LICENÇA AMBIENTAL
LA nº 695/0.0/2017
Nos termos da legislação relativa às Emissões Industriais é concedida a Licença Ambiental ao
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ZINCONORTE – METALOMECÂNICA E GALVANIZAÇÃO, S.A.
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Fabrico de estruturas metálicas e galvanização por imersão a quente
incluída nas categorias 2.3 c) e 2.6 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto,
e classificada com a CAERev.3 principal n.º 25110 – Fabricação de estruturas de construção
metálicas, de acordo com as condições fixadas no presente documento.
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1. Condições Gerais
A presente Licença Ambiental (LA) é emitida ao abrigo do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de Agosto
e Declaração de Retificação nº 45-A/2013 de 29 de Outubro, relativo ao Regime de Emissões
Industriais (REI), aplicável à Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP), aplicando-se à
instalação, no seu todo.
A atividade PCIP realizada na instalação deve ser explorada e mantida de acordo com o projeto
aprovado e com as condições estabelecidas nesta LA.
O projeto encontra-se sujeito ao cumprimento das condições impostas na Declaração de Impacte
Ambiental (DIA), emitida para o projeto “Unidade Industrial da Zinconorte – Metalomecânica e
Galvanização”, e exarada pela Diretora de Serviços do Ambiente da CCDR - Norte, em 25 de agosto
de 2016.
Esta LA será reajustada aos limites e condições sobre Prevenção e Controlo Integrados da Poluição
sempre que a APA entenda por necessário. É conveniente que o operador consulte regularmente a
página da APA, www.apambiente.pt, para acompanhamento dos vários aspetos relacionados com
este assunto.
Em caso da ocorrência de acidente com origem na operação da instalação deverá ser efetuado o
previsto no ponto 4 desta Licença.
O operador deverá garantir o cumprimento dos valores limite de emissão (VLE), fixados na presente
LA, cujo grau de exigência mínimo permitido consta das disposições legais e regulamentares
ambientais em vigor. Caso venham a ser estabelecidos, através de legislação nacional ou europeia,
VLE mais restritivos que os agora definidos, deverá ser garantida a adaptação a estes novos VLE,
dentro dos prazos legalmente previstos, sobrepondo-se esses VLE aos atualmente definidos.
O Anexo I apresenta uma descrição sumária das atividades desenvolvidas na instalação.
1.1 – Identificação e Localização
1.1.1 – Identificação da instalação
Quadro 1 - Dados de identificação
Operador

ZINCONORTE – METALOMECÂNICA E GALVANIZAÇÃO, S.A.

Instalação

ZINCONORTE – METALOMECÂNICA E GALVANIZAÇÃO, S.A.

NIPC

502 198 788

Morada

Rua Comendador
4485 – 394 Vila do Conde

1.1.2 – Localização da instalação
Quadro 2 - Características e localização geográfica
Coordenadas do ponto médio da instalação (Latitude; Longitude)

156 550; 485 975

Tipo de localização da instalação

Áreas (m2)

Área total

18 319

Área coberta

6 450

Área impermeabilizada não coberta

6 990

Área não impermeabilizada e não coberta

4 879
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1.2 – Atividades desenvolvidas na instalação
Quadro 3 - Atividades desenvolvidas na instalação
Atividade
Económica

CAErev. 3

Designação CAE

Categoria PCIP

Capacidade
Instalada

Principal

25110

Fabricação de estruturas de construção
metálicas

-

3000 t/mês

Secundária

25610

Tratamento e revestimento de metais

2.3 c)1

6 t/hora

2.62

238 m3

1.3 – Articulação com outros regimes jurídicos
Quadro 4 - Regimes jurídicos aplicáveis à atividade desenvolvida pela instalação
Regime jurídico

Identificação do documento

Decreto-Lei n.º 127/2008, de 21 de julho

PRTR

Observações
Categoria principal 2.c) iii)
Categoria secundária 2 f)

Em matéria de legislação ambiental, a instalação poderá apresentar ainda enquadramento no âmbito
de outros diplomas ainda que não referidos na LA.
1.4 – Validade
Esta Licença Ambiental é válida por um período de 8 anos, exceto se ocorrer durante o seu prazo de
vigência, alguma das situações previstas no artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto,
e Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro, que motive a sua renovação.
O pedido de renovação ou alteração terá de incluir todas as alterações de exploração que não
constem da atual Licença Ambiental, seguindo os prazos e procedimentos legalmente previstos na
legislação em vigor à data.
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 22.º do REI, a ausência de atividade de uma instalação, por
motivo imputável ao operador, por período igual ou superior a três anos determina a caducidade da
presente LA.

2. Condições Operacionais de exploração
2.1 – Gestão de Recursos e Utilidades
2.1.1 – Matérias-primas

A instalação utiliza como matérias-primas bobines, chapas, perfis de grandes dimensões e perfis de
dimensões reduzidas. São também utilizados consumíveis de soldadura e outras matérias
subsidiárias.
Para a galvanização são rececionadas estruturas metálicas de clientes externos, ou do setor de
construções metálicas, bem como o zinco, fluxo (mistura de cloreto de zinco e clorato de amónia) e
ácido clorídrico, entre outros, usados no processo.

1 Processamento de metais ferrosos por aplicação de revestimentos protetores de metal em fusão com uma capacidade de
tratamento superior a 2 t de aço bruto por hora.
2 Tratamento de superfície de metais ou matérias plásticas que utilizem um processo eletrolítico ou químico, quando o
volume das cubas utilizadas no tratamento realizado for superior a 30 m3.
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2.1.2 – Águas de abastecimento
2.1.2.1 – Abastecimento e captações

A água proveniente do furo de captação de água subterrânea (AC1), é utilizada para fins domésticos
e para o processo industrial. O furo está licenciado através do título de recursos hídricos
A005175.2016.RH2, o qual se encontra no Anexo II desta LA.
Quadro 5 - Pontos de captação de água
Código

Tipo

Finalidade

Título de Utilização dos Recursos Hídricos

AC1

Captação
subterrânea

Domésticos e Industriais

TURH de captação A005175.2016.RH2

2.1.3 – Energia
Quadro 6 - Consumos de Energia
Tipo de
combustível

Consumo anual

Armazenamento
(m3)

Consumo
TEP(2)/ano

Destino/Utilização

Energia Elétrica

939 000 kWh

-

202

Geral

Gás Natural

210 t

-

226

Forno de galvanização e
queimador do filtro de mangas

Gasóleo

8000 L

1000L

7

Empilhadores

O operador deverá avaliar se a instalação passa a estar abrangida pelo Decreto-Lei n.º 68-A/2015, de
30 de abril.
Qualquer alteração de combustível tem de ser previamente participada à APA.

2.2 – Emissões
O operador deve realizar as amostragens, medições e análises de acordo com o mencionado nesta
licença e especificações constantes nos pontos seguintes. Todas as análises referentes ao controlo
das emissões devem preferencialmente ser efetuadas por laboratórios acreditados.
O operador deve assegurar o acesso permanente e em segurança aos pontos de amostragem e de
monitorização.
O equipamento de monitorização e de análise deve ser operado de modo a que a monitorização
reflita com precisão as emissões e as descargas, respeitando os respetivos programas de calibração e
de manutenção.
O operador deve elaborar um plano de manutenção dos sistemas de retenção, drenagem,
tratamento e controlo de emissões existentes na instalação que permita mantê-los a um nível de
eficiência elevado, incluindo indicação sobre a periodicidade das operações realizadas e detalhe dos
respetivos procedimentos.
2.2.1 – Emissões para o ar

2.2.1.1 – Pontos de Emissão
Emissões Pontuais
Existem na instalação cinco fontes de emissão pontual conforme descrito no Quadro 7.

