DATA05-11-2019

O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e
regulamentos vigentes nas partes que lhe são aplicáveis.
O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, assumindo o ato
de licenciamento ou autorização da atividade económica.
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ENQUADRAMENTO
SUMÁRIO
Regime Aplicáveis Solicitados

PCIP

X

X

Indicador de
enquadramento

Data de
emissão

Data de
validade

Categoria 2.4 Operação de fundição
de metais ferrosos
com uma capacidade
de produção superior 05/11/2019 05/11/2028
a 20 t por dia, do
Anexo I do REI.
Capacidade instalada
de 42 t/dia.

Prorrogação
da validade

Eficácia

-

Não

Sentido da
decisão

Entidade
Licenciadora

Favorável
Condicionado

APA

LOCALIZAÇÃO
Confrontações
Norte

José Dias Fonseca + Manuel Augusto Sá Rebelo

Sul

Dr. António Jorge do Santos Serra

Este

Adelino Cardoso Pereira + Manuel Augusto Sá Rebelo

Oeste

Estrada Municipal n.º 508-1

Área do estabelecimento
Área impermeabilizada não coberta (m2)

11000

Área coberta (m2)

12000

Área total (m2)

72000

Localização
Localização

Zona Industrial

PÁG.2/17

DATA05-11-2019

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

Registar o número de horas de funcionamento anual da
instalação, discriminando o número de horas em produção efetiva
e em limpeza/manutenção (evidenciando as diferentes etapas de
processo).
Registar o número de horas correspondente a situações de
funcionamento deficiente ou avaria nos sistemas/equipamentos
de retenção, drenagem, tratamento e ou controlo de emissões
para os diferentes meios (emissões para o ar, produção de águas
residuais, etc.).
Registar os procedimentos adotados para as operações de
manutenção e limpeza dos equipamentos, nomeadamente os que
integram os processos produtivos, com indicação de data(s) ou
período (s) em que ocorreram do encaminhamento dado às
substâncias geradas (matérias-primas, produtos, efluentes
líquidos, resíduos, etc.).
Explicar e registar os procedimentos de manutenção dos sistemas
de retenção, drenagem, tratamento e controlo de emissões
existentes na instalação, com indicação de data(s) ou período (s)
em que ocorreram e do encaminhamento dado às substâncias
geradas, de modo a permitir mantê-los a um nível de eficiência
elevado e assegurando os respetivos períodos de
indisponibilidade ao tempo mínimo possível.
Registar os acontecimentos, respetivas consequências e ações
corretivas, caso ocorra um acidente ou incidente.
Registar os acontecimentos, respetivas consequências e ações
corretivas, caso se verifique incumprimento das condições do
TUA.
Registar o número e a natureza de queixas e ou reclamações
recebidas e o tratamento dado (resposta ao reclamante e
implementação de ações corretivas e preventivas).
O presente Título Único Ambiental (TUA) substitui na íntegra a
Licença Ambiental (LA) n.º 255/2009, de 27 de janeiro e 1º
Aditamento.

Prazo de implementação

Demonstração do
cumprimento

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

-

-

Medidas/Condições específicas a cumprir
Medida/Condição a cumprir

Reavaliação detalhada da implementação das MTD identificadas
no Anexo I, como "A avaliar", acompanhada de calendarização de
forma a adequar a instalação aos BREF aplicáveis, ou justificação
devidamente fundamentada da sua não implementação.

Prazo de implementação

Demonstração do
cumprimento

6 meses

PDA
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Avaliação detalhada da implementação das MTD BREF ROM, de
forma a adequar a instalação aos BREF aplicáveis, ou justificação
6 meses
devidamente fundamentada da sua não implementação.
Ponto de situação do grau de implementação das MTD previstas
no BREF sectorial (vide Anexo I) e documentos transversais
aplicáveis (nomeadamente BREF ICS/ BREF ENE/ BREF EFS/ REF
Período de Exploração
ROM) e/ou das medidas técnicas equivalentes; apresentar
evidências da manutenção da adequada implementação das
referidas técnicas.
Elaborar o relatório de base, de acordo com as Diretrizes da 1 ano após emissão do
Comissão Europeia respeitantes aos relatórios de base - TUA apresentação do RB
Comunicação da Comissão 2014/C 136/03, JOUE de 06.05.2014. com as 8 fases.

PDA

RAA

Relatório de Base (RB)

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

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Medida/Condição a cumprir

Identificar a % média dos principais metais presentes nas ligas
utilizadas no processo produtivo (incluindo os metais
integrados nos grupos Metais I, II e III da Portaria n.º
675/2003).
A utilização de resíduos em substituição de matérias-primas
deverá ser autorizado no Título de Exploração, a emitir pelo
IAPMEI, de acordo com o previsto no artigo 42º do DecretoLei n.º 178/2006, de 5 de setembro, na redação dada pelo
Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho.
A operação de tratamento (valorização) de resíduos no
processo produtivo, deve dar cumprimento ao estabelecido
no título de exploração emitido no âmbito do Sistema da
Industria Responsável (SIR), nos termos do disposto no art.º
42º do Decreto-Lei n.º 178/2006, na sua atual redação,
constituindo condição suficiente para o exercício da atividade
industrial.
Identificação dos resíduos valorizados (segundo designação
comum e código LER), sua quantificação, origem e destino,
incluindo informação sobre a(s) operação(ões) a que os
mesmos são sujeitos, devendo esse registo estar disponível
para inspeção das autoridades competentes, em qualquer
altura.
•

Todas

•
•

Indicação da quantidade mensal e anual de matériasprimas/ subsidiárias processadas/ consumidas, devendo
os valores ser expressos em toneladas;
Volumes de produção mensais e anuais efetivados,
devendo os valores ser expressos em toneladas;
Indicação da quantidade de materiais reintroduzidos no
processo produtivo, por tipo (expressas, por exemplo, em
toneladas/mês e em percentagem).

Prazo de
implementação

Demonstração do
cumprimento

Período de
Exploração

RAA

Período de
Exploração

RAA

Período de
Exploração

RAA

Período de
Exploração

RAA

PÁG.4/17

DATA05-11-2019

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

Medida/Condição a cumprir

Efetuar o registo do volume de produção mensal/anual e
capacidades de produção efetivadas.
Efetuar o registo do volume mensal/anual de produto
fora de especificação gerado e reincorporado no
processo.

Todos
Todos

Prazo de
implementação

Demonstração do
cumprimento

Período de
Exploração

RAA

Período de
Exploração

RAA

Período de
Exploração

RAA

Registar o volume de produção mensal e anual efetivados
de perdas de processo (gitos/aparas) e produto fora de
especificação gerado e reincorporado no processo.
Perdas de processo/
produto não
conforme
Quantificar a produção mensal e anual efetivadas de
perdas de processo (gitos/aparas) e produto fora de
especificação gerado e reincorporado no processo."

Produto produzido
Produto acabado

Registar o volume de produção mensal e anual efetivados
e capacidades de produção efetivadas.
Quantificar a produção mensal e anual efetivadas e
capacidades de produção efetivadas.

Período de
Exploração
Período de
Exploração

RAA
RAA

Ar
Emissões Pontuais
Caraterização das fontes de emissão pontual
N.º de
Identificação das Potência
Método de
cadastro/identific
Código
unidades
térmica Combustív tratamento/redu Eficiência
ação da fonte
da fonte
contribuintes para a nominal
el
ção - descrição
(%)
atribuído pela
fonte
(MWt)
STEG
CCDR
FF1

-

FF2

-

FF3

-

FF4

-

FF5

-

FF6

-

Máquina de
regeneração térmica
de areias
Forno 1 – TT1
CMW1
(tratamento térmico)
Forno 2 – TT2
CMW2
(tratamento térmico)
Forno 1 B –
tratamento térmico
Máquina de decapar
1 (granalhagem com
granalha de aço)
CMW1
Máquina de decapar
2 (granalhagem com

0,2

Gás
Filtro de Mangas
Natural
+ Ciclone

Parâmetro

Regime

95%

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Contínuo

1,080

Gás
Natural

-

-

-

Esporádico

0,26

Gás
Natural

-

-

-

Inativa

1,032

Gás
Natural

-

-

-

Esporádica

-

-

Filtro de Mangas
+ Ciclone

95%

-

-

Filtro de Mangas
+ Ciclone

95%

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)
Partículas
totais em

Esporádica

Esporádica
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granalha de aço)
CMW2

suspensão
(PTS)
Partículas
totais em
suspensão
(PTS)
Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

FF7

-

Arrefecedor de
areias

-

-

Filtro de Mangas
+ Ciclone

95%

FF8

-

Máquina de
separação de
cromite

-

-

Filtro de Mangas

95%

-

-

-

-

Pontual

-

-

-

-

Contínuo

-

-

-

-

Contínuo

-

-

-

-

Contínuo

-

-

-

-

Contínuo

FF9

-

FF10

-

FF11

-

FF12

-

FF13

-

Despoeiramento das
cabines de
rebarbagem e mós
duplas
Despoeiramento da
grelha de
abate/desmoldaç̃ao
designada por GF
Despoeiramento da
grelha de
abate/desmoldação
designada por IMF
Despoeiramento dos
fornos de indução da
CMW1
Despoeiramento dos
fornos de indução da
CMW2

Esporádica

Esporádica

Monitorização das fontes de emissão pontual
Valor limite de
emissão ou
emissão
específica

Unidade

Frequência de
monitorização

Período de
referência

Teor O2 de
referência

20

mg/Nm3

1x por ano

-

Sem teor de O2
de referência

150

mg/Nm3

1x por ano

-

120

mg/Nm3

1x por ano

-

FF1

Compostos
Orgânicos,
Voláteis (COV)

200

mg/Nm3

1x de 3 em 3
anos

-

Sem teor de O2
de referência

FF1

Metais I

0,2

mg/Nm3

1x de 3 em 3
anos

-

Sem teor de O2
de referência

FF1

Metais II

1

mg/Nm3

1x de 3 em 3
anos

-

Sem teor de O2
de referência

FF1

Metais III

5

mg/Nm3

1x de 3 em 3
anos

-

Sem teor de O2
de referência

Código
da fonte

FF1
FF1
FF1

Parâmetro
Partículas totais
em suspensão
(PTS)
Óxidos de
Azoto (NOx)
Dióxido de
Enxofre (SO2)

Sem teor de O2
de referência
Sem teor de O2
de referência

Métodos
de medição

Condições
cumprimento

BREF SF
BREF SF
BREF SF
Quadro 10 do n.º 7
do Anexo I da
Portaria n.º 190B/2018, 2 de julho.
Quadro 13 do
Anexo II da Portaria
n.º 190-B/2018, 2
de julho.
Quadro 13 do
Anexo III da
Portaria n.º 190B/2018, 2 de julho.
Quadro 13 do
Anexo III da
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FF2 a
FF4

Partículas totais
em suspensão
(PTS)

100

mg/Nm3

1x de 3 em 3
anos

-

Sem teor de O2
de referência

FF2 a
FF4

Monóxido de
Carbono (CO)

-

mg/Nm3

1x de 3 em 3
anos

-

Sem teor de O2
de referência

FF2 a
FF4

Óxidos de
Azoto (NOx)

500

mg/Nm3

1x de 3 em 3
anos

-

Sem teor de O2
de referência

FF2 a
FF4

Compostos
Orgânicos,
Voláteis (COV)

200

mg/Nm3

1x de 3 em 3
anos

-

Sem teor de O2
de referência

FF5 e
FF6

Partículas totais
em suspensão
(PTS)

20

mg/Nm3

1x por ano

-

Sem teor de O2
de referência

-

Sem teor de O2
de referência

FF5 e
FF6

Metais I

0,2

mg/Nm3

1x de 3 em 3
anos

FF5 e
FF6

Metais II

1

mg/Nm3

1x de 3 em 3
anos

-

Sem teor de O2
de referência

FF5 e
FF6

Metais III

5

mg/Nm3

1x de 3 em 3
anos

-

Sem teor de O2
de referência

20

mg/Nm3

1x por ano

-

Sem teor de O2
de referência

150

mg/Nm3

1x por ano

-

120

mg/Nm3

1x por ano

-

FF7

Compostos
Orgânicos,
Voláteis (COV)

200

mg/Nm3

1x de 3 em 3
anos

FF8

Partículas totais
em suspensão
(PTS)

20

mg/Nm3

1x por ano

FF8

Compostos
Orgânicos,
Voláteis (COV)

200

mg/Nm3

20

20

FF7
FF7
FF7

Partículas totais
em suspensão
(PTS)
Óxidos de
Azoto (NOx)
Dióxido de
Enxofre (SO2)

Partículas totais
em suspensão
(PTS)
Partículas totais
FF10 em suspensão
(PTS)
FF9

Sem teor de O2
de referência
Sem teor de O2
de referência

Portaria n.º 190B/2018, 2 de julho.
Quadro 9 do n.º 7
do Anexo I da
Portaria n.º 190B/2018, 2 de julho.
n.º 3 do Art.º 13.º
Decreto-Lei n.º
39/2018
Quadro 9 do n.º 7
do Anexo I da
Portaria n.º 190B/2018, 2 de julho.
Quadro 9 do n.º 7
do Anexo I da
Portaria n.º 190B/2018, 2 de julho.
BREF SF.
Quadro 13 do
Anexo III da
Portaria n.º 190B/2018, 2 de julho.
Quadro 13 do
Anexo III da
Portaria n.º 190B/2018, 2 de julho.
Quadro 13 do
Anexo III da
Portaria n.º 190B/2018, 2 de julho.
BREF SF
BREF SF
BREF SF

-

Sem teor de O2
de referência

Quadro 10 do n.º 7
do Anexo I da
Portaria n.º 190B/2018, 2 de julho.

