 se verifique incumprimento das condições do TUA. Caso 
o incumprimento corresponda a excedência de valor 
limite de emissão deverá o operador evidenciar a 
eficácia das correções e ou ações corretivas através da 
realização de nova(s) medição(ões) após a sua 
implementação, garantindo que foi reposto o normal 
funcionamento da instalação.

Período de exploração RAA

T000015

Registar o número e a natureza de queixas e ou 
reclamações recebidas e o tratamento dado (resposta 
ao reclamante e implementação de correções e ou 
ações corretivas).

Período de exploração RAA

T000016

Todos os registos, amostragens, análises, medições ou 
outra documentação relevante para o acompanhamento 
deste TUA, devem ser verificados e assinados, e 
mantidos organizados em sistema de arquivo 
devidamente atualizado. Toda a documentação 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.

Período de exploração Quando solicitado

T000017

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 das 
plataformas/canais de comunicação definidos para o 
efeito, só podendo ser iniciadas após a respetiva 
autorização. Apresentar cópia das evidências da(s) 
notificação(ões), no RAA.

Período de exploração RAA

Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000018

Apresentar reavaliação da implementação das MTD 
previstas no BREF FMP e no BREF STM e/ou das 
medidas/técnicas equivalentes; registar as evidências da 
manutenção da adequada implementação das referidas 
medidas/técnicas [vide Anexo I - MTD BREF FMP e 
MTD BREF STM].

Período de exploração RAA

T000019

Apresentar reavaliação da implementação das MTD 
previstas nos BREF transversais aplicáveis, 
nomeadamente BREF ICS/ BREF ENE/ BREF EFS e/ou 
das medidas/técnicas equivalentes; apresentar 
evidências da manutenção da adequada implementação 
das referidas medidas/técnicas.

Período de exploração RAA

T000020

Requerer a atualização das condições de licenciamento 
no prazo máximo de 3 anos após a publicação das 
Conclusões MTD referentes às atividades da instalação 
(BREF FMP e BREF STM).

3 anos após a publicação das Conclusões MTD (período 
de adaptação)

Plataformas/canais de comunicação definidos para o 
efeito

T000021

Tomar em consideração os princípios gerais e os outros 
aspetos relevantes na exploração do estabelecimento, 
na monitorização de emissões para o ar e para a água 
previstos no REF ROM.

Período de exploração -

T000145
Manter o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 
integrando a estrutura definida no BREF FMP – versão 
Pre-Final Draft, junho 2021.

1 ano após a publicação das Conclusões MTD RAA

T000022

Aguardar parecer quanto ao relatório de base, 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 - a documentação 
submetida pelo operador neste âmbito (avaliação das 
substâncias perigosas relevantes), encontra-se em 
análise, não sendo ainda possível concluir se a 
instalação se encontra em condições de usufruir da 
dispensa de apresentação do Relatório de Base, 
previsto no Artigo 42.º, do diploma REI. A conclusão 
desta análise, será aditada ao TUA.

Período de exploração -

Apresentar, em ficheiro Excel editável, os cálculos de 
suporte dos valores reportados no PRTR do ano 
correspondente, nomeadamente a carga poluente - com 

EXP2 - Medidas / Condições específicas a cumprir
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Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000023 demonstração dos pressupostos considerados e dados 
de base, e eventual fundamentação sempre que 
necessário (devendo as células relativas aos cálculos 
conter as respetivas fórmulas de cálculo conducentes 
aos resultados obtidos).

Período de exploração RAA

Código
Matéria(s)-prima(s) e ou 

subsidiária(s) Medida / Condição a cumprir Prazo de implementação
Demonstração do 

cumprimento

T000024 Todas
Registar o consumo mensal/anual de matérias-primas e/ou 
subsidiárias, evidenciando a etapa do processo onde cada uma é 
utilizada.

Período de exploração RAA

T000026
Banhos das tinas de tratamento 
de superfície da galvanização e 
da pintura eletrostática

Registar o volume dos banhos reutilizados (incluindo águas de 
lavagem ou outras proveniências, como água saturada 
proveniente dos lavadores de gases ou água de arrefecimento ou 
outra), por mês, com indicação do seguinte: i) Tina (ou local
/equipamento/processo/etapa) de origem; ii) Tina de destino; iii) 
Número de reutilizações realizadas no mês, com indicação se se 
refere a reutilização parcial (indicar %) ou total; iv) outra 
informação considerada relevante. Incluir quadro síntese.

Período de exploração RAA

T000025 Solventes

Registar as quantidades de solventes orgânicos consumidos nas 
várias etapas do processo onde são utilizadas estas substâncias 
(solventes puros e fração de solventes presente em preparações, 
nomeadamente tintas).

Período de exploração RAA

T000030 Solventes
Avaliar de forma contínua a possibilidade de substituir os 
produtos de base solvente utilizados no processo produtivo por 
outros de base aquosa ou com menor teor de solvente.

Período de exploração RAA

T000796 Cinzas de zinco

Elaborar relatório síntese contendo as quantidades mensais e 
anuais de cinzas de zinco geradas nos banhos de galvanização, 
a quantidade de cinzas de zinco que foram processadas no forno 
de recuperação e a quantidade de zinco recuperado.

Período de exploração RAA

T000027
Matérias-primas e/ou matérias 
subsidiárias perigosas

As matérias-primas e/ou matérias subsidiárias classificadas como 
perigosas para a saúde humana e/ou para o ambiente, devem 
cumprir as disposições legais em matéria de embalagem, 
rotulagem e ficha de dados de segurança, devendo o operador 
acautelar esses aspetos junto dos respetivos fornecedores.

Período de exploração Sempre que solicitado

T000882 Matérias-primas
Não podem ser utilizadas no processo produtivo substâncias ou 
misturas com advertências de perigo H340, H350, H350i, H360D 
e H360F.

Período de exploração -

Código
Produtos intermédios e ou 

finais Medida / Condição a cumprir Prazo de implementação
Demonstração do 

cumprimento

T000028 Produto produzido/acabado

Registar o volume de produção mensal e anual efetivados das 
atividades desenvolvidas (galvanização e pintura), expresso em 
toneladas de peças galvanizadas/hora e em toneladas de 
produto acabado.

Período de exploração RAA

T000029 Perdas de processo/ produto 
não conforme

Registar a produção mensal e anual efetivados de perdas de 
processo.

Período de exploração RAA

EXP3 - Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos

EXP3.1 - Medidas / Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou subsidiárias

EXP3.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos produtos intermédios e ou finais
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EXP4.1.1 - Caraterização das fontes de emissão pontual

Código
Código da 

fonte
Código 
interno

N.º de 
cadastro
/identifica

ção da 
fonte 

atribuído 
pela 

CCDR Altura (m)
Diâmetro 

(m)

Identificaç
ão das 

unidades 
contribuin
tes para a 

fonte

Potência 
térmica 
nominal 

(MWt)
Combustí

vel

Sistema 
de 

Tratament
o de 

Efluentes 
Gasosos 

(STEG)
Eficácia 

(%)

Parâmetro 
associado 
ao STEG

T000515 FF1 FF1

FF01 - 
Lavador de 
Gases 1 
da 
Galvanizaç
ão | ID 
3592

16.000 0.880

Decapage
m 
Galvanizaç
ão

0,00
Não 
aplicável

Lavador de 
Gases 90,00

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

T000517 FF1 FF1

FF01 - 
Lavador de 
Gases 1 
da 
Galvanizaç
ão | ID 
3592

16.000 0.880

Decapage
m 
Galvanizaç
ão

0,00
Não 
aplicável

Lavador de 
Gases 90,00

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos 
em 
carbono 
total)

T000516 FF1 FF1

FF01 - 
Lavador de 
Gases 1 
da 
Galvanizaç
ão | ID 
3592

16.000 0.880

Decapage
m 
Galvanizaç
ão

0,00
Não 
aplicável

Lavador de 
Gases 90,00

Compostos 
inorgânico
s clorados 
(expressos 
em Cl-)

T000518 FF2 FF2

FF02 - 
Lavador de 
Gases 2 
da 
Galvanizaç
ão | ID 
3593

16.000 0.880

Decapage
m 
Galvanizaç
ão

0,00
Não 
aplicável

Lavador de 
Gases 90,00

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

T000520 FF2 FF2

FF02 - 
Lavador de 
Gases 2 
da 
Galvanizaç
ão | ID 
3593

16.000 0.880

Decapage
m 
Galvanizaç
ão

0,00
Não 
aplicável

Lavador de 
Gases 90,00

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos 
em 
carbono 
total)

T000519 FF2 FF2

FF02 - 
Lavador de 
Gases 2 
da 
Galvanizaç
ão | ID 
3593

16.000 0.880

Decapage
m 
Galvanizaç
ão

0,00
Não 
aplicável

Lavador de 
Gases 90,00

Compostos 
inorgânico
s clorados 
(expressos 
em Cl-)

T000506 FF3 FF3

FF03 - 
Lavador de 
Gases 3 
da 
Galvanizaç
ão | ID 
3594

16.000 0.880

Decapage
m 
Galvanizaç
ão

0,00
Não 
aplicável

Lavador de 
Gases 90,00

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

T000508 FF3 FF3

FF03 - 
Lavador de 
Gases 3 
da 
Galvanizaç
ão | ID 
3594

16.000 0.880

Decapage
m 
Galvanizaç
ão

0,00
Não 
aplicável

Lavador de 
Gases 90,00

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos 
em 
carbono 
total)

FF03 - 
Lavador de Decapage Compostos 

EXP4 - Ar

EXP4.1 - Ar - Emissões pontuais
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Código
Código da 

fonte
Código 
interno

N.º de 
cadastro
/identifica

ção da 
fonte 

atribuído 
pela 

CCDR Altura (m)
Diâmetro 

(m)

Identificaç
ão das 

unidades 
contribuin
tes para a 

fonte

Potência 
térmica 
nominal 

(MWt)
Combustí

vel

Sistema 
de 

Tratament
o de 

Efluentes 
Gasosos 

(STEG)
Eficácia 

(%)

Parâmetro 
associado 
ao STEG

T000507 FF3 FF3 Gases 3 
da 
Galvanizaç
ão | ID 
3594

16.000 0.880 m 
Galvanizaç
ão

0,00 Não 
aplicável

Lavador de 
Gases

90,00 inorgânico
s clorados 
(expressos 
em Cl-)

T000497 FF4 FF4

FF04 - 
Forno da 
Galvanizaç
ão | ID 
3595

16.000 0.350

Queimador
es forno 
galvanizaç
ão

1,98
Gás 
Natural

T000525 FF5 FF5

FF05 - 
Filtro de 
Mangas da 
Galvanizaç
ão | ID 
3596

16.000 1.010

Tina 
Galvanizaç
ão + 
Queimador 
+ Caldeira

0,90 Gás 
Natural

Filtro de 
Mangas

99,00

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

T000526 FF5 FF5

FF05 - 
Filtro de 
Mangas da 
Galvanizaç
ão | ID 
3596

16.000 1.010

Tina 
Galvanizaç
ão + 
Queimador 
+ Caldeira

0,90 Gás 
Natural

Filtro de 
Mangas

99,00

Compostos 
inorgânico
s clorados 
(expressos 
em Cl-)

T000898 FF5 FF5

FF05 - 
Filtro de 
Mangas da 
Galvanizaç
ão | ID 
3596

16.000 1.010

Tina 
Galvanizaç
ão + 
Queimador 
+ Caldeira

0,90 Gás 
Natural

Filtro de 
Mangas

99,00

Metais II 
(Arsénio, 
Níquel, 
Selénio, 
Telúrio)

T000899 FF5 FF5

FF05 - 
Filtro de 
Mangas da 
Galvanizaç
ão | ID 
3596

16.000 1.010

Tina 
Galvanizaç
ão + 
Queimador 
+ Caldeira

0,90
Gás 
Natural

Filtro de 
Mangas 99,00

Metais III 
(Platina, 
Vanádio, 
Chumbo, 
Crómio, 
Cobre, 
Antimónio, 
Estanho, 
Manganês, 
Paládio, 
Zinco)

T000528 FF5 FF5

FF05 - 
Filtro de 
Mangas da 
Galvanizaç
ão | ID 
3596

16.000 1.010

Tina 
Galvanizaç
ão + 
Queimador 
+ Caldeira

0,90 Gás 
Natural

Filtro de 
Mangas

99,00
Óxidos de 
Azoto 
(NOx/NO2)

T000529 FF5 FF5

FF05 - 
Filtro de 
Mangas da 
Galvanizaç
ão | ID 
3596

16.000 1.010

Tina 
Galvanizaç
ão + 
Queimador 
+ Caldeira

0,90
Gás 
Natural

Filtro de 
Mangas 99,00

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos 
em 
carbono 
total)

T000538 FF6 FF6

FF06 - 
Queimador 
1 da 
Cabine de 
Pintura 1 | 
ID 3983

16.000 0.240
Queimador 
da cabine 
de pintura

0,26 Gás 
Natural

T000514 FF7 FF7

FF07 - 
Queimador 
2 da 
Cabine de 
Pintura 1 | 
ID 3984

16.000 0.240
Queimador 
da cabine 
de pintura

0,26 Gás 
Natural

T000498 FF8 FF8

FF08 - 
Queimador 
1 da 
Cabine de 
Pintura 2 | 
ID 3985

16.000 0.240
Queimador 
da cabine 
de pintura

0,26 Gás 
Natural

T000499 FF9 FF9

FF09 - 
Queimador 
2 da 
Cabine de 
Pintura 2 | 
ID 3986

16.000 0.240
Queimador 
da cabine 
de pintura

0,26 Gás 
Natural
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Eficácia 

(%)
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ao STEG

T000521 FF10 FF10

FF10 - 
Exaustão 1 
da cabine 
de Pintura 
1 | ID 3987

13.000 0.590 Pintura 0,00
Não 
aplicável

Cortina de 
água+Filtro
s de 
carvão 
activado

90,00

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

T000522 FF10 FF10

FF10 - 
Exaustão 1 
da cabine 
de Pintura 
1 | ID 3987

13.000 0.590 Pintura 0,00
Não 
aplicável

Cortina de 
água+Filtro
s de 
carvão 
activado

90,00

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos 
em 
carbono 
total)

T000500 FF11 FF11

FF11 - 
Exaustão 2 
da cabine 
de Pintura 
1 | ID 3988

13.000 0.590 Pintura 0,00
Não 
aplicável

Cortina de 
água+Filtro
s de 
carvão 
activado

90,00

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

T000501 FF11 FF11

FF11 - 
Exaustão 2 
da cabine 
de Pintura 
1 | ID 3988

13.000 0.590 Pintura 0,00
Não 
aplicável

Cortina de 
água+Filtro
s de 
carvão 
activado

90,00

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos 
em 
carbono 
total)

T000495 FF12 FF12

FF12 - 
Exaustão 3 
da cabine 
de Pintura 
1 | ID 3989

13.000 0.590 Pintura 0,00
Não 
aplicável

Cortina de 
água+Filtro
s de 
carvão 
activado

90,00

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

T000496 FF12 FF12

FF12 - 
Exaustão 3 
da cabine 
de Pintura 
1 | ID 3989

13.000 0.590 Pintura 0,00
Não 
aplicável

Cortina de 
água+Filtro
s de 
carvão 
activado

90,00

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos 
em 
carbono 
total)

T000509 FF13 FF13

FF13 - 
Exaustão 4 
da cabine 
de Pintura 
1 | ID 3990

13.000 0.590 Pintura 0,00
Não 
aplicável

Cortina de 
água+Filtro
s de 
carvão 
activado

90,00

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

T000510 FF13 FF13

FF13 - 
Exaustão 4 
da cabine 
de Pintura 
1 | ID 3990

13.000 0.590 Pintura 0,00
Não 
aplicável

Cortina de 
água+Filtro
s de 
carvão 
activado

90,00

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos 
em 
carbono 
total)

T000534 FF14 FF14

FF14 - 
Exaustão 1 
da cabine 
de Pintura 
2 | ID 3991

13.000 0.590 Pintura 0,00
Não 
aplicável

Cortina de 
água+Filtro
s de 
carvão 
activado

90,00

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

T000535 FF14 FF14

FF14 - 
Exaustão 1 
da cabine 
de Pintura 
2 | ID 3991

13.000 0.590 Pintura 0,00
Não 
aplicável

Cortina de 
água+Filtro
s de 
carvão 
activado

90,00

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos 
em 
carbono 
total)

T000532 FF15 FF15

FF15 - 
Exaustão 2 
da cabine 
de Pintura 
2 | ID 3992

13.000 0.590 Pintura 0,00
Não 
aplicável

Cortina de 
água+Filtro
s de 
carvão 
activado

90,00

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

T000533 FF15 FF15

FF15 - 
Exaustão 2 
da cabine 
de Pintura 
2 | ID 3992

13.000 0.590 Pintura 0,00
Não 
aplicável

Cortina de 
água+Filtro
s de 
carvão 
activado

90,00

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos 
em 
carbono 
total)

FF16 - 
Exaustão 3 
da cabine 

Cortina de 
água+Filtro
s de 

Partículas 
totais em 
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T000539 FF16 FF16 de Pintura 
2 | ID 3993

13.000 0.590 Pintura 0,00 Não 
aplicável

carvão 
activado

90,00 suspensão 
(PTS)

T000540 FF16 FF16

FF16 - 
Exaustão 3 
da cabine 
de Pintura 
2 | ID 3993

13.000 0.590 Pintura 0,00
Não 
aplicável

Cortina de 
água+Filtro
s de 
carvão 
activado

90,00

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos 
em 
carbono 
total)

T000512 FF17 FF17

FF17 - 
Exaustão 4 
da cabine 
de Pintura 
2 | ID 3994

13.000 0.590 Pintura 0,00
Não 
aplicável

Cortina de 
água+Filtro
s de 
carvão 
activado

90,00

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

T000513 FF17 FF17

FF17 - 
Exaustão 4 
da cabine 
de Pintura 
2 | ID 3994

13.000 0.590 Pintura 0,00
Não 
aplicável

Cortina de 
água+Filtro
s de 
carvão 
activados

90,00

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos 
em 
carbono 
total)

T000503 FF18 FF18

FF18 - 
Lavador de 
Gases da 
Centrifuga
ção ID 
3995

16.000 0.790

Decapage
m 
centrifugaç
ão

0,00 Não 
aplicável

Lavador de 
Gases

90,00

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

T000504 FF18 FF18

FF18 - 
Lavador de 
Gases da 
Centrifuga
ção ID 
3995

16.000 0.790

Decapage
m 
centrifugaç
ão

0,00 Não 
aplicável

Lavador de 
Gases

90,00

Compostos 
inorgânico
s clorados 
(expressos 
em Cl-)

T000505 FF18 FF18

FF18 - 
Lavador de 
Gases da 
Centrifuga
ção ID 
3995

16.000 0.790

Decapage
m 
centrifugaç
ão

0,00
Não 
aplicável

Lavador de 
Gases 90,00

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos 
em 
carbono 
total)

T000523 FF19 FF19

FF19 - 
Forno da 
Centrifuga
ção | ID 
3996

16.000 0.310

Queimador 
forno 
centrifugaç
ão

0,34
Gás 
Natural

T000541 FF20 FF20

FF20 - 
Filtro de 
Mangas da 
Centrifuga
ção | ID 
3997

15.900 0.400

Tina da 
centrifugaç
ão + 
Queimador

0,20 Gás 
Natural

Filtro de 
Mangas

99,00

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

T000542 FF20 FF20

FF20 - 
Filtro de 
Mangas da 
Centrifuga
ção | ID 
3997

15.900 0.400

Tina da 
centrifugaç
ão + 
Queimador

0,20 Gás 
Natural

Filtro de 
Mangas

99,00

Compostos 
inorgânico
s clorados 
(expressos 
em Cl-)

T000543 FF20 FF20

FF20 - 
Filtro de 
Mangas da 
Centrifuga
ção | ID 
3997

15.900 0.400

Tina da 
centrifugaç
ão + 
Queimador

0,20 Gás 
Natural

Filtro de 
Mangas

99,00
Óxido de 
Azoto 
(N2O)

T000544 FF20 FF20

FF20 - 
Filtro de 
Mangas da 
Centrifuga
ção | ID 
3997

15.900 0.400

Tina da 
centrifugaç
ão + 
Queimador

0,20
Gás 
Natural

Filtro de 
Mangas 99,00

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos 
em 
carbono 
total)

FF20 - 
Filtro de 
Mangas da 
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T000931 FF20 FF20 Centrifuga
ção | ID 
3997

15.900 0.400 Tina da 
centrifugaç
ão + 
Queimador

0,20 Gás 
Natural

Filtro de 
Mangas

99,00 Metais II 
(Arsénio, 
Níquel, 
Selénio, 
Telúrio)

T000932 FF20 FF20

FF20 - 
Filtro de 
Mangas da 
Centrifuga
ção | ID 
3997

15.900 0.400

Tina da 
centrifugaç
ão + 
Queimador

0,20
Gás 
Natural

Filtro de 
Mangas 99,00

Metais III 
(Platina, 
Vanádio, 
Chumbo, 
Crómio, 
Cobre, 
Antimónio, 
Estanho, 
Manganês, 
Paládio, 
Zinco)

T000502 FF22 FF22

FF22 - 
FF22 - 
Tratament
o químico 
da pintura 
eletrostátic
a | ID 
11387

20.000 0.360

Tratament
o químico 
da pintura 
eletroestáti
ca

0,00 Não 
aplicável

T000524 FF23 FF23

FF23 - 
Queimador
es do 
banho de 
desengord
uramento 
da pintura 
eletrostátic
a | 11388

20.000 0.350

Queimador
es 1 e 2 do 
banho de 
desengord
uramento

0,47
Gás 
Natural

T000511 FF24 FF24

FF24 - 
Queimador
es do forno 
de 
secagem e 
forno de 
polimerizaç
ão da 
pintura 
eletrostátic
a | ID 
11389

20.000 0.530

Queimador
es dos 
fornos da 
pintura 
eletrostátic
a

2,07 Gás 
Natural

T000537 FF25 FF25

FF25 - 
Forno 
recuperado
r de zinco | 
ID 14646

16.500 0.150
Forno 
recuperado
r de Zinco

0,11
Gás 
Natural

T000536 FF26 FF26

FF26 - 
Decapage
m 
mecânica | 
ID 15428

16.000 0.500
Decapage
m 
Mecânica

0,00
Não 
aplicável

Labirinto+
Ciclone+Fil
tro

99,90

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

T000939 FF27 FF27

FF27 - 
Máquina 
de 
Lavagem 
de Pistolas 
| ID 18399

16.000 0.140 Lavagem 
de pistolas

1,10 Não 
aplicável

EXP4.1.2 - Monitorização das fontes de emissão pontual
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Código
Código da 
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ou emissão 
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T000806 FF1

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3 1 vez de 3 em 
3 anos

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II, 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho.