Página 7 de 33

LA n.º
695

Ren.
0

Subs.
0

Ano
2017

Quadro 7 - Caracterização das fontes de emissão pontual
Atividade/
/Processo

Equipamento

FF1

Decapagem

FF2

Altura
total 3

Potência
(kW)

Equipamentos de tratamento fim
de linha

Tinas de decapagem

-

Lavador de gases

13,3

Decapagem

Tinas de decapagem

-

Lavador de gases

13,3

FF3

Decapagem

Tinas de decapagem

-

Lavador de gases

13,3

FF4

Galvanização

Queimadores (gás
natural) do forno de
galvanização

1163

-

15,6

Galvanização

Tina de galvanização e
queimador (350kW gás
natural) do filtro de
mangas

350

Filtro de mangas

15,25

Código

FF5

(m)

As chaminés da instalação deverão também dar cumprimento às normas relativas à construção de
chaminés de acordo com o disposto nos nos 1 e 2 do Artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de
abril, e a secção de amostragem deverá apresentar pontos de amostragem com orifício normalizado,
de acordo com o estabelecido na Norma Portuguesa NP 2167:2007 Ed.2, relativa às condições a
cumprir na “Secção de amostragem e plataforma para chaminés ou condutas circulares de eixo
vertical”.
Emissões Difusas
As fontes de emissões difusas, associadas ao processo produtivo, identificadas pelo operador são as
seguintes:
• Soldadura;
• Retoques com sprays de zinco.
De forma a minimizar as emissões, a ZINCONORTE tem adotadas diversas medidas para controlar a
quantidade e a perigosidade das mesmas, destacando-se as seguintes:
• Limitação do acesso aos produtos químicos;
• Registo e avaliação dos consumos de produtos químicos;
• Controlo das condições de operação (temperatura, pH e concentração) dos banhos de
tratamento de superfícies, em particular da decapagem (As emissões dos banhos de
decapagem são encaminhadas para as FF1, FF2 e FF3);
• Realização da decapagem mecânica em câmara fechada, dotada de sistema de aspiração e
recuperação da granalha;
• A tina de galvanização está dotada de uma campânula, de um ventilador e de um filtro de
mangas para captação e filtragem dos fumos e poeiras resultantes do processo.
Adicionalmente, a configuração da campânula protege os trabalhadores das eventuais
projeções de zinco em fusão (As emissões são captadas para a FF5).
2.2.1.2 – Monitorização
O controlo da emissão de gases deverá ser efetuado de acordo com o especificado nos Quadros 8 e
10 desta licença.

3

Altura da chaminé, correspondente à distância, medida na vertical, entre o topo da chaminé e o solo, declarado no
processo de licenciamento ambiental.
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Quadro 8 - Condições de monitorização associadas às Fontes FF1, FF2 e FF3.
Parâmetro

VLE4 (mg/m3N)

Frequência da
monitorização5

Partículas (PTS)

1506

2 vezes por ano

Compostos inorgânicos clorados, expressos
em Cl-

306

2 vezes por ano

Quadro 9 - Condições de monitorização associadas à Fonte FF4.
Parâmetro

VLE4 (mg/m3N)

Frequência da
monitorização5

Partículas (PTS)

1506

2 vezes por ano

Monóxido de Carbono (CO)

-

2 vezes por ano

Dióxido de Enxofre (SO2)

5006

2 vezes por ano

Óxidos de azoto (NOx) expressos em NO2

5006

2 vezes por ano

Compostos Orgânicos Voláteis expressos
em C

2006

2 vezes por ano

Quadro 10 - Condições de monitorização associadas à Fonte FF5.
Parâmetro

VLE4 (mg/m3N)

Frequência da
monitorização5

Partículas (PTS)

57

2 vezes por ano

Monóxido de Carbono (CO)

-

2 vezes por ano

Óxidos de azoto (NOx) expressos em NO2

5006

2 vezes por ano

Compostos Orgânicos Voláteis expressos
em C

2006

2 vezes por ano

Compostos inorgânicos clorados, expressos
em Cl-

306

2 vezes por ano

Metais I8

0,26

2 vezes por ano

II9

16

2 vezes por ano

Metais III10

56

2 vezes por ano

Metais

A comunicação dos resultados da monitorização deve ser realizada de acordo com o previsto no
Artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril.
Se for verificada alguma situação de incumprimento nas avaliações efetuadas devem ser de imediato
adotadas medidas corretivas adequadas, após as quais deverá ser efetuada uma nova avaliação da
conformidade. Deve ainda ser cumprido o estipulado no ponto 4 (Gestão de situações de
emergência).

4

Os valores limite de emissão (VLE) dos poluentes atmosféricos são expressos em mg/Nm3, referidos às condições normalizadas de
pressão (101,3 kPa), temperatura (273,15 K) e gás seco. Os VLE referem-se ao teor de O2 efetivamente medido, desde que dentro da
gama de valores expectável para o processo em causa, e gás seco nos efluentes.
5

Para os poluentes com monitorização efetuada duas vezes em cada ano civil, esta deverá ter um intervalo mínimo de dois meses entre as
medições. Após um período mínimo de 12 meses, caso exista um histórico de dados de emissão, obtidos por medição, que evidencie o
cumprimento das disposições do n.º 4 do art. 19º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, então a monitorização desta fonte, para os
poluentes nessa situação poderá passar a ser realizada com uma frequência de “uma vez de 3 em 3 anos”. Nas situações de monitorização
a efetuar 1 vez de 3 em 3 anos, caso se verifique um aumento dos caudais mássicos dos poluentes emitidos para valores superiores aos
limiares mássicos mínimos constantes da Portaria n.º 80/2006, de 23 de Janeiro, ou caso sejam alteradas as condições de funcionamento,
deverá a frequência de monitorização passar, desde logo, a duas vezes por ano.
6 Valor

limite de emissão retirado da Portaria nº675/2009 de 23 de junho.
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Em termos gerais, todos os equipamentos de monitorização, de medição ou amostragem, deverão
ser operados, calibrados e mantidos, de acordo com as recomendações expressas pelos respetivos
fabricantes nos respetivos manuais de operação.
No que se refere aos equipamentos de monitorização das emissões para a atmosfera, os mesmos
deverão ser submetidos a um controlo metrológico de acordo com o disposto no Artigo 28.º do
Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril. Uma cópia das fichas técnicas atualizadas da realização das
operações de verificação/calibração com a indicação dos procedimentos utilizados para assegurar a
rastreabilidade e exatidão dos resultados das medições, deverá ser integrada no RAA.
Na determinação de parâmetros e poluentes atmosféricos emitidos por fontes pontuais, a medição,
recolha e análise das emissões deverão ser efetuadas recorrendo normas europeias (CEN) ou
nacionais, sempre que disponíveis.
Deverá ainda ser dado cumprimento, às disposições constantes no n.º 4 do Artigo 23.º e no n.º 3 do
Artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril.
2.2.2 – Emissões de Águas Residuais e Pluviais
2.2.2.1 – Sistemas de drenagem

Os efluentes domésticos são descarregados, após decantação, no rio Ave, através do ponto de
descarga EH1. O operador deverá cumprir com as condições de descarga impostas pela entidade
pelo TURH nº L012602.2017.RH2, o qual se encontra no Anexo II, desta LA. São ainda descarregadas
no mesmo meio recetor, através do ponto de descarga EH2, as águas pluviais não contaminadas.
As águas residuais industriais são encaminhadas enquanto resíduos para operadores devidamente
licenciados para as receber.
2.2.2.2 – Pontos de Emissão

Os pontos de emissão de águas residuais e pluviais encontram-se identificados no Quadro 11. As
águas residuais industriais, resultantes do processo produtivo, são tratadas como resíduo, e enviadas
para operador licenciado para o seu respetivo tratamento.
Quadro 11 - Pontos de descarga de águas residuais e pluviais
Ponto de Emissão/ Descarga

Coordenadas Geográficas (Longitude;
Latitude)

Tipo

Meio recetor

EH1

08º 39’ 00.77’’; 41º 20’ 31.00’’

Domésticas

Rio Ave

EH2

08º 39’ 00.88’’; 41º 20’ 31.15’’

Pluviais

Rio Ave

2.2.3 – Ruído

Em matéria de ruído encontra-se esta Agência a avaliar o estudo apresentado em sede de
licenciamento, de forma a verificar o cumprimento dos critérios estabelecidos no RGR.
Perante a eventual necessidade de implementar medidas de minimização, deverá o operador,
posteriormente à implementação das mesmas, efetuar nova caracterização de ruído, de forma a
verificar o cumprimento dos critérios de incomodidade e de exposição máxima, e enviar o novo
relatório de avaliação de ruído à APA, I.P.
Caso se conclua com base neste último relatório a apresentar que é cumprido o RGR, o operador
deverá repetir as avaliações de ruído sempre que ocorram alterações na instalação ou na sua
envolvente que possam ter implicações ao nível do ruído, como é o caso, respetivamente e entre
outras, alterações no regime de funcionamento da instalação e localização de novos recetores
sensíveis próximos da instalação. Se este tipo de alterações não tiver lugar, o operador deve ainda
repetir as avaliações de ruído sempre que ocorram reclamações de ruído, ou alterações legislativas
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que tornem relevante a realização de reavaliação da conformidade da instalação face às novas
disposições. Cópias dos relatórios dos ensaios acústicos deverão ser integradas no RAA.
As campanhas de monitorização, medições e a apresentação dos resultados deverão cumprir os
procedimentos constantes no Anexo I do RGR e no “Guia Prático para Medições de Ruído Ambiente –
no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996”, emitido pela APA em
outubro de 2011 (disponível em www.apambiente.pt), bem como as diretrizes do IPAC – Instituto
Português de Acreditação, I.P., que fazem parte do documento “Requisitos Específicos de
Acreditação – Laboratórios de Ensaios de Acústica e Vibrações”, OEC013, de 2014.05.08, disponível
em www.ipac.pt.
No caso de serem utilizados equipamentos de exterior abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 221/2006, de
8 de novembro, o operador deve ter em conta as regras em matéria de emissões sonoras de
equipamento para utilização no exterior.