-

Sem teor de O2
de referência

BREF SF

1x de 3 em 3
anos

-

Sem teor de O2
de referência

Quadro 13 do
Anexo II da Portaria
n.º 190-B/2018, 2
de julho.

mg/Nm3

1x por ano

-

Sem teor de O2
de referência

BREF SF

mg/Nm3

1x por ano

-

Sem teor de O2
de referência

BREF SF
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Partículas totais
em suspensão
(PTS)
Partículas totais
em suspensão
(PTS)
Dioxinas e
furanos
(PCDD/PCDF)

20

mg/Nm3

1x por ano

-

Sem teor de O2
de referência

BREF SF

20

mg/Nm3

1x por ano

-

Sem teor de O2
de referência

BREF SF

0,1

ng ITEQ/Nm3

1x por ano

-

Sem teor de O2
de referência

BREF SF

Compostos
Orgânicos,
Voláteis (COV)

200

mg/Nm3

1x de 3 em 3
anos

-

Sem teor de O2
de referência

Metais I

0,2

mg/Nm3

1x de 3 em 3
anos

-

Sem teor de O2
de referência

FF12e
FF13

Metais II

1

mg/Nm3

1x de 3 em 3
anos

-

Sem teor de O2
de referência

FF12e
FF13

Metais III

5

mg/Nm3

1x de 3 em 3
anos

-

Sem teor de O2
de referência

FF11
FF12e
FF13
FF12e
FF13
FF12e
FF13

FF12e
FF13

Quadro 10 do n.º 7
do Anexo I da
Portaria n.º 190B/2018, 2 de julho.
Quadro 13 do
Anexo III da
Portaria n.º 190B/2018, 2 de julho
Quadro 13 do
Anexo II da Portaria
n.º 190-B/2018, 2
de julho
Quadro 13 do
Anexo II da Portaria
n.º 190-B/2018, 2
de julho

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

Em caso de reativação da fonte pontual FF3, proceder à comunicação
prévia à entidade coordenadora (EC), com a inclusão dos devidos
elementos de reavaliação, em função das novas condições de
funcionamento do equipamento e/ou aspetos construtivos da chaminé
associada. Reitera-se no entanto que caso esta fonte seja utilizada
deverá respeitar os parâmetros e VLE identificados na tabela anterior.
Verificação do cumprimento do valor da emissão total (pontuais e
difusas) de partículas com origem no processo de fusão de ferro
expresso em valor mássico específico, que deverá ser inferior a 0,2 kg
partículas/ton ferro fundido, com o objetivo a adequação aos valores de
emissão associados ao uso de MTD (VEA) conforme o preconizado no
BREF SF para fornos de indução, incluindo a metodologia seguida para
o cálculo de todos os valores apresentados.
Manutenção das emissões em níveis inferiores a 0,2 kg/ton de metal
fundido.
Os métodos de medição, amostragem e análise das Dioxinas e Furanos
devem observar as normas CEN, ou caso estas não existam as normas
ISO, normas nacionais ou internacionais que garantam dados de
qualidade científica equivalente. O período de amostragem das Dioxinas
e Furanos devem ser no mínimo 6 e máximo de 8 horas. Caso ocorra
alteração das condições de funcionamento da instalação a frequência de
monitorização deverá passar, desde logo, a duas vezes por ano.
Adotar boas práticas e medidas de minimização das emissões pontuais,
durante o funcionamento normal e nos arranques e paragem.

Prazo de implementação

Demonstração do
cumprimento

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

-

Período de Exploração

RAA
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A frequência de monitorização dos parâmetros com frequência de
monitorização de 1 vez de 3 em 3 anos poderá ser alterada desde que
cumpra os requisitos constantes do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11 de junho.
A alteração da frequência de monitorização não se aplica aos
parâmetros VEA com frequência de monitorização de uma vez por ano
para as fontes FF1, FF5, FF6, FF7, FF8, FF9, FF10, FF11, FF12 e FF13.
Para as fontes pontuais com frequência de monitorização de 1 medição
de 3 em 3 anos, caso se verifique um aumento dos caudais mássicos dos
poluentes emitidos para valores superiores aos limiares mássicos
médios, deverá a frequência de monitorização passar, desde logo, a duas
vezes por ano, dando disso conhecimento à APA e à CCDR-Norte.
A monitorização dos parâmetros Metais I, Metais II e Metais III, deverá
ser efetuada na fase particulada e na fase gasosa. A monitorização
deverá considerar os metais pesados que poderão estar presentes em
cada um dos grupos – refletindo o aumento da capacidade nominal. O
VLE aplica-se ao somatório dos poluentes presentes.
Registar o número de horas de funcionamento, associado a cada fonte
de emissão de poluentes para a atmosfera.
Identificar para cada parâmetro a monitorizar, os valores de
concentração medidos, procedendo a uma comparação com os VLE, os
caudais mássicos e a respetiva carga poluente (expressa em ton ou
kg/ano), incluindo a metodologia seguida o cálculo de todos os valores
apresentados.
Identificar para cada parâmetro a monitorizar emissões específicas,
expressas em massa (ex. kg) por unidade de produção (ex. tonelada de
produto acabado), incluindo a metodologia seguida para o cálculo de
todos os valores apresentados.
Apresentar decisão final da entidade competente (CCDR-Norte) sobre a
adequabilidade das alturas, e demais aspetos construtivos, das chaminés
das fontes de emissão pontual, FF9, FF10, FF11, FF12 e FF13.
A frequência de monitorização das fontes pontuais deverá reger-se pelo
previsto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho
Efetuar a avaliação detalhada das eficiências de redução dos sistemas
de tratamento de efluentes gasosos (STEG) instalados.
Reavaliar a necessidade de implementação de sistemas de tratamento
de emissões gasosas (STEG) adicionais.

Período de Exploração

-

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

1º RAA

1º RAA

Período de Exploração

-

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Ar – Emissões difusas
Caraterização das emissões difusas
Código da
fonte

ED1
ED2

Origem da emissão

Revestimento do
refratário
Macharia

Parâmetro

Valor limite de
emissão ou emissão Unidade
específica

Frequência de
monitorização

Período de
referência

Métodos de medição

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Prazo de implementação

Demonstração do
cumprimento

PÁG.9/17

DATA05-11-2019
Reavaliar,
de
forma
detalhada,
todos
os
potenciais
equipamentos/etapas de processo geradores de emissões (eg.
Partículas, COV, etc.) e avaliar a necessidade do seu confinamento
para uma chaminé.
Reavaliação de todos os potenciais equipamentos/etapas de processo
geradores de emissões difusas e avaliação/detalhada fundamentação
técnica (em articulação com as disposições do BREF SF) quanto à
necessidade, ou não do seu confinamento para uma chaminé –
particular atenção nas seguintes etapas: Revestimento do refratário;
Macharia; Vazamento.
Demonstrar o cumprimento do valor de emissão total (pontual e
difusas) de partículas para o ar com origem no processo de fusão ferro
expresso em valor mássico específico, que deverá ser inferior a 0,2 kg
partículas/ton ferro fundido, face ao preconizado no BREF SF,
incluindo a metodologia seguida para o cálculo de todos os valores
apresentados seccionando a exposição entre emissões pontuais,
emissões difusas e emissões totais.
Para verificação de cumprimento com as MTD do BREF SF e
respetivos VEA no que respeita às emissões difusas oriundas das
atividades contempladas no capítulo 5.4 do BREF SF, deverá o
operador proceder com carater anual à avaliação da qualidade do ar
interior para os parâmetros partículas e COV, em locais
representativos destas tipologias de emissões.
A frequência de monitorização poderá passar para uma medição de 3
em 3 anos, desde que verificado o cumprimento dos VEA às MTD do
BREF SF para os parâmetros partículas e COV.
Após a primeira avaliação, poderá ser apresentado um plano de
monitorização da qualidade do ar interior aos parâmetros partículas e
COV, alternativo, a avaliar e a aprovar pela APA.
Sempre que haja necessidade de avaliar a qualidade do ar interior, no
âmbito da legislação aplicável em matéria da segurança e saúde do
trabalho, deverá o operador contemplar nas avaliações a medição nas
envolventes atividades aos parâmetros partículas e COV.
Sempre haja alteração à exploração nas atividades listadas no capítulo
5.4 do BREF SF, deve ser realizada nova avaliação da qualidade do ar
interior contemplando os parâmetros partículas e COV.
Incluir relatório síntese com os resultados da qualidade do ar interior
para os parâmetros partículas e COV, identificando os pontos de
emissão difusão respetivamente.
Incluir os relatórios da qualidade do ar que inclua os resultados das
emissões de partículas e COV das atividades listadas no capítulo 5.4
do BREF SF
Caso o desempenho não cumpra com VEA-MTD (tabela 5.6 e capítulo
5.4 do BREF SF) deve o operador reavaliar o funcionamento e a
eficácia das medidas primárias existentes. Se necessário, deve adotar
ações para redução das emissões na fonte e comprovar a sua eficácia
com nova avaliação ou implementar um sistema adequado de captação
e encaminhamento das emissões com devido tratamento que permita
o desempenho cumprindo VEA-MTD.
Perante o desempenho inadequado, incluir projeto a implementar
devidamente enquadrado, com a solução a implementar descriminada
e calendarizada, bem como devidamente justificada e fundamentada.

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

Comunicação à APA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA
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Apresentar informação detalhada sobre o programa de controlo e
monitorização de emissões difusas e ou fugitivas.
Adotar boas práticas e medidas de minimização das emissões difusas,
durante o funcionamento normal e nos arranques e paragem.

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Energia
Combustíveis utilizados na instalação / estabelecimento
Código

Tipo de energia utilizada

Capacidade de Armazenamento

Consumo anual

CC1
CC2
CC3

Energia elétrica
Gás Natural
Gasóleo

6000 L

9285348 kWh/ano
322513 m3/ano
41,345 L/ano

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

Registar o consumo mensal/anual das diferentes formas de energia
utilizada, evidenciando os equipamentos/etapas de processo onde é
utilizada.
Para as diferentes formas de energia utilizadas na instalação, registar o
consumo específico mensal e anual de energia – quantidade de energia
consumida (kWh) por quantidade de energia consumida por quantidade
de metal fundido (t). Deverá ser explicitada a forma de cálculo dos valores
apresentados.
Para as diferentes formas de energia utilizadas na instalação, registar o
consumo específico mensal e anual de energia – quantidade de energia
consumida/ quantidade de produto acabado. Deverá ser explicitada
forma de cálculo dos valores apresentados.
Efetuar a avaliação das medidas tomadas e resultados alcançados para
otimizar os consumos de energia.

Prazo de implementação

Demonstração do
cumprimento

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Medidas/Condições a cumprir relativamente aos sistemas de arrefecimento
Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Garantir o bom funcionamento dos sistemas de
arrefecimento
tomando
em
consideração
as
medidas/técnicas identificadas como MTD e previstas no
BREF ICS (Anexo I).

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

As evidências de cumprimento
destas medidas deverão ser
mantidas em arquivo e
disponibilizadas sempre que
solicitado pelas autoridades
competentes.

Garantir o cumprimento das boas práticas estabelecidas
para a prevenção e controlo da Legionella nos sistemas de
água, nos termos o estabelecido pela entidade competente
nesta matéria.

PÁG.11/17

DATA05-11-2019

Recursos Hídricos
Captação
Medidas/Condições a cumprir relativamente às captações de água
Medida/Condição a cumprir

Origem – rede pública: registar o consumo mensal/
anual de água para consumo doméstico.
Origem – rede pública: Avaliar medidas tomadas e
resultados alcançados para otimizar os consumos de
água.
Origem – captação (furos AC1 e AC2): registar para
cada captação o consumo específico de água (eg. m3
de água consumida/ quantidade de produto acabado),
explicitando a forma de determinação dos valores
apresentados.
Origem – captação (furos AC1 e AC2): avaliar medidas
tomadas e resultados alcançados para otimizar os
consumos de água para cada captação.
Origem – captação (furos AC1 e AC2): registar o
período de funcionamento anual das referidas
captações.
Dar cumprimento às condições gerais e especificas
previstas na Autorização de Utilização dos Recursos
Hídricos – Captação de águas Subterrâneas (vide
Anexo II e III)
Registar o volume específico mensal/anual de águas
recirculadas.

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Rejeição em coletor
Caraterização dos pontos de rejeição de águas residuais em coletor
Código ponto de
rejeição

Tipo de Origem

Autorização de rejeição em sistemas
públicos/terceiros

Data

Entidade gestora

ED1

Doméstica + água residual do
separador de hidrocarbonetos
(parque sucatas e tanque comb.)
e da torre de arrefecimento.

Sim

06/06/2018

ETAR Municipal de
Vila Nova de Famalicão

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

Prazo de implementação

Demonstração do
cumprimento

Apresentar cópia do contrato de autorização de descarga de
águas residuais industriais no coletor no ponto ED1, com as
condições de descarga impostas pela entidade gestora do
sistema de recolha e tratamento das águas provenientes do
separador de hidrocarbonetos, e das purgas diárias e
limpezas anuais das torres de refrigeração.