T000807 FF1

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

200 mg/Nm3 1 vez de 3 em 
3 anos

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II, 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho

T000808 FF1

Compostos 
inorgânicos 
clorados 
(expressos em 
Cl-)

30 mg/Nm3 1 vez por ano

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

BREF FMP

T000809 FF2

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3 1 vez de 3 em 
3 anos

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II, 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho.

T000810 FF2

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

200 mg/Nm3 1 vez de 3 em 
3 anos

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II, 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho.

T000811 FF2

Compostos 
inorgânicos 
clorados 
(expressos em 
Cl-)

30 mg/Nm3 1 vez por ano

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

BREF FMP
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T000812 FF3

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3 1 vez de 3 em 
3 anos

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II, 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho.

T000813 FF3

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

200 mg/Nm3 1 vez de 3 em 
3 anos

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Aplicação da 
norma CEN, 
se inexistente, 
deve ser 
aplicada a 
norma ISO, ou 
noma nacional 
desde que 
seja garantida 
a qualidade 
científica 
equivalente 
dos 
resultados.

Quadro 13, 
Anexo II, 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho.

T000798 FF3

Compostos 
inorgânicos 
clorados 
(expressos em 
Cl-)

30 mg/Nm3 2 vezes por 
ano

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

BREF FMP

T000814 FF4
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

- mg/Nm3 2 vezes por 
ano

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

3.0

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Aplicação 
Setorial – 
BREF FMP

T000816 FF4 Monóxido de 
Carbono (CO)

- mg/Nm3 2 vezes por 
ano

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

3.0

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Aplicação 
Setorial – 
BREF FMP

T000817 FF5

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

5 mg/Nm3 1 vez por ano

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

BREF FMP
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Código
Código da 

fonte Poluente

Valor limite 
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ou emissão 
específica

Unidade do 
valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica

Frequência 
de 

monitorizaçã
o

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

T000818 FF5

Compostos 
inorgânicos 
clorados 
(expressos em 
Cl-)

30 mg/Nm3 1 vez de 3 em 
3 anos

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 9, 
Anexo I, 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho.

T000819 FF5

Metais II 
(Arsénio, 
Níquel, 
Selénio, 
Telúrio)

1 mg/Nm3 1 vez de 3 em 
3 anos

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 9, 
Anexo I, 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho.

T000820 FF5

Metais III 
(Platina, 
Vanádio, 
Chumbo, 
Crómio, 
Cobre, 
Antimónio, 
Estanho, 
Manganês, 
Paládio, Zinco)

5 mg/Nm3 1 vez de 3 em 
3 anos

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 9, 
Anexo I, 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho.

T000821 FF5
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

500 mg/Nm3 1 vez de 3 em 
3 anos

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 9, 
Anexo I, 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho.

T000822 FF5

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

200 mg/Nm3 1 vez de 3 em 
3 anos

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 9, 
Anexo I, 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho.

T000884 FF6 - - - - - -

Excluída do 
âmbito de 
aplicação do 
Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 
de junho, por 
possuir menos 
de 1 MW

Excluída do 
âmbito de 
aplicação do 
Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 
de junho, por 
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referência

Métodos de 
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T000885 FF7 - - - - - - possuir menos 
de 1 MW

T000883 FF8 - - - - - -

Excluída do 
âmbito de 
aplicação do 
Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 
de junho, por 
possuir menos 
de 1 MW.

T000832 FF9 - - - - - -

Excluída do 
âmbito de 
aplicação do 
Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 
de junho, por 
possuir menos 
de 1 MW.

T000835 FF10

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3 1 vez de 3 em 
3 anos

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II, 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho.

T000836 FF10

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

100 mg/Nm3 1 vez por ano

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 53, 
Parte 2, Anexo 
VII, Decreto-
Lei n.º 127
/2013, de 30 
de agosto.

T000837 FF11

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3 1 vez de 3 em 
3 anos

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II, 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho.

T000838 FF11

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

100 mg/Nm3 1 vez por ano

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 53, 
Parte 2, Anexo 
VII, Decreto-
Lei n.º 127
/2013, de 30 
de agosto.

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam Quadro 13, 
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T000839 FF12 Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3 1 vez de 3 em 
3 anos

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Anexo II, 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho.

T000799 FF12

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

100 mg/Nm3 1 vez por ano

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 53, 
Parte 2, Anexo 
VII, Decreto-
Lei n.º 127
/2013, de 30 
de agosto.

T000804 FF13

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3 1 vez de 3 em 
3 anos

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II, 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho.

T000840 FF13

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

100 mg/Nm3 1 vez por ano

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 53, 
Parte 2, Anexo 
VII, Decreto-
Lei n.º 127
/2013, de 30 
de agosto.

T000841 FF14

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3 1 vez de 3 em 
3 anos

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II, 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho.

T000842 FF14

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

100 mg/Nm3 1 vez por ano

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 53, 
Parte 2, Anexo 
VII, Decreto-
Lei n.º 127
/2013, de 30 
de agosto.

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam Quadro 13, 
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T000843 FF15 Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3 1 vez de 3 em 
3 anos

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Anexo II, 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho.

T000844 FF15

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

100 mg/Nm3 1 vez por ano

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 53, 
Parte 2, Anexo 
VII, Decreto-
Lei n.º 127
/2013, de 30 
de agosto.

T000845 FF16

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3 1 vez de 3 em 
3 anos

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II, 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho.

T000846 FF16

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

100 mg/Nm3 1 vez por ano

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 53, 
Parte 2, Anexo 
VII, Decreto-
Lei n.º 127
/2013, de 30 
de agosto.

T000847 FF17

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3 1 vez de 3 em 
3 anos

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II, 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho.

T000848 FF17

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

100 mg/Nm3 1 vez por ano

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 53, 
Parte 2, Anexo 
VII, Decreto-
Lei n.º 127
/2013, de 30 
de agosto.

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam Quadro 13, 
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T000849 FF18 Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3 1 vez de 3 em 
3 anos

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Anexo II, 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho.

T000850 FF18

Compostos 
inorgânicos 
clorados 
(expressos em 
Cl-)

30 mg/Nm3 1 vez por ano

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

BREF FMP

T000805 FF18

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

200 ng/Nm3 1 vez de 3 em 
3 anos

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II, 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho.

T000851 FF19
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

- mg/Nm3 2 vezes por 
ano

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

3.0

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Aplicação 
setorial BREF 
FMP

T000853 FF19 Monóxido de 
Carbono (CO)

- mg/Nm3 2 vezes por 
ano

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

3.0

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Aplicação 
setorial BREF 
FMP

T000854 FF20

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

5 mg/Nm3 1 vez por ano

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

BREF FMP

Compostos 

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam Quadro 9, 
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T000855 FF20 inorgânicos 
clorados 
(expressos em 
Cl-)

30 mg/Nm3 1 vez de 3 em 
3 anos

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Anexo I, 
Portaria n.º 
190-B/2018 de 
02 de julho.

T000856 FF20
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

500 mg/Nm3 1 vez de 3 em 
3 anos

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 9, 
Anexo I, 
Portaria n.º 
190-B/2018 de 
02 de julho.

T000857 FF20

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

200 mg/Nm3 1 vez de 3 em 
3 anos

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 9, 
Anexo I, 
Portaria n.º 
190-B/2018 de 
02 de julho.

T000858 FF20

Metais II 
(Arsénio, 
Níquel, 
Selénio, 
Telúrio)

1 mg/Nm3 1 vez de 3 em 
3 anos

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 9, 
Anexo I, 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho.

T000859 FF20

Metais III 
(Platina, 
Vanádio, 
Chumbo, 
Crómio, 
Cobre, 
Antimónio, 
Estanho, 
Manganês, 
Paládio, Zinco)

5 mg/Nm3 1 vez de 3 em 
3 anos

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 9, 
Anexo I, 
Portaria n.º 
190-B/2018 de 
02 de julho.

T000860 FF22

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3 1 vez de 3 em 
3 anos

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II, 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho.

Compostos 

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
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referência
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medição

Condições 
cumprimento

T000861 FF22 inorgânicos 
fluorados 
(expressos em 
F-)

2 mg/Nm3 1 vez de 3 em 
3 anos

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

MTD BREF 
STM

T000862 FF22

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

200 mg/Nm3 1 vez de 3 em 
3 anos

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II, 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho.

T000863 FF23 - - - - - -

Excluída do 
âmbito de 
aplicação do 
Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 
de junho, por 
possuir menos 
de 1 MW

T000866 FF24 - - - - - -

Excluída do 
âmbito de 
aplicação do 
Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 
de junho, por 
possuir menos 
de 1 MW

T000869 FF25

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3 2 vezes por 
ano

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II, 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho.

T000802 FF25
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

500 mg/Nm3 2 vezes por 
ano

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II, 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho.

T000803 FF25

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

200 mg/Nm3 2 vezes por 
ano

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II, 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho.

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
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medição
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T000870 FF25 Compostos 
inorgânicos 
clorados 
(expressos em 
Cl-)

30 mg/Nm3 2 vezes por 
ano

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II, 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho.

T000800 FF25

Metais II 
(Arsénio, 
Níquel, 
Selénio, 
Telúrio)

1 mg/Nm3 2 vezes por 
ano

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II, 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho.

T000871 FF25

Metais III 
(Platina, 
Vanádio, 
Chumbo, 
Crómio, 
Cobre, 
Antimónio, 
Estanho, 
Manganês, 
Paládio, Zinco)

5 mg/Nm3 2 vezes por 
ano

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II, 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho.

T000801 FF25 Monóxido de 
Carbono (CO)

- mg/Nm3 2 vezes por 
ano

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Parâmetro a 
monitorizar 
para efeitos de 
controlo da 
combustão, 
não estando 
sujeito a 
cumprimento 
de VLE

T000872 FF26

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3 2 vezes por 
ano

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II, 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho.

T000797 FF27

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3 2 vezes por 
ano

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 13, 
Anexo II, 
Portaria n.º 
190-B/2018, 
de 02 de julho.

Em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
utilizar as 
normas ISO ou 
normas 
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referência
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medição
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cumprimento

T000795 FF27 Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

100 mg/Nm3 2 vezes por 
ano

mínimo de 30 
minutos e 
máximo de 8 
horas

sem teor de 
O2 de 
referência

nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Quadro 53, 
Parte 2, Anexo 
VII, Decreto-
Lei n.º 127
/2013, de 30 
de agosto.

EXP4.1.4 - Medidas / Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual

Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000085

Registar o número de horas de funcionamento, 
associado a cada fonte de emissão de poluentes para a 
atmosfera. Para as fontes que canalizam emissões 
provenientes de mais do que uma unidade contribuinte, 
registar também o número de horas de funcionamento 
de cada unidade contribuinte.

Período de exploração RAA

T000091

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.

Período de exploração RAA

T000087

Identificar para cada parâmetro a monitorizar: os valores 
de concentração medidos e 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), incluindo a 
metodologia seguida para o cálculo de todos os valores 
apresentados. Para cada parâmetro a monitorizar 
abrangidos por BREF FMP: 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.

Período de exploração RAA

T000088

Identificar para cada parâmetro a monitorizar: emissões 
específicas, expressas em massa (ex. kg), por tonelada 
de peças galvanizadas/produto acabado, incluindo a 
metodologia seguida para o cálculo de todos os valores 
apresentados.

Período de exploração RAA

T000089

Nas fontes com parâmetros abrangidos por 
monitorização pontual (2 vezes por ano) deverá ser 
garantido um intervalo mínimo de 2 meses entre 
medições (vide quadro monitorização).

Período de exploração RAA

T000090

Nas fontes com parâmetros estabelecidos com base na 
condição de cumprimento BREF FMP a frequência de 
monitorização desses parâmetros poderá passar para 1 
medição por ano, desde que o caudal mássico de 
emissão seja inferior ao limiar mássico mínimo e se 
mantenham inalteradas as condições de funcionamento.

Período de exploração RAA: deve ser evidenciada a alteração da frequência de 
monitorização

T000873

Para as fontes pontuais com frequência de 
monitorização de 1 medição de 3 em 3 anos, a 
monitorização deverá passar a 2 vezes por ano se forem 
excedidos os respetivos limiares mássicos médios ou 
mínimos, respetivamente, ou caso sejam alteradas as 
condições de funcionamento.

Período de exploração RAA

No período de adaptação (logo após publicação das 
conclusões MTD) e previamente à submissão de pedido 
de atualização do TUA, deverá o operador realizar as 
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Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000094

medições de acordo com as condições gerais definidas 
para os VEA no BREF, p.ex. teor de O2, período de 
amostragem de acordo com o tipo de medição, normas 
de amostragem estabelecidas para a monitorização dos 
parâmetros, etc.. Deverá ainda ser realizada a 
monitorização para os parâmetros com VEA às MTD 
estabelecidos no documento sobre as conclusões MTD 
do BREF FMP que não constem no campo de 
monitorização das fontes de emissão pontual (ou com 
indicação de monitorização como p.ex. o Monóxido de 
Carbono). Deve ainda ser adotada a frequência de 
monitorização estabelecida no documento sobre as 
conclusões MTD do BREF FMP.

Período de exploração, após publicação do documento 
sobre as conclusões MTD do BREF FMP RAA

T000874

Adaptar a instalação para cumprimento com os VEA que 
sejam estabelecidos no documento sobre as conclusões 
MTD do BREF FMP e evidenciar que se encontram 
concluídas no prazo de 4 anos após a sua publicação.

Após publicação das conclusões MTD do BREF FMP 
em revisão

Pedido de atualização do TUA via SILiAmb

T000880

Caso o limiar de consumo de solvente para a atividade 
de revestimento de superfícies metálicas passe para a 
gama > 15 toneladas/ano deverá ser dado cumprimento 
ao VLE dos COV definido no Ponto 8, do Quadro 53, da 
Parte 2, do Anexo VII, do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 
30 de agosto.

Período de exploração -

EXP4.2.2 - Medidas / Condições a cumprir para as emissões difusas

Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000940

Existem na instalação cinco fontes de emissões difusas 
para o ar, nomeadamente resultantes da operação de 
pintura e de operações associadas à galvanização, a 
saber: ED1 - Abertura de furos a elétrodo em peças para 
galvanizar (fumos de soldadura) [PTS]; ED2 - 
Acabamento de peças galvanizadas com sprays de 
zinco (COV); ED3 - Saída das cabines de pintura, 
período de flash off (COV); ED4 - Exaustão do sistema 
de tratamento da cabine de pulverização de tintas na 
pintura eletrostática para o interior da nave fabril (PTS); 
e ED5 - Triturador das cinzas de zinco (PTS).

Período de exploração -

T000095

Reavaliação de todos os potenciais equipamentos
/etapas geradores de emissões difusas, como partículas, 
COV, etc. (incluir descrição de funcionamento de 
equipamentos/etapas) e detalhada fundamentação 
técnica (em articulação com as disposições do BREF 
FMP), quanto à necessidade, ou não, do seu 
confinamento para uma chaminé.

Período de exploração RAA

T000096 Apresentar síntese do controle e monitorização de 
emissões difusas e/ou fugitivas.

Período de exploração RAA

T000097

Canalizar as emissões difusas de poluentes 
atmosféricos, desde que seja possível confinar essas 
mesmas emissões, para um ponto de emissão, devendo 
aplicar-se as condições de descarga de poluentes para 
a atmosfera através de uma chaminé de altura 
adequada para permitir uma boa dispersão dos 
poluentes e salvaguardar o ambiente e a saúde 
humana.

Período de exploração RAA

T000098

Nas situações onde não seja técnica ou 
economicamente viável, o confinamento das emissões 
difusas por uma chaminé, deverá o operador apresentar 
detalhada fundamentação técnica, em articulação com 
as disposições do BREF FMP ou outro que venha a ser 
aplicável à instalação.

Período de exploração RAA

Avaliar se todas as etapas / processos cujas conclusões 
MTD do BREF FMP preveem que as respetivas 
emissões devem ser recolhidas e encaminhadas se 
encontram já confinadas, devendo o operador promover 
o seu encapsulamento caso tal não se verifique. A 

EXP4.2 - Emissões difusas
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Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000099 junção de efluentes que se apliquem VEA distintos ou 
sejam definidos VEA para parâmetros diferentes não se 
deve verificar, carecendo da construção de nova 
chaminé.

1 ano após publicação das conclusões MTD do BREF 
FMP

RAA

T000100

Cumprir o valor de emissão difusa de 25 em 
percentagem do consumo de solventes, de acordo com 
o Ponto 8, do Quadro 53, da Parte 2, do Anexo VII, do 
Decreto Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto. Caso o limiar 
de consumo de solvente para a atividade de 
revestimento de superfícies metálicas passe para a 
gama > 15 toneladas/ano deverá ser cumprido o valor 
de emissão difusa de 20 em percentagem de consumo 
de solventes, de acordo com o Ponto 8, do Quadro 53, 
da Parte 2, do Anexo VII, do Decreto-Lei n.º 127/2013.

Período de exploração PGS e RAA

T000101

Adotar boas práticas e medidas de minimização nas 
emissões difusas, durante o funcionamento normal e 
nos arranques e paragem. As evidências de 
cumprimento destas medidas deverão ser mantidas em 
arquivo e disponibilizadas sempre que solicitado pelas 
autoridades competentes.