2.3 – Resíduos e Monitorização
2.3.1 – Armazenamento temporário
O armazenamento temporário dos resíduos produzidos na instalação e que aguardam
encaminhamento para destino final, deverá ser sempre efetuado em locais destinados a esse efeito
(áreas de armazenamento de resíduos), operados de forma a impedir a ocorrência de qualquer
derrame ou fuga, evitando situações de potencial contaminação do solo e/ou água.
Assim, estas áreas deverão apresentar piso impermeabilizado, ventilação adequada e, em função do
mais adequado em cada caso específico, serem cobertas, equipadas com bacia de retenção e/ou com
rede de drenagem com encaminhamento adequado. Neste armazenamento temporário, devem
igualmente ser respeitadas as condições de segurança relativas às características que conferem
perigosidade ao(s) resíduo(s), de forma a não provocar qualquer dano para o ambiente nem para a
saúde humana, designadamente por meio de incêndio ou explosão.
No acondicionamento dos resíduos deverão ser utilizados contentores, outras embalagens de
elevada resistência ou, nos casos em que a taxa de produção de resíduos o não permita, big-bags.
Deverá também ser dada especial atenção à resistência, estado de conservação e capacidade de
contenção das embalagens, bem como atender aos eventuais problemas associados ao
empilhamento desadequado dessas embalagens. Em particular, salienta-se que se forem criadas
pilhas de embalagens, estas deverão ser arrumadas de forma a permitir a circulação entre si e em
relação às paredes da área de armazenamento.
Deverá ser também assegurada a adequada ventilação dos diferentes locais de armazenamento
temporário de resíduos, salientando-se ainda a necessidade do acondicionamento de resíduos
permitir, em qualquer altura, a deteção de derrames ou fugas.
Adicionalmente, os resíduos produzidos deverão ser armazenados tendo em consideração a
respetiva classificação em termos dos códigos da Lista Europeia de Resíduos (Decisão da Comissão
2014/955/EU de 18 de Dezembro de 2014), as suas características físicas e químicas, bem como as
características que lhes conferem perigosidade. Os dispositivos de armazenamento deverão permitir
a fácil identificação dos resíduos acondicionados, mediante rótulo indelével onde conste a
identificação dos resíduos em causa de acordo com os códigos LER, o local de produção e, sempre
que possível/aplicável, a indicação de nível de quantidade das características que lhes conferem
perigosidade e da respetiva classe de perigosidade associada.
A instalação dispõe de seis áreas de armazenamento temporário, para os resíduos perigosos e não
perigosos, produzidos. Todas as áreas de armazenamento estão devidamente impermeabilizadas, e
cobertas, à exceção do PA5 que não tem qualquer cobertura, tratando-se, no entanto de um
contentor.
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2.3.2 – Transporte
O transporte de resíduos deve ser realizado nos termos do previsto no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º
73/2011, de 17 de junho, na sua atual redação, e de acordo com as condições estabelecidas na
Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril, que revoga a Portaria n.º 335/97, de 16 de maio.
Neste contexto salienta-se que, deverão ser utilizadas as guias de acompanhamento de resíduos,
criadas no âmbito da referida portaria (Guias Eletrónicas de Acompanhamento de Resíduos – e-GAR),
e disponíveis na plataforma eletrónica da APA, I.P. – SiLiamb.
Não obstante, durante o período transitório previsto no artigo 18.º da Portaria n.º 145/2017, de 26
de abril (até 31.12.2017), a utilização das e-GAR apresenta caráter voluntário, podendo o operador
utilizar, em alternativa, o modelo de guias de acompanhamento de resíduos aprovado pela Portaria
n.º 335/97, de 16 de maio, exclusivo da Imprensa Nacional - Casa da Moeda (INCM) n.º 1428. A partir
de 2018 as e-GAR são de utilização obrigatória, para o transporte nacional de resíduos.
O transporte de resíduos abrangidos pelos critérios de classificação de mercadorias perigosas deve
ainda obedecer ao Regulamento de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 41 – A/2010, de 29 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 206A/2012, de 31 de agosto e o Decreto-Lei n.º 246-A/2015 de 21 de outubro
Se aplicável, a transferência de resíduos para fora do território nacional deverá ser efetuada em
cumprimento da legislação em vigor em matéria de movimento transfronteiriço de resíduos,
nomeadamente o Regulamento n.º 1013/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de
junho, na sua atual redação, e o DL n.º 45/2008, de 11 de março, na sua redação atualizada.
2.3.3 – Controlo
Em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, deverá ser
assegurado que os resíduos resultantes da laboração da instalação, incluindo os resíduos das áreas
administrativas, equiparados a resíduos urbanos, sejam encaminhados para operadores
devidamente legalizados para o efeito, devendo ser privilegiadas as opções de reciclagem e outras
formas de valorização e o princípio da proximidade e autossuficiência a nível nacional.
O operador deverá também proceder à separação dos resíduos na origem de forma a promover a
sua valorização por fluxos ou fileiras, conforme previsto no n.º 3 do art.º 7.º do Decreto-Lei n.º
178/2006, de 5 de Setembro.
Deverá o operador encontrar-se inscrito no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos
(SIRER), previsto no art.º 48.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, conforme disposto no
n.º 1 do art.º 1.º da Portaria n.º 1408/2006, de 18 de Dezembro, alterada pela Portaria n.º 320/2007,
de 23 de Março, e consagrado no Sistema integrado de Licenciamento ambiental (SILIAMB) e efetuar
o preenchimento, por via eletrónica, dos mapas de registo referentes aos resíduos produzidos na
instalação, até 31 de Março do ano seguinte àquele a que se reportam os dados.

3. MTD Utilizadas e Medidas a Implementar
3.1 – MTD implementadas
O funcionamento da atividade prevê, de acordo com o projeto apresentado pelo operador, a
aplicação de algumas das técnicas identificadas como Melhores Técnicas Disponíveis (MTD)
estabelecidas nos Documentos de Referência tanto para aplicação sectorial como transversais,
disponíveis em http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/.
•

Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry –
BREF FMP, Comissão Europeia;

•

Reference Document on the General Principles of Monitoring – REF ROM, Comissão Europeia;
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•

Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage – BREF EFS,
Comissão Europeia;

•

Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency – BREF ENE,
Comissão Europeia.

Nos Quadros 12, 13, 14 e 15 são identificadas as MTD implementadas na instalação.
Quadro 12 - MTD do BREF FMP implementadas na instalação.
ÁREA DA MTD

Descrição da MTD
-

Instalação de uma fase de desengorduramento para pré-tratamento das
peças, reduzindo a minimização de arrastes de contaminantes entre os
banhos

-

Otimização da gama de operação do banho de decapagem com controlo
regular dos parâmetros operacionais, designadamente o teor de ferro e teor
de ácido livre

-

Existência de 3 unidades de extração e tratamento, por lavador de gases do
ar extraído da decapagem assegurando uma emissão de HCl dentro da gama
2 – 30 mg/Nm3

-

Controlo do efeito real de decapagem do banho, com utilização de um
inibidor de decapagem para impedir uma sobredecapagem.

-

Revitalização dos banhos, através da remoção de parte do banho quando
este apresenta determinado índice de contaminação e reposto banho novo
para compensar a perda, que é gerida como resíduo.

-

Reutilização da água saturada proveniente dos lavadores de gases na
preparação de banhos de decapagem.

-

Etapa de lavagem estática depois da decapagem química.

-

Reutilização da água de lavagem para reabastecer os banhos precedentes.

-

Otimização da gama de operação do banho de fluxagem, com controlo
regular dos parâmetros operacionais, designadamente temperatura e
concentração.

-

Captura das emissões provenientes da imersão no banho de zinco fundido
por meio de encerramento da cuba e redução das poeiras por tratamento em
filtro de mangas, assegurando uma emissão de partículas dentro da gama < 5
mg/Nm3.

Desengorduramento

Decapagem com HCl

Lavagem

Fluxagem

Galvanização por imersão a quente
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Quadro 13 - MTD do REF ROM implementadas na instalação
ÁREA DA MTD

Descrição da MTD
-

Adaptação do programa de monitorização existente de modo a estarem
definidos, sempre que possível: parâmetros a monitorizar, unidade de
medida, tipo de monitorização (medição direta, cálculo, fatores de emissão,
balanços de massas e parâmetros substitutos), requisitos de qualidade
(limites de deteção, incertezas dos resultados, acreditação dos ensaios),
local, duração e frequência da amostragem, responsabilidade pela
monitorização, local de registo, valores de conformidade para cada
parâmetro, relatórios a elaborar, resultados a reportar e custos associados à
monitorização

-

Cumprimento do plano de monitorização estabelecido

Monitorização

Quadro 14 - MTD do BREF EFS implementadas na instalação
Nº da MTD

Descrição da MTD

5.1. ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS E GASES LIQUEFEITOS
5.1.1. Reservatórios
5.1.1.1. Princípios gerais para prevenir e reduzir emissões
5.1.1.1 A.