1º RAA

1º RAA
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Registar o número de horas mensal/anual correspondente à
descarga de águas residuais industriais.
Registar o volume específico mensal/anual de águas
residuais industriais geradas e descarregadas – m3 de
efluente descarregado/tonelada de metal fundido.
Registar o autocontrolo a realizar às águas residuais
industriais tratadas, nos termos da autorização da entidade
gestora do sistema de recolha e tratamento das águas
residuais - datas de amostragem, valores de concentração
(valores médios mensal/anual) de poluentes medidos, carga
poluente mensal/anual (ton/ano), procedimentos tomados
de forma a assegurar a representatividade das medições
efetuadas e metodologia seguida para o cálculo de todos os
valores apresentados.
Registar o volume de lamas removidas do separador de
hidrocarboneto,
aquando
os
procedimentos
de
limpeza/manutenção.
Registar o volume anual (m3/ano) de águas residuais
domésticas geradas nas instalações sanitárias.
Registar os volumes mensais/anuais de efluentes
descarregados e das leituras do respetivo medidor de caudal.
Sempre que se verificarem alterações nas condições
impostas à instalação pela entidade gestora do sistema de
recolha e tratamento das águas residuais, deverá ser incluída
cópia dos documentos relevantes no RAA respetivo.

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

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

Registar o volume específico mensal/anual de águas
recirculadas.
Registar os períodos em que não foi possível a
reutilização total de águas residuais industriais no
processo produtivo, bem como os respetivos volumes.

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Resíduos
Resíduos gerados na atividade
Caraterização dos parques de resíduos
Código

Área Total Área Coberta
(m2)
(m2)

Área
Impermeabilizada
(m2)

Vedado

Sistema de
Drenagem

PA1

26

0

26

Não

Não

PA2

15

15

15

Sim

Não

PA3
PA4

13
26

0
0

13
26

Não
Não

Não
Não

Bacia de
Retenção

Observações

2 Contentores metálicos:
1 areias verdes e 1 escórias
Sim
Contentor com bacia de
(2 m3 vol.)
retenção
Não
Não
Não
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PA5
PA6
PA7

6
0,8
0,8

0
0
0

6
0,8
0,8

Sim
Não
Não

Não
Não
Não

Sim
Não
Não

PA8

400

0

400

Não

Não

Não

PA9

200

0

200

Não

Sim

Não

-

Parque de sucatas de
retornos do processo
produtivo
Parque de sucatas
provenientes de operadores
de gestão de resíduos. Com
coletor de recolha de
derrames (separador de
hidrocarbonetos)

Medidas/Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade
Medida/Condição a cumprir

Identificar a existência de novos parques de
armazenamento na instalação, avaliar e apresentar
calendarização para a devida impermeabilização e
cobertura dos mesmos com vista a evitar
contaminação do solo e água subterrânea.
Caso exista novos parques deverá o operador
submeter pedido de alteração do estabelecimento.
O armazenamento temporário dos resíduos
produzidos na instalação deverá ser sempre efetuado
nos parques supra caracterizados nesta licença,
evitando situações de potencial contaminação do
solo e/ou água.
Assegurar que nos locais de armazenamento se
verifique a disposição dos mesmos por tipologia de
resíduos e com a identificação dos códigos LER.
Sistematizar os quantitativos de resíduos/LER
gerados no processo produtivo evidenciando a etapa
onde são produzidos.
Efetuar o registo da produção específica de resíduos
do processo produtivo (quantidade de resíduos
gerados/quantidade de produto acabado).
Efetuar registo completo e atualizado do qual
constem todos os aspetos relacionados com as
operações de valorização de resíduos autorizados,
designadamente a sua quantificação e origem.
Registar o volume mensal/anual de produto fora de
especificação gerados/perdas de processos e
encaminhados enquanto resíduo, se necessário.
Promover a valorização de resíduos por fluxo ou
fileiras.

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

6 meses

PDA

Período de Exploração

-

Período de Exploração

-

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

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

Realizar nova avaliação de ruído e apresentar o respetivo relatório
de ensaio, se: tiverem sido registadas reclamações relativas a
ruído; ocorrerem alterações na instalação que possam ter
interferência direta com os níveis sonoros anteriormente
existentes; o aumento de equipamentos com emissões sonoras
para o exterior; o aumento do número de horas de funcionamento
de equipamento ou alteração da sua disposição, que faça prever o
aumento do nível sonoro no(s) recetor(es) sensível(eis).
Incluir relatório síntese sobre os resultados obtidos na avaliação
de ruído ambiental realizada, incluindo as conclusões obtidas.
Caso da avaliação de ruído se conclua que é necessário proceder
à implementação de medidas de minimização, deverá(ão)
posteriormente ser efetuada(s) nova(s) caracterização(ões) de
ruído, de forma a verificar o cumprimento dos critérios de
incomodidade e de exposição máxima.

Prazo de implementação

Demonstração do
cumprimento

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

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

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

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

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

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

Plano de desativação total
ou parcial.

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

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

Relatório final de
conclusão do plano de
desativação total ou
parcial.
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OBRIGAÇÕES

DE

COMUNICAÇÃO
Comunicações a efetuar à Administração
Tipo de
informação/Parâmetros

Formato de reporte

Data de reporte

Entidade

Até 30 de abril do ano seguinte à
emissão do TUA. 1º RAA a
remeter em 2020, com as
condições aqui impostas.

APA

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

6 meses após emissão do TUA.

APA

Emissões Ar

SILiAmb Emissões Ar / Formato de
Envio Autocontrolo Emissões

Monitorização
pontual:
comunicação até o máximo de 45
dias seguidos contados a partir da
data
de
realização
da
monitorização.

Registo
Europeu
de
Emissões e Transferências
de Poluentes (PRTR)

Formulário Único (PRTR)

Em data a definir.

APA

Mapa Integrado de Registo
de Resíduos - MIRR

SILiAmb

31 de março do ano seguinte
àquele que se reportam os dados.

APA

Situações de emergência
(acidentes e incidentes)

Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre eficiente

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

APA, EC

Situações
incumprimento
condições do TUA

Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre eficiente

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

EC,
APA/CCDR

Relatório Ambiental Anual
(RAA)

Formato
digital
através
Plataforma SILiAmb

Plano de Desempenho
Ambiental (PDA)

de
de

da

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

Plano de Desativação total
ou parcial.

Diretrizes da Comissão Europeia
respeitantes aos relatórios de base
- Comunicação da Comissão
2014/C
136/03,
JOUE
de
06.05.2014"
Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre eficiente.

1 ano após emissão do TUA
apresentação do RB com as 8
fases.

Aquando da previsão de cessação
definitiva total ou parcial das

CCDR Norte

APA

APA
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atividades – com 6 meses de
antecedência.
Relatório
Final
de
Conclusão do Plano de
Desativação total ou parcial

Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre eficiente.

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

APA

ANEXOS
Anexos
Anexo

Descrição

Regime

Anexo I.pdf

Sistematização MTD – BREF SF, BREF ICS e BREF ENE

PCIP

Anexo II.pdf

TURH Captação AC1

PCIP

Anexo III.pdf

TURH Captação AC2

PCIP

Anexo IV.pdf

Declaração ligação coletor público

PCIP

Anexo V.pdf

Especificações sobre o conteúdo dos relatórios de autocontrolo –
monitorização pontual

PCIP
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ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Eficiência energética (ENE) | Data de adoção: 02/2009 | Versão: 06.10.2017
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

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

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

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)

Sim

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);

Sim

1. b)

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

Sim

A empresa tem um PREn em curso e está a cumprir o planeado no referido plano.

1. c)
1. d)
1. d) i.
1. d) ii.
1. d) iii.
1. d) iv.
1. d) v.
1. d) vi.
1. d) viii.
1. d) ix.

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

Sim

O planeamento e as metas estão definidos no PREn

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a
Calendarização da implementação
atingir dentro da gama
(mês.ano)
de VEA/VCA

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

1. e)
1. f)
1. f) i.
1. f) ii.
1. f) iii.
1. f) iv.
1. g)

A empresa tem um sistema de medição, monitorização e gestão de energia com
ligação ao ERP Navision que é o sistema de gestão geral da empresa. Existe um
técnico nomeado para gestão do sistema.

Implementação e realização de procedimentos, com especial atenção para:
Estrutura e responsabilidade

A implementar

Formação, sensibilização e competência (ver MTD 13)

A implementar

Comunicação

A implementar

dez/19

Envolvimento dos trabalhadores;

A implementar

dez/19

Documentação

A implementar

dez/20

Controlo eficaz dos processos (ver MTD 14)

Sim

Preparação e resposta a emergências

Sim

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

Sim

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)

Sim

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

Sim

Controlo e monitorização (ver MTD 16)

Sim

Ações preventivas e corretivas

Sim

Manutenção de registos
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)
Revisão, pela gestão de topo, do sistema de gestão de eficiência energética e garantia da sua contínua adequabilidade e
eficácia.

dez/19
Programa de formação para 2019

Sim
A implementar

dez/19

Sim

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 custosbenefícios e os efeitos cruzados.

Sim

4.2.2.2. Identificação dos aspetos relacionados com a eficiência energética de uma instalação e oportunidades de poupança de energ

3.

Realizar auditorias para identificar os aspetos que influenciam a eficiência energética da instalação. É
importante que essa auditoria seja coerente com as abordagens de sistema.

4.

Aquando da realização de auditorias, assegurar que sejam identificados os seguintes aspetos:

4. a)
4. b)
4. c)

Sim

tipo e utilizações de energia na instalação, respetivos sistemas e processos;

Sim

Equipamentos consumidores de energia, tipo e quantidade de energia consumida na instalação;

Sim

Possibilidades de redução do consumo de energia, como por exemplo:

4. c) i.

Controlo/redução dos tempos de operação, eg. desligando os sistemas quando não estiverem a ser utilizados;

Sim

A empresa tem um sistema de controlo e monitorização do tempo de fusão que
consiste em definir o valor de KWh/Ton em cada forno no sentido de pressionar os
operadores a cumprirem o valor definido para cada fusão.

4. c) ii.
4. c) iii.

otimização do isolamento;

Sim

Controlo do refractário dos fornos de fusão e de tratamentos térmicos

Otimização das redes de utilidades, sistemas, processos e equipamentos que lhes estejam associados.

Sim

4. d)

Possibilidades de utilização de fontes alternativas de energia ou de utilização de energia mais eficiente aproveitando,
em particular, a energia excedente de outros processos e ou sistemas.

4. e)

possibilidades de aplicar a energia excedente noutros processos e ou sistemas

4. f)

possibilidades de melhoria do nível de calor (temperatura)

5.
5. a)

Sim
A avaliar

Vamos aguardar pelas auditorias internas para perceber se existe possibilidade de
aplicação desta medida na empresa

Sim

Aproveitamento do ar quente gerado na central de ar comprimido para aquecimento
do armazém

A avaliar

Vamos aguardar pelas auditorias internas para perceber se existe possibilidade de
aplicação desta medida na empresa

Utilizar ferramentas e metodologias apropriadas para apoiar na avaliação e quantificação da otimização
energética, como por exemplo:
Modelos, bases de dados e balanços energéticos;
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

5. b)

Técnicas como a metodologia pinch , a análise da exergia ou da entalpia ou a termoeconomia;

A avaliar

5. c)

Estimativas e cálculos.

A avaliar

6.

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

Vamos aguardar pelas auditorias internas para perceber se existe possibilidade de
aplicação desta medida na empresa
Vamos aguardar pelas auditorias internas para perceber se existe possibilidade de
aplicação desta medida na empresa

Identificar possibilidades de otimização da recuperação energética na instalação, entre sistemas da própria
instalação e ou com outras instalações

4.2.2.3. Abordagem de sistemas para a gestão energética

7.

Otimizar a eficiência energética adotando uma abordagem de sistemas para a gestão energética na instalação.
Os sistemas a considerar para a otimização no seu todo são, por exemplo:

7. a)

Unidades de processo (vide BREFs setoriais)

A avaliar

7. b)

Sistemas de aquecimento, como por exemplo: vapor; água quente;

A avaliar

7. c)

Arrefecimento e vácuo (vide BREF ICS)

A avaliar

7. d)
7. e)
7. f)

Sistemas a motor, como por exemplo: ar comprimido e bombagem;

Sim

Iluminação;

Sim

Secagem, separação e concentração.

Sim

Vamos aguardar pelas auditorias internas para perceber se existe possibilidade de
aplicação desta medida na empresa
Vamos aguardar pelas auditorias internas para perceber se existe possibilidade de
aplicação desta medida na empresa
Vamos aguardar pelas auditorias internas para perceber se existe possibilidade de
aplicação desta medida na empresa

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;

Sim

8. b)

Identificação e registo dos limites adequados associados aos indicadores;

Sim

8. c)

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

Sim

4.2.2.5. Benchmarking

9.

Proceder a comparações sistemáticas e regulares com benchmarks setoriais, nacionais ou regionais, sempre
que existam dados validados.

A avaliar

A empresa apesar de estar atenta e seguir as boas práticas energéticas no sector
através de visitas a outras empresas, nomeadamente no estrangeiro, não tem um
sistema de registo e monitorização que ateste a execução desta medida. Iremos
avaliar oportunamente a relevância da aplicação desta medida

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a
Calendarização da implementação
atingir dentro da gama
(mês.ano)
de VEA/VCA
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4.2.3. Integração da eficiência energética na fase de projeto (Energy efficient design )
10.
10. a)
10. b)

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:
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;
Desenvolvimento e/ou escolha de tecnologias energeticamente eficientes

10. c)

Poderá ser necessário recolher dados adicionais, quer em sede de design do projeto, quer de forma independente de
modo a complementar os dados existentes ou a preencher lacunas no conhecimento;

10. d)

O trabalho EED deverá ser efetuado por um perito em questões energéticas;

10. e)

O projeto inicial do consumo de energia deverá também verificar todas as áreas na organização do projeto que possam
influenciar o futuro consumo de energia e otimizar a EED da futura instalação neste contexto. É o caso, por exemplo, do
pessoal da instalação (existente) que possa ser responsável pela especificação dos parâmetros de projeto.