Período de exploração -

Código Código
Tipo de energia 

utilizada
Capacidade de 

Armazenamento (t) Consumo anual (t/ano)
N.º Alvará de tanque de 

armazenamento Valores Tep

T000104 Energia Eléctrica 480,50

T000105 Gás Natural 1 028,20

T000106 Gasóleo 5,40 55,81

Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000107
Registar o consumo mensal/anual das diferentes formas 
de energia utilizada (incluindo geradores de 
emergência).

Período de exploração RAA

T000108

Registar o consumo mensal/anual específico de energia 
(quantidade de energia consumida/t peça galvanizada/ 
quantidade de produto acabado). Deverá ser explicitada 
a forma de cálculo dos valores apresentados.

Período de exploração RAA

EXP6 - Energia

EXP6.1 - Combustíveis utilizados na instalação / estabelecimento

EXP6.3 - Medidas / Condições a cumprir relativamente a energia

EXP8 - RH
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EXP8.1.1 - Medidas / Condições a cumprir relativamente às captações de água

Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000109 Origem - rede pública: registar do consumo mensal
/anual de água discriminando por utilizações.

Período de exploração RAA

T000110

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 utilizado um código para 
identificação do banho, com a apresentação da 
respetiva legenda). Não contabilizar nestes volumes 
água reciclada ou recirculada (ver campo “Medidas
/Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e
/ou subsidiárias”).

Período de exploração RAA

T000111

Origem - captação: registar o consumo específico de 
água, expressos em m³ de água consumida por 
toneladas de peças galvanizadas/ quantidade de 
produto acabado, explicitando a forma de determinação 
dos valores apresentados.

Período de exploração RAA

T000112

Dar cumprimento às condições gerais e específicas 
previstas nas Autorizações de Utilização dos Recursos 
Hídricos, para os fins a que se destinam: Captação de 
Água Subterrânea para a Utilização n.º A011506.2018.
RH2 (furo 2) e Captação de Água Subterrânea para a 
Utilização n.º A011507.2018.RH2 (furo 3) [vide Anexo II 
- TURH do Furo 2 e Anexo III - TURH do Furo 3).

Período de exploração RAA

EXP8.3.1 - Monitorização dos pontos de rejeição de águas residuais

Código
Ponto de rejeição

/amostragem Substância/Parâmetro

Valor Limite de 
Emissão ou Emissão 

específica Unidade
Frequência de 
monitorização Período de referência

T000115 EH3 pH

6,0-9,0 (O valor médio 
diário poderá, no 
máximo, estar 
compreendido no 
intervalo 5,0-10,0)

Escala de Sörensen

Mensal (amostragem a 
efetuar em condições de 
pluviosidade. Caso não 
se verifiquem condições 
de pluviosidade que 
permitam a amostragem 
num determinado mês, 
essa monitorização 
deverá ser realizada no 
mês seguinte. A 
monitorização, após 
períodos secos, deve ser 
realizada na primeiras 
horas de pluviosidade, de 
forma a garantir que a 
amostragem das águas 
pluviais apresentará as 
maiores concentrações 
para os parâmetros 
analisados.)

Mensal (amostragem a 
efetuar em condições de 
pluviosidade. Caso não 
se verifiquem condições 
de pluviosidade que 
permitam a amostragem 
num determinado mês, 
essa monitorização 
deverá ser realizada no 
mês seguinte.A 

EXP8.1 - Captação

EXP8.3 - Rejeição de águas residuais
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Código
Ponto de rejeição

/amostragem Substância/Parâmetro

Valor Limite de 
Emissão ou Emissão 

específica Unidade
Frequência de 
monitorização Período de referência

T000117 EH3 Ferro Total 2 mg/L Fe mg/L Fe monitorização, após 
períodos secos, deve ser 
realizada na primeiras 
horas de pluviosidade, de 
forma a garantir que a 
amostragem das águas 
pluviais apresentará as 
maiores concentrações 
para os parâmetros 
analisados.)

T000118 EH3 Zinco 5 mg/L Zn mg/L Zn

Mensal (amostragem a 
efetuar em condições de 
pluviosidade. Caso não 
se verifiquem condições 
de pluviosidade que 
permitam a amostragem 
num determinado mês, 
essa monitorização 
deverá ser realizada no 
mês seguinte. A 
monitorização, após 
períodos secos, deve ser 
realizada na primeiras 
horas de pluviosidade, de 
forma a garantir que a 
amostragem das águas 
pluviais apresentará as 
maiores concentrações 
para os parâmetros 
analisados.)

T000119 EH3 Sólidos suspensos totais 
(SST)

60 mg/L

Mensal (amostragem a 
efetuar em condições de 
pluviosidade. Caso não 
se verifiquem condições 
de pluviosidade que 
permitam a amostragem 
num determinado mês, 
essa monitorização 
deverá ser realizada no 
mês seguinte. A 
monitorização, após 
períodos secos, deve ser 
realizada na primeiras 
horas de pluviosidade, de 
forma a garantir que a 
amostragem das águas 
pluviais apresentará as 
maiores concentrações 
para os parâmetros 
analisados.)

EXP8.3.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais

Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000113

Não está autorizada a descarga de águas residuais 
industriais no meio (de acordo com o projeto sujeito a 
licenciamento não se procede à descarga de águas 
residuais industriais no domínio hídrico).

Período de exploração -

T000116

Dar cumprimento às condições gerais e específicas 
previstas na Autorização de Utilização dos Recursos 
Hídricos (TURH) - Rejeição de Águas Residuais n.º 
L004721.2021.RH2, relativo à descarga no ponto EH4 
(vide Anexo IV).

Período de exploração RAA

T000120
Registar os volumes anuais de descarga de águas 
pluviais potencialmente contaminadas (por estimativa) 
no ponto EH3.

Período de exploração RAA

T000144

Garantir a limpeza periódica do piso do parque e a 
cobertura com materiais impermeáveis das peças 
sujeitas a períodos prolongados de exposição ou 
condições climatéricas adversas.

Período de exploração -

Avaliar o encaminhamento dado às águas residuais 
geradas no processo produtivo afeto à galvanização 
perante o BREF FMP e, se necessário, adaptar a 
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Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000147 instalação no sentido de dar cumprimento às exigências 
estabelecidas.

Após publicação das conclusões MTD do BREF FMP Pedido de atualização do TUA via SILiAmb

EXP8.4.1 - Caraterização dos pontos de rejeição de águas residuais em coletor

Código Código ponto de rejeição Tipo de Origem
Autorização de rejeição em 
sistemas públicos/terceiros Data Entidade gestora

T000114 ED1 Doméstico Águas do Norte, S.A. (ETAR de 
Agra)

EXP8.4.3 - Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais em coletor

Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000146

Dar cumprimento às condições impostas no regulamento 
da Entidade Gestora no que se refere às águas 
residuais domésticas, não estando autorizada a 
descarga de águas residuais industriais no coletor.

Período de exploração -

EXP10.1.1 - Caraterização dos residuos produzidos no estabelecimento

Código Código LER Quantidade (t/ano) Emissão específica/indicador Unidades

T000148 110105 (*) Ácidos de decapagem 1 226,87

T000149 110502 Cinzas de zinco 192,98

T000150

150202 (*) Absorventes, materiais 
filtrantes (incluindo filtros de óleo sem 
outras especificações), panos de 
limpeza e vestuário de proteção, 
contaminados por substâncias perigosas

3,67

T000151 200102 Vidro 0,08

EXP8.4 - RH - rejeição em coletor

EXP10 - Resíduos

EXP10.1 - Resíduos gerados na atividade
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Código Código LER Quantidade (t/ano) Emissão específica/indicador Unidades

T000152 110503 (*) Resíduos sólidos do 
tratamento de gases

4,98

T000153 120101 Aparas e limalhas de metais 
ferrosos

422,31

T000154
080111 (*) Resíduos de tintas e 
vernizes, contendo solventes orgânicos 
ou outras substâncias perigosas

22,70

T000155 120102 Poeiras e partículas de metais 
ferrosos

3,52

T000156 110109 (*) Lamas e bolos de filtração, 
contendo substâncias perigosas

14,35

T000157
150203 Absorventes, materiais filtrantes, 
panos de limpeza e vestuário de 
proteção não abrangidos em 15 02 02

0,36

T000158 120121 Mós e materiais de retificação 
usados, não abrangidos em 12 01 20

0,61

T000159 150101 Embalagens de papel e cartão 15,06

T000160 130507 (*) Água com óleo proveniente 
dos separadores óleo/água

2,00

T000161
110111 (*) Líquidos de lavagem 
aquosos, contendo substâncias 
perigosas

15,33

T000162 150102 Embalagens de plástico 8,54

T000163 110501 Escórias de zinco 313,85

T000164 150103 Embalagens de madeira 76,54

T000165 170605 (*) Materiais de construção 
contendo amianto

1,80

T000166
150110 (*) Embalagens contendo ou 
contaminadas por resíduos de 
substâncias perigosas

1,33

T000167 200199 Outras frações, sem outras 
especificações

0,02

EXP10.1.2 - Caraterização do armazenamento temporário dos residuos produzidos no estabelecimento

Código

Código do 
parque de 
armazena
mento de 
resíduos

Área total 
(m2)

Área 
coberta 

(m2)

Área 
impermea
bilizada 

(m2) Vedado

Sistema 
de 

Drenagem

Volume da 
bacia de 
retenção 

(m3)

Código 
LER 

armazena
do

Acondicio
namento 

do 
resíduo - 
material 

do 
recipiente

Acondicio
namento 

do 
resíduo - 
tipo de 

recipiente

Acondicio
namento 

do 
resíduo - 

n.º de 
recipiente

s

T000168 PA13 5,00 5,00 5,00 Não Não

150101 
Embalagen
s de papel 
e cartão

Matéria 
Plástica

1

120121 
Mós e 
materiais 
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Código

Código do 
parque de 
armazena
mento de 
resíduos

Área total 
(m2)

Área 
coberta 

(m2)

Área 
impermea
bilizada 

(m2) Vedado

Sistema 
de 

Drenagem

Volume da 
bacia de 
retenção 

(m3)

Código 
LER 

armazena
do

Acondicio
namento 

do 
resíduo - 
material 

do 
recipiente

Acondicio
namento 

do 
resíduo - 
tipo de 

recipiente

Acondicio
namento 

do 
resíduo - 

n.º de 
recipiente

s

T000169 PA13 5,00 5,00 5,00 Não Não de 
retificação 
usados, 
não 
abrangidos 
em 12 01 
20

Aço Tambor 1

T000170 PA7 3,00 3,00 3,00 Não Não

150101 
Embalagen
s de papel 
e cartão

Matéria 
Plástica

1

T000171 PA13 5,00 5,00 5,00 Não Não

150102 
Embalagen
s de 
plástico

Matéria 
Plástica

1

T000172 PA1 32,00 32,00 32,00 Não Não 70,00

150202 (*) 
Absorvente
s, 
materiais 
filtrantes 
(incluindo 
filtros de 
óleo sem 
outras 
especificaç
ões), 
panos de 
limpeza e 
vestuário 
de 
proteção, 
contamina
dos por 
substância
s 
perigosas

Matéria 
Plástica Saco 1

T000173 PA6 24,00 24,00 24,00 Não Não

120101 
Aparas e 
limalhas de 
metais 
ferrosos

Aço 1

T000174 PA9 7,00 0,00 7,00 Não Não
110501 
Escórias 
de zinco

Não 
Aplicável 
(justifique 
nas 
Observaçõ
es)

Não 
Aplicável 
(justifique 
nas 
Observaçõ
es)

0

T000175 PA14 12,00 12,00 12,00 Não Não

150103 
Embalagen
s de 
madeira

Aço 1

T000176 PA4 9,00 9,00 9,00 Não Não

120121 
Mós e 
materiais 
de 
retificação 
usados, 
não 
abrangidos 
em 12 01 
20

Matéria 
Plástica

1

T000177 PA8 7,00 0,00 7,00 Não Não

120101 
Aparas e 
limalhas de 
metais 
ferrosos

Aço 2

T000178 PA13 5,00 5,00 5,00 Não Não

150110 (*) 
Embalagen
s contendo 
ou 
contamina
das por 
resíduos 
de 
substância
s 
perigosas

Aço Tambor 1

150102 
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Código

Código do 
parque de 
armazena
mento de 
resíduos

Área total 
(m2)

Área 
coberta 

(m2)

Área 
impermea
bilizada 

(m2) Vedado

Sistema 
de 

Drenagem

Volume da 
bacia de 
retenção 

(m3)

Código 
LER 

armazena
do

Acondicio
namento 

do 
resíduo - 
material 

do 
recipiente

Acondicio
namento 

do 
resíduo - 
tipo de 

recipiente

Acondicio
namento 

do 
resíduo - 

n.º de 
recipiente

s

T000179 PA7 3,00 3,00 3,00 Não Não Embalagen
s de 
plástico

Matéria 
Plástica

1

T000180 PA13 5,00 5,00 5,00 Não Não

150202 (*) 
Absorvente
s, 
materiais 
filtrantes 
(incluindo 
filtros de 
óleo sem 
outras 
especificaç
ões), 
panos de 
limpeza e 
vestuário 
de 
proteção, 
contamina
dos por 
substância
s 
perigosas

Aço Tambor 1

T000181 PA13 5,00 5,00 5,00 Não Não

120101 
Aparas e 
limalhas de 
metais 
ferrosos

Aço 1

T000182 PA4 9,00 9,00 9,00 Não Não

150110 (*) 
Embalagen
s contendo 
ou 
contamina
das por 
resíduos 
de 
substância
s 
perigosas

Matéria 
Plástica 2

T000183 PA7 3,00 3,00 3,00 Não Não

150202 (*) 
Absorvente
s, 
materiais 
filtrantes 
(incluindo 
filtros de 
óleo sem 
outras 
especificaç
ões), 
panos de 
limpeza e 
vestuário 
de 
proteção, 
contamina
dos por 
substância
s 
perigosas

Aço Tambor 1

T000184 PA4 9,00 9,00 9,00 Não Não

150101 
Embalagen
s de papel 
e cartão

Matéria 
Plástica

2

T000185 PA4 9,00 9,00 9,00 Não Não

150102 
Embalagen
s de 
plástico

Matéria 
Plástica

2

T000186 PA13 5,00 5,00 5,00 Não Não

120102 
Poeiras e 
partículas 
de metais 
ferrosos

Aço Tambor 1

T000187 PA5 5,00 0,00 5,00 Não Não

150103 
Embalagen
s de 
madeira

Matéria 
Plástica

1

080111 (*) 
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Código

Código do 
parque de 
armazena
mento de 
resíduos

Área total 
(m2)

Área 
coberta 

(m2)

Área 
impermea
bilizada 

(m2) Vedado

Sistema 
de 

Drenagem

Volume da 
bacia de 
retenção 

(m3)

Código 
LER 

armazena
do

Acondicio
namento 

do 
resíduo - 
material 

do 
recipiente

Acondicio
namento 

do 
resíduo - 
tipo de 

recipiente

Acondicio
namento 

do 
resíduo - 

n.º de 
recipiente

s

T000188 PA1 32,00 32,00 32,00 Não Não 70,00 Resíduos 
de tintas e 
vernizes, 
contendo 
solventes 
orgânicos 
ou outras 
substância
s 
perigosas

Aço Tambor 4

T000189 PA1 32,00 32,00 32,00 Não Não 70,00

150202 (*) 
Absorvente
s, 
materiais 
filtrantes 
(incluindo 
filtros de 
óleo sem 
outras 
especificaç
ões), 
panos de 
limpeza e 
vestuário 
de 
proteção, 
contamina
dos por 
substância
s 
perigosas

Aço Tambor 2

T000190 PA5 5,00 0,00 5,00 Não Não

150202 (*) 
Absorvente
s, 
materiais 
filtrantes 
(incluindo 
filtros de 
óleo sem 
outras 
especificaç
ões), 
panos de 
limpeza e 
vestuário 
de 
proteção, 
contamina
dos por 
substância
s 
perigosas

Matéria 
Plástica 1

T000191 PA10 6,00 0,00 6,00 Não Não

120101 
Aparas e 
limalhas de 
metais 
ferrosos

Aço 2

T000192 PA8 7,00 0,00 7,00 Não Não

120101 
Aparas e 
limalhas de 
metais 
ferrosos

Aço 2

T000193 PA4 9,00 9,00 9,00 Não Não

080111 (*) 
Resíduos 
de tintas e 
vernizes, 
contendo 
solventes 
orgânicos 
ou outras 
substância
s 
perigosas

Matéria 
Plástica Tambor 2

150110 (*) 
Embalagen
s contendo 
ou 
contamina
das por 
resíduos 
de 
substância
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Código

Código do 
parque de 
armazena
mento de 
resíduos

Área total 
(m2)

Área 
coberta 

(m2)

Área 
impermea
bilizada 

(m2) Vedado

Sistema 
de 

Drenagem

Volume da 
bacia de 
retenção 

(m3)

Código 
LER 

armazena
do

Acondicio
namento 

do 
resíduo - 
material 

do 
recipiente

Acondicio
namento 

do 
resíduo - 
tipo de 

recipiente

Acondicio
namento 

do 
resíduo - 

n.º de 
recipiente

s

T000194 PA5 5,00 0,00 5,00 Não Não s 
perigosas

Aço Tambor 1

T000195 PA1 32,00 32,00 32,00 Não Não 70,00

080111 (*) 
Resíduos 
de tintas e 
vernizes, 
contendo 
solventes 
orgânicos 
ou outras 
substância
s 
perigosas

Matéria 
Plástica Tambor 4

T000196 PA1 32,00 32,00 32,00 Não Não 70,00

110109 (*) 
Lamas e 
bolos de 
filtração, 
contendo 
substância
s 
perigosas

Matéria 
Plástica

Tambor 2

T000197 PA10 6,00 0,00 6,00 Não Não

120101 
Aparas e 
limalhas de 
metais 
ferrosos

Aço 2

T000198 PA1 32,00 32,00 32,00 Não Não 70,00

110111 (*) 
Líquidos 
de 
lavagem 
aquosos, 
contendo 
substância
s 
perigosas

Matéria 
Plástica 1

T000199 PA1 32,00 32,00 32,00 Não Não 70,00

110503 (*) 
Resíduos 
sólidos do 
tratamento 
de gases

Matéria 
Plástica Saco 1

T000200 PA2 5,00 5,00 5,00 Não Não
110502 
Cinzas de 
zinco

Matéria 
Plástica

Saco 1

T000201 PA12 30,00 30,00 30,00 Sim Não 70,00

110105 (*) 
Ácidos de 
decapage
m

1

T000202 PA2 5,00 5,00 5,00 Não Não

150102 
Embalagen
s de 
plástico

Matéria 
Plástica

1

T000203 PA1 32,00 32,00 32,00 Não Não 70,00

120102 
Poeiras e 
partículas 
de metais 
ferrosos

Aço Tambor 1

T000204 PA2 5,00 5,00 5,00 Não Não

150101 
Embalagen
s de papel 
e cartão

Matéria 
Plástica

1

T000205 PA1 32,00 32,00 32,00 Não Não 70,00

110109 (*) 
Lamas e 
bolos de 
filtração, 
contendo 
substância
s 
perigosas

Matéria 
Plástica

Saco 1

T000206 PA5 5,00 0,00 5,00 Não Não

150101 
Embalagen
s de papel 
e cartão

Matéria 
Plástica

1

150102 
Embalagen
s de 
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Código

Código do 
parque de 
armazena
mento de 
resíduos

Área total 
(m2)

Área 
coberta 

(m2)

Área 
impermea
bilizada 

(m2) Vedado

Sistema 
de 

Drenagem

Volume da 
bacia de 
retenção 

(m3)

Código 
LER 

armazena
do

Acondicio
namento 

do 
resíduo - 
material 

do 
recipiente

Acondicio
namento 

do 
resíduo - 
tipo de 

recipiente

Acondicio
namento 

do 
resíduo - 

n.º de 
recipiente

s

T000207 PA5 5,00 0,00 5,00 Não Não plástico Matéria 
Plástica

2

T000208 PA1 32,00 32,00 32,00 Não Não 70,00

120102 
Poeiras e 
partículas 
de metais 
ferrosos

Aço Tambor 6

T000209 PA3 3,00 3,00 3,00 Não Não

150101 
Embalagen
s de papel 
e cartão

Matéria 
Plástica

1

T000210 PA3 3,00 3,00 3,00 Não Não

150102 
Embalagen
s de 
plástico

Matéria 
Plástica

1

T000211 PA3 3,00 3,00 3,00 Não Não

150110 (*) 
Embalagen
s contendo 
ou 
contamina
das por 
resíduos 
de 
substância
s 
perigosas

Matéria 
Plástica 1

T000212 PA4 9,00 9,00 9,00 Não Não

150202 (*) 
Absorvente
s, 
materiais 
filtrantes 
(incluindo 
filtros de 
óleo sem 
outras 
especificaç
ões), 
panos de 
limpeza e 
vestuário 
de 
proteção, 
contamina
dos por 
substância
s 
perigosas

Aço Tambor 1

T000213 PA13 5,00 5,00 5,00 Não Não

150103 
Embalagen
s de 
madeira

Matéria 
Plástica

2

T000214 PA15 0,50 0,50 0,50 Sim Não

200199 
Outras 
frações, 
sem outras 
especificaç
ões

Matéria 
Plástica

1

EXP10.1.3 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade

Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Registar os quantitativos de resíduos por LER gerados 
no processo produtivo evidenciando a etapa/ banho 
onde são produzidos. Para os resíduos do processo 
produtivo cujas MTD do BREF FMP especificam o 
destino a dar ao resíduo, no interior/ no exterior, deverá 
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Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000122 ser apresentada indicação do seu destino final com 
informação acerca da operação a que foi sujeito: 
eliminação / reutilização / recuperação / outra.