No design dos reservatórios tomar em consideração, pelo menos:

A. i)

As propriedades físico-químicas da substância a armazenar;

A. ii)

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

A. iii)

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

A. iv)

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

A. v)

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

A. vi)

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

A. vii)

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

5.1.1.1 B.

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

5.1.1.1 C.

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

5.1.1.1 D.

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

5.1.1.1 E.

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

5.1.1.3. Prevenção de incidentes e acidentes (graves)
5.1.1.3 A.

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

5.1.1.3 B.

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

5.1.1.3 C.

Evitar a corrosão através de:

C. i)

Seleção de material de construção resistente ao produto armazenado;

C. ii)

Aplicação de métodos de construção adequados

C. v)

Realização de manutenção preventiva;

5.1.1.3 D.

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

D. ii)

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

5.1.1.3 F.

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

5.1.1.3 G.

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

5.1.1.3 O.

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

5.1.2. Armazenamento de substâncias perigosas embaladas
5.1.2 A.

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

5.1.2 B.

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

5.1.2 C.

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

5.1.2 D.

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

5.1.2 E.

Utilizar armazéns interiores/exteriores cobertos.

5.1.2 F.

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

5.1.2. G

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

5.1.2 H.

Separar e/ou segregar substâncias incompatíveis.

5.1.2 K.

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

5.1.2 L.

Prevenir a ignição na fonte de acordo com o previsto no BREF
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5.2. TRANSFERÊNCIA E MANUSEAMENTO DE LÍQUIDOS E GASES LIQUEFEITOS
5.2.1. Princípios gerais para prevenção e redução de emissões
5.2.1 A.

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

5.2.1 B.

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

5.2.1 C.

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

5.2.1 D.

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

5.2.1 E.

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

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

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

5.2.2.1 B.

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

5.2.2.1 C.

Para conexões de flanges aparafusadas, considerar:

C. i)

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

C. ii)

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

C. iii)

Garantir que as juntas selecionadas são adequadas ao processo em causa

C. iv)

Garantir que a junta está instalada corretamente;

C. v)

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

C. vi)

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

5.2.2.1 D.

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

D. i)

Selecionar materiais de construção resistentes ao produto;

D. ii)

Aplicar métodos de construção adequados;

D. iii)

Aplicar manutenção preventiva, e;

D. iv)

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

5.2.2.2. Tratamento de vapores
5.2.2.3. Válvulas
5.2.2.3 A.

Para as válvulas considerar:

A. i)

A seleção correta do material de embalagem e construção para aplicação no processo em causa
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A. ii)

Identificação das válvulas de maior risco, através de monitorização

A. iii)

Aplicação de válvulas de controlo rotativas ou bombas de velocidade variável

A. iv)

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

A. v)

Direcionar as válvulas de escape para o sistema de transferência ou armazenamento ou para um sistema
de tratamento de vapores
5.2.2.4. Bombas e Compressores

5.2.2.4 A.

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

A. i)

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

A. ii)

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

A. iii)

Design adequado das tubagens de sucção para minimizar variações hidráulicas;

A. iv)

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

A. v)

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

A. vi)

Nivelar corretamente as peças rotativas;

A. vii)

Acionar corretamente as bombas e compressores antes do seu funcionamento

A. viii)

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

A. ix)

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

A. x)

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

Quadro 15 - MTD do BREF ENE implementadas na instalação
Nº da MTD

Descrição da MTD

4.2 MTD PARA INSTALAÇÕES
4.2.1. Gestão da eficiência energética
1.

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

1. a)

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

1. b)

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

1. c)

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

1. d)

Implementação e realização de procedimentos, com especial atenção para:

1. d) i.

Estrutura e responsabilidade

1. d) ii.

Formação, sensibilização e competência (ver MTD 13)

1. d) iii.

Comunicação

1. d) iv.

Envolvimento dos trabalhadores;

1. d) v.

Documentação
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1. d) vi.

Controlo eficaz dos processos (ver MTD 14)

1. d) viii.

Preparação e resposta a emergências

1. d) ix.

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

1. e)

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

1. f)

Verificação do desempenho e adoção de medidas corretivas, prestando especial atenção a:

1. f) i.

Controlo e monitorização (ver MTD 16)

1. f) ii.

Ações preventivas e corretivas

1. f) iii.

Manutenção de registos

1. f) iv.

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

1. g)

Revisão, pela gestão de topo, do sistema de gestão de eficiência energética e garantia da sua contínua
adequabilidade e eficácia.
4.2.2. Planeamento e estabelecimento de objetivos e metas
4.2.2.1. Melhoria contínua do ambiente

2.

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

8.

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

8. a)

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

8. b)

Identificação e registo dos limites adequados associados aos indicadores;

8. c)

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

9.

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

10.

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

10. a)

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

10. b)

Desenvolvimento e/ou escolha de tecnologias energeticamente eficientes
4.2.4. Aumento da integração do processo

11.

Otimizar a utilização de energia entre os diversos processos ou sistemas, na própria instalação ou com
outras instalações
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4.2.5. Manter a dinâmica das iniciativas no domínio da eficiência energética
12.

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

12. b)

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

12. d)

Benchmarking;
4.2.6. Preservação das competências

13.

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

13. a)

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

13. b)

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

13. c)

Partilha dos recursos internos da instalação entre as várias unidades;

13. d)

Recurso a consultores qualificados para investigações por tempo determinado

13. e)

Contratação externa de sistemas e/ou funções especializados.
4.2.7. Controlo eficaz dos processos

14.

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

14. a)

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

14. b)

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

14. c)

A documentação ou o registo esses parâmetros.
4.2.8. Manutenção

15.

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

15. a)

Atribuição clara das responsabilidades para o planeamento e execução da manutenção

15. b)

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

15. c)

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

15. d)

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

15. e)

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

16.

Estabelecer e manter procedimentos documentados para controlo e monitorização regulares dos
principais pontos característicos das operações e atividades que possam ter impacto significativo na
eficiência energética.
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4.3. MTD PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SISTEMAS, PROCESSO, ATIVIDADES OU
EQUIPAMENTOS CONSUMIDORES DE ENERGIA
4.3.1. Combustão
17.

Otimização da eficiência energética da combustão através das seguintes técnicas:

17. b)

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

17. c)

Redução de temperatura dos gases de exaustão através de:

17. c) i.

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

17. c) ii.

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

17. c) iii.

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

17. c) iv.

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

17. c) v.

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

17. d)

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

17. e)

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

19.

Manter a eficiência dos permutadores de calor através de:

19. a)

Monitorização periódica da sua eficiência, e;

19. b)

Prevenção e remoção de incrustações
4.3.5. Fornecimento de energia elétrica

21.

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

21. a)

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

21. b)

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

21. c)

Evitar a utilização de equipamento acima de sua potência nominal;

21. d)

Aquando da substituição de motores, recorrer a motores energeticamente eficientes

22.

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

23.

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

23. a)

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

23. b)

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

23. c)

Utilizar transformadores de elevada eficiência/perdas reduzidas;

23. d)

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

4.3.6. Subsistemas que utilizam motores elétricos
24.

Otimizar os motores elétricos pela seguinte ordem:

24. a)

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

24. b)

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

24. b) i.

Uso de motores energeticamente eficientes (EEM).

24. b) ii.

Dimensionamento adequado dos motores

24. b) iii.

Instalação de sistemas de variação de velocidade (VSD)

24. b) iv.

Instalação de transmissores/redutores de alta eficiência.

24. b) v.

Uso de:

24. b) v. 1.

Ligação direta, quando possível;

24. b) v. 2.

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

24. b) v. 3.

Engrenagens helicoidais em vez de engrenagens de parafusos sem fim.

24. b) vi.

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

24. b) vii.

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

24. b) viii.

Controlo de qualidade da energia

24. v) ix

Aplicar lubrificação, ajustes e afinação.

24. c)

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

24. c) i.

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

24. c) ii.