Sim
Sim
Sim
Sim
A avaliar

Vamos aguardar pelas auditorias internas para perceber se existe possibilidade de
aplicação desta medida na empresa

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

Sim

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. a)
12. b)

Aplicação de um sistema específico de gestão da energia;
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. c)

Criação de centros de lucro financeiro para a eficiência energética;

12. d)
12. e)
12. f)

Benchmarking;

Sim

Renovar os sistemas de gestão existentes, através do recurso à excelência operacional;

Sim

Utilização de técnicas de gestão da mudança (também característica da excelência operacional).

Sim
Sim
A avaliar

A avaliar

Promover um debate sobre este tema junto da administração com vista a uma
mudança na gestão da empresa e contemplar esta medida

A avaliar numa proxima auditoria energética

4.2.6. Preservação das competências
13.
13. a)
13. b)
13. c)
13. d)
13. e)

Preservar as competências em eficiência energética e em sistemas consumidores de energia através de
técnicas como:
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 auto-formação/desenvolvimento pessoal;
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);
Partilha dos recursos internos da instalação entre as várias unidades;

A implementar

Programa de formação para 2019

Sim
Sim

Recurso a consultores qualificados para investigações por tempo determinado

Sim

Contratação externa de sistemas e/ou funções especializados.

Sim

4.2.7. Controlo eficaz dos processos
14.
14. a)
14. b)
14. c)

Garantir um controlo efetivo dos processos através da aplicação de técnicas como:
A implementação de sistemas que assegurem que os procedimentos sejam conhecidos, entendidos e cumpridos.
Assegurar que os principais parâmetros de desempenho dos processos sejam identificados, otimizados em termos de
eficiência energética e monitorizados
A documentação ou o registo esses parâmetros.

Não
A implementar
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Não
Não

4.2.8. Manutenção
15.
15. a)
15. b)
15. c)

Proceder à manutenção das instalações de modo a otimizar a sua eficiência energética, através de:
Atribuição clara das responsabilidades para o planeamento e execução da manutenção
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;
Suporte do programa de manutenção através de sistemas de manutenção de registos e de testes de diagnóstico
adequados;

Sim
Sim
Sim
Sim

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;

A implementar

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.

Sim

4.2.9. Controlo e monitorização

Inserir no registo de avarias do NAV uma caixa com a indicação de perda de
eficiencia energética
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16.

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

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.

MTD implementada?

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

A implementar

4.3.1. Combustão

17. a)
17. b)
17. c)
17. c) i.
17. c) ii.
17. c) iii.
17. c) iv.
17. c) v.
17. d)

Otimização da eficiência energética da combustão através das seguintes técnicas:
Cogeração;

Sim
Não

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

Não aplicável

Redução de temperatura dos gases de exaustão através de:
Dimensionamento para um máximo desempenho, tomando em ainda em consideração um fator de segurança
calculado para sobrecargas;
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;

Não aplicável

Recuperação de calor através da combinação de um processo adicional (eg. , geração de vapor pelo uso de
economizadores) para recuperar o calor residual dos gases de exaustão;
Instalação de pré-aquecimento do ar ou água ou pré-aqueceimento do combustível através da transferência de calor
com os gases de exaustão;
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);
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.

A empresa não tem cogeração

Não aplicável
Não aplicável
Não
Não aplicável
Sim

17. e)

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

Sim

17. f)

Optar pela utilização de combustíveis que otimizem a eficiência energética (eg. combustíveis não fósseis).

Não

Os fornos de tratamentos térmicos têm permutador de calor na chaminé para préaquecer o ar antes de chegar aos queimadores

4.3.2. Sistemas de Vapor
18.
18. a)
18. b)

Otimizar a eficiência energética de sistemas de vapor através de utilização de técnicas como:
Técnicas específicas para o setor de atividade de acordo com o previsto nos BREF verticais.
Técnicas previstas na Tabela 4.2. do BREF.

Não aplicável

Condições

Proposta de valor a
Calendarização da implementação
atingir dentro da gama
(mês.ano)
de VEA/VCA
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4.3. MTD PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SISTEMAS, PROCESSO, ATIVIDADES OU EQUIPAMENTOS
CONSUMIDORES DE ENERGIA

17.

VEA/VCA

A empresa não tem produção de vapor nas suas instalações
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4.3.3. Recuperação de Calor
19.
19. a)
19. b)

Manter a eficiência dos permutadores de calor através de:

Sim

Monitorização periódica da sua eficiência, e;

Sim

Prevenção e remoção de incrustações

Sim

4.3.4. Cogeração
20.

Avaliar possíveis soluções de cogeração, dentro e ou fora da instalação (com outras instalações).

Não aplicável

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;

Sim

21. b)
21. c)
21. d)

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

Sim

Evitar a utilização de equipamento acima de sua potência nominal;

Sim

Aquando da substituição de motores, recorrer a motores energeticamente eficientes

Sim

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:

A avaliar

23. a)
23. b)

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

Sim

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

Sim

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 alimentação.

A avaliar

A empresa tem baterias de condensadores junto dos quadros elétricos principais para
minimizar o impacto dos circuitos indutivos e os fornos de indução têm condensadores
para corigir o fator de potência.

A empresa oportunamente irá proceder à monitorização da rede de abastecimento da
energia para verificar o cumprimento desta medida.

A empresa oportunamente irá fazer um estudo para verificar a poupança energética
que teria esta medida e em função desse estudo tomar medidas que poderam passar
pela substituição parcial dos transformadores

Sim

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) (eg. 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:

Sim
A avaliar

Esta medida será estudada aquando das auditorias internas

Instalação ou remodelação do sistema

24. b) i.

Uso de motores energeticamente eficientes (EEM).

24. b) ii.

Dimensionamento adequado dos motores

Sim

24. b) iii.
24. b) iv.
24. b) v.
24. b) v. 1.
24. b) v. 2.
24. b) v. 3.
24. b) vi.
24. b) vii.

Instalação de sistemas de variação de velocidade (VSD)

Sim

Instalação de transmissores/redutores de alta eficiência.

A avaliar

24. b) viii.

A implementar

No PREN em curso, está previsto a substituição de alguns motores por motores mais
eficientes

Esta medida será estudada aquando das auditorias internas

Uso de:
Ligação direta, quando possívell;

Sim

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

Sim

Engrenagens helicoidais em vez de engrenagens de parafusos sem fim.

A avaliar

Vamos avaliar esta medida em função da disponibilidade financeira da empresa

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

A avaliar

Avaliar caso a caso, ou seja, cada motor em caso de avaria será feita essa avaliação

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

A avaliar

Avaliar caso a caso, ou seja, cada motor em caso de avaria será feita essa avaliação

Controlo de qualidade da energia

A avaliar

A empresa até ao momento não sentiu necessidade de implementar esta medida, a
qualidade da energia não tem sido relevante para a esmagadora maioria dos
equipamentos existentes na empresa
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Operação e Manutenção

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;

Sim

A avaliar

Vamos avaliar esta medida em função da disponibilidade financeira da empresa
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24. c) ii.

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

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.

MTD implementada?

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

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a
Calendarização da implementação
atingir dentro da gama
(mês.ano)
de VEA/VCA

Sim

4.3.7. Sistemas de ar comprimido
25.

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

Sim

Design, instalação e remodelação de sistemas

25. a)

Design global do sistema, incluíndo os sistemas de pressão múltipla

Não

O estudo recente à central de produção de ar comprimido não revelou necessidade de
alterações no formato da instalação, apenas sugeriu a instalação de um compressor
com a função VSD

25. b)

Upgrade dos compressores

Sim

Em janeiro de 2019 foi adquirido um compressor novo com variação de velocidade
como resultado de uma auditoria à central de ar comprimido

25. c)
25. d)
25. e)
25. f)
25. g)
25. h)
25. i)
25. j)

Melhoria do sistema de arrefecimento, secagem e filtração

Sim

Redução e perdas de pressão por fricção

A implementar

Melhoria dos motores (incluído os motores de alta eficiência)

Não

Melhoria dos sistemas de controlo de velocidade

Sim

Utilização de sistemas de controlo sofisticados

A avaliar

Recuperação do calor residual para utilização noutras funções

Sim

Utilização do ar frio exterior para admissão no sistema

Sim

Armazenar o ar comprimido perto de sistemas de altamente flutuantes

A avaliar
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Vamos oportunamente avaliar a pertinência desta medida
Recuperação do calor para aquecimento do armazém
A avaliar numa proxima auditoria energética

Operação e manutenção de sistemas

25. k)

Otimizar determinados dispositivos de utilização final.

25. l)
25. m)
25. n)

Reduzir as fugas de ar

Sim

Aumentar a frequência de substituição dos filtros

Sim

Otimizar a pressão de trabalho.

Sim

A implementar

Avaliar e substituir se necessário algumas pistolas de limpeza e verificar outros
sistemas se é possivel substituir por outros mais eficientes
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Iremos fazer uma avaliação para aferir se temos alguns sistemas de bombagem
enquadrados nesta medida
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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):
Projeto

26. a)

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

26. b)
26. c)

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

Sim

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

Sim

A implementar
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Controlo e Manutenção

26. d)
26. e)
26. f)
26. g)
26. h)

Sistema de controlo e regulação

Sim

Desligar as bombas não utilizadas

Sim

Utilização de transmissões de velocidade variável (VSD)

A implementar

Utilização de bombas múltiplas (de fase cortada)

Não

Manutenção regular

Sim

Esta medida está prevista no corrente PREN

dez/20

Sistema de distribuição

26. i)
26. j)
26. k)

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

Sim

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

Sim

Garantir que o diâmetro da tubagem não é demasiado pequeno.

Sim

4.3.9. Sistemas AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado)
27.

Otimizar os sistemas AVAC utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas:
para ventilação, aquecimento e arrefecimento, vide Tabela 4.8. do BREF;

27. a)
27. b)
27. c)
27. d)

Sim

para aquecimento, vide BREF,

A avaliar

para bombagem, vide BREF;

A avaliar

para arrefecimento, refrigeração e permutadores de calor, vide BREF ICS

A implementar
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Projeto e controlo

27. e)
27. f)
27. g)
27. h)
27. i)
27. j)
27. k)
27. l)
27. m)
27. n)
27. o)

Projeto global do sistema AVAC, identificando e equipando separadamente as seguintes áreas: ventilação geral,
ventilação específica e ventilação do processo.
Otimizar o número, forma e tamanho das entradas no sistema
Utilizar ventiladores de alta eficiência, projetados para operarem a uma taxa otimizada
Gestão dos fluxos de ar, considerando a ventilação de fluxo duplo.
Design do sistema de ar, assegurando: que as condutas têm tamanho suficiente; utilização de condutas circulares, evitar
os caminhos longos e obstáculos (ligações e secções estreitas)
Otimização dos motores elétricos, considerando a instalação de VSD (transmissões de velocidade variável)

Sim
Sim
Sim
A avaliar

A avaliar a possivel aplicação de esta medida

Sim
Sim

Utilização de sistemas de controlo automáticos e integrados no sistema centralizado de gestão técnica

A avaliar

A avaliar numa proxima auditoria energética

Integração de filtros dentro do sistema de condutas e recuperação do calor do ar de exaustão (permutadores de calor)

A avaliar

A avaliar na próxima auditoria energética

Redução das necessidades de aquecimento/arrefecimento

Não

A empresa tem neste momento défice nos sistemas de aquecimento e arrefecimento

Melhoria da eficiência dos sistemas de aquecimento

Não

A empresa não tem sistema de aquecimento das instalações

Melhoria da eficiência dos sistemas de arrefecimento

A implementar

Medida contemplada no PREN em curso

Manutenção

27. p)
27. q)
27. r)
27. s)
27. t)

Parar ou reduzir a ventilação, sempre que possível

Sim

Assegurar que o sistema não tem perdas de ar, e verificar as juntas.

Sim

Verificar o equilíbrio do sistema

Sim

Gerir e otimizar o fluxo de ar
Otimizar a filtração de ar através de reciclagem eficiente, evitar as perdas de pressão, limpeza e substituição regular dos
filtros, limpeza regular do sistema.

Sim
Sim

4.3.10. Iluminação
28.

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

Sim

Análise e projeto das necessidades de iluminação

28. a)
28. b)
28. c)

Identificação das necessidades de iluminação.

Sim

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

Sim

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

Sim

Operação, controlo e manutenção

28. d)
28. e)

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

Sim

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

Sim

4.3.11. Processos de secagem, concentração e separação
29.

Otimização os processos de secagem, separação e concentração utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas
em função da sua aplicabilidade (vide Tabela 4.10) e procurar possibilidades de utilização de separação
mecânica conjuntamente com processos térmicos:

Não aplicável

A empresa não tem processos de secagem
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ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Eficiência energética (ENE) | Data de adoção: 02/2009 | Versão: 06.10.2017
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Design

29. a)

Seleção de tecnologia de separação mais apropriada ou utilização de uma combinação de técnicas (abaixo) que vão ao
encontro dos equipamentos específicos de processo
Operação

29. b)
29. c)
29. d)
29. e)
29. f)
29. g)
29. h)
29. i)
29. j)

Utilização do excesso de calor proveniente de outros processos.
Utilização de uma combinação de técnicas.
Utilização de processos mecânicos, por exemplo filtração, filtração de membrana.
Utilização de processos térmicos, por exempo secadores de aquecimento direto, indireto ou de efeito múltiplo
Secagem direta
Utilização de vapor sobreaquecido
Recuperação de calor (incluindo MVR e bombas de calor)
Otimização do isolamento do sistema de secagem
Utilização de processos por radiação, por exemplo infravermelhos, alta-frequência ou microondas
Controlo

29. k)

Automatização dos processos térmicos de secagem

MTD implementada?