Período de exploração RAA

T000123
Registar a produção específica de resíduos do processo 
produtivo, diferenciando por banho/tina (quantidade de 
resíduos gerados/toneladas de peças galvanizadas).

Período de exploração RAA

T000124

Registar o volume mensal/anual de produto fora de 
especificação gerado/perdas de processos, resultantes 
do processo de galvanização, e encaminhados enquanto 
resíduo.

Período de exploração RAA

T000125

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.

Período de exploração -

T000126

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.

Período de exploração -

T000127
Todo e qualquer resíduo produzido deve ser 
encaminhado para destino final adequado à sua 
tipologia.

Período de exploração -

T000215

Assegurar o armazenamento segregado dos resíduos 
que contêm zinco na sua composição, como p.ex. 
escórias, cinzas de zinco, pó de zinco ou outro, dos 
demais resíduos gerados na instalação.

Período de exploração -

T000128
Registar o volume de lamas removidas dos separadores 
de hidrocarbonetos, aquando os procedimentos de 
limpeza/manutenção.

Período de exploração RAA

Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000130

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 de equipamentos com emissões 
sonoras para o exterior e/ou aumento do número 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).

Período de exploração RAA

T000131

Caso da avaliação de ruído se conclua que é necessário 
proceder à implementação de medidas de minimização 
deverá ser apresentado um plano com a calendarização 
das ações a implementar. Após implementação das 
medidas de minimização deverá efetuar nova 
caracterização de forma a verificar o cumprimento dos 
critérios de incomodidade e de exposição máxima.

1 ano após a realização da avaliação de ruído anterior RAA

EXP12 - Ruido

EXP12.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao ruído
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Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000132 Elaborar e submeter o plano de desativação total ou 
parcial da instalação para aprovação.

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

Plano de desativação total ou parcial

T000133
Elaborar e submeter o relatório final de conclusão do 
plano de desativação total ou parcial da instalação para 
aprovação.

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

Relatório final de conclusão do plano de desativação 
total ou parcial

Código
Tipo de informação

/Parâmetros Formato de reporte
Periodicidade de 

comunicação Data de reporte Entidade

T000134

Relatório Ambiental Anual 
(RAA) sujeito a validação 
prévia, por verificador 
qualificado

Formato digital através da 
Plataforma SILiAmb (até 50 MB 
por upload)

Até 30 de junho de cada ano, 
reportando-se às condições do 
ano anterior

APA

T000135 Relatório de base

Formato digital até 10 MB ou 
através de plataforma online de 
transferência de ficheiros para 
o email ippc@apambiente.pt. 
Diretrizes da Comissão 
Europeia respeitantes aos 
relatórios de base - 
Comunicação da Comissão 
2014/C 136/03, JOUE de 
06.05.2014

De acordo com o parecer da 
APA a emitir quanto ao 
Relatório de Avaliação de 
Necessidade de Relatório de 
Base

APA

T000136
Registo Europeu de Emissões 
e Transferências de Poluentes 
(PRTR)

Formulário PRTR a submeter 
no SILiAmb

PRTR a submeter anualmente 
em data a definir

APA

T000137 Emissões Ar

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 monitorizações devem ser 
efetuados de acordo com a 
Portaria n.º 221/2018, de 01/08. 
Até à operacionalização da 
plataforma eletrónica única de 
comunicação de dados e ao 
abrigo do previsto no art.º 41.º 
do DL n.º 39/2018, deve ser 

CCDR-N

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

ENC2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativação da 
instalação

 

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração
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Código
Tipo de informação

/Parâmetros Formato de reporte
Periodicidade de 

comunicação Data de reporte Entidade

seguido o procedimento 
transitório publicado no portal 
da APA

T000138 MIRR

Proceder ao registo de 
resíduos (produzidos e geridos) 
no Sistema Integrado de 
Registo Eletrónico de Resíduos 
(SIRER) - MIRR, suportado 
pelo Sistema Integrado de 
Licenciamento Ambiental 
(SILIAmb).

No período definido pela APA APA

T000139 Situações de emergência 
(acidentes e incidentes)

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente

Comunicação no prazo máximo 
de 48 horas após a ocorrência; 
Relatório num prazo de 15 dias 
após a ocorrência.

APA

T000140 Situações de incumprimento de 
condições do TUA

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente

Comunicação no prazo máximo 
de 48 horas após a ocorrência; 
Relatório num prazo de 15 dias 
após a ocorrência.

EC, APA e CCDR-N

T000141 Plano de Desativação total ou 
parcial

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente

Aquando da previsão de 
cessação definitiva total ou 
parcial das atividades - com 6 
meses de antecedência.

APA

T000142
Relatório Final de Conclusão 
do Plano de Desativação total 
ou parcial

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente

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

APA

T000143 Plano de Gestão de Solventes 
(PGS)

Formato digital em 
conformidade com a 
metodologia legalmente 
imposta

Remeter anualmente até 30 de 
abril

CCDR-N (cópia à APA, anexa 
ao RAA)

Código Ficheiro Descrição

T000941 Sistematizacao MTD_Metalogalva.pdf Anexo I - Sistematização MTD BREF FMP e BREF STM

T000942 TURH_A011506.2018.RH2.pdf Anexo II - TURH Furo 2

T000943 TURH_A011507.2018.RH2.pdf Anexo III - TURH Furo 3

T000944 TURH_L004721.2021.RH2.pdf Anexo IV - TURH Rejeição Águas Residuais

T000945 Fluxogramas_Processo.pdf Anexo V - Fluxogramas de processo
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n.º atribuído de 

acordo com o BREF 

ou documento 

Conclusões MTD

MTD implementada?
Descrição do modo de implementação ou Motivo da não 

aplicabilidade ou Descrição da técnica alternativa implementada
VEA/VCA

Calendarização da 

implementação (mês.ano)

1. Sim SGI (ISO 14001)

1. a) Sim SGI (ISO 14001)

1. b) Sim SGI (ISO 14001)

1. c) Sim SGI (ISO 14001)

1. c) i. Sim SGI (ISO 14001)

1. c) ii. Sim SGI (ISO 14001)

1. c) iii. Sim SGI (ISO 14001)

1. c) iv. Sim SGI (ISO 14001)

1. c) v. Sim SGI (ISO 14001)

1. c) vi. Sim SGI (ISO 14001)

1. c) vii. Sim SGI (ISO 14001)

1. c) viii. Sim SGI (ISO 14001)

1. c) ix. Sim SGI (ISO 14001)

1. d) Sim SGI (ISO 14001)

1. d) i. Sim SGI (ISO 14001)

1. d) ii. Sim SGI (ISO 14001)

1. d) iii. Sim SGI (ISO 14001)

1. d) iv. Sim SGI (ISO 14001)

1. e) Sim SGI (ISO 14001)

2.

2. a) Sim SGI (ISO 14001)

2. b) Sim SGI (ISO 14001)

2. c) Sim SGI (ISO 14001)

3.

3. a) Sim SGI (ISO 14001)

3. b) Sim SGI (ISO 14001)

3. c) Sim SGI (ISO 14001)

4. Sim Plano de manutenção

5. Sim SGI (ISO 9001 e 14001)

5. a) Sim SGI (ISO 9001 e 14001)

5. a) i. Sim SGI (ISO 9001 e 14001)

5. a) ii. Sim SGI (ISO 9001 e 14001)

5. a) iii. Sim SGI (ISO 9001 e 14001)

5. a) iv. Sim SGI (ISO 9001 e 14001)

5. a) v. Sim SGI (ISO 9001 e 14001)

5. b) Sim SGI (ISO 9001 e 14001)

5. c) Sim SGI (ISO 9001 e 14001)

5. d) Sim SGI (ISO 9001 e 14001)

5.1.1.1. Ferramentas de Gestão Ambiental

É MTD Aplicar e cumprir um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) que inclua, conforme aplicável às circunstâncias de cada caso, as seguintes características:

Definição de uma política ambiental para a instalação pela gestão de topo (o empenho da gestão de topo é visto como uma condição prévia para a aplicação bem-sucedida de outros elementos dos SGA);

Planeamento e definição dos procedimentos necessários;

Implementação dos procedimentos, prestando particular atenção a:

Estrutura e responsabilidade;

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

BREF - Tratamentos de superfície de metais e matérias plásticas | Data de adoção: 08/2006 | Versão: 06.10.2017

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

5.1. MTD GERAIS

5.1.1. Técnicas de Gestão

A fim de determinar se o SGA está em conformidade deve ser realizada uma auditoria interna independente (quando exequivel) com as disposições planeadas para a gestão ambiental e avaliar se foram adequadamente 

implementadas e mantidas.

Revisão pela gestão de topo.

Três outros elementos, que podem complementar as fases acima descritas, são consideradas medidas de apoio (facultativas). Contudo, a sua ausência normalmente não é inconsistente com as MTD. Estes três passos 

adicionais são:

Análise e validação do sistema de gestão e do processo de auditoria por um organismo de certificação acreditado ou um verificador externo ao SGA;

Preparação e publicação regular (e possivelmente validação externa) de uma declaração ambiental que descreva todos os aspectos ambientais significativos da instalação, permitindo a comparação anual face aos 

objectivos e metas ambientais, bem como com valores de referências do sector, conforme apropriado;

Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.

Adesão e implementação de um sistema voluntário internacional como o EMAS e EN ISO 14001: 2004. Este passo voluntário pode dar maior credibilidade ao SGA. Em particular, o EMAS, que incorpora todos os 

elementos acima mencionados, dá maior credibilidade. Contudo, sistemas não normalizados podem, em princípio, ser igualmente eficazes desde que sejam apropriadamente planeados e implementados.

Preparação e resposta às situações de emergências;

Salvaguardar o cumprimento da legislação ambiental.

Verificar o desempenho e implementar ações correctivas, prestando particular atenção a:

Monitorização e medição;

Ações corretivas e preventivas;

Manter registos;

Formação, sensibilização e competência;

Comunicação;

Envolvimento dos colaboradores;

Documentação;

Controlo eficiente do processo;

Programa de manutenção;

Aplicáveis

Atingíveis

Apropriadamente mensuráveis para alcançar os requisitos dos clientes

Diálogos entre o operador e o cliente de modo a que sejam propostas alterações nos processos e sistemas antes da implementação;

Formação de operadores para utilização do sistema;

Garantir que os clientes esteão conscientes das limitações do processo e dos atributos do tratamento de superfície alcançado.

5.1.1.3. Minimização do efeito de reprocesso

É MTD minimizar impactes ambientais causados pelo reprocessamento de material, através de sistemas de gestão que requerem uma reavaliação regular das especificações do processo e do controlo da qualidade em 

conjunto com o operador e o cliente.

Isso pode ser feito por:

Garantir que as especificações são:

Correctas e actualizadas;

Compativéis com a legislação;

Especificamente para este setor industrial, é também importante considerar os seguintes elementos potenciais dos SGA:

O impacto ambiental na fase de planeamento de uma nova fábrica;

Desenvolvimento e utilização de tecnologias mais limpas;

Aplicação regular de benchmarking sectorial, quando exequivel, incluindo eficiência energética e conservação de energia, escolha de materiais para o processo, emissões atmosféricas, descargas para água, consumo de 

água e geração de resíduos.

5.1.1.2. Limpeza e Manutenção

É MTD a elaboração de um programa de limpeza e de manutenção, que inclua formação e acções preventivas dos colaboradores para minimizar riscos ambientais especificos.
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n.º atribuído de 

acordo com o BREF 

ou documento 

Conclusões MTD

MTD implementada?
Descrição do modo de implementação ou Motivo da não 

aplicabilidade ou Descrição da técnica alternativa implementada
VEA/VCA

Calendarização da 

implementação (mês.ano)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

BREF - Tratamentos de superfície de metais e matérias plásticas | Data de adoção: 08/2006 | Versão: 06.10.2017

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.

6.

6. a) Sim Benchmarking com empresas do grupo

6. b) Sim Benchmarking com empresas do grupo

6. c) Sim Benchmarking com empresas do grupo

7. Sim Registo

8.

8. a) Sim Benchmarking com empresas do grupo

8. b) Sim Benchmarking com empresas do grupo

8. c) Sim Benchmarking com empresas do grupo

9. Sim SGI (ISO 9001 e 14001)

10. Sim SGI (ISO 9001 e 14001)

11. A implementar Não existe

12. Sim SGI (ISO 9001 e 14001); PSI; Bacia de retenção; Plano de manutenção

12. P1.

12. P1. a) Sim SGI (ISO 9001 e 14001); PSI; Bacia de retenção; Plano de manutenção

12. P1. b) Sim SGI (ISO 9001 e 14001); PSI; Bacia de retenção; Plano de manutenção

12. P1. c) Sim SGI (ISO 9001 e 14001); PSI; Bacia de retenção; Plano de manutenção

12. P2.

12. P2. a) Sim SGI (ISO 9001 e 14001); PSI; Bacia de retenção; Plano de manutenção

12. P2. b) Sim SGI (ISO 9001 e 14001); PSI; Bacia de retenção; Plano de manutenção

12. P2. c) Sim SGI (ISO 9001 e 14001); PSI; Bacia de retenção; Plano de manutenção

12. P2. d) Sim SGI (ISO 9001 e 14001); PSI; Bacia de retenção; Plano de manutenção

12. P3.

12. P3. a) Sim SGI (ISO 9001 e 14001); PSI; Bacia de retenção; Plano de manutenção

12. P3. b) Sim SGI (ISO 9001 e 14001); PSI; Bacia de retenção; Plano de manutenção

12. P3. b) i. Sim SGI (ISO 9001 e 14001); PSI; Bacia de retenção; Plano de manutenção

12. P3. b) ii. Sim SGI (ISO 9001 e 14001); PSI; Bacia de retenção; Plano de manutenção

12. P3. b) iii. Sim SGI (ISO 9001 e 14001); PSI; Bacia de retenção; Plano de manutenção

12. P3. b) iv. Sim SGI (ISO 9001 e 14001); PSI; Bacia de retenção; Plano de manutenção

12. P3. b) v. Sim SGI (ISO 9001 e 14001); PSI; Bacia de retenção; Plano de manutenção

12. P3. b) vi. Sim SGI (ISO 9001 e 14001); PSI; Bacia de retenção; Plano de manutenção

12. P3. b) vii. Sim SGI (ISO 9001 e 14001); PSI; Bacia de retenção; Plano de manutenção

13.

13. a) Não aplicável Não existe

13. b) Não aplicável Não existe

13. c) Sim Zona própria para armazenagem

13. d) Não aplicável Não existe

13. e) Sim Zona própria para armazenagem

13. f) Sim Zona própria para armazenagem

14.

14. a) Não aplicável Não aplicável

14. b) Não aplicável Não aplicável

14. c) Não aplicável Não aplicável

Informações de benchmarking, dados da indústria, conselhos neste documento e outras fontes podem ser usados. Os cálculos podem ser realizados manualmente, embora isso seja mais fácil com o software.

No caso das instalações com linhas automáticas de produção, o controlo e optimização do processo deve ser efectuado em tempo real por meio de sistemas de controlo digital

5.1.2. Layout, construção e operação da instalação

É MTD projetar, construir e operar uma instalação no sentido de prevenir a poluição através da identificação dos potenciais riscos e implementar um plano de ação de três passos.

Passo 1

Projetar instalações industriais com dimensões adequadas.

Continuamente otimizar o uso de entradas (matérias-primas e utilitários) em relação a benchmarks. Um sistema  de gestão de dados deverá incluir:

Identificação da pessoa ou pessoas responsáveis   pela avaliação e tomada de medidas sobre os dados;

Tomar medidas para informar os responsáveis   pelo desempenho da instalação, incluindo alertar os operadores, de forma rápida e eficaz, sobre as variações do desempenho normal;

Outras investigações para verificar porque razão o desempenho tem variado ou está fora de linha com Benchmarks externos

5.1.1.5. Otimização e controlo das linhas de processo

Otimização de atividades individuais e das linhas de produção calculando teoricamente os inputs e outputs para eventuais opções de melhoria e comparar estes valores com os que a instalação alcança sem essas 

medidas.

5.1.1.4. Benchmarking da instalação

É MTD estabelecer valores de referência que permitam monitorizar o desempenho de forma contínua e também contra benchmarks  externos. As áreas essenciais para o benchmarking  são:

Uso de energia

Uso de água

Uso de matéria-prima.

É MTD registar e monitorizar o uso de todas as entradas por tipo: eletricidade, gás, GLP e outros combustíveis e água, independentemente da fonte e custo por unidade. O detalhe e o período de registo, quer horária, 

por turno, por semana, por metro quadrado de produção ou outra medida, etc. será de acordo com o tamanho do processo e a importância relativa da medida.

Inspecções aos dispositivos de retenção;

estabelecer linhas mestras para a gestão de resíduos, nomeadamente para o controlo de resíduos provenientes de derrames;

identificação de equipamento apropriado e assegurar que o mesmo se encontra disponível e em boas condições de funcionamento;

assegurar que os colaboradores estão alerta para este tipo de problemas e treinados para lidar com potenciais situações de derrames e acidentes;

identificar as regras e responsabilidades das pessoas envolvidas.

5.1.2.1. Armazenamento de químicos e substratos

Assegurar que os sistemas de escoamento e as bacias de retenção estão devidamente identificados e que são periodicamente inspeccionados como partes integrantes de um plano de manutenção.

Passo 3

Proceder a inspecções e programas de testes regulares.

Ter planos de emergência para o caso de ocorrência de incidentes, os quais devem conter:

Planta das zonas de maior incidência;

Procedimentos de emergência para os casos de derrames de produtos químicos e óleos;

Identificar as áreas de risco de derrame de produtos químicos e criar barreiras utilizando materiais adequados para conter eventuais derrames.

Assegurar a estabilidade dos componentes e das linhas do processo produtivo, incluindo os equipamentos raramente ou esporadicamente utilizados.

Passo 2

Assegurar que as tinas ou tanques de armazenamento de substâncias perigosas são protegidas usando técnicas de construção como tanques de parede dupla ou situando-os em zonas abrangidas por tanques de 

retenção.

Assegurar que as tinas das linhas de produção se encontram envolvidas por zonas de retenção.