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

4.3.7. Sistemas de ar comprimido
25.

Otimizar os sistemas de ar comprimido utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas:

25. a)

Design global do sistema, incluindo os sistemas de pressão múltipla

25. b)

Upgrade dos compressores

25. c)

Melhoria do sistema de arrefecimento, secagem e filtração

25. d)

Redução e perdas de pressão por fricção

25. e)

Melhoria dos motores (incluído os motores de alta eficiência)

25. f)

Melhoria dos sistemas de controlo de velocidade

25. g)

Utilização de sistemas de controlo sofisticados

25. h)

Recuperação do calor residual para utilização noutras funções

25. i)

Utilização do ar frio exterior para admissão no sistema

25. j)

Armazenar o ar comprimido perto de sistemas de altamente flutuantes

25. k)

Otimizar determinados dispositivos de utilização final.
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25. l)

Reduzir as fugas de ar

25. m)

Aumentar a frequência de substituição dos filtros

25. n)

Otimizar a pressão de trabalho.
4.3.8. Sistemas de bombagem

26.

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

26. a)

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

26. b)

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

26. c)

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

26. d)

Sistema de controlo e regulação

26. e)

Desligar as bombas não utilizadas

26. f)

Utilização de transmissões de velocidade variável (VSD)

26. g)

Utilização de bombas múltiplas (de fase cortada)

26. h)

Manutenção regular

26. i)

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

26. j)

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

26. k)

Garantir que o diâmetro da tubagem não é demasiado pequeno.
4.3.10. Iluminação

28.

Otimizar a iluminação artificial utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas em função da sua
aplicabilidade (vide Tabela 4.9):

28. a)

Identificação das necessidades de iluminação.

28. b)

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

28. c)

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

28. d)

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

28. e)

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

O operador deverá criar mecanismos de acompanhamento dos processos de elaboração e revisão
dos BREF aplicáveis à instalação, de forma a garantir a adoção pela instalação das MTD a
estabelecer nesse âmbito. Sempre que sejam publicadas novas versões dos BREF aplicáveis, o
operador deverá, no prazo máximo de 4 anos, implementar as novas MTD que lhe sejam aplicáveis
e solicitar, com a devida antecedência, a atualização da LA de acordo com o previsto na alínea a) do
nº7 do art.º 19º do REI.
Em sede de PDA, deverá o operador apresentar a esta Agência a justificação para a não
implementação de MTD dos BREF aplicáveis, utilizando para isso o Reference Document on
Economics and Cross-Media Effects – REF ECM.
A adoção das técnicas consideradas MTD pelos Documentos de Referência, que sejam adequadas à
instalação e para as quais os elementos de projeto não evidenciam a sua utilização, deverá ser
sistematizada no RAA.
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4. Prevenção e controlo de acidentes/Gestão de situações de emergência
Caso ocorra um acidente, incidente ou incumprimento desta licença, nomeadamente nas situações
tipificadas no Quadro 16, o operador deverá:
a) Informar a EC, a APA, IP e a CCDR no prazo máximo de 48 horas, por qualquer via disponível
que se mostre eficiente;
b) Executar imediatamente as medidas necessárias para reestabelecer as condições da licença
num prazo tão breve quanto possível;
c) Executar as medidas complementares que as autoridades referidas na alínea a) considerem
necessárias;
d) Caso o acidente, incidente ou incumprimento esteja associado a uma descarga não conforme
para o sistema de drenagem coletivo, o procedimento de notificação indicado no parágrafo
anterior, além das entidades referidas, incluirá, adicionalmente, a entidade gestora do
sistema coletivo de drenagem, sem prejuízo das condições específicas em matéria de
“situações de emergência” e/ou “descargas não conformes” eventualmente impostas pela
referida entidade.
Quadro 16 - Situações que obrigam notificação
1 - Falha técnica detetada nos equipamentos de produção ou nos sistemas de redução da poluição
2 - Disfunção ou avaria dos equipamentos de controlo ou de monitorização, passíveis de conduzir a perdas de controlo dos
sistemas de redução da poluição
3 - Falha técnica detetada nos sistemas de impermeabilização, drenagem ou retenção
4 – Falha técnica nos sistemas de redução/tratamento de emissões existentes na instalação
5 - Libertação não programada para a atmosfera, água, solo ou coletor de terceiros, por outras causas, nomeadamente
falha humana e/ou causas externas à instalação (de origem natural ou humana)
6 - Registo de emissão que não cumpra com os requisitos desta licença

A notificação a enviar às diversas entidades deve incluir a informação constante no Quadro 17. Se
não for possível o envio imediato de toda a informação referida, deverá ser enviado posteriormente
um relatório que complete a notificação, até 14 dias após a ocorrência.
Quadro 17 – Informação a contemplar no relatório a declarar situações de (potencial) emergência.
1 - Data e a hora da ocorrência;
2 – Análise dos factos e das causas que deram origem à ocorrência;
3 - Caracterização (qualitativa e quantitativa) do risco associado à ocorrência;
4 - Eventuais reclamações devidas à ocorrência;
5 - Plano de ações para correção a curto prazo da situação;
6 - Ações preventivas implementadas de imediato e outras ações previstas implementar.

Se a ocorrência configurar uma situação de emergência deverão ainda ser alertadas as autoridades
adequadas, nomeadamente bombeiros, proteção civil, ou outras com a maior brevidade possível,
dependendo da gravidade e das consequências expectáveis da emergência.
Se a APA, IP considerar que os procedimentos previstos pelo operador devem ser alterados notificao dando um prazo de resposta que considere adequado, face às características de emergência.

5. Gestão de informação/Registos, documentação e formação
O operador deve proceder de acordo com o definido no Quadro 18.
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Quadro 18 - Procedimentos a adotar pelo operador
Registar todas as amostragens, análises, medições e exames, realizados de acordo com os requisitos desta licença
Registar todas as ocorrências que afetem o normal funcionamento da exploração da atividade e que possam criar um risco
ambiental
Elaborar por escrito todas as instruções relativas à exploração, para todo o pessoal cujas tarefas estejam relacionadas com
esta LA, de forma a transmitir conhecimento da importância das tarefas e das responsabilidades de cada pessoa, para dar
cumprimento à LA e suas atualizações. O operador deve ainda manter procedimentos que concedam formação adequada a
todo o pessoal cujas tarefas estejam relacionadas com esta licença
Registar todas as queixas de natureza ambiental que se relacionem com a exploração da atividade, devendo ser guardado o
registo da resposta a cada queixa.

Relativamente às queixas mencionadas no Quadro 19, o operador deve enviar um relatório à APA
no mês seguinte à existência da queixa, o qual deve integrar a informação, com detalhe, indicada
no Quadro 19.
Quadro 19 – Informação a incluir no relatório referente às queixas
Data e hora
Natureza da queixa
Nome do queixoso
Motivos que deram origem à queixa
Medidas e ações desencadeadas

Os relatórios de todos os registos, amostragens, análises, medições e exames devem ser verificados
e assinados pelo Técnico Responsável da instalação, e mantidos organizados em sistema de arquivo
devidamente atualizado. Todos os relatórios devem ser conservados na instalação por um período
não inferior a 5 anos e devem ser disponibilizados para inspeção sempre que necessário.

6. Relatórios
6.1 – Relatório de Base
De acordo com o previsto no Artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto e Declaração
de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro (Diploma REI), as instalações onde se desenvolvem
atividades que envolvem a utilização, produção ou libertação de substâncias perigosas relevantes,
devem submeter à APA, um Relatório de Base efetuado de acordo com o previsto nas Diretrizes da
Comissão Europeia respeitantes aos relatórios de base nos termos do artigo 22.º, n.º 2, da Diretiva
2010/75/UE relativa às emissões industriais (publicadas a 6 de maio de 2014, com o número 2014/C
136/03 e disponível para consulta em http://eur-lex.europa.eu/). Este relatório destina-se a
permitir estabelecer uma comparação quantitativa com o estado do local após a cessação definitiva
das atividades.
A documentação submetida pelo operador neste âmbito (avaliação das substâncias perigosas
relevantes), em sede de licenciamento, 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 42º do diploma REI. Após a conclusão desta análise, será comunicado ao
operador a decisão quanto à necessidade de efetuar o referido relatório.
6.2 – Plano de Desempenho Ambiental
O operador deve estabelecer e manter um Plano de Desempenho Ambiental (PDA) que integre
todas as exigências da presente licença ambiental e as ações de melhoria ambiental a introduzir de
acordo com estratégias nacionais de política do ambiente e MTD aprovadas ou a aprovar para o
sector de atividade, com o objetivo de minimizar, ou quando possível eliminar os efeitos adversos
no ambiente.
Adicionalmente, deverá também evidenciar as ações a tomar no âmbito do mencionado em pontos
anteriores desta LA, nomeadamente no que se refere a:
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•

Explicitação, análise e calendário de implementação das várias medidas a tomar com vista à
adoção das diferentes MTD ainda não contempladas na instalação, decorrentes dos BREF
aplicáveis;

•

Justificação, com recurso ao REF ECM, para as MTD dos BREF aplicáveis, não implementadas.