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

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a
Calendarização da implementação
atingir dentro da gama
(mês.ano)
de VEA/VCA

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Sistemas de arrefecimento industrial (ICS) | Data de adoção: 12/2001 | Versão: 06.10.2017
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

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

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro
da gama de VEA/VCA

Calendarização da
implementação (mês.ano)

4.2 MTD PARA SISTEMAS DE ARREFCIMENTO
4.2.1 Gestão integrada do calor
4.2.1.1 arrefecimento industrial = Gestão do calor

1.

Para todas as instalações é MTD adotar uma abordagem integrada de modo a reduzir o impacte ambiental dos sistemas de arrefecimento industrial mantendo
o equilíbrio entre os impactes diretos e indiretos.

Sim

4.2.1.2 Redução do nível de libertação de calor através da otimização da reutilização interna/externa de calor

2.

Numa situação de greenfield, a avaliação da capacidade de calor necessária só pode ser considerada MTD se for o resultado do uso máximo das opções
internas e externas disponíveis e aplicáveis para reutilização de excesso de calor.
Numa instalação existente, otimizar a reutilização interna e externa e reduzir a quantidade e o nível de calor a serem descarregados também deve preceder
qualquer alteração na capacidade potencial do sistema de arrefecimento aplicado. Aumentar a eficiência de um sistema de arrefecimento existente pela
melhoria de operação dos sistemas, tem de ser avaliado em relação ao aumento da eficiência por meio tecnológico através de uma adaptação ou de
mudanças tecnológicas. Em geral, e para os grandes sistemas de arrefecimento existentes, a melhoria da operação dos sistemas é considerada mais rentável
do que a aplicação de tecnologia nova ou melhorada e, portanto, pode ser considerada como MTD.

Sim

4.2.1.3 Sistemas de arrefecimento e requisitos de processo

3.

Seleção de uma configuração de arrefecimento que se deve basear numa comparação entre as diferentes alternativas viáveis dentro de todos os requisitos do
processo. Os requisitos de processo são, por exemplo, controle de reações químicas, fiabilidade do desempenho do processo e manutenção dos níveis de
segurança exigidos. Uma mudança na tecnologia de arrefecimento para reduzir o impacte ambiental só pode ser considerada MTD se a eficiência do
arrefecimento for mantida no mesmo nível ou, melhor ainda, num nível aumentado.

Sim

4.2.1.4 Sistemas de arrefecimento e requisitos do local

4.

Os limites impostos pelo local aplicam-se particularmente às novas instalações, onde um sistema de arrefecimento ainda deve ser selecionado. Se a
capacidade de descarga de calor necessária for conhecida, poderá influenciar a seleção de um local apropriado. Para processos sensíveis à temperatura é
MTD selecionar o local com a disponibilidade necessária de água de arrefecimento.

Sim

5.

Para proteção dos aquíferos subterrâneos, deve ser aplicado um sistema de arrefecimento que siga os princípios de minimização da utilização de águas
provenientes de captações subterrâneas, principalmente em locais onde são se encontra regulado a depleção dos aquíferos.

Sim

4.2.2 MTD aplicáveis a sistemas de arrefecimento industrial

6.

Para instalações novas, é MTD começar por identificar medidas de redução na fase de projeto, aplicando equipamentos de baixo consumo energético e
escolhendo os equipamentos com os materiais corretos que estejam em contacto com as substâncias do processo e a água de arrefecimento.

Sim

7.

Para instalações existentes, as medidas tecnológicas podem ser MTD em certas circunstâncias (consultar BREF).

Sim

4.3 REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA
4.3.1 Considerações gerais
Para sistemas de arrefecimento na fase de projeto, constitui MTD a ponderação de um conjunto de fatores:
8.
Redução da resistência ao fluxo de ar e água
8. a)
Aplicação de equipamentos de elevada eficiência / baixo consumo energético
8. b)
Redução da quantidade de equipamento com elevado consumo energético
8. c)
Optimizar o tratamento da água utilizada, em sistemas de passagem única e torre arrefecimento por via húmida, promovendo limpeza das superfícies de circulação
dos fluídos a par da prevenção da formação de incrustações e afins.

8. d)

Sim
Sim
Sim
Sim

4.3.2 Técnicas de redução identificadas dentro da abordagem MTD

9.
9. a)
9. b)
9. c)

Em termos de eficiência energética global de uma instalação, a utilização de um sistema de passagem única é MTD, em particular para processos que exigem
grandes capacidades de arrefecimento. Em casos de rios e estuários é aceitável se o sistema garantir:

Não aplicável

A empresa não utiliza água proveniente de rios ou estuários

Não aplicável

Não temos estes equipamentos na empresa

Extensão da pluma de calor na superfície da água deixando a passagem para migração de peixes;
Conceber a entrada de água de arrefecimento de modo a reduzir o arrastamento de peixe;
A carga de calor não interfere com outros usuários de água de superfície de recepção.
Para sistemas com grande capacidade de arrefecimento (> 10 MWth)

9. d)

Selecionar um local adequado à aplicação de sistemas de passagem única.
Para todos os sistemas:

9. e)

Aplicar a opção de funcionamento / operação variável, isto é, quando o processo a refrigerar exige um funcionamento variável, a modulação bem-sucedida dos fluxos
de ar e de água pode ser relevante para a eficiência energética global do processo.

9. f)

Modulação do fluxo de ar / água

Sim
A avaliar

As torres de arrefecimento dispôem de variação de velocidade nos ventiladores e nas
bombas de circulação
Iremos contactar o fornecedor da torre de arrefecimento

Para todos os sistemas húmidos:

9. g)

Aplicar tratamentos de água otimizados e tratamentos para manutenção das superfícies das tubagens dos sistemas
Para sistemas únicos:

9. h)

Sim
Não aplicável

A instalação não dispõe de sistemas unicos

Evitar a recirculação de pluma de água quente nos rios e minimizá-lo em estuários e em sítios marinhos.
Para torres de arrefecimento:

9. i)

Aplicar bombas e ventiladores de baixo consumo energético

A implementar
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n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

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

4.4 REDUÇÃO DOS REQUISITOS DE ÁGUA
4.4.1 Considerações gerais
10.

Para novos sistemas podem ser realizados os seguintes pontos:

10. a)

À luz do equilíbrio energético geral, o arrefecimento com água é mais eficiente;

Sim

10. b)

Para novas instalações, deve ser selecionado um local para a disponibilidade de quantidades suficientes de água (de superfície) no caso de grande procura de água
de arrefecimento;

Sim

10. c)

A necessidade de arrefecimento ser reduzida através otimização da reutilização do calor;

Sim

10. d)

Para novas instalações um local deve ser seleccionada para a disponibilidade de um receptor de água adequada, particularmente no caso de grandes descargas de
água de arrefecimento;

Sim

10. e)

Onde a disponibilidade de água é limitada, deve ser escolhida uma tecnologia que permita diferentes modos de operação que requiram menos água para atingir a
capacidade de arrefecimento necessária;

Sim

10. f)

Em todos os casos, a arrefecimento por recirculação é uma opção, mas é necessário um equilíbrio cuidadoso com outros fatores, como o condicionamento de água
necessário e uma eficiência energética global mais baixa.

Sim

11.

Para sistemas existentes e no caso de rios com disponibilidade limitada de água superficial, pode ser equacionada a alteração de um sistema de passagem
única para um sistema de arrefecimento com recirculação.

4.4.2 Técnicas de redução identificadas dentro da abordagem MTD
12.

São técnicas MTD para a redução das necessidades de água:
Para sistemas húmidos:

12. a)
12. b)
12. c)
12. d)
12. e)

Otimização da reutilização de calor
A utilização de águas subterrâneas não é considerada MTD
Aplicação de sistemas de recirculação
Aplicação de sistemas de arrefecimento híbridos
Aplicação de arrefecimento a seco

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Para sistemas de arrefecimento de recirculação húmida e húmida/seca:
Otimização de ciclos de concentração

12. f)

Sim

4.5 REDUÇÃO DO ARRASTAMENTO DE ORGANISMOS
4.5.1 Considerações gerais
Consultar BREF.

4.5.2 Técnicas de redução identificadas dentro da abordagem MTD
13.

São técnicas MTD para a redução de arrastamento:

13. a)

Análise do biótopo na fonte de água de superfície

Não aplicável
Não aplicável

13. b)

Otimização das velocidades da água nos canais de admissão para limitar a sedimentação; Observação da ocorrência sazonal de macro incrustrações.

Não aplicável

Para todos os sistemas únicos ou sistemas de arrefecimento com entradas de águas de superficie:

4.6 REDUÇÃO DAS EMISSÕES PARA A ÁGUA
4.6.1 Abordagem geral sobre as MTD para a redução das emissões de calor
Consultar BREF.

4.6.2 Abordagem geral sobre as MTD para reduzir as emissões químicas para a água
14.

Referindo que a afirmação de que 80% do impacte ambiental é decidido na altura da fase de conceção do projeto, devem ser tomadas outras medidas para a
fase de conceção do sistema de arrefecimento húmido com a seguinte ordem de abordagem:

14. a)
14. b)
14. c)
14. d)

Identificar as condições do processo (pressão, T, corrosividade da substância)

Sim

Identificar características químicas da fonte de água de arrefecimento

Sim

Selecionar materiais apropriados para os permutadores, considerando as características do processo e as propriedades da água

Sim

Selecionar materiais apropriados para os restantes elementos do circuito.

Sim

14. e)

Identificar os requerimentos operacionais do sistema de arrefecimento.

Sim

14. f)

Selecionar um tratamento de água de arrefecimento mais apropriado usando produtos químicos menos perigosos ou produtos químicos com menor potencial de
impacte no meio ambiente (complexos orgânicos facilmente biodegradáveis)

Sim

14. g)

Aplicar o esquema de seleção para biocidas (capítulo 3, figura 3.2)

Sim

14. h)

Otimizar o doseamento por monitorização da água.

Sim

4.6.3 Abordagem sobre as técnicas MTD para redução das emissões para a água
4.6.3.1 Prevenção pelo projeto de equipamentos e manutenção do sistema

15.

São técnicas MTD para a redução de emissões para a água através de técnicas de desenho e manutenção:
Para sistemas húmidos:

15. a)
15. b)

Análise da corrosividade da substância do processo, bem como da água de arrefecimento para selecionar o material certo

Sim

Projeção do sistema de arrefecimento evitando zonas de estancamento para reduzir a corrosão e contaminações.

Sim

Para permutadores do tipo Shell&tube :

A empresa não tem estes sistemas

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro
da gama de VEA/VCA

Calendarização da
implementação (mês.ano)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Sistemas de arrefecimento industrial (ICS) | Data de adoção: 12/2001 | Versão: 06.10.2017
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

15. c)

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Conceção que permita facilitar a limpeza através da circulação do caudal de água arrefecida no tubo e as paredes dos tubos de material resistente às incrustrações.
Condensadores de instalações de produção de eletricidade:

15. d)
15. e)
15. f)

MTD implementada?

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

Sim
Não aplicável

Não temos estes equipamentos na empresa

Não aplicável

Não temos estes equipamentos na empresa

Aplicação de Ti em condensadores com água do mar ou água salobra
Aplicação de ligas de baixa corrosão (aço inoxidável com elevado índice de corrosão ou de cobre níquel)
Utilização de sistemas de limpeza automatizados com as esferas de espuma ou escovas
Para condensadores e permutadores de calor:

15. g)
15. h)
15. i)

De modo a reduzir a deposição (incrustação) em condensadores a velocidade da água deve ser > 1,8 m / s para equipamentos novos e 1,5 m / s no caso de
montagem de feixe de tubos
De modo a reduzir a deposição (incrustação) nos permutadores de calor recomentda-se uma velocidade da água > 0,8 m / s

Sim

De modo a evitar o entupimento utilizar filtros de detritos para proteger os permutadores de calor, onde a obstrução é um risco

Sim

Para sistemas arrefecimento de passagem única, de modo a reduzir a sensibilidade à corrosão:

15. j)
15. k)
15. l)
15. m)
15. n)

Não aplicável

Aplicar aço-carbono em sistemas de água de arrefecimento, se a tolerância à corrosão puder ser atendida
Aplicar plásticos reforçados com fibra de vidro, revestido de betão reforçado ou aço-carbono revestido em caso de condutas subterrâneas
Aplicar tubos de titânio para permutadores do tipo Shell&tube em ambientes altamente corrosivos ou aço inoxidável de elevada qualidade com desempenho
semelhante.
Para torres de arrefecimento húmidas abertas:
Para reduzir a incrustação em condições de água salgada aplicar enchimento de baixa incrustação e com capacidade a altas cargas

Sim

Evitar substâncias perigosas devido ao tratamento anti-incrustantes (como CCA e TBTO) nos tratamentos anticontaminação.