Quando os banhos são bombeados de umas tinas para as outras, assegurar que a tina de recepção tem dimensões adequadas para receber o banho transferido.

evitar, ou prevenir, a corrosão dos recipientes de armazenagem, tubagens, sistemas de distribuição e sistemas de controlo, por produtos químicos corrosivos e vapores provenientes do seu manuseamento.

Para minimizar o processamento adicional, prevenir a degradação de peças de metal/substratos armazenados, por uma, ou por combinação de:

redução do tempo de armazenamento

Controlar a corrosividade da atmosfera de armazenamento, controlando a humidade, a temperatura e a composição.

utilizar um revestimento ou embalagem anti-corrosão.

Para além das questões gerais do documento de referência sobre armazenamento, foram identificadas MTD específicas, para este sector, as seguintes questões:

evitar a formação de gás cianeto livre armazenando os ácidos e cianetos separadamente;

armazenar separadamente ácidos e bases;

reduzir o risco de incêndios armazenando separadamente produtos químicos e agentes oxidantes inflamáveis;

reduzir o risco de incêndio armazenando separadamente quaisquer produtos químicos que sejam espontaneamente combustíveis quando húmidos, em condições secas e separadas de agentes oxidantes. Marcar a área 

de armazenamento desses produtos químicos para evitar o uso de água de combate a incêndios;

evitar a contaminação de solos e da água devido a derrames e descargas de produtos químicos;
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15. Não Agitação manual

15. a) Não Agitação manual

15. b) Não Agitação manual

15. c) Não Agitação manual

15. c) i. Não Agitação manual

15. c) ii. Não Agitação manual

15. c) iii. Não Agitação manual

15. c) v. Não Agitação manual

15. c) v Não Agitação manual

16.

16. a) Não aplicável Não é usada eletricidade para aquecimento de banhos

16. b) Não aplicável Não é usada eletricidade para aquecimento de banhos

16. c) Não aplicável Não é usada eletricidade para aquecimento de banhos

16. d) Não aplicável Não é usada eletricidade para aquecimento de banhos

16. e) Não aplicável Não é usada eletricidade para aquecimento de banhos

16. f) Não aplicável Não é usada eletricidade para aquecimento de banhos

16. g) Não aplicável Não é usada eletricidade para aquecimento de banhos

16. h) Não aplicável Não é usada eletricidade para aquecimento de banhos

17. Não aplicável Não é usada eletricidade para aquecimento de banhos

18. Sim Isolamento

18. a) Sim Isolamento

18. b) Sim Isolamento

18. c) Sim Isolamento

18. d) Sim Isolamento

18. d) i. Sim Isolamento

18. d) ii. Sim Isolamento

18. d) iii. Sim Isolamento

18. e) Sim Isolamento

18. e) i. Sim Isolamento

18. e) ii. Sim Isolamento

18. e) iii. Sim Isolamento

19.

19. a) Não aplicável Não existe

19. b) Não aplicável Não existe

19. c) Não aplicável Não existe

19. c) i. Não aplicável Não existe

19. c) ii. Não aplicável Não existe

19. d) Não aplicável Não existe

20. Não aplicável Não existe

Agitar soluções de processo para garantir um movimento de solução fresca sobre as faces de trabalho. Isto pode ser conseguido por uma ou por combinação de:

turbulência hidráulica;

agitação mecânica das peças;

sistemas de agitação de ar de baixa pressão em:

recuperação de materiais;

anodização;

5.1.3. Agitação de banhos

aumentar da condutividade de soluções de processo através de aditivos e manutenção de soluções;

usar formas de onda modificadas (por exemplo, pulso, reverso) para melhorar depósitos de metal, onde a tecnologia existe.

5.1.4.2. Aquecimento de soluções

Ao usar aquecedores elétricos de imersão ou aquecimento direto aplicado a um tanque, para evitar incêndios por monitorar o tanque manualmente ou automaticamente para garantir que não seca.

5.1.4.3. Redução de perdas de calor

Reduzir as perdas de aquecimento:

minimizar as perdas de energia reativa para todos os suprimentos trifásicos, testando em intervalos anuais, para garantir que cos φ entre a tensão e os picos de corrente esteja permanentemente acima de 0,95;

Reduzir a queda de tensão entre os condutores e os conectores, minimizando a distância entre os retificadores e os ânodos (e rolos condutores no revestimento da bobina). A instalação dos retificadores próximos dos 

ânodos nem sempre é realizável ou pode submeter os retificadores a corrosão severa e/ou manutenção. Em alternativa, podem ser usadas,  barras de barramento com maior área de seção transversal.

manter os barramentos curtos, com área de seção transversal suficiente, e manter a refrigeração, usando arrefecimento de água onde o arrefecimento do ar é insuficiente;

utilizar alimentação individual de ânodo por barramento com controlos para otimizar a configuração atual;

manter regularmente retificadores e contatos (barramento) no sistema elétrico;

instalar retificadores modernos controlados eletronicamente com um melhor fator de conversão do que os antigos;

outros processos que requerem alta turbulência para alcançar alta qualidade;

soluções que exigem a oxidação de aditivos;

onde é necessário remover gases reactivos (tais como hidrogénio).

5.1.4. Utilidade de entradas - energia e água

5.1.4.1. Eletricidade - alta tensão e grandes exigências de corrente

Reduzir o consumo de eletricidade:

É MTD:

evitar o sobre-arrefecimento através da optimização da composição da solução do processo e da temperatura de trabalho. Monitorizar a temperatura dos processos e com controlo dentro destas gamas de processos 

otimizadas;

utilizar um sistema de arrefecimento fechado, para sistemas de arrefecimento novos ou de substituição;

remover o excesso de energia das soluções de processo por evaporação onde:

existe a necessidade de reduzir o volume da solução para os produtos químicos de make-up;

a evaporação pode ser combinada com cascata e/ou sistemas de secagem reduzidos para minimizar as descargas de água e materiais do processo.

aplicação de isolamento.

isolar a superfície de tanques aquecidos usando seções de isolamento flutuante, tais como esferas ou hexagonais. Exceções são onde:

as peças em racks são pequenas, leves e podem ser deslocadas pelo isolamento;

as peças de trabalho são suficientemente grandes para prender as secções de isolamento (tais como carroçarias de veículos);

as secções de isolamento podem mascarar ou interferir com o tratamento no tanque.

5.1.4.4. Refrigeração

procurar oportunidades de recuperação de calor;

reduzir a quantidade de ar extraído através das soluções aquecidas;

otimizar a composição da solução de processo e do intervalo de temperatura de trabalho. Monitorizar a temperatura dos processos e do controle dentro destas faixas de processo otimizadas:

isolar tanques de solução aquecidos, com uma ou mais das seguintes técnicas:

utilização de tanques de dupla parede;

utilização de reservatórios pré-isolados;

instalar um sistema de evaporação, de preferência a um sistema de arrefecimento onde o cálculo do balanço energético mostre uma menor necessidade de energia por evaporação forçada do que para arrefecimento 

adicional e a química da solução é estável.

É MTD projetar, localizar e manter sistemas abertos de refrigeração para prevenir a formação e transmissão de legionella
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21.

21. a) Sim Registo de consumo de água

21 b) Sim Reutilização de águas de lavagem

21 c) Sim Desengorduramento ácido

22. Não aplicável Linhas existentes

23. Não aplicável Não existe

23. a) Não aplicável Não existe

23. b) Não aplicável Não existe

23. c) Não aplicável Não existe

23. d) Não aplicável Não existe

23. e) Não aplicável Não existe

24. Não aplicável Não existe

Não aplicável Não existe

24. a) Não aplicável Não existe

24. a) i. Não aplicável Não existe

24. a) ii. Não aplicável Não existe

24. b) Não aplicável Não existe

24. b) i. Não aplicável Não existe

24. b) ii. Não aplicável Não existe

24. b) iii. Não aplicável Não existe

24. b) iv. Não aplicável Não existe

24. b) v. Não aplicável Não existe

24. b) vi. Não aplicável Não existe

24. b) vii. Não aplicável Não existe

24. c) Não aplicável Não existe

25 Sim Controlo dos banhos

25. a) Sim Controlo dos banhos

25. a) Sim Controlo dos banhos

25. a) Sim Controlo dos banhos

25. a) Sim Controlo dos banhos

26. Sim Quando o n.º de tinas o permite

27. Sim Quando o n.º de tinas o permite

28. Não aplicável Não há descarga

29. Não aplicável Não existe

30. Não aplicável Não existe

31. Sim Reutilização de águas de lavagem

32. Não aplicável Não há descarga

32. a) Não aplicável Não há descarga

32. b) Não aplicável Não há descarga

32. c) Não aplicável Não há descarga

32. d) Não aplicável Não há descarga

em carrossel, bobina de revestimento ou carretel de bobina linhas

com decapagem ou desengorduramento

em linhas de níquel devido a problemas de qualidade

em anodização, à medida que o material é removido do substrato (não adicionado).

Aplicar uma, ou mais, técnicas descritas nesta seção para minimizar o arrasto de materiais de uma solução de processo.

As exceções são:

recuperação de água de soluções de lavagem e reutilização num processo adequado à qualidade da água recuperada;

evitar a necessidade de enxaguar entre atividades usando substâncias químicas compatíveis em atividades sequenciais.

5.1.5.2. e 5.1.5.3 - Redução de arrastes

É MTD para novas linhas ou atualizações reduzir o arraste de água excedente da lavagem anterior usando um tanque de eco-lavagem (ou pré-mergulho). A acumulação de partículas pode ser controlada para o nível 

de qualidade requerido por filtragem.

Eco-enxaguamento (pré-imersão) não pode ser usado:

onde os problemas são causados com os processos subsequentes (como o pré-revestimento químico parcial)

5.1.5. Redução de desperdício de água e materiais

5.1.5.1.  Redução do consumo de água no processo

É MTD minimizar o uso de água através de:

monitorizar todos os pontos de uso de água e materiais numa instalação, registrar as informações numa base dados, de acordo com o uso e as informações de controlo necessárias. As informações são usadas para 

benchmarking  e pelo sistema de gestão ambiental;

5.1.5.3.1 - Redução de Viscosidade

É MTD reduzir a viscosidade através da otimização dos banho utilizados no processo

Reduzir a concentração de quimicos ou utilizar solução com baixas concentrações

Adicionar agentes molhantes

Garantir que os quimicos utilizados no processo não excedem os valores recomendados

Garantir que a temperatura está otimizada de acordo com o processo e a condutividade necessária

imersão em zinco

Decapagem

Pré-imersão ao activar plástico

activação antes da cromagem

iluminação de cor após zinco alcalino

para o tempo de drenagem, em que um atraso provoca a desativação ou o dano da superfície entre os tratamentos, como entre o niquelamento seguido de cromagem.

quando tal não seja necessário devido à aplicação de MTD alternativas;

onde os sistemas químicos sequenciais são compatíveis

após um eco-enxaguamento

onde a reacção na superfície requer uma paragem por diluição rápida durante

passivação de crómio hexavalente

decapagem, brilho e selagem de alumínio, magnésio e suas ligas

Conservar materiais de processo voltando a água de enxaguamento do primeiro enxaguamento para a solução de processo

As reduções na descarga de água para as extremidades inferiores destes intervalos podem ser limitadas por razões ambientais locais por concentrações de:

Boro

Flúor

Sulfato

Cloreto.

5.1.5.4 - Banhos de lavagens

Reduzir o consumo de água utilizando lavagem múltipla.

O Eco-rinse pode ser combinado com outros estágios de enxaguamento para aumentar a eficácia do sistema de lavagem múltipla.

O valor de referência para a água descarregada na linha de processamento ,utilizando uma combinação de MTD para minimizar o consumo de água, é de 3 - 20 litros/m2/fase de enxaguamento. O valor pode ser 

calculado para se relacionar com outros factores de produção (tais como o peso do metal depositado, o peso do rendimento do substrato, etc.) em instalações individuais. Os valores para a extremidade inferior da 

gama podem ser alcançados por plantas novas e existentes.

As técnicas de pulverização são técnicas importantes para atingir a extremidade inferior deste intervalo.

As instalações de PCB estão geralmente acima deste intervalo e podem ser da ordem de 20 - 25 l / m2 / fase de enxaguamento ou superior. Contudo, as reduções de volume podem ser limitadas por requisitos de 

elevada qualidade.
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33. Não aplicável Não há descarga

Não aplicável Não há descarga

33. a) Não aplicável Não há descarga

33. a) i. Não aplicável Não há descarga

33. a) ii. Não aplicável Não há descarga

33. a) iii. Não aplicável Não há descarga

33. a) iv. Não aplicável Não há descarga

33. a) v. Não aplicável Não há descarga

33. a) vi. Não aplicável Não há descarga

33. a) vii. Não aplicável Não há descarga

33. b) Não aplicável Não há descarga

34.

34. a) Sim
Controlo dos banhos, minimização de arrastes, remoção de contaminantes, 
reutilização das águas de lavagem e lavadores de gases

34. b) Sim
Controlo dos banhos, minimização de arrastes, remoção de contaminantes, 
reutilização das águas de lavagem e lavadores de gases

34. c) Sim
Controlo dos banhos, minimização de arrastes, remoção de contaminantes, 
reutilização das águas de lavagem e lavadores de gases

35. Sim
Controlo dos banhos, minimização de arrastes, remoção de contaminantes, 
reutilização das águas de lavagem e lavadores de gases

36. Sim
Controlo dos banhos, minimização de arrastes, remoção de contaminantes, 
reutilização das águas de lavagem e lavadores de gases

37. Sim
Controlo dos banhos, minimização de arrastes, remoção de contaminantes, 
reutilização das águas de lavagem e lavadores de gases

37. a) Sim
Controlo dos banhos, minimização de arrastes, remoção de contaminantes, 
reutilização das águas de lavagem e lavadores de gases

37. b) Sim
Controlo dos banhos, minimização de arrastes, remoção de contaminantes, 
reutilização das águas de lavagem e lavadores de gases

37. c) Sim
Controlo dos banhos, minimização de arrastes, remoção de contaminantes, 
reutilização das águas de lavagem e lavadores de gases

38. Não aplicável Não existe

39. Sim
Controlo dos banhos, minimização de arrastes, remoção de contaminantes, 
reutilização das águas de lavagem e lavadores de gases

40.

40. a) Não aplicável Não existe

40. b) Não aplicável Não existe

41. Sim
Controlo dos banhos, minimização de arrastes, remoção de contaminantes, 
reutilização das águas de lavagem e lavadores de gases

42.

42. a) Sim Envio para gestor de resíduos

42. b) Não aplicável Não viável

42. c) Não aplicável Não existe

42. d) Não aplicável Não existe

Os efeitos cruzados do aumento de energia e produtos químicos usados para tratar essas substâncias superam os benefícios de diminuir a descarga de água para a parte inferior da faixa.

As exceções a esta MTD para reduzir o consumo de água são:

Onde a reação na superfície requer uma paragem por diluição rápida:

Passivação de crómio hexavalente

Decapagem, brilho e selagem de alumínio, magnésio e suas ligas

Imersão em zinco

É MTD prevenir a perda de metais e outras matérias primas, enquanto os metais e não-metais são retidos. Isto é alcançável reduzindo e manuseando o arraste de acordo com as secções 4.6 e 5.1.5.3 e aumentado a 

recuperação no arraste descrito nas secções 4.7, 4.7.11 e referido na secção 4.10, incluindo troca de iões, membranas, evaporação e outras técnicas para concentrar e reutilizar o arraste e reutilizar águas de lavagens.

É MTD prevenir a perda de materias por dosagem excessiva através de:

    Monitorização da concentração dos quimicos;

    Gravação e benchmarking da utilização do produtos;

    Reporte de desvios ao benchmarking ao responsavel e efetuar os ajustes necessãrios para amnter a solução nos limites ótimos

5.1.6.2 - Reutiilização

É MTD:

Prevenir;

Reduzir;

Reutilizar, Reciclar e Valorizar.

Destas, a prevenção e redução de todas as perdas materiais é a prioridade. A perda de metais e de componentes não metálicos em conjunto pode ser evitada ou reduzida de forma significativa através da utilização de 

MTD nos processos de produção.

5.1.6.1 - Prevenção e Redução

Decapagem

Pré-imersão ao activar plástico

Activação antes da cromagem

Banhos de iluminação a cores após zinco alcalino

Onde há uma perda de qualidade causada por enxaguamento excessivo.

5.1.6 - Reutilização de materiais e gestão de resíduos

   Recuperar materiais externamente, tais como acidos fosfóricos e crómicos, gastos em banhos de decapagem

O fecho do circuito de quimicos do processo pode ser alcançado aplicando uma combinação de tecnicas tais como: lavagens em cascata, troca de iões, técnicas de membranas, evaporação (secção 4.7.11).

5.1.6.4 - Reciclagem e recuperação.

Depois de aplicar técnicas de prevenção e redução de perdas (secção 4.1.7.3) é MTD:

    Identificar e segregar residuos e águas residuais quer em etapas do processo quer durante o tratamento de águas residuais para facilitar recuperação ou reutilização

    Recuperar e/ou reutilizar metais de águas residuais tal como descrito nas secções 4.12 e 5.2.5.7;

   Reutilizar materiais externamente, quando a qualidade e quantidade o permitir, por exemplo, usando suspensão de Hidroxido de Aluminio dos tratamento de superficie para precipitar o fosfato do efeluente final em ETAR 

municipais de tratamento de águas residuais;

É MTD recuperar o metal como material de anodo usando técnicas da secção 4.12 e combinaçã com recuperação no arraste (secção 4.7 e secções 5.1.6.4 e 5.1.6.3). Isto pode ajudar na redução do uso de água e 

recuperação de á guas em etapas de lavegem posteriores.

5.1.6.3 - Recuperação de Metais e Fecho do Circuito

É MTD conservar os materiais do processo retornando a água da 1ª lavagem ao banho do processo (ver secções 4.7, 4.7.8, 4.7.10, 4.7.11 e 4.7.12).

É MTD fechar o circuito dos materias para:

    Crómio Hexavelente duro;

   Cadmio
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42. e) Não aplicável Não viável

43. Não aplicável Não existe

43. a) Não aplicável Não existe

43. b) Não aplicável Não existe

43. c) Não aplicável Não existe

44.

44. a) Sim Controlo dos banhos

44. b) Sim Controlo dos banhos

45. Não aplicável Não há descarga

46. Não aplicável Não há descarga

47. Não aplicável Não há descarga

47. a) Não aplicável Não há descarga

47. b) Não aplicável Não há descarga

48. Não aplicável Não há descarga

48. a) Não aplicável Não há descarga

48. b) Não aplicável Não há descarga

48. c) Não aplicável Não há descarga

48. d) Não aplicável Não há descarga

48. e) Não aplicável Não há descarga

48. f) Não aplicável Não há descarga

49. Não aplicável Não há descarga

50. Sim Ver secção 5.1.5 e 5.1.6

51. Sim Lavadores de gases

52. Sim Avaliação de ruído

53. Sim Monitorização e encapsulamento

53. a) Sim Monitorização e encapsulamento

53. a) i. Sim Monitorização e encapsulamento

53. a) ii. Sim Monitorização e encapsulamento

53. b) Sim Monitorização e encapsulamento

54. Sim No desmantelamento

54. a) Sim No desmantelamento

54. b) Sim No desmantelamento

54. c) Sim No desmantelamento

54. d) Sim No desmantelamento

54. e) Sim No desmantelamento

54. f) Sim No desmantelamento

    Recuperar metais externamente

5.1.6.5 - Outras técnicas para otimizar a utilização de matérias-primas

 Na Galvanoplastia, onde a eficiência do anôdo é superior à do cátodo e a concentração de metal vai aumentando, é MTD controlar a concentração de metal de acordo com a eletroquimica através de:

    Dissolução externa do metal, comgalvanoplastia com anôdos inertes.Atualmente, a principal aplicação é em galvanização alcalina de zinco sem cianetos

    Substituir  alguns dos anôdos soluveis por anôdos de mebranas com corrente de circuito separada extra. Pode não ser possivel em galvanização sub-contratada. Porque as membranas poder-se-ão partir

Óleos e gorduras

Cianeto

Nitrito

Cromatos (CrVI)

Agentes complexantes

Cádmio (É MTD oprar processos com Cádmio em circuito fechado, sem descarga para a água).