O PDA incluirá a calendarização das ações a que se propõe, para um período máximo de cinco anos
clarificando as etapas e todos os procedimentos que especifiquem como prevê o operador alcançar
os objetivos e metas de desempenho ambiental para todos os níveis relevantes, nomeadamente os
aspetos decorrentes dos Documentos de Referência sobre MTD, tanto o sectorial como os
relacionados com a atividade. Por objetivo, deve ainda incluir os meios para as alcançar e o prazo
para a sua execução.
O PDA deve ser apresentado à APA em formato digital, até seis meses, após a data da emissão da
LA.
Um relatório síntese da execução das ações previstas no PDA deve ser integrado como parte do
RAA correspondente.
6.3 – Relatório Ambiental Anual
O operador deve enviar à APA, em formato digital, um RAA que reúna os elementos demonstrativos
do cumprimento desta licença, incluindo os sucessos alcançados e dificuldades encontradas para
atingir as metas acordadas. O RAA deverá reportar-se ao ano civil anterior e dar entrada na APA até
30 de Abril do ano seguinte. O RAA deverá ser organizado da forma evidenciada no Quadro 20.
Quadro 20 – Estrutura do RAA
Âmbito
Ponto de situação relativamente às condições de operação
Ponto de situação relativamente à gestão de recursos (água, energia e matérias-primas)
Ponto de situação relativamente aos sistemas de drenagem, tratamento e controlo e pontos de emissão (quando aplicável)
Ponto de situação relativamente à monitorização e cumprimento dos Valores Limite de Emissão (VLE) associados a esta
licença, com apresentação da informação de forma sistematizada e ilustração gráfica da evolução dos resultados das
monitorizações efetuadas
Síntese das emergências verificadas no último ano, e subsequentes ações corretivas implementadas
Síntese de reclamações apresentadas
Ponto de situação a propósito de metas/objetivos/projetos de execução calendarizados (quando aplicável)

Sempre que possível, os dados deverão ser apresentados sob a forma de quadros e tabelas,
acompanhados de ilustração gráfica. Perante o envio de cópias de relatórios de ensaio e
monitorizações, os mesmos deverão ser apresentados em anexo ao RAA, devidamente
identificados.
Sempre que se registem desvios aos normais consumos e/ou emissões por parte da atividade PCIP
desenvolvida na instalação e que não se enquadrem no âmbito do ponto 4 desta LA, deverá ser
incluída, no respetivo ponto do RAA, análise devidamente fundamentada.
Adicionalmente, e relativamente a cada uma das seções da LA abaixo indicadas, deverão ser
incluídas no RAA a seguinte informação:
Condições Gerais
Relatório síntese contendo:
•

Explicitação das operações de inspeção e de manutenção efetuadas aos equipamentos,
sistemas de drenagem, tratamento e controlo de emissões instalados, incluindo indicação
sobre a periodicidade das operações realizadas e detalhe dos respetivos procedimentos,
incluindo sempre que possível as respetivas fichas técnicas;
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•

Indicação das medidas de minimização de emissões tomadas e eventuais quantidades de
substâncias regulamentadas utilizadas na manutenção dos equipamentos;

•

Número de horas correspondente a situações de funcionamento deficiente ou avaria nos
equipamentos e sistemas de drenagem, tratamento e controlo de emissões para os
diferentes meios.

Matérias-primas / Resíduos produzidos
Devem ser mantidos registos dos consumos de matérias-primas/subsidiárias, volumes de resíduos
tratados efetivados e número de horas de funcionamento, segundo o referenciado nos pontos
seguintes, devendo ser incluídos em cada RAA os seguintes relatórios síntese desses registos,
nomeadamente:
•

Quantidades mensais das matérias-primas, reagentes consumidos e resíduos produzidos,
incluindo as águas dos banhos de decapagem;

•

Número de horas de funcionamento da instalação, individualizando sempre que possível
e/ou aplicável as diferentes atividades/fases de processo realizadas.

Águas de abastecimento
Relatório síntese contendo:
•

Consumo mensal total de água proveniente da captação (expresso em m3/mês) e leituras
dos respetivos contadores, discriminado, se possível, pelas diversas utilizações;

•

Consumo específico mensal de água utilizada no processo produtivo por quantidade de
produto final (em m3 de água consumida/tonelada de produto final), explicitando a forma de
determinação dos valores apresentados.

Energia
No RAA a elaborar pelo operador deverão ser incluídos relatórios síntese compreendendo os
consumos mensais de energia (energia elétrica e diferentes combustíveis), bem como relatórios
síntese dos consumos mensais específicos de energia elétrica (em quantidade de energia
consumida/tonelada de produto final) e o consumo energético total da instalação, em TEP.
Emissões para o ar
Relatório síntese das emissões para a atmosfera, compreendendo:
•

Registo do número de horas de funcionamento anual, de cada fonte de emissão de poluentes
atmosféricos;

•

Indicação do número de horas anuais de funcionamento deficiente, ou de avaria, do
equipamento, no caso de fontes com sistemas de tratamento de efluentes gasosos;

•

Relatórios de caracterização de efluentes gasosos completos, relativos à monitorização
pontual efetuada em todas as fontes pontuais, existentes na instalação;

•

Cópia das fichas técnicas atualizadas, da realização das operações de verificação/calibração
com a indicação dos procedimentos utilizados, para assegurar a rastreabilidade e exatidão
dos resultados das medições;

Em particular, para cada parâmetro monitorizado deverá ser apresentado:
•

Os valores de concentração medidos, os caudais mássicos e a respetiva carga poluente
(expressa em Kg ou ton/ano);

•

Indicação das emissões anuais específicas para cada parâmetro, por unidade em
massa/produto produzido ou massa/unidade, expressa em Kg/tonelada, quando aplicável.
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Elementos relativos a alterações/substituições efetuadas nos equipamentos de tratamento das
emissões gasosas, incluindo a descrição do seu funcionamento e eficiências de remoção (sempre
que aplicável);
Cálculo da concentração de HCl, em mg/m3N, para as fontes pontuais FF1, FF2 e FF3, a partir do
valor medido para os Compostos Inorgânico clorados, expresso em Cl-, de forma a verificar o
cumprimento do Valor de Emissão Associado (30 mg/m3N) às MTD do BREF FMP.
Metodologia seguida para o cálculo de todos os parâmetros apresentados.
Emissões de águas residuais e pluviais
Relatório síntese das emissões de águas residuais, compreendendo:
•

A quantidade de águas residuais geradas;

•

Relatórios síntese da qualidade das águas descarregadas, dos volumes mensais de efluente
descarregado.

Ruído
Relatórios síntese compreendendo os resultados das monitorizações efetuadas as medições de
ruído (período diurno e período noturno), devendo ser repetidas sempre que ocorram reclamações
e ou alterações na instalação que possam ter implicações ao nível do ruído.
MTD Utilizadas e Medidas a Implementar
Um relatório síntese com a indicação da adoção de MTD pela instalação.
Prevenção e controlo de acidentes/Gestão de situações de emergência
Um relatório síntese dos acontecimentos, respetivas consequências e ações corretivas, deve ser
integrado como parte do RAA.
Gestão de informação/Registos, documentação e formação
Uma síntese do número e da natureza das queixas recebidas deve ser incluída no RAA.

6.4 – E-PRTR – Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes
O operador deverá elaborar um relatório de emissões anual, segundo modelo, periodicidade e
procedimentos definidos pela APA, IP, de acordo com a legislação em vigor.

7. Encerramento e desmantelamento/Desativação definitiva
Deverá ser elaborado um Plano de Desativação da instalação a apresentar à APA, IP, para
aprovação, com o objetivo de adotar as medidas necessárias, na fase de desativação definitiva
parcial ou total da instalação, destinadas a evitar qualquer risco de poluição e a repor o local da
exploração em estado ambientalmente satisfatório e compatível com o futuro uso previsto para o
local desativado. Este plano deverá ser apresentado com a brevidade que seja possível tendo em
consideração o planeamento da gestão que o operador preveja para a sua instalação.
A paragem de laboração da instalação ou de partes desta deve ser efetuada de forma segura tanto
para a saúde humana como para o ambiente em todas as suas componentes/descritores,
eliminando focos de potenciais emergências.
Após a paragem, o desmantelamento de equipamentos, demolição de estruturas e outras ações
integradas no encerramento definitivo só deverá ocorrer após a aprovação do plano de
desativação.
O plano de desativação deverá conter no mínimo os elementos evidenciados no Quadro 21.
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Quadro 21 – Itens a incluir no plano de desativação
Âmbito do plano
Critérios que definem o sucesso da desativação da atividade ou de parte dela, de modo a assegurarem um impacte mínimo
no ambiente
Programa para alcançar aqueles critérios, e que inclua os testes de verificação
Plano de recuperação paisagística do local, quando aplicável