Sim

Não temos estes equipamentos na empresa

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro
da gama de VEA/VCA

Calendarização da
implementação (mês.ano)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Sistemas de arrefecimento industrial (ICS) | Data de adoção: 12/2001 | Versão: 06.10.2017
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

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

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro
da gama de VEA/VCA

Calendarização da
implementação (mês.ano)

Para torres de arrefecimento de tiragem natural:

15. o)

Para reduzir o tratamento de anti-incrustação aplicar eenchimento tendo em consideração a qualidade local da água (por exemplo, alto teor de sólidos, escala)

Sim

4.6.3.2 Controlo da otimização do tratamento de água de arrefecimento

16.

São técnicas MTD para a redução de emissões para a água por meio da otimização do tratamento de água de arrefecimento:
Para todos os sistemas húmidos:

16. a)

Monitorização e controlo da composição química da água de arrefecimento para reduzir a quantidade de aditivos.

Sim

16. b)

Reduzir a utilização de químicos perigosos, não se devendo utilizar o seguinte: compostos de crómio, compostos de mercúrio, compostos organometálicos,
mercaptobenzotiazol e substâncias biocidas para tratamento de choque diferentes do cloro, bromo, ozono e peróxido de hidrogénio.

Sim

Para sistema de arrefecimento de passagem única e torres de arrefecimento abertas e húmidas:

16. c)

Monitorizar a existência de macro incrustrações para otimizar a dosagem de biocidas
Para sistemas de arrefecimento únicos:

16. d)

De modo a limitar ao utilização de biocidas utilizar temperatura da água do mar abaixo de 10-12ºC

16. e)

De modo a reduzir a emissão de FO variar os tempos de residência e as velocidades da água com um nível FO ou FRO associado de 0,1 mg / l na saída

16. f)

De modo a reduzir as emissões de oxidante (residual) livre alcançar valores de FO ou FOR ≤ 0,2 mg / l na saída para a cloração contínua de água do mar

16. g)

De modo a reduzir as emissões de oxidante (residual) livre alcançar valores de FO ou FRO ≤ 0,5 mg / l na saída para a cloração intermitente e choque de água do mar

16. h)

Reduzir a quantidade de compostos formadores de óxidos em água fresca sem cloração contínua em água doce pois não é considerada MTD

Sim
Não aplicável

Não temos estes equipamentos na empresa

Para torres de arrefecimento húmidas abertas:

16. i)

De modo a reduzir a quantidade de hipoclorito manter m pH de 7 ≤ pH ≤ 9

16. j)

De modo a reduzir a quantidade de biocida e a purga aplicar biofiltração

A avaliar

Iremos pedir um estudo à empresa que faz a manutenção das torres de
arrefecimento para aferir a aplicabilidade da medida

dez/19

16. k)

Fechar temporariamente as purgas depois do doseamento de aditivos para reduzir a emissão de biocidas hidrolisantes.

A avaliar

Iremos pedir um estudo à empresa que faz a manutenção das torres de
arrefecimento para aferir a aplicabilidade da medida

dez/19

16. l)

No caso de aplicar ozono, manter a concentração inferior a 0,1 mg/l.

A avaliar

Iremos pedir um estudo à empresa que faz a manutenção das torres de arrefecimento para
aferir a aplicabilidade da medida

dez/19

Iremos contactar o fornecedor da torre de arrefecimento

dez/19

Iremos pedir um estudo à empresa que faz a manutenção das torres de
arrefecimento para aferir a aplicabilidade da medida

dez/19

Sim

4.7 REDUÇÃO DAS EMISSÕES PARA O AR
4.7.1 Abordagem geral
Consultar BREF.

4.7.2 Abordagem geral sobre as MTD para reduzir as emissões para o ar
17.

São técnicas MTD para a redução de emissões para o ar:
Para as torres de arrefecimento húmidas:

17. a)

Para evitar a chegada da pluma ao nivel do solo a emissão da pluma deverá ter uma altura suficiente e uma velocidade mínima de ar de descarga na saída da torre

17. b)

Para evitar a formação de pluma aplicar uma técnica híbrida ou outras técnicas de supressão de plumas, como o aquecimento de ar

17. c)

Evitar a aplicação de amiantos, CCA e TBTO para reduzir a utilização de substâncias perigosas.

Sim

17. d)

Projetar e definir a localização das torres de modo a que a sua saída possa ser captada por sistemas de ar condicionado, para evitar afetar a qualidade do ar no
centro de trabalho.

Sim

17. e)

Reduzir as perdas por arrasto através da aplicação de captadores.

Sim
A avaliar

A avaliar

4.8 REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE RUÍDO
4.8.1 Abordagem geral
Consultar BREF.

4.8.2 Abordagem geral sobre as MTD para reduzir as emissões de ruído
18.

São técnicas MTD para a redução de emissões de ruído:
Para torres de arrefecimento de tiragem natural:

18. a)

Para redução de ruído da água em cascata à entrada do tubo de ar estão disponiveis várias técnicas (ver BREF)

18. b)

Reduzir a emissão de ruído ao redor da base da torre, por exemplo, recorrendo a uma barreira de terra ou uma parede anti-ruído

Não aplicável

Não temos estes equipamentos na empresa

Para torres de arrefecimento mecânicas:

18. c)
18. c) i.
18. c) ii.
18. d)

Redução do ruído do ventilador aplicando ventiladores de baixo ruído por exemplo:

18. e)

Iremos contactar o fornecedor da torre de arrefecimento

dez/19

Iremos contactar o fornecedor da torre de arrefecimento
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Iremos contactar o fornecedor da torre de arrefecimento

dez/19

Na fase de projeção aplicar uma altura suficiente ao difusor otimizado ou instalar atenuadores de som

A avaliar
A avaliar
A avaliar
A avaliar

Iremos contactar o fornecedor da torre de arrefecimento

dez/19

De modo a reduzir o ruído aplicar medidas de atenuação (silenciadores) à entrada e saída do ar

A avaliar

Iremos contactar o fornecedor da torre de arrefecimento
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Utilizando ventiladores de grande diâmetro com velocidades circunferenciais
Utilizando velocidadses reduzidas (≤ 40 m/s)
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n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

4.9 REDUÇÃO DO RISCO DE FUGAS
4.9.1 Abordagem geral
19.
19. a)
19. b)
19. c)
19. d)

São medidas gerais para reduzir a ocorrência de fugas:
(não aplicável a condensadores)
Selecionar material para equipamentos de sistemas de arrefecimento por via húmida de acordo com a qualidade da água aplicada
Operar o sistema de acordo com a sua conceção
Se necessário um tratamento de água de arrefecimento, selecionar um programa correto de tratamento de água de arrefecimento
Monitorizar as possíveis fugas na descarga da água de arrefecimento na recirculação de sistemas de arrefecimento húmido, analisando a purga.

Sim
Sim
Sim
Sim

Para permutadores de calor:
19. e)

De modo a evitar pequenas fissuras o ∆T do permutador deverá ser ≤ 50 °C

Sim

Para permutadores do tipo shell&tube :
19. f)

Monitorizar a operação do processo para que a operação ocorra dentro dos limites de projeto

19. g)

Aplicar tecnologia de soldagem de modo a fortalecer a construção do tubo/placa de tubo

Sim
Sim

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

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro
da gama de VEA/VCA

Calendarização da
implementação (mês.ano)
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Para o equipamento:
19. h)

De modo a reduzir a corrosão, a temperatura do metal no lado de passagem da água de arrefecimento deverá ser < 60 °C
Para sistemas de arrefecimento de passagem única

19. i)

Para alcançar um VCI entre 5 - 8 operar o sistema direto com P água arrefecimento > Pprocesso e efetuar monitorizar

19. j)

Para alcançar um VCI entre 5 - 8 operar o sistema direto com P água arrefecimento = Pprocesso e efetuar monitorização analítica automática

19. k)

Para alcançar um VCI ≥ 9 operar o sistema direto P água arrefecimento > Pprocesso e efetuar monitorização analítica automática

19. l)

Para alcançar um VCI ≥ 9 operar o sistema com permutador de calor de material altamente anti-corrosivo/monitorização analítica automática

19. m)

Para alcançar um VCI ≥ 9 alterar a tecnologia:

19. m) i.

arrefecimento indireta

19. m) ii.

arrefecimento recirculante

19. m) iii.

arrefecimento a ar

19. n)

No arrefecimento de substâncias perigosas, efetuar sempre a monitorização da água de arrefecimento.

19. o)

Aplicação de manutenção preventiva, através da realização de inspeção por meio de corrente de Foucault.

Sim
Não aplicável

Não temos estes equipamentos na empresa

Para sistemas de arrefecimento com recirculação
19. p)

Monitorização constante da purga no arrefecimento de substâncias perigosas

Sim

4.10 REDUÇÃO DE RISCO BIOLÓGICO
4.10.1 Abordagem geral
Consultar BREF.

4.10.2 Abordagem geral sobre as MTD para reduzir o risco de emissões biológicas
São consideradas como MTD na prevenção e redução do risco microbiológico:
20.
Para todos os sistemas de arrefecimento húmidos:

Sim

20. a)

Com vista à redução da formação de algas deve-se proteger a água de arrefecimento da ação da energia luminosa

Sim

20. b)

Com vista à redução do crescimento de microrganismos devem-se evitar zonas estagnadas (a nível do seu design), de forma a manter a velocidade na passagem de
água e proceder à aplicação de tratamentos químicos otimizados.

Sim

20. c)

Nas limpezas após um surto deve-se efetuar uma combinação de limpeza mecânica e limpeza química

Sim

20. d)

Efetuar uma monitorização periódica dos organismos patogénicos potencialmente existentes nas torres de arrefecimento.

Sim

Para torres de arrefecimento húmidas abertas:
20. e)

Para reduzir o risco de infeção os operadores devem utilizar proteção de olhos e boca (máscara P3) quando entram num sistema de arrefecimento húmido

Sim

Temos um procedimento de controlo para a higienização das torres
conforme documento da DGS para este efeito

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro
da gama de VEA/VCA

Calendarização da
implementação (mês.ano)
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MTD genéricas (para a indústria de fundição)
Gestão de fluxos de materiais (minimização de consumo de matérias-primas e maximização da recuperação de materiais reduzindo ao máximo a quantidade de
resíduos produzidos)

1

Aplicação de métodos de armazenamento e manuseamento de sólidos, líquidos e gases, conforme discutido no BREF EFS “Emissions from storage” (relativo às
emissões da armazenagem).

Sim

Criação de áreas específicas para o armazenamento de gasóleo e armazenamento de resíduos.
A área de armazenamento de gasóleo possui meios de extinção de incêndio.
As área de armazenamento de gasóleo e Parque de sucatas não coberto conduzem as águas pluviais a um
separador de hidrocarbonetos.
O parque de armazenamento de resíduos perigosos é coberto.

Sim

Criação de áreas específicas para o armazenamento de gasóleo e armazenamento de resíduos.
A área de armazenamento de gasóleo possui meios de extinção de incêndio.
As área de armazenamento de gasóleo e Parque de sucatas não coberto conduzem as águas pluviais a um
separador de hidrocarbonetos.
O parque de armazenamento de resíduos perigosos é coberto.

2

Efectuar o armazenamento separado de vários materiais de modo a prevenir a sua deterioração e a ocorrência de acidentes.

3

Proceder ao armazenamento dos desperdícios de modo a conservarem um grau de qualidade que permita a sua reutilização no processo, bem como evitar a
contaminação ambiental. Em particular, é considerado MTD a impermeabilização das áreas de armazenamento de refugo que devem adicionalmente ser munidas de
rede de drenagem e sistemas de tratamento de efluentes. A existência de cobertura (telhados) pode substituir a necessidade de impermeabilização - armazenagem de
sucata numa superfície impermeabilizada, com sistema de drenagem e recolha.

Sim

Criação de áreas específicas para o armazenamento de gasóleo e armazenamento de resíduos.
A área de armazenamento de gasóleo possui meios de extinção de incêndio.
As área de armazenamento de gasóleo e Parque de sucatas não coberto conduzem as águas pluviais a um
separador de hidrocarbonetos.
O parque de armazenamento de resíduos perigosos é coberto.

4

Reciclagem interna de sucata metálica (gritos), sob as condições descritas na Secção 4.1.4, 4.1.5 e 4.1.6

Sim

É realizada.

5

Armazenamento separativo dos diversos resíduos, de forma a permitir reutilização, reciclagem e eliminação

Sim

Parques de armazenamento de resíduos (PA1 a PA9).

6

Utilização de recipientes reutilizáveis ou recicláveis.

Sim

Diversos contentores de armazenamento de resíduos são metálicos (reutilizáveis e recicláveis).

7

Recurso a modelos de simulação e procedimentos de gestão apropriados à optimização da redução de desperdícios (optimização da recuperação de metal no
processo industrial) - optimização do rendimento em metal.

Sim

8

Aplicação de boas práticas para a transferência de metal em fusão, nomeadamente no que diz respeito à colher de vazamento ou panelas de fundição

Sim

Utilização de tampas em fibroceramica nas colheres de vazamento para evitar perda da temperatura do metal

Sim

Fontes fixas: FF5, FF6 e FF9.

Uso de gás natural.

Acabamentos: corte de gitos, grenalhagem e rebarbagem
9

No respeitante ao corte por abrasão, à granalhagem e à rebarbagem, é MTD a recolha e o tratamento dos gases de exaustão por via húmida ou seca - VEA para
Partículas - 5 - 20 mg/Nm 3.

Tratamento Térmico
10

A utilização de combustíveis limpos (i.e., gás natural ou combustíveis com baixo teor em enxofre) em fornos de tratamento térmico.