Minimizar todo o uso de água em todos os processos, no entanto, existem situações locais onde a redução do uso da água pode ser limitada pelo aumento da concentração de aniões que são difíceis de tratar.

Eliminar ou minimizar a utilização e a perda de materiais, em especial substâncias prioritárias, substitutos e/ou controlo de determinadas substâncias perigosas.

É MTD, quando se modificam tipos ou fontes de soluções químicas e antes da sua utilização na produção, testar o seu impacto nos sistemas de tratamento de águas residuais (internos) existentes. Se o teste indicar 

um problema potencial:

Rejeitar a solução, ou

Mudar o sistema de tratamento de águas residuais para lidar com o problema.

Identificar, separar e tratar fluxos que são conhecidos como problemáticos quando combinados com outros fluxos, tais como:

    Utilização de anôdos insoluveis onde a técnica está provada.

5.1.7 - Controlo e Manutenção de banhos

É MTD aumentar a vida útil do banho de processo, bem como para manter a qualidade de saída, particularmente quando os sistemas operacionais estão próximos ou fechados pelo circuito de materiais por:

Por determinação de parâmetros críticos de controle

De maneira a mantê-los dentro de limites aceitáveis estabelecidos pela remoção de contaminantes.

5.1.8. - Emissões água residuais

5.1.12 - Proteção de lençóis freáticos e desativação da instalação

Proteger as águas subterrâneas e auxiliar o desmantelamento do local:.

considerar o eventual desmantelamento durante a concepção ou atualização da instalação

localização dos materiais no local dentro de áreas confinadas, utilizando a operação de projeto e as técnicas de prevenção e manuseamento de acidentes

registar o histórico de produtos químicos prioritários e perigosos na instalação e onde foram usados e armazenados

atualizar esta informação anualmente, de acordo com o SEM

É MTD identificar fontes de ruído significativas e alvos potenciais na comunidade local.

É MTD reduzir o ruído onde os impactos serão significativos usando medidas de controle apropriadas, tais como:

Operação efetiva da planta, por exemplo:

encerramento das portas

minimizar as entregas e ajustar os prazos de entrega.

Controles de engenharia como instalação de silenciadores em ventiladores grandes, uso de gabinetes acústicos onde for praticável para equipamentos com alto nível de ruído tonal, etc.

É MTD monitorizar e descarregar as águas residuais

5.1.9 Resíduos

As MTD para minimização de resíduos são apresentadas na Secção 5.1.5 e para a recuperação de materiais e a gestão de resíduos na Secção 5.1.6

5.1.10 Emissões atmosféricas

Quando a extração de gases é efetuada, é MTD o uso das técnicas descritas na Seção 4.1.8.3 para reduzir a quantidade de emissões libertadas.

5.1.11 - Ruído

utilizar as informações adquiridas para auxiliar na desativação da instalação, remoção de equipamentos, prédios e resíduos dos locais

tomar medidas corretivas para a contaminação potencial das águas subterrâneas ou do solo
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55. Sim Planeamento da produção

56. Sim Colocação das peças

56. a) Sim Colocação das peças

56. b) Sim Colocação das peças

56. b) i. Sim Colocação das peças

56. b) ii. Sim Colocação das peças

56. b) iii. Sim Colocação das peças

56. c) Sim Colocação das peças

56. d) Sim Colocação das peças

56. e) Sim Colocação das peças

56. f) Sim Colocação das peças

56. f) i. Sim Colocação das peças

56. f) ii. Sim Colocação das peças

57. Não aplicável Não existe

57. a) Não aplicável Não existe

57. b) Não aplicável Não existe

57. c) Não aplicável Não existe

57. d) Não aplicável Não existe

58. Não aplicável Não existe

58. a) Não aplicável Não existe

58. b) Não aplicável Não existe

58. c) Não aplicável Não existe

58. d) Não aplicável Não existe

58. e) Não aplicável Não existe

59. Sim Verr secções indicadas

59. a) Sim Verr secções indicadas

59. b) Sim Verr secções indicadas

59. c) Sim Verr secções indicadas

60. Sim Sempre que possível

61. Não aplicável Não existe

61. a) Não aplicável Não existe

61. b) Não aplicável Não existe

62. Não aplicável Não existe

62. a) Não aplicável Não existe

62. b) Não aplicável Não existe

inspecionar e manter regularmente os jigs para que não haja fissuras ou rachas para reter a solução do processo e que os revestimentos do jigs mantenham as suas propriedades hidrofóbicas

organizar com os clientes a fabricação de componentes com espaços mínimos para capturar a solução do processo ou para fornecer orifícios de drenagem

encaixe saliências de drenagem entre os tanques inclinados de volta para o tanque de processo.

enxágue de spray, névoa ou spray de excesso de ar de solução de processo de volta para o tanque de processo. Isso pode ser limitado por:

o tipo de solução de processo

a qualidade exigida

Evitar o arraste de soluções de processo em linhas de processamento do jig  por uma combinação das seguintes técnicas:

arranjar as peças de trabalho para evitar a retenção de líquidos de processo por meio de jigging em ângulo e colocando os componentes em forma de taça de cabeça para baixo

maximizar o tempo de drenagem ao retirar os jigs. Os valores de referência indicativos para os dispositivos de drenagem são apresentados na Tabela 4.2. Este será limitado por:

o tipo de solução de processo

a qualidade exigida

o tempo de serviço do transportador disponível para as instalações automáticas

5.2 MTD ESPECÍFICAS

5.2.1 - Linhas manuais

Nas linhas jig  (bastidores), é MTD organizar o processo do jigging  para minimizar a perda de peças de trabalho e maximizar a eficiência de transporte atual.

5.2.2 - Redução de arraste em bastidores

5.2.4 - Linhas manuais

É MTD operar em linhas manuais para:

aplicar as técnicas de jigging nas seções 4.3.3 quando o processamento do gabarito

aumentar a taxa de recuperação de arrasto utilizando as técnicas descritas nas Secções 5.1.5, 5.1.6, bem como as técnicas das Secções 5.2.2 e 5.2.3

suportar o jig ou barril em pendurais acima de cada atividade para garantir o tempo de drenagem correto e aumentar a eficiência do enxaguamento por pulverização, consulte as Seções 4.7.6 e 5.1.5.4.

5.2.5 - Substituição e/ou controlo de substâncias nocivas

Ao retirar o barril, evitar arraste de soluções de processo em linhas de processamento barril:

retirar lentamente para maximizar o arrastar-para fora, veja a Tabela 4.3

girar intermitentemente

pulverização (enxágüe usando um tubo dentro do barril)

encaixe das saliências de drenagem entre os tanques inclinados para trás para o tanque de processo

inclinar o cano de uma extremidade sempre que possível

5.2.3 - Redução de arrastamentos em tambores

Evitar o arrastar de soluções de processo em linhas de processamento de tambor por uma combinação das seguintes técnicas:

construção dos barris de um plástico hidrófobo liso e inspeção regular de áreas desgastadas, danos, recessos ou protuberâncias que podem reter solução de processo

assegurar que os furos dos furos nos corpos do tambor tenham área de seção transversal suficiente em relação à espessura requerida dos painéis para minimizar os efeitos capilares

assegurar que a proporção de furos nos corpos do barril é tão alta quanto possível para a drenagem, mantendo a resistência mecânica

substituição de furos por tampões de malha (embora isso não seja possível com peças pesadas).

    Minimizar a sua libertação usando técnicas de poupança de materiais e água (secção 5.1.5 e 5.1.6).

    Assegurar que a EDTA é libertada para a água residuais utilizando as técnicas de tratamento descritas na secção 4.1.6.8

É uma MTD geral usar substâncias menos perigosas

5.2.5.1 - EDTA

É MTD evitar o uso de EDTA e outros agentes quelantes fortes através do:

     Uso de substitutos biodegradáveis como o acido glucónico (secção 4.9.1)

     Uso de métodos alternativos tais como galvanização direta na manufactira em PCB (secção 4.15).

Onde EDTA é utilizado é MTD:

7/16



n.º atribuído de 

acordo com o BREF 

ou documento 

Conclusões MTD

MTD implementada?
Descrição do modo de implementação ou Motivo da não 

aplicabilidade ou Descrição da técnica alternativa implementada
VEA/VCA

Calendarização da 

implementação (mês.ano)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

BREF - Tratamentos de superfície de metais e matérias plásticas | Data de adoção: 08/2006 | Versão: 06.10.2017

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.

63. Não aplicável Não existe

63. a) Não aplicável Não existe

63. b) Não aplicável Não existe

63. c) Não aplicável Não existe

64. Não aplicável Não existe

65. Não aplicável Não existe

66. Não aplicável Não existe

66. a) Não aplicável Não existe

66. b) Não aplicável Não existe

67. Não aplicável Não existe

68. Não aplicável Não existe

68. a) Não aplicável Não existe

68. b) Não aplicável Não existe

69. Não aplicável Não existe

69. a) Não aplicável Não existe

69. b) Não aplicável Não existe

70. Não aplicável Não existe

71. Não aplicável Não existe

72.

72. a) Não aplicável Não existe

72. b) Não aplicável Não existe

73. Não aplicável Não existe

    Controlar as emissões atmosfericas de gases perigosos como descrito na secção 4.1.8

Onde PFOS é utilizado é MTD minimizar a sua emissão para o ambiente atarvés de tecnicas de conservação de materiais, tais como, circuitos fechados de materiais (secção 5.1.6.3)

Em instalações de anoziadção é MTD usar surfactantes sem PFOS (secção 4.9.2).

Noutros processos, é MTD fasear gradualmente a  não utilização de PFOS. Pode haver limitações ver secções (4.2.3, 4.9.4.2, 4.9.6 e 4.18.2)

    Usar processo sem PFOS (secções 4.9.4.2 e 4.9.6)

    Fechando o processo ou o tanque relevante em linhas automáticas (secções 4.2.3 e 4.18.2)

5.2.5.2 - PFOS (Sulfonato de perfluorooctano)

Onde PFOS é utilizado é MTD minimizar o seu uso através:

    Monitorizar e controlar a adição de materiais com PFOS medindo a tensão superficial (secção 4.9.2)

    Minimizar as emissões atmosféricas usando secções com isolamento flutuante (secções 4.4.3)

5.2.5.5 - Cianeto de Cobre

É MTD substituir o Cianeto de Cobre por acido ou Pirofosfato de cobre (secção 4.9.5), exceto:

     Chapeamento em aço, moldes em zinco fundido, aluminios ou ligas de aluminio

5.2.5.3 - Cianetos

Não é possivel substituir os cianetos em todos as aplicações. Onde soluçãoes com cianets têm que ser utilizadas é MTD usar tecnologias em circuito fechado em processos com cianeto

5.2.5.4 - Cianeto de Zinco

É MTD substituir Cianeto de Zinco por suloções usando:

     Zinco ácido para eficiência de energia ótima, emissões ambientais reduzidas e para acabamentos em decorações brilhantes

    Zinco alcalino sem cianeto onde a distribuição de metal é importante (seção 4.9.4.2 embora podendo conter PFOS, ver secção 5.2.5.2)

    Onde chapeamento em aço ou outras superficies iria ser seguido de galvanização com cobre

5.2.5.6 - Cádmio

É MTD galvanizar cadio em circuito fechado (secção 5.1.6.3)

É MTD galvanizar cádmio em áreas separadas com monitorização separada da emissão para a água

5.2.5.7 - Crómio hexavalente

5.2.5.7.1 - Galvanização decorativa com crómio

É MTD substituir Crómio Hexavalente por:

     Crómio Trivalente (secções 4.9.8.3 e 4.9.8.4), ou

    Técnica sem crómio, tal como, liga de estanho-cobalto (secção 4.9.9)

Quando utilizando Crómio Trivalente é MTD, verificar se a existência de agentes complexantes interfere com o tratamento das águas residuais (secção 5.1.8.2)
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74. Não aplicável Não existe

74. a) Não aplicável Não existe

74. b) Não aplicável Não existe

74. c) Não aplicável Não existe

75. Não aplicável Não existe

76. Não aplicável Não existe

77. Não aplicável Não existe

78. Não aplicável Não existe

78. a) Não aplicável Não existe

78. b) Não aplicável Não existe

79. Não aplicável Não existe

80. Não aplicável Não existe

81. Sim Usado apenas quando necessário

82. Sim Remoção de lamas do banho

83. Não aplicável Não existe

84. Sim Remoção de lamas do banho

85. Não aplicável Não viável

86. Não aplicável Não viável

87. Não aplicável Não existe

Use cobre ácido para substituir polimento mecânico. No entanto, isso nem sempre é tecnicamente possível. O aumento do custo pode ser compensado pela necessidade de técnicas de redução de poeira e ruído

5.2.7 - Substituição e alternativas para desengorduramento

Os operadores de tratamento de superfícies, em especial os estabelecimentos de venda por encomenda ou contratados, nem sempre estão bem informados pelos seus clientes sobre o tipo de óleo ou graxa existentes 

na superfície das peças ou substratos. É a MDT a ligação com o cliente ou operador do processo anterior para:

minimizar a quantidade de óleo ou graxa e/ou;

selecionar óleos, graxas ou sistemas que permitam a utilização sistemas de desengorduramento mais ecológicos.

É MTD onde há óleo excessivo, usar métodos físicos para remover o óleo, tal como o centrifugação ou air knife . Alternativamente, para peças grandes, de qualidade crítica e/ou de alto valor, pode ser utilizado o 

raspador manual.

    Usar extração de ar com condensação dos vapores no evaporador no sistema de recuperação de materiais nos processos em circuito fechado (secção 4.7.11.6).

    Para linhas novas ou quando se remodela uma linha e onde as peças a tratar têm tamanho relativamente uniforme, fechar a linha ou o tanque de galvanização. (secção 4.2)

Operar banhos com Crómio Hexavlente em circuitos fechados (secção 4.7.11.6 e 5.1.6.3). Isto retém PFOS e Crómio hexavalente nos banhos do processo.

5.2.5.7.4 - Acabamentos Fosfo-cromato

É MTD substituir Crómio hexavalente por sistemas sem Crómio Hexavalente (secção 4.9.12)

5.2.6 - Substituição para polimento

5.2.5.7.2 - Galvanização com Crómio hexavalente

É MTD reduzir as emissões para o ar com uma ou com a combinação de várias das seguintes técnicas (secção 4.18)

    Cobrir o banho de tratamento, mecanicamente ou manualmente, especialmente quando os tempos de operação são longos ou em periodos não operacionais.

O decapante, e outros ácidos fortes, também podem ser recuperados ou reutilizados externamente, ver Secção 4.17.3 e 5.1.6.4, mas pode não ser MTD em todos os casos.

5.2.10 - Recuperação de solução de cromagem hexavalente

Recuperar crómio hexavalente em soluções concentradas e caras, tais como soluções de cromatografia preta contendo prata. Técnicas adequadas tais como técnicas de permuta iónica ou eletrólise de membrana 

usadas na escala normal para o setor são referenciadas nas Seções 4.10, 4.11.10 e 4.11.11. Para outras soluções, os custos de make-up dos novos produtos químicos são de apenas 3 a 4 €/litro.

5.2.7.4 - Desengorduramento de alta performance

É MTD usar uma combinação de técnicas (secção 4.9.14.9) ou técnicas especializadas com gelo seco ou limpeza ultrasonica (secções 4.9.14.6 e 4.9.14.7)

5.2.8 - Manutenção e prolongamento da vida de banhos desengordurantes

Para reduzir o uso de materiais eo consumo de energia, é MTD usar uma ou uma combinação das técnicas para manutenção e prolongar a vida útil das soluções de desengorduramento (ver técnicas adequadas na 

Seção 4.11.13).

5.2.9 - Prolongamento do tempo de vida dos banhos

Quando o consumo de ácido para decapagem é alto, é MTD prolongar a vida do ácido usando uma das técnicas da Seção 4.11.14, ou estender a vida de ácidos decapantes eletrolíticos usando eletrólise para remover 

metais e oxidar alguns compostos orgânicos (ver Secção 4.11.8).

5.2.7.1 - Desengorduramento com Cianetos

É MTD substituir por outras técnicas (seções 5.2.5.3 e 4.9.5)

5.2.7.2 - Desengorduramento com Solventes

Desengorduramento com Solventes pode ser substituido por outras técnicas (secções 4.9.14 e especificamente 4.9.14.2) em todos os casos neste sector uma vez que os tratamento subsequentes são à base de água e não 

existem incompatibilidades.

5.2.7.3 - Desengorduramento aquoso

É MTD é reduzir o uso de quimicos e energia usando sistemas de longa vida com regeneração de banhos e/ou manutenção continua, off-line ou on-line (secções 4.9.14.4, 4.9.14.5 e 4.11.13)
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88. Não aplicável Não existe

88. a) Não aplicável Não existe

88. b) Não aplicável Não existe

88. b) i. Não aplicável Não existe

88. b) ii. Não aplicável Não existe

88. b) iii. Não aplicável Não existe

88. c) Não aplicável Não existe

88. d) Não aplicável Não existe

89. Não aplicável Não existe

89. a) Não aplicável Não existe

89. b) Não aplicável Não existe

89. c) Não aplicável Não existe

89. d) Não aplicável Não existe

89. e) Não aplicável Não existe

89. f) Não aplicável Não existe

89. g) Não aplicável Não existe

89. h) Não aplicável Não existe

89. i) Não aplicável Não existe

90. Não aplicável Não existe

90. a) Não aplicável Não existe

90. b) Não aplicável Não existe

90. c) Não aplicável Não existe

90. c) i. Não aplicável Não existe

90. c) ii. Não aplicável Não existe

90. c) iii. Não aplicável Não existe

90. c) iv. Não aplicável Não existe

90. d) Não aplicável Não existe

90. e) Não aplicável Não existe

90. f) Não aplicável Não existe

90. g) Não aplicável Não existe

90. h) Não aplicável Não existe

90. i) Não aplicável Não existe

90. i) i. Não aplicável Não existe

90. i) ii. Não aplicável Não existe

Não aplicável Não existe

90. j) Não aplicável Não existe

5.2.11 - Anodização

Para além das MTD genéricas, todas as MTD específicas relevantes para processos e produtos químicos (descritos acima) aplicam-se à anodização. Além disso, as seguintes MTD se aplicam especificamente à 

anodização:

recuperação de calor: é MTD recuperar o calor de banhos de selagem anodização usando uma das técnicas descritas na Seção 4.4.3.

minimizar o uso de óleo usando um lubrificador eletrostático coberto (ver Seção 4.14.16)

optimizar a folga ânodo-cátodo para processos electrolíticos (ver Secção 4.14.12)

optimizar o desempenho do rolo de condutores através do polimento (ver Secção 4.14.13)

use polidores de borda para remover a acumulação de metal formada na borda da tira. (Ver Secção 4.14.14)

use máscaras de borda para evitar derrubada quando aplique somente um lado (ver Seção 4.14.15).

5.2.13 - Placas de circuito impressas

5.2.12 - Bobine continúa - bobine de aço de grande escala

 Além das MTD genéricas descritas na Seção 5.1, todas as MTD relevantes para processos e produtos químicos aplicam-se ao revestimento em bobine de aço em grande escala. As seguintes MTD aplicam-se 

especificamente ao processamento da bobine:

usar controlo de processo em tempo real para assegurar a otimização constante do processo (ver Seção 4.1.5)

utilizar motores de elevada eficiência energética na substituição de motores ou em equipamentos, linhas ou instalações (ver Secção 4.4.1.3)

Utilizar rolos compressores para evitar o arrastar das soluções de processo ou evitar a diluição das soluções de processo por arrastamento da água de lavagem (ver Secção 4.6 e 4.14.5)

comutar a polaridade dos eléctrodos em processos de desengorduramento electrolítico e decapagem electrolítica a intervalos regulares (ver Secção 4.8.3)

recuperação da corrosão cáustica: é MTD recuperar a corrosão cáustica (ver Seção 4.11.5) se:

existe um elevado consumo de solução cáustica

não há utilização de qualquer aditivo para inibir a precipitação da alumina

a superfície gravada atingiu as especificações.