Após o encerramento definitivo o operador deverá entregar à APA, IP, um relatório de conclusão do
plano, para aprovação.
No caso da desativação e desmantelamento de partes da instalação e/ou de equipamentos isolados
e/ou de menor relevância, o respetivo destino previsto e a calendarização das ações a realizar
deverão ser incluídos no Relatório Ambiental Anual (RAA) correspondente, e, caso aplicável,
deverão ser comunicadas via entidade coordenadora. Em cada caso concreto, e em função da
especificidade do equipamento em causa, deverá ser também apresentada no RAA evidência de se
encontrarem tomadas as devidas medidas com vista à minimização dos potenciais impactes
ambientais mais relevantes decorrentes da ação isolada de desativação ou desmantelamento em
causa.
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ABREVIATURAS
APA, IP – Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.
BREF

– Best Available Techniques (BAT) Reference Document

CAE

– Código das Atividades Económicas

CCDR – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
EC

– Entidade Coordenadora do Licenciamento

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

– Jornal Oficial das Comunidades

LA

– Licença Ambiental

LER

– Lista Europeia de Resíduos

MTD

– Melhores Técnicas Disponíveis

NIPC

– Número de Identificação de Pessoa Coletiva

PCIP

– Prevenção e Controlo Integrados da Poluição

RAA

– Relatório Ambiental Anual

RGR

– Regulamento Geral do Ruído

RSU

– Resíduos Sólidos Urbanos

SGCIE – Sistema de Gestão dos Consumo de Energia
SIGRE – Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens
SILiAmb
Tep

- Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente

– Toneladas equivalentes de petróleo

TURH – Título de Utilização dos Recursos hídricos
VEA

– Valores de Emissão Associados às MTD

VLE

– Valor Limite de Emissão
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ANEXO I – Exploração da atividade industrial
Descrição da Atividade
RECEÇÃO E ARMAZENAGEM
A ZINCONORTE inicia o processo produtivo com a receção do aço, em bobine, chapa e perfis,
utilizado no setor das construções metálicas. O armazenamento será efetuado no interior do
edifício, tanto na horizontal, pousado no piso (bobines, chapas e perfis de grandes dimensões),
como na vertical, em estantes árvore (perfis de dimensões reduzidas). São também rececionados os
consumíveis de soldadura e outras matérias subsidiárias.
Para o setor da galvanização são rececionadas as estruturas metálicas de clientes externos, ou do
setor de construções metálicas, bem como o zinco, fluxo e ácido clorídrico, entre outros, usados no
processo. Estas matérias-primas são descarregadas e armazenadas em local próprio (exceto o ácido
clorídrico, que é diretamente colocado nas tinas de tratamento ou armazenado no depósito),
aguardando o seu envio para as fases seguintes.
CONSTRUÇÕES METÁLICAS
Na área das construções metálicas são fabricados produtos metálicos, nomeadamente perfis
metálicos para o setor da energia, iluminação, telecomunicações, ferrovias e rodovias. Estas
estruturas destinam-se, por exemplo, a guardas de seguranças, estruturas para subestações,
suportes para painéis solares, etc.
Nesta unidade estarão em funcionamento linhas dedicadas à perfilagem e células de
serralharia/soldadura.
As linhas dedicadas à perfilagem constituem uma gama operatória de fabrico automático, com
elevado grau de flexibilidade na produção de diferentes tipos de perfis em aço, com determinada
espessura, com secções simples e complexas. Cada linha integra um desenrolador e
alimentador/endireitador (sistema de rolos) de bobine, uma estação de conformação, uma estação
de corte e furação e uma estação de descarga. Todas as linhas são controladas numericamente
(CNC). A matéria-prima necessária pode ser cortada no local (máquina de corte de chapa) ou vir já
cortada à dimensão pretendida.
Nas células de serralharia/soldadura efetuam-se operações de preparação da matéria-prima para as
linhas perfiladoras, acabamento dos perfis fabricados e operações de apoio à mudança de setup da
linha. As operações são de limpeza (rebarbadoras), furação (furadora radial), conformação (prensas
mecânicas), corte (serrote de fita) e soldadura (equipamentos de soldadura semiautomáticos) para
operações de acabamento do produto.
GALVANIZAÇÃO
A galvanização por imersão a quente é um processo de proteção contra a corrosão. Neste processo,
estruturas de ferro e aço são protegidas da corrosão atmosférica por uma camada superficial de
zinco, obtida metalurgicamente através da sua imersão em zinco fundido.
A unidade de galvanização destina-se a peças de médio e grande porte, com capacidade instalada
de 6 t/hora. As peças são suspensas em correntes ou balanceiros, com ganchos e/ou arame.
O processo de galvanização na ZINCONORTE engloba as seguintes fases, por ordem de utilização:
desengorduramento, decapagem, lavagem, fluxagem e galvanização por imersão a quente.
O desengorduramento é usado para remover os vestígios dos diversos óleos e lubrificantes usados
no fabrico das estruturas metálicas. O desengorduramento ácido utilizado consiste num banho
diluído de um ácido forte inorgânico e aditivos que emulsionam as gorduras, precipitando-as.
A decapagem pode ser mecânica ou química. A empresa possui uma unidade de decapagem
mecânica por granalha de aço que é usada em peças mais problemáticas e antes da decapagem
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química. Na decapagem mecânica, granalha de aço é projetada na superfície das peças, eliminando
a calamina e aumentando a rugosidade, permitindo uma melhor aderência do revestimento.
A decapagem química com ácido clorídrico diluído (a cerca de 20%), à temperatura ambiente,
elimina a calamina do material e outras impurezas prejudiciais à galvanização. São adicionados
inibidores aos banhos de decapagem para que se dê um ataque uniforme nas peças e para impedir
uma decapagem excessiva das mesmas. A empresa possui seis tinas de decapagem. Todas as tinas
de decapagem têm extração e tratamento, em lavadores de gases, dos vapores gerados.
Durante a operação, o teor de ferro nos banhos aumenta, enquanto o teor de ácido livre diminui. O
cloreto de ferro formado tem uma solubilidade limitada em ácido clorídrico que, quando é atingida,
impede a decapagem. Quando os banhos têm uma concentração de ferro superior a 150 g/l e de
ácido livre inferior a 50 g/l são substituídos. Os banhos concentrados são enviados para tratamento
externo em entidades devidamente licenciadas para o efeito.
Seguidamente é feita uma lavagem com água para eliminar o ácido à superfície da peça e evitar
arrastes de ácido e ferro para o banho de fluxagem.
O banho de fluxo é uma solução à base de cloreto de zinco e cloreto de amónio a uma temperatura
aproximada de 50ºC e valor de pH de 4,5. O objetivo da fluxagem é molhar a superfície das peças
com zinco, de forma a promover a reação de galvanização e fornecer uma decapagem adicional, à
medida que o cloreto de amónio se decompõe ao atingir as altas temperaturas presentes na tina de
galvanização. Também promove uma melhor remoção dos óxidos de ferro, uma secagem mais
rápida das peças e impede a sua oxidação. De referir que a presença de grandes concentrações de
ferro no banho de fluxagem prejudica a qualidade do revestimento de zinco e gera mais cinzas e
mates de zinco na tina de galvanização, pelo que o teor de ferro acumulado é controlado. Para o
aquecimento da tina é aproveitado o calor dos gases de exaustão dos queimadores do forno da
galvanização.
Na galvanização por imersão a quente, as estruturas metálicas são mergulhadas em zinco fundido à
temperatura aproximada de 450ºC. O aço reage com o zinco originando um revestimento que
consiste numa série de camadas de liga ferro-zinco seguidas de uma camada final de zinco puro. O
tempo de imersão é de alguns minutos e, consoante as dimensões, as peças podem ter de ser
mergulhadas duas vezes. A tina é encapsulada e tem aspiração dos fumos e seu tratamento em
filtros de mangas. O aquecimento da tina faz-se com queimadores alimentados a gás natural.
O banho de galvanização tem uma percentagem de zinco superior a 98,5% e outros metais como o
alumínio, o níquel e o chumbo que influenciam a aparência e espessura do revestimento, melhoram
o processo e protegem a tina.
Após arrefecimento, procede-se ao controlo de qualidade e aos acabamentos finais, que incluem a
limagem dos escorridos e retoques com sprays de zinco.
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Diagrama Resumo do Processo
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ANEXO II – Títulos de Utilização de Recursos Hídricos
Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de água subterrânea
n.º A005175.2016.RH2
Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Rejeição de Águas Residuais
n.º L012602.2017.RH2
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Processo n.º: 450.10.02.02.006407.2016.RH2
Utilização n.º: A005175.2016.RH2
Início: 2016/04/21

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
Código APA

APA00020232

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

502198788

Nome/Denominação Social*

Zinconorte - Metalomecânica e Galvanização, S.A.