Sim

11
12

A operação automática dos fornos e o controlo dos sistemas de queima e aquecimento.

Sim

A captura e exaustão dos gases provenientes dos fornos de tratamento térmico.

Sim

Fontes fixas: FF2, FF3 e FF4.

Redução das emissões de ruído.
13

Adopção de um plano de redução do ruído, com medidas de carácter geral e específico de actuação na fonte.

Sim

14

A utilização de sistemas de encapsulamento das operações unitárias altamente ruidosas, tais como o abate/desmoldação.

Sim

15

A utilização de medidas adicionais, como descrito na Secção 4.10, em função das condições locais.

Sim

Águas residuais
As águas residuais geradas na empresa são a água resultante do separador de hidrocarbonetos (recebe águas
pluviais do parque de sucatas e do depósito de gasóleo) e a água resultante das purgas diárias e das limpezas
anuais das torres de refrigeração. Ambas são enviadas para coletor municipal

16

Assegurar a separação de efluentes de natureza diferente em termos de composição e carga poluente.

17

Utilização de sistema de drenagem de águas de escorrência superficial associado a sistemas de tratamento para remoção de óleos.

Sim

As águas pluviais do parque de sucatas e do depósito de gasóleo são enviadas para o coletor municipal, depois de
passar por um separador de hudrocarbonetos.

18

Maximização da reciclagem de água no processo industrial, bem como do uso de águas residuais tratadas.

Sim

Reutilização da água de purga das torres de refrigeração para compensação da evaporação do tanque dos
tratamentos térmicos

19

Tratamento das águas residuais das operações de decapagem ou outras operações com efluentes líquidos, recorrendo aos métodos apresentados nas secções 4.6.2
e 4.6.3 (interceptores de óleo, filtração ou sedimentação).

Não aplicável

Não aplicável

Redução das emissões difusas
20

Evitar o armazenamento em pilhas no exterior ou a descoberto, quando tal não for possível, recorrer a técnicas de contenção de pilhas materiais, através, por
exemplo, da adição de adição de aglomerantes, sprays ou através da construção de protecções contra o vento.

Sim

21

Aspiração das secções de moldação e vazamento no caso da utilização de areia, de acordo com o descrito na secção 4.5.1.1.

Sim

22

Manter estradas e rodas limpas

Sim

23

Manter as portas exteriores fechadas

24

Realização de limpezas periódicas

Sim

25

Gestão e controlo de possíveis emissões difusas para a água.

Sim

26

A melhor adaptação dos sistemas de aspiração à boca do forno durante a sua abertura para vazamento, nomeadamente através da adopção de técnicas/sistemas
mais eficientes - recolha dos fumos tão próximo quanto possível da fonte.

Sim

27

O reforço dos sistemas de encerramento de modo a minimizar a perda de emissões para a atmosfera

Sim

28

Instalação de sistemas de captação (aspiração) de emissões ao nível do tecto da instalação, o que, no entanto, só deverá ser utilizado como último recurso dado o
elevado consumo energético associado.

Sim

A avaliar

Estudar esta medida de forma a não prejudicar a qualidade do ar interior devido à redução de renovações de ar

Sistema de Gestão Ambiental
29

Implementação e adesão a um SGA que inclua, em função das circunstâncias específicas, aspectos ligados nomeadamente ao compromisso de efectuar uma gestão
de topo, à planificação, definição e aplicação de procedimentos, bem como à verificação do desempenho, incluindo a realização de avaliações e a aplicação de
acções correctivas.

Não

A empresa tem feito tudo o que está ao seu alcance para cumprir com todos os requisitos legais ambientais ao
abrigo do licenciamento ambiental PCIP. De momento não está previsto a implementação de um SGA mas a
empreja já começou a dar passos nesse sentido, através da criação de alguns modelos de monitorização e controlo
que serão úteis para quando a empresa decidir avançar para um SGA

Desmantelamento
30

Aplicação de todas as medidas necessárias para evitar a poluição decorrente do desmantelamento das instalações.

31

Minimização de riscos na fase de projecto, aplicação de um programa de manutenção e beneficiação das instalações existentes, bem como a elaboração e aplicação
de um plano de encerrameto, para instalações novas e existentes (atenção a tanques, reservatórios, tubagens, isolamentos, lagoas e aterros).

Não aplicável
Sim

Não está previsto o desmantelamento da instalação.
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MTD para Fusão de metais ferrosos.
Forno de cúpula para fusão de ferro

Não aplicável

32

Realizar a operação dividida (2 filas de tuyères) para cúpulas de jacto a frio

Não aplicável

33

Enriquecer o ar com oxigénio de forma contínua ou intermitente, com níveis de oxigénio entre 22 - 25% (isto é, entre 1 a 4% de enriquecimento)

Não aplicável

34

Minimizar os períodos de não operção nas cúpulas de jacto a quente, utilizando um fluxo contínuo ou realizando campanhas longas. Devem ser consideradas
operações duplex dependendo dos requisitos da linha de moldagem e fundição.

Não aplicável

35

Aplicar boas práticas de medição.

Não aplicável

36

Utilizar coque com propriedades conhecidas e de qualidade controlada.

Não aplicável

A empresa não tem destes fornos

Limpar os gases de escape do forno, arrefecimento e despoeiramento subsequentemente através de uma combinação das técnicas descritas na secção 4.5.2.1. Para
o despoeiramento utilização de um filtro de mangas ou de um scrubber. Os valores de emissão associados a esta MTD são:
- Partículas: 5 - 20 mg/Nm 3;
- PCDD/PCDF: ≤0,1 ng TEQ/Nm3;

37

Fluxo a quente
- CO: 20 - 1000 mg/Mm3;
- SO2: 20 - 100 mg/Mm3:
- NOx: 10 - 200 mg/Mm3;
Fluxo a Frio
- SO2: 100 - 400mg/Nm3;

Não aplicável

NOx: 20 - 70 mg/Nm3;
COVNM: 10 - 20 mg/Nm3;
Sem utilização de coque:
- NOx: 160 - 400 mg/Nm3.

38

Aplicar pós-combustão na cúpula da combustão a frio, se os gases de escape puderem queimar de forma autónoma e permitindo recuperar o calor para uso interno.
Para a combustão a quente, utilizar uma câmara de combustão em separado, e recuperar o calor para aquecimento do jacto e ar e outros usos internos.

Não aplicável

39

Avaliar a possibilidade da utilização do calor residual para manter os os fornos em configuração duplex e implementar recuperação de calor se aplicável

Não aplicável

40

Prevenir e minimizar as emissões de dioxinas e furanos a um nível abaixo de 0,1 ngTEQ/Nm 3, utilizando uma combinação de medidas indicadas na secção 4.5.1.4.

Não aplicável

41

Utilizar um sistema de wet scrubber na fundição de escória básica

Não aplicável

42

Minimizar a formação de escória aplicando uma ou mais das medidas de processamento descritas na secção 4.9.3

Não aplicável

43
44

Pré-tratar as escórias de modo a permitir a sua reutilização externa
Recolher e reciclar fragmentos de coque

Fusão de aço e ferro em forno de arco elétrico

Não aplicável
Não aplicável

45

Aplicar controlo de processo fiáveis e eficientes de modo a encurtar o tempo de fusão e tratamento.

Não aplicável

46

Realizar a prática de escória em espuma.

Não aplicável

47

Capturar os gases de escape da fundição aplicando uma das técnicas indicadas na secção 4.5.3.1.

Não aplicável

48

Arrefecer os gases resultantes da operação e recolhê-los utilizando um filtro de mangas.
Os valores emissão associados a esta MTD são:
- Partículas: 5 - 20 mg/Nm 3;
- PCDD/PCDF: ≤0,1 ng TEQ/Nm3;
- Nox: 10 - 50 mg/Nm3;

A empresa não tem destes fornos

Não aplicável

- CO: 200 mg/Nm3.

49

Utilizar as partículas do filtro de mangas no forno de arco eléctrico

Não aplicável

Fusão de ferro e aço em forno de indução
50

Fusão de sucata limpa, evitando matérias-primas contaminadas e peças sujas com areia.

Sim

51

Uso de boas práticas no que se refere às operações de carga e funcionamento do forno, com o descrito na secção 4.2.3.1.

Sim

52

Funcionamento do forno a potência média, sobretudo no que se refere aos fornos principais, se houver mais do que um.

Sim

53

Avaliação das soluções de reaproveitamento energético (recuperação do calor residual, sistema de recolha de calor)

54

Minimização das perdas de emissões gasosas do forno durante o seu funcionamento, por recurso a sistemas de enclausuramento e maximização da recolha das
emissões que não se podem evitar – utilização de campânula ou, para cada forno, extracção à boca ou extracção na cobertura

Sim

55

Uso de sistemas de tratamento a seco. Os valores emissão associados a esta MTD são:
- Partículas: 5 - 20 mg/Nm3;
- PCDD/PCDF: ≤0,1 ng TEQ/Nm3.

Sim

56

Manutenção das emissões em níveis inferiores a 0,2 kg/ton de metal fundido.

Fusão de ferroem forno rotativo

A avaliar

A avaliar
Não aplicável

57

Implementar medidas para otimizar o rendimento do forno como é indicado na secção 4.2.4.1

Não aplicável

58

Utilizar um queimador de gás.

Não aplicável

59

Recolher os gases de processo junto à saída do forno, aplicando pós combustão, arrefecendo utilizando um permutador de calor e depois aplicar despoeiramento a
seco, tendo em conta os seguintes valores de emisão associados às MTD:
- Partículas: 5 - 20 mg/Nm 3;
- PCDD/PCDF: ≤0,1 ng TEQ/Nm3;
- SO2: 70 -130 mg/Nm3;

Não aplicável

- NOx: 50 -205 mg/Nm3;
- CO: 20 - 30 mg/Nm 3.

60

Prevenir e minimizar as emissões de dioxinas e furanos a um nível abaixo de 0,1 ngTEQ/Nm3, utilizando uma combinação de medidas indicadas na secção 4.5.1.4.

Não aplicável

A empresa tem procedimentos internos para receber apenas sucatas limpas

Esta medida irá ser alvo de estudo no próximo PREN

dez/22

Fontes fixas FF12 e FF13.
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Iremos estudar a possibilidade de atingir o valor definido nesta medida e dotar a empresa de recursos financeiros
para fazer face a esta medida nos próximos anos
A empresa não tem destes fornos

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - FORJAS E FUNDIÇÕES (SF) | Data de adoção: 05/2005 | Versão: 27.10.2017
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

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

Tratamento de metais ferrosos
61

Recolha de gases de exaustão dos gases de exaustão dos convertidores AOD através de uma cobertura, bem como na recolha e tratamento dos gases provenientes
da nodularização, por recurso a filtro de mangas – na produção de ferro nodular é MTD a selecção da técnica de nodularização sem emissão de gases ou a captura
dos gases de MgO, recorrendo a sistemas de extracção adequados.

Não aplicável

62

Aproveitamento das poeiras de MgO para reciclagem.

Não aplicável

63

Submeter a um processo de despoeiramento os gases de exaustão usando um filtro de mangas e fazer com que seja possível reciclar a poeira. Os valores emissão
associados a esta MTD são:
- Partículas: 5 - 20 mg/Nm 3;
- PCDD/PCDF: ≤0,1 ng TEQ/Nm3.

Não aplicável

MTD para Fusão de metais não-ferrosos.
Fusão de alumínio, cobre, chumbo e zinco em forno de indução

Não aplicável

A empresa não tem destes fornos

A empresa trabalha apenas com metais ferrosos

Não aplicável

64

Adotar medidas de boa prática para o carregamento e operação como é indicado na secção 4.2.3.1

Não aplicável

65

Utilizar potências de média frequência e na instalação de novos fornos regular os fornos de frequência de rede para frequência média

Não aplicável

66

Avaliar a possibilidade da recuperação do calor residual e implementar um sistema de recuperação de calor se aplicável

Não aplicável

67

Minimizar as emissões e se for necessário, recolher os gases de processomaximizando a sua recolha durante todo o ciclo da operação, e aplicar um processo de
despoeiramento.
Os valores de emissão associados à MTD são:
- Cloro: 3 mg/Nm3.
Forno de cuba (shaft)
- SO2: 30 – 50 mg/Nm3;

Não aplicável

3

- NOx: 120 mg/Nm ;
- CO: 150 mg/Nm3;
- COV: 100 – 150 mg/Nm 3;

Fusão de alumínio em forno rotativo

Não aplicável

68

Implementar medidas para otimizar o rendimento do forno como é indicado na secção 4.2.4.1

Não aplicável

69

Recolher os gases de processo junto à saída do forno e evacuá-los através de uma chaminé. Os valores emissão associados a esta MTD são:
- Partículas: 5 - 20 mg/Nm 3;
- PCDD/PCDF: ≤0,1 ng TEQ/Nm3.

Não aplicável

Fusão de alumínio e cobre em forno de fornalha

Não aplicável

A empresa trabalha apenas com metais ferrosos

A empresa trabalha apenas com metais ferrosos

Recolher os gases de processo e evacuá-los através de uma chaminé. Os valores de emissão associados à MTD são:
- SO2: 15 mg/Nm3;

70

- NOx: 50 mg/Nm3;

Não aplicável

- CO: 5 mg/Nm3;
- COT: 5 mg/Nm3.