Enxaguamento em circuito fechado: Não é BAT para anodização usar um ciclo fechado de água enxaguada com troca iônica, uma vez que os produtos químicos removidos são de impacto e quantidade ambiental 

similares aos produtos químicos necessários para a regeneração

utilizar surfactantes isentos de PFOS.

remoção do resíduo de etch (estanho): coletar as águas de lavagem e concentrar separadamente. Precipitar o lodo rico em estanho e enviar para recuperação externa

eliminação de soluções gastas: muitas soluções contêm agentes complexantes, tais como os utilizados para:

imersão ou revestimento directo

processo de óxido preto ou marrom para camadas internas

É MTD avaliar e dispor deles de acordo com a Seção 4.15.10

para reduzir as emissões atmosféricas da aplicação da máscara de solda: use resinas de alto teor de sólidos e baixo teor de COV.

controlar as concentrações da solução reveladora

separar a resina desenvolvida do efluente, tal como por ultrafiltração

decapagem, em geral: Utilize as técnicas de arrastar e lavagens múltiplas descritas nas Secções 4.6 e 4.7.10. Alimentar a primeira água de enxaguamento na solução de decapagem.

corrosão ácida: Monitorizar a concentração de ácido e peróxido de hidrogénio regularmente e manter uma concentração óptima

corrosão alcalina: Monitorizar o nível de etanol e cobre regularmente e mantenher uma concentração ideal. Para a corrosão de amoníaco, regenerar a solução de gravação e recuperar o cobre conforme descrito

resistir à separação: Separar a resina do efluente por filtração, centrifugação ou ultrafiltração de acordo com o tamanho do fluxo

Além das MTD gerais descritas na Seção 5.1, qualquer MTD relevante para processos e produtos químicos se aplicam à produção de placas de circuito impresso (PCB). As seguintes MTD aplicam-se especificamente ao 

fabrico de PCB:

enxaguamento: quando enxaguar entre degraus, usar rolos compressores para reduzir drag-out, sprays e várias técnicas de enxágue descrito para outros processos

fabricação das camadas internas: Esta área está a mudar rapidamente, com avanços tecnológicos dirigindo especificações do cliente. Use técnicas com baixo impacto ambiental, como técnicas alternativas à ligação de 

óxidos

resistências secas: Quando se desenvolve resistência seca:

reduzir o arrasto por lavagem com solução de revelador fresco

otimizar a pulverização do desenvolvedor
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A.5.1.1. Não aplicável Não existe

A.5.1.1. a) Não aplicável Não existe

A.5.1.1. b) Não aplicável Não existe

A.5.1.1. c) Não aplicável Não existe

A.5.1.2. Não aplicável Não existe

A.5.1.2. a) Não aplicável Não existe

A.5.1.2. b) Não aplicável Não existe

A.5.1.2. b) i) Não aplicável Não existe

A.5.1.2. b) ii) Não aplicável Não existe

A.5.1.2. b) iii) Não aplicável Não existe

A.5.1.2. b) iv) Não aplicável Não existe

A.5.1.2. c) Não aplicável Não existe

A.5.1.2. b) i) Não aplicável Não existe

A.5.1.2. c) Não aplicável Não existe

A.5.1.2. c) i) Não aplicável Não existe

A.5.1.2. c) ii) Não aplicável Não existe

A.5.1.3. Não aplicável Não existe

A.5.1.3. a) Não aplicável Não existe

A.5.1.3. b) Não aplicável Não existe

A.5.1.3. c) Não aplicável Não existe

A.5.1.3. d) Não aplicável Não existe

A.5.1.3. d) i) Não aplicável Não existe

A.5.1.3. d) ii) Não aplicável Não existe

A.5.1.3. d) iii) Não aplicável Não existe

A.5.1.3. e) Não aplicável Não existe

A.5.1.3. f) Não aplicável Não existe

A.5.1.3. g) Não aplicável Não existe

A.5.1.3. h) Não aplicável Não existe

A.5.1.3. i) Não aplicável Não existe

A.5.1.4. Não aplicável Não existe

A.5.1.5. Não aplicável Não existe

A.5.1.6. Não aplicável Não existe

A.5.1.6. a) Não aplicável Não existe

A.5.1.6. b) Não aplicável Não existe

A.5.1.7. Não aplicável Não existe

Alterar a logística e o armazenamento intermédio de forma a alcançar uma taxa máxima de carregamento a quente, carregamento direto ou laminagem direta (depende dos esquemas de pridução e 
da qualidade dos produtos)

Para as novas instalações, adoptar vazamento quase definitivo e vazamento de biletes finos, desde que o produto a laminar possa ser produzido por esta técnica.

Para a remoção da calamina é MTD rastreiar o material de forma a reduzir o consumo de água e de energia.

No transporte de material laminado é MTD reduzir as perdas de energia indesejáveis através da instalação de caixas de bobinas e blindagens térmicas para as barras de transferência.

No trem de acabamento da lminagem é MTD:

Instalar sistemas de pulverização de água seguidos de um tratamento da água residual, no qual os sólidos (óxidos de ferro) são separados e recolhidos com vista ao reaproveitamento do respectivo 
teor de ferro.

Instalar sistemas de exaustão com tratamento do ar extraído por meio de filtros de mangas  e reciclagem das poeiras recolhidas.
Split-view relativa aos VEA a estabelecer para as partículas.

Nas operações de nivelamento e soldadura é MTD reduzir as emissões difusas através da instalação de câmpulas com extração e subsequente sistema de tratamento através de filtro de 
mangas.
Split-view relativa aos VEA a estabelecer para as partículas.

Escolha cuidadosa do combustível e implementação de sistemas de automatização e controlo para optimização da combustão nos fornos, de forma a permitir obter valores de emissão de SO2 

dentro das respetivas gamas de VEA:

gás natural: < 100 mg/Nm3

outros combustíveis gasosos e misturas gasosas: < 400 mg/Nm3

fuelóleo (< 1 % S): até 1700 mg/Nm3

Recuperar o calor presente nos efluentes gasosos através de:

        Pré-aquecer o material a ser alimentado ao forno

       Sistemas de queimadores equipados com regeneradores ou recuperadores

       Caldeira de recuperação ou de um sistema de arrefecimento para recuperação de calor (nos casos em que haja necessidade de vapor).

Instalar queimador de redução de NOx de segunda geração de forma a permitir obter valores de emissão associados de NOX  compreendidos entre 250 - 400 mg/Nm3 quando não existe pré-
aquecimento do ar

Limitar a temperatura de pré-aquecimento do ar de forma a reduzir as emissões de NOx:
Temperatura de pré-aquecimento do ar [ºC]          NOx [mg/Nm3]
100 - 200                                                                           < 400
300                                                                                     até 450
400                                                                                     até 600
500                                                                                     até 800
700                                                                                     até 1500
800                                                                                     até 2300
900                                                                                     até 3500
1000                                                                                   até 5300

Reduzir as perdas de calor nos produtos intermediários através da minimização do tempo de armazenagem e isolamento de chapas/ blocos / tarugos/ biletes (caixas térmicas ou coberturas 
térmicas), em função do layout de produção.

Para as máquinas de retificação:

Encapsular  as máquinas de retificação e instalar cabines dedicadas, equipadas com campânulas para recolher os efluentes gasosos da retificação manual e sistemas de tratamento das emissoes 
do ar através de filtro de mangas.

Armazenar separadamente a calamina/ limalha de ferro isenta de óleo das que contêm óleos de forma a facilitar a sua reutilização no processo metalúrgico.

Para  todos os processos de retificação de suerfícies:

Proceder ao tratamento e reutilização das águas geradas em todos os processos de retificação (separação de sólidos)

Reciclar internamente ou encaminhar para reciclagem no exterior calamina, limalhas e partículas.

Para os fornos de reaquecimento e de tratamento térmico é MTD:

Implementar,  na fase de conceção, as medidas descritas no capítulo A.4.1.3.1 para redução das emissões gasosas, especialmente NOx, e para reduzir o consumo de energia.

Evitar o excesso de ar e perdas de calor durante a operação de carga, através de medidas de operação (reduzir ao mínimo a abertura de portas necessária para carregamento) ou por meios 
estruturais (instalação de portas multi-segmentadas para um fecho mais eficiente).

Para o armazenamento e manuseamento de matérias-primas e auxiliares são MTD as seguintes técnicas:

Recolher derrames e purgas através de medidas adequadas, p.ex. drenagem e pontos de segurança

Proceder à separação dos óleos presentes nas águas de drenagem contaminadas e reutilização do óleo recuperado

Tratamento de águas residuais por tipologia em estações de tratamento de águas residuais.

Recolher separadamente  as limalhas/ escamas.

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

BREF - Processamento de Metais Ferrosos (FMP) | Data de adoção: 12/2001 | Versão: 30.07.2020

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

A.5. Laminagem

Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.

Para o tratamento mecânico de superfícies, como retificação e operações para garantia das especificações do material à entrada da laminagem é MTD:

Melhorar a qualidade da superfície dos materiais vazados para reduzir/ evitar a necessidade de realizar estas operações.

Para as máquinas de chanfragem mecânica:

Encapsular  as máquinas  e instalar sistema de tratamento de gases com filtro de mangas.
Split-view relativa aos VEA a estabelecer para as partículas.

Instalar um precipitador eletroestático quando não for possível instalar filtro de mangas devido à elevada humidade dos efluentes gasosos.
Split-view relativa aos VEA a estabelecer para as partículas.

    A.5.1 Laminagem a Quente
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A.5.1.8. Não aplicável Não existe

A.5.1.8. a) Não aplicável Não existe

A.5.1.8. b) Não aplicável Não existe

A.5.1.8. c) Não aplicável Não existe

A.5.1.8. d) Não aplicável Não existe

A.5.1.8. e) Não aplicável Não existe

A.5.1.8. f) Não aplicável Não existe

A.5.1.8. g) Não aplicável Não existe

A.5.1.8. h) Não aplicável Não existe

A.5.1.8. i) Não aplicável Não existe

A.5.1.8. j) Não aplicável Não existe

A.5.1.9. Não aplicável Não existe

A.5.1.10. Não aplicável Não existe

A.5.1.10. a) Não aplicável Não existe

A.5.1.10. b) Não aplicável Não existe

A.5.1.10. c) Não aplicável Não existe

A.5.1.10. d) Não aplicável Não existe

A.5.1.11. Não aplicável Não existe

A.5.1.11. a) Não aplicável Não existe

A.5.1.11. b) Não aplicável Não existe

A.5.1.11. c) Não aplicável Não existe

A.5.2.1 Não aplicável Não existe

A.5.2.1 a) Não aplicável Não existe

A.5.2.1 b) Não aplicável Não existe

A.5.2.2 Não aplicável Não existe

A.5.2.2 a) Não aplicável Não existe

A.5.2.2 b) Não aplicável Não existe

A.5.2.2 c) Não aplicável Não existe

A.5.2.2 d) Não aplicável Não existe

A.5.2.2 e) Não aplicável Não existe

A.5.2.2 f) Não aplicável Não existe

    A.5.2 Laminagem a frio

Proceder à recolha e tratamento da água de drenagem contaminada nos vários pontos de consumo (grupos hidráulicos), separação e aproveitamento da fracção de óleo – por exemplo, 
aproveitamento térmico por injecção no alto- forno. Tratamento subsequente da água separada quer na estação de tratamento de águas quer em instalações de preparação equipadas com 
ultrafiltração ou com um evaporador sob vácuo.

Caso sejam utilizados solventes orgânicos, devem preferir-se os solventes não-clorados.

Proceder à recolha da massa lubrificante retirada dos munhões dos cilindros e eliminação correcta da mesma – por exemplo, por incineração

Realizar o 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.

Eliminar os resíduos contendo óleo e massa lubrificante provenientes das mós – por exemplo, por incineração.

Depositar em aterros os resíduos minerais provenientes das mós e das mós já gastas

Realizar o tratamento dos líquidos de arrefecimento e das emulsões de corte para a separação de óleo/água. Proceder à eliminação correcta dos resíduos contendo óleo por exemplo, por 
incineração.

Realizar o 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

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

Reciclar os rolos desgastados que não forem adequados para recondicionamento no processo de produção de aço ou devolvê-los ao fornecedor.

Para as águas residuais / água de processamento contendo calamina e óleos é MTD:

Recirculação da calamina de laminagem recolhida no tratamento da água de forma a reintroduzi-la no processo metalúrgico (ver capítulo A.4.1.13.2). Em função do seu conteúdo de óleo, pode ser 
necessário tratamento adicional previamente à recirculação.

Minimizar o consumo de água e a descarga destes circuitos de refrigeração alcançando taxas de recirculação > 95 %.
(apresentar cálculos relativos à taxa de recirculação alcançada na instalação, com suporte dos dados de base e pressupostos considerados)

Instalar uma estação de tratamento de águas residuais destinadas a este tipo de efluente de forma a reduzir as emissoes recorrendo a uma combinação adequada de técnicas de tratamento 
descritas em pormenor nos capítulos A.4.1.12.2 e D.10.1 de forma a permitir obter valores de emissão dentro das seguintes gamas:
SST: < 20 mg/l
Óleos: < 5 mg/l
Fe: < 10 mg/l
Crtot: < 0,2 mg/l, geral
Crtot: < 0,5 mg/l, para aço inoxidável
Ni: < 0,2 mg/l, geral
Ni: < 0,5 mg/l, para aço inoxidável
Zn: < 2 mg/l

Proceder à desidratação dos resíduos /  lamas que contêm óleos de forma a permitir o seu aproveitamento térmico ou eliminação adequada.

Em toda a instalação e de forma a prevenir a contaminação por hidrocarbonetos é MTD:

Realizar inspecções periódicas preventivas e manutenção preventiva de vedações, juntas, bombas e tubagens.

Utilizar rolamentos e  vedantes para rolamentos de concepção moderna para os cilindros de trabalho e os cilindros de apoio, instalação de indicadores de fugas nas linhas de distribuição de 
lubrificantes (por exemplo, nos rolamentos hidrostáticos). 

Para as operações de arrefecimento é considerado MTD instalar sistemas separados de água de refrigeração a funcionar em circuito fechado.

As técnicas de operação e manutenção na Oficina da Laminagem (Roll-Shop) consideradas MTD são:

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

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:

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

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

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

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).

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

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:

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

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.

Realizar uma pré-decapagem através de processos eletrolíticos.
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A.5.2.3 Não aplicável Não existe

A.5.2.3 a) Não aplicável Não existe

A.5.2.3 b) Não aplicável Não existe

A.5.2.4 Não aplicável Não existe

A.5.2.5 Não aplicável Não existe

A.5.2.5 a) Não aplicável Não existe

A.5.2.5 b) Não aplicável Não existe

A.5.2.5 c) Não aplicável Não existe

A.5.2.6 Não aplicável Não existe

A.5.2.6 a) Não aplicável Não existe

A.5.2.6 b) Não aplicável Não existe

A.5.2.7 Não aplicável Não existe

A.5.2.7 a) Não aplicável Não existe

A.5.2.7 b) Não aplicável Não existe

A.5.2.7 c) Não aplicável Não existe

A.5.2.8 Não aplicável Não existe

A.5.2.9 Não aplicável Não existe

A.5.2.10 Não aplicável Não existe

A.5.2.10 a) Não aplicável Não existe

A.5.2.10 b) Não aplicável Não existe

A.5.2.11 Não aplicável Não existe

A.5.2.12 Não aplicável Não existe

A.5.2.12 a) Não aplicável Não existe

A.5.2.12 b) Não aplicável Não existe

A.5.2.12 c) Não aplicável Não existe

A.5.2.12 d) Não aplicável Não existe

A.5.2.13 Não aplicável Não existe

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

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 eliminators 

(separadores de gotículas), de forma a permitir obter valores de emissão de hidrocarbonetos dentro da seguinte gama de VEA: 5 - 15 mg/Nm3 (eficiência de tratamento > 90%).

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:

Partículas 20-50 mg/Nm3

HCl 20-30 mg/Nm3

SO2 50-100 mg/Nm3

CO 150 mg/Nm3

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:

H2SO4 5-10 mg/Nm3

SO2 8-20 mg/Nm3

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: 

Partículas < 10 mg/Nm3

HF < 2 mg/Nm3

NO2 < 200 mg/Nm3

água residual produzida 0,003-0,01 m3/t
outros outputs do processo mistura de óxidos

com processo de evaporação: 

HF < 2 mg/Nm3

NO2 < 100 mg/Nm3

outros outputs do processo bolo de filtração de metais sulfato

scrubbing com H2O2, ureia, etc.; ou

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

SCR.

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 .

com processo de recuperação do ácido livre (p.ex. através de permuta iónica ou eletrodiálise das correntes): 

água residual produzida 0,05-0,02 m3/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

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

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 seguintes gamas de VEA 

às MTD (NOx: 200-650 mg/Nm3 e HF: 2 - 7 mg/Nm3, com eficiência de redução de 70 - 80 %):

Para o sistema de emulsões, é considerado MTD a implementação das seguintes técnicas:

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

Monitorizar em contínuo a qualidade da emulsão.

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

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

Para processos com decapagem com HCl, é considerado MTD o seguinte:

Reutilizar HCl esgotado; ou
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A.5.2.14 Não aplicável Não existe

A.5.2.14 a) Não aplicável Não existe

A.5.2.14 b) Não aplicável Não existe

A.5.2.14 c) Não aplicável Não existe

A.5.2.15 Não aplicável Não existe

A.5.2.16 Não aplicável Não existe

A.5.2.17 Não aplicável Não existe

A.5.2.17 a) Não aplicável Não existe

A.5.2.17 b) Não aplicável Não existe

A.5.2.18 Não aplicável Não existe

A.5.2.18 a) Não aplicável Não existe

A.5.2.18 b) Não aplicável Não existe

A.5.2.19 Não aplicável Não existe

A.5.2.20 Não aplicável Não existe

A.5.2.21 Não aplicável Não existe

A.5.2.21 a) Não aplicável Não existe

A.5.2.21 b) Não aplicável Não existe

A.5.2.21 c) Não aplicável Não existe

A.5.2.21 d) Não aplicável Não existe

A.5.2.21 e) Não aplicável Não existe

A.5.2.21 f) Não aplicável Não existe

A.5.2.21 g) Não aplicável Não existe

A.5.2.21 h) Não aplicável Não existe

A.5.2.21 i) Não aplicável Não existe

A.5.2.21 j) Não aplicável Não existe

A.5.2.22 Não aplicável Não existe

em construção Não aplicável Não existe

B.5.1.1 Não aplicável Não existe

B.5.1.1 a) Não aplicável Não existe

B.5.1.1 b) Não aplicável Não existe

B.5.1.1 c) Não aplicável Não existe

B.5.1.1 d) Não aplicável Não existe

B.5.1.1 e) Não aplicável Não existe

B.5.1.2 Não aplicável Não existe

B.5.1.2 a) Não aplicável Não existe

B.5.1.2 b) Não aplicável Não existe

    A.5.3 Trefilagem

B.5 Galvanização contínua

     B.5.1 Galvanização de chapas

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

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

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

Desengoduramento em cascata.

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

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.

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

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

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.

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.

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

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

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.

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

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.

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

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

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.

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. 

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

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

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:

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

Lubrificação eletrostática.

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).

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

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/Nm3 (sem pre-aquecimento de ar, 3% de O2). São ainda VEA às MTD as seguintes gamas (para teor de O2 de 

referência de 3%):

Partículas: 10-20 mg/Nm3

SO2: 50-100 mg/Nm3

CO: 50-120 mg/Nm3

CO2: 180000-250000 mg/Nm3

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/Nm3

SO2: 60-100 mg/Nm3

NOx: 150-380 mg/Nm3

CO: 40-100 mg/Nm3

CO2: 200000-220000 mg/Nm3

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

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

Pre-aquecimento das bobines com gases residuais.

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

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.

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.