Morada*

Rua do Comendador

Localidade*

MACIEIRA DA MAIA

Código Postal

4485-394

Concelho*

Vila do Conde

Telefones

252661537

Fax

252661789

Localização
Designação da captação

Rua do Comendador - Furo 1

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio/Parcela

Rua do Comendador - Furo 1

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Grande Porto / Vila do Conde / Macieira da Maia

Longitude

-8.65186

Latitude

41.34147

Região Hidrográfica

RH2 :: Cavado, Ave e Leca

Bacia Hidrográfica

1198 :: Ave

Sub-Bacia Hidrográfica

02AVE0130 :: Rio Ave

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Perfuração:
Método

Rotopercussão

Profundidade (m)

200.0

Diâmetro máximo (mm)

180.0

Revestimento:
Tipo

PVC

Profundidade (m)

200.0
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Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

4.0

Caudal máximo instântaneo (l/s)

0.690

Volume máximo anual (m3)

8000.0

Mês de maior consumo

julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

800

Nº dias/mês em extração

22

Nº meses/ano em extração

12

Finalidades
Consumo Humano
Nº pessoas a abastecer

50

Nº habitações a abastecer

1

Destino das águas residuais

Sistema Individual

O local é servido por rede pública de
abastecimento de água

|_|

Vai ser promovido tratamento à água captada

|X|

Tipo de tratamento

desinfecção

Atividade Industrial
Tipo de indústria

Indústria Tipo e 1 e 2 - Metalomecânica e Galvanização

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,
de 11 de junho.
6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.
7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.
8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.
9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.
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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 realizar uma análise físico-química e bacteriológica da água captada, caso se destine ao consumo humano e a
enviar à entidade licenciadora os dados obtidos com o formato definido no Anexo – Análise físico-química e bacteriológica.

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 captação será explorada em harmonia com a memória descritiva aprovada em 21/04/2016 pela entidade licenciadora.
2ª A captação será exclusivamente utilizada para actividade industrial e consumo humano no local supra indicado, fim que não pode
ser alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.
3ª O titular compromete-se a cumprir com as normas aplicáveis do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, que regula a qualidade
da água destinada a consumo humano.
4ª Se esta autorização tiver como finalidade o consumo humano será dada por revogada a partir do momento em que a zona se mostre
servida por rede pública de abastecimento de água, de acordo com o disposto no n.º6 do artigo 69.º da Lei n.º58/2005, de 29 de
dezembro.
5ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

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

800 (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: 450.10.04.01.012462.2017.RH2
Utilização n.º: L012602.2017.RH2
Início: 2017/09/05
Validade: 2022/09/04

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais

Identificação
Código APA

APA00020232

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

502198788

Nome/Denominação Social*

Zinconorte - Metalomecânica e Galvanização, S.A.

Idioma

Português

Morada*

Rua do Comendador

Localidade*

MACIEIRA DA MAIA

Código Postal

4485-394

Concelho*

Vila do Conde

Telefones

252661537

Fax

252661789

Caracterização do(s) tratamento(s)
Designação

ETAR - Rua Comendador

Nível de tratamento implementado

Secundário

Tipo de tratamento

Estação Tratamento de Águas Residuais

Caudal Máximo descarga

16.00 m3/dia

Nut III – Concelho – Freguesia

Grande Porto / Vila do Conde / Macieira da Maia

Longitude

-8.656690

Latitude

41.343330

Ano de arranque

2004

População servida (e.p.)

100

População servida no ano horizonte de projeto 100
(e.p)

Caracterização da rejeição
Origem das águas residuais
Domésticas

Instalações sociais

Características do Afluente Bruto
Volume máximo mensal

480.0 (m3)

CBO5

350.0 (mg/L O2)

CQO

900.0 (mg/L O2)

N

45.0 (mg/L N)

P

10.0 (mg/L P)
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Designação da rejeição

ETAR - Rua Comendador

Meio Recetor

Rio

Margem

Plano de água

Denominação do meio recetor

Rio Ave

Sistema de Descarga

Coletor com obra de proteção (boca de lobo)

Nut III – Concelho – Freguesia

Grande Porto / Vila do Conde / Macieira da Maia

Longitude

-8.65418

Latitude

41.34703

Região Hidrográfica

RH2 :: Cavado, Ave e Leca

Bacia Hidrográfica

1198 :: Ave

Tipo de massa de água

SUBTERRANEA

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, fim que não pode ser alterado sem prévia autorização da entidade
licenciadora.
2ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe
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 licença sejam aplicáveis.
3ª 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 = 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 na cláusula 4ª, não
seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será aplicada tendo por base as características do efluente
bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR e incluídas no anexo à 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 pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.
7ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.
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.
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 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio.
11ª A entidade licenciadora reserva o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos, por período a
definir em situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidentes.
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 27º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
14ª A licença caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
15ª O titular obriga-se a solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo, caso se mantenham as
condições que determinaram a sua atribuição.
16ª Esta licença não confere direitos contra concessões que vierem a efetuar-se nos termos da legislação vigente.
17ª 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.
18ª Em caso de incumprimento da presente licença, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31
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de maio.
19ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
Entidades.

Condições Específicas
1ª Qualquer alteração no funcionamento do sistema, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser
comunicada à Entidade Licenciadora no prazo de cinco dias.
2ª Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de
descarga supra mencionada.
3ª O titular obriga-se a assumir a responsabilidade pela eficiência do processo de tratamento e/ou procedimentos que adotar com
vista a minimizar os efeitos decorrentes da descarga de efluentes, atendendo às necessidades de preservação do ambiente e de
defesa da saúde pública.
4ª A descarga das águas residuais na linha de água não deve provocar alteração da sua qualidade que ponha em risco os seus usos
e tem de ser efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de
erosão no local, ficando a entidade gestora do sistema responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a
correção da situação a ocorrer.
5ª O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
6ª O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da
natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser
desenvolvidas no local.
7ª O titular obriga-se a 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.
8ª O titular obriga-se a efetuar, quando necessário, a limpeza dos órgãos de tratamento, devendo guardar os comprovativos da sua
realização, com indicação do destino final das lamas, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das entidades
competentes.
9ª O titular obriga-se a solicitar a ligação ao coletor municipal assim que a rede de saneamento exista e permita o encaminhamento
dos efluentes ao sistema público, desativando o sistema individual de tratamento, o qual deverá ser demolido ou entulhado, e
proceder à recuperação ambiental do local onde o mesmo se encontra atualmente instalado.
10ª O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
11ª O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação
deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de
acordo com o mencionado no Anexo.
12ª O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no 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, conforme o modelo apresentado em Anexo.
14ª As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e evolução da qualidade do meio
recetor ou 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 2.000,00 € 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).

Anexos
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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

Total de Partículas Sólidas em Suspensão
(estiagem) (mg/L)

30

Total de Partículas Sólidas em Suspensão (mg/L) 35
Carência Bioquímica de Oxigénio (estiagem)
(mg/L O2)

15

Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2)

25

Carência Química de Oxigénio (estiagem) (mg/L
O2)

100

Carência Química de Oxigénio (mg/L O2)

125

pH (Escala de Sörensen)

6-9

Legislação
Despacho n.º 27286/2004 (2ªSérie), Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho. Época de estiagem: 1 de junho a 30 de setembro. No
entanto, sempre que as condições meteorológicas o exigirem, poderá a mesma ser alterada após comunicação da entidade licenciadora
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 e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de
19 de junho

Autocontrolo
Programa de autocontrolo a implementar
Observações
As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser
preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios
que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações
descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos
terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza.
Monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Dec.-Lei n.º 97/2008 de 11 de
junho.
Os resultados do programa de autocontrolo serão enviados à entidade licenciadora, em formato digital, para o e-mail
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.
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 mensal.
Descrição do equipamento de controlo instalado:
Medição de caudal
Local de
Parâmetro
amostragem

Metodo analítico

Frequência de
amostragem

Tipo de
amostragem

Saída

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

Mensal

Composta (i)

Saída

Carência Química de
Oxigénio (mg/L O2)

Mensal

Composta (i)

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.
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Saída

Carência Bioquímica de
Oxigénio (mg/L O2)

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

Mensal

Composta (i)

Saída

Carência Química de
Oxigénio (estiagem)
(mg/L O2)

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

Mensal

Composta (i)

Saída

Carência Bioquímica de
Oxigénio (estiagem)
(mg/L O2)

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

Mensal

Composta (i)

Saída

Total de Partículas
Sólidas em Suspensão
(mg/L)

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

Mensal

Composta (i)

Saída

Total de Partículas
Sólidas em Suspensão
(estiagem) (mg/L)

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

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.

Trimestral

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.

Trimestral

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..

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização e caracterização da obra
Peças desenhadas com a localização da obra
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