71

Capturar emissões difusas e visíveis de acordo com as MTD aplicáveis às mesmas e aplicar uma cobertura como é indicado na secção 4.5.6.1

Fusão de alumínio em forno de cuba

Não aplicável
Não aplicável

A empresa trabalha apenas com metais ferrosos

Permitir a eficiente recolha e exaustão dos gases. Os valores de emissão associados às MTD são:
- SO2: 30 – 50 mg/Nm3;

72

- NOx: 120 mg/Nm3;

Não aplicável
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- CO: 150 mg/Nm ;
- COV: 100 – 150 mg/Nm 3.

Fusão de aluminío em forno de telhado radiante
73

Seguir as MTD aplicáveis às emissões difusas indicadas na secção 5.1 e aplicar uma cobertura sobre as condições mencionadas na secção 4.5.6.1

Fusão e retenção de alumínio, cobre, chumbo e zinco em fornos de crisol
74

Seguir as MTD aplicáveis às emissões difusas indicadas na seção 5.1 e aplicar uma cobertura sobre as condições mencionadas na secção 4.5.6.1

Desgaseificação e a limpeza do alumínio
75

Utilização de uma unidade de bombagem móvel ou fixa com gás Ar/Cl 2 ou N2/Cl2

Fusão de magnésio

Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

A empresa trabalha apenas com metais ferrosos

Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

76

Utilizar SO2 como gás de cobertura ou substituir SF 6 por SO2. Aplicável a instalações que produzem anualmente 500 ou mais toneladas.

Não aplicável

77

Para pequenas fundições, utilizar SO2 como gás de cobertura ou tomar medidas para minimizar as emissões e o consumo de SF 6. Em casos em que é utilizado SF 6, o
valor de emissão associado à MTD é <0,9 kg/ton fundida para moldagem de areia e <1,5 kg/ton para moldagem sob pressão.

Não aplicável

MTD para Fundição em moldagem perdida.
Moldagem em areia verde

A empresa trabalha apenas com metais ferrosos

Sim

78

Enclausuramento de todas as unidades de preparação de areias dentro da instalação (crivo vibratório, despoeirador da areia, arrefecimento e operações de mistura),
tendo por base os VEA. As poeiras recolhidas nas operações de abate das moldações e doseamento de aditivos deverão ser incorporadas no sistema de preparação
de areias até 50% do valor recolhido.

Sim

79

Aplicação de regeneração primária, tal como definida na secção 4.8.2.. A quantidade de areia nova adicionada dependerá da quantidade de machos utilizada e da sua
compatibilidade. Para mono-sistemas a areia verde, taxa de regeneração (massa de areia regenerada/ massa total de areia) de cerca de 98% (areia simples) ou de 9094% (areia verde com machos incompatíveis) estão associadas ao uso de MTDs.

Sim

A empresa não trabalha com estes produtos

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro
da gama de VEA/VCA

Calendarização da
implementação (mês.ano)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - FORJAS E FUNDIÇÕES (SF) | Data de adoção: 05/2005 | Versão: 27.10.2017
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Moldagem de areia ligada quimicamente

MTD implementada?

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

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro
da gama de VEA/VCA

Calendarização da
implementação (mês.ano)

Sim

80

Minimização do consumo de ligantes e de resinas, tal como definida na secção 4.3.3.1.

Sim

81

Para a produção em sérieonde estejam envolvidas mudanças frequentes nos parâmetreos de produção e onde ocorram altos níveis de produção, a MTD consiste na
aplicação de armazenamento eletrónico dos parâmetros de produção

Sim

82

Capturar os gases de exaustão da área onde os núcleos são preparados, manipulados e mantidos antes do envio.

Sim

83

Utilizar revestimentos à base de água e substituir os revestimentos à base de álcool para moldes de revestimento refratário e de núcleos, na produção de fundições
médias e grandes. O uso de revestimentos à base de álcool é MTD:
- para moldes e núcleos grandes ou complexos;
- para areias de vidro de água;
- para a fundição de magnésio;
- na produção de aço de manganês com revestimento MgO.

Sim

84

Na utilização de revestimentos à base de álcool, é MTD fornecer evacuação no suporte de revestimento, usando coberturas móveis ou fixas, observando que nos
processo de fundição a aplicação de moldagem do piso não é viável.

85

Tratar os gases de exaustão para preparação de núcleos em secção fria, utilizando um dos métodos indicados na secção 4.5.8.4. A emissão de amina pode ser
mantido abaixo dos 5 mg/Nm 3.

Não aplicável

86

Recuperar a amina proveniente da exaustão da depuração de licor em secção fria, desde que o volume total permita uma operação económica.

Não aplicável

87

Utilizar solventes aromáticos ou vegetais (isto é, não aromáticos). Ambos os métodos constituem uma MTD

88

Minimizar a quantidade de areia a ser eliminada, adotando uma estratégia de regeneração e / ou reutilização de areia quimicamente ligada .

Sim

A avaliar
Sim

A empresa não utiliza amina no seu processo de produção

A avaliar a situação com os fornecedores de produtos de fundição
A empresa tem uma máquina de regeneração térmica de areia

Vazamento, arrefecimento e agitação
89

90

Incluir linhas de vazamento e arrefecimento e providenciar extração, para linhas de vazamento em série.
Incluir equipamento de agitação e tratar os gases de exaustão utilizando despoeiramento húmido ou seco como é indicado na secção 4.5.9.3. Os valores de emissão
associados às MTD são:
- Partículas: 5 - 20 mg/Nm 3;
Macharia
- Aminas: 5 mg/Nm3;
Unidades de regeneração
- SO2; 120 mg/Nm3;

A avaliar

Devido à tipologia de produtos/produção, a empresa tem várias linhas de vazamento, a solução de aspiração é
extremamente complexa, vamos estudar a solução com os diferentes fornecedores de soluções de aspiração
industrial

Dez_19

A avaliar

Como já referido anteriormente, a empresa não usa amina no processo, a resposta a esta alinea será dada
simultaneamente com a anterior

Dez_19

- NOx 150 mg/Nm3.

Fundição em moldação permanente.
Preparação de moldações permanentes "HPDC" (high-pressure die-casting"- )

Não aplicável
Não aplicável

91

Minimização do consumo de agentes de desmoldação e água para fundição injectada, utilizando uma ou mais das medidas discutidas na Secção 4.3.5.1. Isto previne
a formação de gotículas. Caso as medidas de prevenção não permitam que sejam atingidos os seguintes valores de emissão associados às MTD relativos a
substâncias orgânicas:
- Partículas: 5 - 20 mg/Nm 3;
- Misturas de hidrocarbonetos, medidas em C: 5 - 10 mg/Nm 3.
utilizar o confinamento e a precipitação electrostática, como discutido na Secção 4.5.8.7.

Não aplicável

92

Recolha das águas associadas às escorrências para um circuito de águas residuais para posterior tratamento.

Não aplicável

93

Recolha das águas associadas às fugas de sistemas hidráulicos para um circuito de águas residuais para posterior tratamento, por recurso a separador de
hidrocarbonetos, bem como utilizando destilação, evaporação sob vácuo ou degradação biológica tal como discutido na Secção 4.6.6.

Não aplicável

Preparação de areias ligadas quimicamente

A empresa não tem este processo de produção

Sim

94

Encapsulamento da unidade de remoção de machos e despoeiramento dos gases de exaustão, por via húmida ou seca, como discutido na Secção 4.5.9.3, tendo em
conta os seguintes valores de emissão associado às MTD:
- Partículas: 5 - 20 mg/Nm 3;
- Misturas de hidrocarbonetos, medidas em C: 5 - 10 mg/Nm 3.

Sim

95

Caso seja possível, as MTD incluem o envio da areia para reciclagem.

Não

A empresa como tem um equipamento de regeneração térmica de areias, não tem excedente de areias para enviar
para reciclagem

Processo n.º: 450.10.02.02.013490.2015.RH2
Utilização n.º: A011542.2015.RH2
Início: 2015/08/14

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
País*

Portugal

Número de Identificação fiscal*

501242953

Nome/Denominação Social*

Cruz Martins e Wahl, Lda

Morada*

Rua do Carvalhinho, 25;

Localidade

LOUSADO

Código Postal

4760-649

Concelho*

Vila Nova de Famalicão

Telefones

252490020

Fax

ana.maria.oliveira

Localização
Designação da captação

Rua do Carvalhinho, n.º 25

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio/Parcela

Rua do Carvalhinho, n.º 25

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Ave / Vila Nova de Famalicão / Lousado

Longitude

-8.53052

Latitude

41.36596

Região Hidrográfica

RH2 :: Cavado, Ave e Leca

Bacia Hidrográfica

1198 :: Ave

Sub-Bacia Hidrográfica

02AVE0133 :: Rio Pelhe

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Perfuração:
Método

Rotopercussão

Profundidade (m)

120.0

Diâmetro máximo (mm)

120.0

Revestimento:
Tipo

PVC

Profundidade (m)

120.0

Regime de exploração:
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Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

5.0

Caudal máximo instântaneo (l/s)

1.400

Volume máximo anual (m3)

4400.0

Mês de maior consumo

setembro

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

440

Nº horas/dia em extração

8

Nº dias/mês em extração

22

Nº meses/ano em extração

12

Finalidades
Atividade Industrial
Tipo de indústria

Fundição de ferro fundidoe aço.

CAE Principal

24510 : Fundição de ferro fundido

CAE Secundária

24520 : Fundição de aço

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

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

Outras Condições
1ª A captação será explorada em harmonia com a memória descritiva aprovada em 14/08/2015 pela entidade licenciadora.
2ª A captação será exclusivamente utilizada para Atividade Industrial no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia
autorização da entidade licenciadora.
3ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

440 (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 mensal.
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: 450.10.02.02.014021.2014.RH2
Utilização n.º: A010938.2014.RH2
Início: 2014/08/21

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
País*

Portugal

Número de Identificação fiscal*

501242953

Nome/Denominação Social*

Cruz Martins e Wahl, Lda

Morada*

Rua do Carvalhinho, 25;

Localidade

LOUSADO

Código Postal

4760-649

Concelho*

Vila Nova de Famalicão

Telefones

252490020

Fax

ana.maria.oliveira

Localização
Designação da captação

AC2

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio/Parcela

Sete Fontes

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Ave / Vila Nova de Famalicão / Lousado

Longitude

-8.53214

Latitude

41.36340

Região Hidrográfica

RH2 :: Cavado, Ave e Leca

Bacia Hidrográfica

1198 :: Ave

Sub-Bacia Hidrográfica

02AVE0133 :: Rio Pelhe

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Perfuração:
Método

Rotopercussão

Profundidade (m)

120.0

Diâmetro máximo (mm)

180.0

Profundidade do sistema de extração (m)

100.0

Revestimento:
Tipo

PVC

Diâmetro máximo da coluna (mm)

140.0
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Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

5.0

Caudal máximo instântaneo (l/s)

1.400

Volume máximo anual (m3)

4200.0

Mês de maior consumo

setembro

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

510

Finalidades
Atividade Industrial
Tipo de indústria

Fundição de ferro fundido

CAE Principal

24510 : Fundição de ferro fundido

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

Outras Condições
1ª A presente Autorização anula e substitui a Licença de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Água Subterrânea emitida
com o código 326/2000.
2ª A captação será exclusivamente utilizada para Actividade Industrial no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem
prévia autorização da entidade licenciadora.
3ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

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

Volume
Programa de autocontrolo a implementar

O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade anual.
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 Administrador Regional da ARH do Norte
(Ao abrigo da subdelegação de competências publicada
no Despacho n.º 9489/2013, de 19 de julho)

Pimenta Machado
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização

4/4 A010938.2014.RH2

Autocontrolo das emissões para a atmosfera – monitorização pontual
Especificações sobre o conteúdo dos relatórios de autocontrolo
O relatório de caracterização de efluentes gasosos para verificação da conformidade com a legislação
sobre emissões de poluentes atmosféricos deve conter, no mínimo, a seguinte informação:
a) Nome e localização da instalação;
b) Identificação da(s) fonte(s) alvo de monitorização (atividade/processo a que está associada) e
denominação (código do TUA e, se aplicável, código interno);
c) Dados da entidade responsável pela realização dos ensaios, incluindo a data da recolha e da
análise;
d) Data do relatório;
e) Data de realização dos ensaios, diferenciando entre recolha e análise;
f) Identificação dos técnicos envolvidos nos ensaios, indicando explicitamente as operações de
recolha, análise e responsável técnico;
g) Objetivo dos ensaios;
h) Normas utilizadas nas determinações e indicação dos desvios, justificação e consequências;
i) Descrição sumária da instalação incluindo, sempre que possível, o respetivo layout (eg. capacidade
nominal, combustíveis utilizados, equipamentos de redução de emissões, etc.);
j) Condições relevantes de operação durante o período de realização do ensaio (eg. capacidade
utilizada, matérias-primas, etc.);
k) Informações relativas ao local de amostragem (eg. dimensões da chaminé/conduta, número de
pontos de toma, número de tomas de amostragem, etc.);
l) Condições relevantes do escoamento durante a realização dos ensaios (teor de oxigénio, pressão
na chaminé, humidade, massa molecular, temperatura, velocidade e caudal do efluente gasoso efetivo e PTN, expressos em unidades SI);
m) Resultados e precisão considerando os algarismos significativos expressos nas unidades em que
são definidos os Valores Limite de Emissão (VLE), indicando concentrações «tal-qual» medidas e
corrigidas para o teor de O2 adequado;
n) Comparação dos resultados com os VLE aplicáveis. Apresentação de caudais mássicos;
o) Indicação dos equipamentos de medição utilizados.
Anexos: Detalhes sobre o sistema de qualidade utilizado; certificados de calibração dos equipamentos de
medição; cópias de outros dados de suporte essenciais.