Ssitema de extração para captar os fumos de desengorduramento e aplicar tratamento ao ar extraído através da instalação de um scrubber.
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B.5.1.2 c) Não aplicável Não existe

B.5.1.2 d) Não aplicável Não existe

B.5.1.3 Não aplicável Não existe

B.5.1.4 Não aplicável Não existe

B.5.1.4 a) Não aplicável Não existe

B.5.1.4 b) Não aplicável Não existe

B.5.1.5 Não aplicável Não existe

B.5.1.5 a) Não aplicável Não existe

B.5.1.5 b) Não aplicável Não existe

B.5.1.6 Não aplicável Não existe

B.5.1.6 a) Não aplicável Não existe

B.5.1.6 b) Não aplicável Não existe

B.5.1.6 c) Não aplicável Não existe

B.5.1.6 d) Não aplicável Não existe

B.5.1.6 e) Não aplicável Não existe

B.5.1.7 Não aplicável Não existe

B.5.1.8 Não aplicável Não existe

em construção Não aplicável Não existe

em construção Não aplicável Não existe

em construção Não aplicável Não existe

C.5.1

C.5.1 a) Sim Existência de banhos de desengorduramento

C.5.1 b) Sim Procedimento de agitação manual

C.5.1 c) Sim Remoção periodica de lamas

C.5.1 d) Não Instalada MTD anterior

C.5.2 Não Restrições do processo produtivo. Sem medida alternativa. 

C.5.3 Não Em Portugal não é possivel externamente e internamente não é rentável. Sem medida alternativa. 

C.5.4

C.5.4 a) Não
É feita a monitorização dos parametros. No entanto, a operação nestes limites não é desejada devido a necessidades de 
produtividade. Medida alternativa, MTD seguinte. 

C.5.4 b) Sim Extraçao e tratamento em lavador de gases. 

C.5.4 c) Sim Uso de inibidores de decapagem na formulação de banhos. 

C.5.4 d) Não Em Portugal não é possivel externamente e internamente não é rentável. Sem medida alternativa. 

C.5.4 e) Não Custo elevado. Sem medida alternativa. 

C.5.4 f) Não Em Portugal não é possivel externamente e internamente não é rentável. Sem medida alternativa. 

C.5.5

C.5.5 a) Sim Lavagem estatica.

C.5.5 b) Sim Utilizada para reposição de níveis e elaboração de novos banhos de decapagem 

C.5.5 c) Sim Utilizada para reposição de níveis e elaboração de novos banhos de decapagem 

C.5.6 Sim Regeneração com H2O2 e NH3

C.5.7

C.5.7 a) Sim Encapasulamento, extração e tratamento em filtro de mangas

C.5.7 b) Não Em Portugal não é possivel externamente e internamente não é rentável. Sem medida alternativa. 

C.5.8 Sim Calor recuperado para aquecimento de banhos

C.5.9

C.5.9 a) Sim Armazenamento separado

C.5.9 b) Sim Armazenamento protegido

C.5.9 c) Sim Reciclagem

C.5 Galvanização descontínua

    B.5.2 Aluminizing of Sheet

    B.5.3 Lead-Tin Coating of Sheet

    B.5.4 Galvanização de Fio

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

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).

Utilização de rolos compressores.

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

Realizar lubrificação eletrostática.

Para reduzir as emissões da fosfatação e da passivação/cromatação, é considerado MTD a implementação das seguintes técnicas:

Banhos de processamento cobertos

Tratamento e reutilização da solução de fosfatação.

Tratamento e reutilização da solução de passivação.

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

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.

Sistemas de queima equipados com regeneradores ou recuperadores.

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:

Cobrir a máquina de lubrificar bandas. Ou

Pré-aquecimento das bandas.

Produção de vapor para recuperar o calor dos gases residuais.

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 
reciclagemexterna em industrias de metais não ferrosos.

 Implementar as seguintes técnicas em operações de desengorduramento em galvanização descontínua

Instalação de uma etapa de desengorduramento a não ser que os materiais se encontrem totalmente sem gorduras, o que é raro acontecer no material a galvazanizar.

Optimizar a eficiencia da operação do banho de desengorduramento, por exemplo com agitação.

Utilizar soluções de limpeza do banho de desengorduramento para prolongar a vida útil do banho (p.ex. skimmin , centrifugação, etc.) e recirculação. Reutilizar as lamas oleosas, p.ex. termicamente. 
(detalhar na coluna Descrição do modo de implementação).

Utilizar desengorduramento biológico, com bactérias, com limpeza no local (remoção da gordura e óleos da solução desengordurante).

Operar as etapas de decapagem e de stripping em separado e reutilizar o banho esgotado da etapa stripping (no exterior ou no interior, p.ex, para recuperar o agente da fluxagem).

Se não for possível separar a decapagem do stripping, proceder à reutilização externa da mistura dos ácidos para a produção do fluxagem.

 Implementar as seguintes técnicas na etapa de decapagem com HCl:

Realizar a monitorização rigorosa da temperatura do banho e dos parâmetros de concentração: e operar dentro dos limites indicados na Parte D/ Capítulo D.5.1 'Open Pickling Bath Operation' 

(incluir detalhe sobre os aspetos indicados no mencionado capítulo do BREF FMP na coluna Descrição do modo de implementação ).

Se a operação fora da faixa operacional dada em D.5.1 é desejada, por ex. se forem utilizados banhos de HCl aquecidos ou mais concentrados, a instalação de uma unidade de extracção e o 
tratamento do ar de extracção (por exemplo, lavagem) são considerados MTD. Os valores de emissão associados para o HCl é de 2 - 30 mg / Nm³.

Controlar com especial atenção o efeito da decapagem do banho e utilizar inibidores de decapagem para evitar o excesso de decapagem.

Recuperar a fração de ácidos livre da solução esgotada da decapagem ou Regenerar no exterior a solução esgotada da decapagem. (especificar na coluna Descrição do modo de implementação ).

Remover o Zinco presente nos ácidos.

Utilizar a solução esgotada da decagem para produção do banho da fluxagem.

Implementar as seguintes técnicas na etapa de lavagem:

Lavegem estática ou lavagem em cascata (especificar na coluna Descrição do modo de implementação ).

Reutilizar a água de lavagem para reabastecer banhos de etapas anteriores do processo (especificar quais na coluna Descrição do modo de implementação ).

Operar sem produção de águas residuais (águas residuais podem ser geradas em casos excecionais, sendo necessário realizar tratamentodas águas residuais).

Regenerar o banho de fluxo (interna ou externamente).

Implementar as seguintes técnicas na operação de imersão a quente:

Canalizar as emissões de imersão a quente através do encapsulamento da tina ou por extração adequada seguida de sistema de tratamento para redução das partículas (p.ex. filtro de mangas ou 

lavadores de gases por via húmida), com os valores de emissão associados para partículas < 5 mg/Nm3.

Reutilização interna ou externa de partículas recolhidas para a produção de fluxo, apenas nos casos de fluidos livres de dioxinas (i.e. de processos onde não ocorra a galvanização de peças que 
possam estar mal desengorduradas).

Recuperar calor por transferência dos gases de combustão das caldeiras de galvanização para água quente em outras partes da instalação ou para o ar ou para a secagem.

Implementar para todos os resíduos contendo Zinco (escória, cinzas, etc.) as seguintes medidas:

Armazenamento separado.

Armazenamento protegido da chuva e do vento.

Reutilizar na indústria de metais não-ferrosos ou outros sectores de atividade para recuperar as substâncias valiosas.
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D.1.1 Sim MTD seguinte

D.1.2 Não Queimadores recuperativos

D.2.1 Sim Implementado em projeto

D.2.2 Sim Implementado em projeto

D.2.3 Sim Implementado em projeto

D.2.4 Não Sistema implementado é eficaz

D.2.5 Não Sistema implementado é eficaz

D.3.1 Não aplicável Não existe

D.3.2 Não aplicável Não existe

D.3.3 Não aplicável Não existe

D.4.1 Não aplicável Não existe

D.4.2 Não aplicável Não existe

D.4.3 Não aplicável Não existe

D.4.4 Não aplicável Não existe

D.4.5 Não aplicável Não existe

D.4.6 Não aplicável Não existe

D.5.1 Sim Os parametros são controlados

D.5.2 Sim Os parametros são controlados

D.5.3 Sim Lavadores de gases e retentores de gotas

D.5.4 Sim Lavadores de gases e retentores de gotas

D.5.5 Não Não existe

D.5.6 Não Não existe

D.5.7 Não Não existe

D.5.8 Não aplicável Não existe

D.5.9 Não Processos economicamente não viáveis

D.5.10 Não Processos economicamente não viáveis

D.5.11 Não Processos economicamente não viáveis

Sim Banhos aquecidos com a recuperação do calor do forno e com caldeira

D.7.1 Sim Regeneração com H2O2 e NH3

D.7.2 Não Não existe

D.8.1 Sim Existência de banhos de lavagem

D.8.2 Não Águas reutilizadas no processo

D.9.1 Não aplicável Não existe

D.9.2 Não aplicável Não existe

D Técnicas Comuns a diversos subsectores: a serem consideradas em mais do que um subsector (ver BREF)

    D.1 Fornos / Fornalhas: Eficiência térmica (aplicação a todas as atividades produtivas acima elencadas)

Implementar queimadores regenerativos

Implementar queimadores recuperativos e recuperadores

D.2 Fornos / Fornalhas: medidas para redução de NOx
Implementar queimadores com baixas emissões de NOx

Limitar a temperatura de pré-quecimento

Recirculação extena de gases de combustão

Redução catalítca selectiva

Redução não catalítca selectiva

D.3 Emulsões oleosas
Limpar e reutilizar a emulsão

Proceder ao tratamento da emulsão utilizada / separar a emulsão

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
Implementar banhos de desengorduramento em cascata

Realizar um pré-desengorduramento com água quente.

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

Proceder ao tratamento do banho esgotado de desengorduramento

Proceder ao tratamento d as águas residuais alcalinas

Captar os fumos de desengorduramento e implementar tratamento adequado.

D.5  Decapagem
Operar os banhos de decapagem com controlo dos parâmetros: temperatura, concentração

Controlar das emissões da decapagem e sua captação

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

Decapagem com HCl

Decapagem com H2SO4

Decapagem electrolítica

Decapagem com mistura de ácidos

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 )

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

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

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

Reutilizar no exterior os banhos esgostados de fluxagem

Sistemas de arrefecimento e tratamento das águas de arrefecimento

D.8 Lavagem
Utilizar banhos eficientes (múltiplos) de lavagem com água

Proceder ao tratamento da água dos banhos de lavagem

D.9 Águas de Processo e tratamento de águas residuais
Proceder ao tratamento de águas óleosas e águas residuais de processo (se aplicável, especificar a técnica utilizada na coluna Descrição do modo de implementação )



Processo n.º: 450.10.02.02.013546.2018.RH2

Utilização n.º: A011506.2018.RH2

Início: 2018/07/31

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00034282

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 500363790

Nome/Denominação Social* Irmãos Silvas, S.A.

Idioma Português

Morada* Maganha - Santiago de Bougado Apartado 206

Localidade* Santiago de Bougado

Código Postal 4486-909

Concelho* Trofa

Telefones 252400520

Fax 252400521

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação Furo 2

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Maganha

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Ave / Trofa / Bougado (Santiago)

Longitude -8.61099

Latitude 41.33841

Região Hidrográfica Cávado, Ave e Leça

Bacia Hidrográfica Ave

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:

Método Rotopercussão

Profundidade (m) 159.0

Diâmetro máximo (mm) 216.0

Profundidade do sistema de extração (m) 130.0

Revestimento:
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Tipo PVC

Diâmetro máximo da coluna (mm) 140.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 3.0

Caudal máximo instântaneo (l/s) 1.300

Volume máximo anual (m3) 7200.0

Mês de maior consumo agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

1500

Finalidades

Rega

Área total a regar (ha) 0.9000

Área atual a regar (ha) 0.9000

Área a regar no horizonte de projeto (ha)

Vai ser promovido tratamento à água captada |_|

Outras origens de água para rega Não existe

Tipo de tratamento

Finalidade da rega

Finalidade da rega

Espaços verdes

Especificação das culturas

Tipo de cultura Tipo de rega

Jardins e relvado Outro

Atividade Industrial

Tipo de indústria Fabricação de estruturas de construções metálicas

CAE Principal 25110 : Fabricação de estruturas de construções metálicas

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,
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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 16.º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.

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.

Condições Específicas

1ª O titular obriga-se a utilizar um sistema de medida que permita conhecer os volumes de água extraídos mensalmente, através de um
sistema de registo (contador) ou por medição indireta, devendo enviar à entidade licenciadora os resultados com o formato definido
no Anexo.

Outras Condições

1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água
Subterrânea emitida com o código A009779.2018.RH2.

2ª A captação será exclusivamente utilizada para Rega e Atividade Industrial no local supra indicado, fim que não pode ser alterado
sem prévia autorização da entidade licenciadora.

3ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 1500 (m3)

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.
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O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.013549.2018.RH2

Utilização n.º: A011507.2018.RH2

Início: 2018/07/31

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00034282

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 500363790

Nome/Denominação Social* Irmãos Silvas, S.A.

Idioma Português

Morada* Maganha - Santiago de Bougado Apartado 206

Localidade* Santiago de Bougado

Código Postal 4486-909

Concelho* Trofa

Telefones 252400520

Fax 252400521

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação Furo 3

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Maganha

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Ave / Trofa / Bougado (Santiago)

Longitude -8.61028

Latitude 41.33878

Região Hidrográfica Cávado, Ave e Leça

Bacia Hidrográfica Ave

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:

Método Rotopercussão

Profundidade (m) 152.0

Diâmetro máximo (mm) 267.0

Profundidade do sistema de extração (m) 134.0

Revestimento:
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Tipo PVC

Diâmetro máximo da coluna (mm) 140.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 3.0

Caudal máximo instântaneo (l/s) 1.300

Volume máximo anual (m3) 12000.0

Mês de maior consumo agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

2500

Finalidades

Rega

Área total a regar (ha) 0.9000

Área atual a regar (ha) 0.9000

Área a regar no horizonte de projeto (ha)

Vai ser promovido tratamento à água captada |_|

Outras origens de água para rega Não existe

Tipo de tratamento

Finalidade da rega

Finalidade da rega

Espaços verdes

Especificação das culturas

Tipo de cultura Tipo de rega

Jardins e relvado Outro

Atividade Industrial

Tipo de indústria Fabricação de estruturas de construções metálicas

CAE Principal 25110 : Fabricação de estruturas de construções metálicas

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,
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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 16.º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.

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.

Outras Condições

1ª A captação será exclusivamente utilizada para Rega e Atividade Industrial no local supra indicado, fim que não pode ser alterado
sem prévia autorização da entidade licenciadora.

2ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 2500 (m3)

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 presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.04.01.003651.2021.RH2

Utilização n.º: L004721.2021.RH2

Início: 2021/03/10

Validade: 2026/03/09

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais

Identificação

Código APA APA00034282

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 500363790

Nome/Denominação Social* Metalogalva - Irmãos Silvas, S.A.

Idioma Português

Morada* Maganha - Santiago de Bougado Apartado 206

Localidade* Santiago de Bougado

Código Postal 4486-909

Concelho* Trofa

Telefones 252400520

Fax 252400521

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Caracterização do(s) tratamento(s)

Designação Separador de hidrocarbonetos

Nível de tratamento implementado Apropriado

Caudal Máximo descarga 6.99 m3/mês

Nut III – Concelho – Freguesia Ave / Trofa / Bougado (São Martinho e Santiago)

Longitude -8.611663

Latitude 41.338722

Ano de arranque 2019

População servida (e.p.) 0

Caracterização da rejeição

Origem das águas residuais

Outras

Características do Afluente Bruto

Volume Máximo mensal 1.0 (m3)

CBO5 100.0 (mg/L O2)

CQO 800.0 (mg/L O2)

N 15.0 (mg/L N)

P 10.0 (mg/L P)

Designação da rejeição Separador de hidrocarbonetos

Meio Recetor Solo
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Sistema de Descarga Vala

Nut III – Concelho – Freguesia Ave / Trofa / Bougado (São Martinho e Santiago)

Longitude -8.611684

Latitude 41.338694

Região Hidrográfica Cávado, Ave e Leça

Bacia Hidrográfica Ave

Sub-Bacia Hidrográfica PT02AVE0130 :: Rio Ave

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Massa de água PTA0X2RH2_ZV2006 :: MACIÇO ANTIGO INDIFERENCIADO DA BACIA DO AVE

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

Bom

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.

2/6 -
L004721.2021.RH2



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 Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de
descarga supra mencionada.

2ª 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.

3ª O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.

4ª A descarga das águas residuais no solo não deve provocar alteração da qualidade das águas subterrâneas, ficando assim
condicionada à natureza do terreno de infiltração, às suas condições de permeabilidade e à altura do nível freático bem como a
outros possíveis fatores decorrentes da necessidade de preservação do ambiente e de defesa da saúde pública, ficando a entidade
gestora do sistema responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção da situação a ocorrer.

5ª O sistema complementar de infiltração deve situar-se a uma distância mínima de forma a não interferir com qualquer poço, furo,
mina, nascente ou similar, existente no local.

6ª O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.

7ª 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.

8ª 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.

9ª 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.

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 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 2000,00 € 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).

2ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva
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conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das
amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.

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

Óleos Minerais (mg/L) 15 a)

Sólidos Suspensos Totais (mg/L) 60 a)

pH (Escala de Sörensen) 6-9 a)

Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) 150 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

Os resultados do programa de autocontrolo qualitativa e quantitativo serão enviados à entidade licenciadora, em formato digital, para o
endereço eletrónico arhn.trh@apambiente.pt, até ao dia 15 do mês seguinte ao trimestre a que respeitam as medições ou serão
reportados no Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente (SILiAmb), que pode ser acedido em https://siliamb.apambiente.pt.

Monitorização dos parâmetros CBO5, Azoto total e Fósforo total para efeitos do cálculo da TRH do Dec-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.

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.

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:

Medidor de caudal ou estimativa

Local de
amostragem

Parâmetro 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.

Semestral Composta (i)

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.

Semestral Composta (i)

Saída Carência Bioquímica de Metodologia aplicável em conformidade com o Semestral Composta (i)
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Oxigénio (mg/L O2) 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.

Saída Sólidos Suspensos 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.

Semestral Composta (i)

Saída 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.

Semestral Composta (i)

Saída 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.

Semestral Composta (i)

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.

Semestral Composta (i)

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..

Administradora Regional da ARH Norte

Inês Alexandra Gomes da Costa Andrade
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Localização e caracterização da obra

Peças desenhadas com a localização da obra
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Fluxogramas do Processo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Fluxograma detalhado do processo da unidade de galvanização de peças de grande e 
médio porte (Capacidade instalada 10 t/h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

Resíduos 

 

Emissões gasosas 

 

Ruído 

Galvanização 

(10 t/hora, 55 m3, ≈ 450ºC) 
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(Aquecido) 
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(50ºC) 

Ácido clorídrico 
(HCl a 22%) 

Cloreto de zinco 
Cloreto de amónio 

Zinco 
Liga zinco-alumínio 

Liga zinco-níquel 
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de Zinco (cinzas) 
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Figura 2 – Fluxograma detalhado do processo da unidade de galvanização com centrifugação, 
peças pequenas dimensões (Capacidade instalada 1 t/h). 

 

 

 

Legenda: 
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Figura 3 – Fluxograma detalhado dos processos de pintura (pintura eletrostática 3750 kg/h)  

 

Legenda: 
 

Resíduos 
 

Emissões gasosas 
 

Ruído 

Desengorduramento 
(Aquecido) 

Lavagens 

Tratamento 
nanotecnológico 

Forno de secagem 
(100-160ºC) 

Pintura eletrostática 
(pulverização em cabine) 

Lavagem 
 

Forno de polimerização 
(200ºC) 

Tintas em pó 

Gardo TP10917 

Gardoclean S5107 

Rebarbagem / Limagem/ 
Unidade decapagem 

mecânica 

Pintura líquida 
(cabines de pintura) 

Tintas e diluentes 

Seleção/Embalagem 

Expedição 


