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Nos termos da legislação relativa ao Regime Emissões Industriais aplicável à Prevenção e Controlo 
Integrados da Poluição, é concedida a Licença Ambiental ao operador  

Metalúrgica Recor, S.A. 

com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 500 192 502, para a instalação 
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1 Introdução Geral  

A presente Licença Ambiental (LA) é emitida ao abrigo do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de Agosto 
(Diploma REI), com a redação dada pela Declaração de Retificação nº 45-A/2013 de 29 de Outubro, que 
estabelece o regime de emissões industriais aplicável à prevenção e ao controlo integrados da poluição 
(PCIP), para a instalação Metalúrgica Recor, S.A.. 

Esta Licença Ambiental consiste na renovação da Licença Ambiental n.º 46/2007, de 12 de outubro de 
2014, ao abrigo do artigo 21º, do Diploma REI, sendo a presente licença emitida para a instalação no 
seu todo e substituindo a anterior Licença Ambiental emitida para a instalação. 

As atividades PCIP realizadas na instalação devem ser exploradas e mantidas de acordo com o projeto 
aprovado e com as condições estabelecidas nesta LA. 

Os relatórios periódicos a elaborar pelo operador (ver ponto 6 da LA), nomeadamente o Relatório 
Ambiental Anual (RAA), constituem mecanismos de acompanhamento da presente LA. 

Nenhuma alteração relacionada com a atividade, ou com parte dela, pode ser realizada ou iniciada sem 
a prévia notificação à Entidade Coordenadora - EC (Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas 
e à Inovação - IAPMEI) e análise por parte da Agência Portuguesa do Ambiente, IP (APA, IP). 

A presente LA reúne as obrigações que o operador detém em matéria de ambiente e será integrada na 
licença ou autorização de atividade a emitir pela EC, não substituindo outras licenças emitidas pelas 
autoridades competentes nomeadamente a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
(CCDR) competente em razão da área de localização da instalação.  

Esta LA será reajustada aos limites e condições sobre Prevenção e Controlo Integrados da Poluição 
sempre que a APA entenda por necessário. É conveniente que o operador consulte regularmente a 
página da APA, www.apambiente.pt, para acompanhamento dos vários aspetos relacionados com este 
assunto. 

Sempre que se verifique o incumprimento de alguma das condições desta licença, o operador deve 
atuar de acordo com o descrito no ponto 4. 

O operador deverá garantir o cumprimento dos valores limite de emissão (VLE), fixados na presente LA, 
cujo grau de exigência mínimo permitido consta das disposições legais e regulamentares ambientais em 
vigor. Caso venham a ser estabelecidos, através de legislação nacional ou europeia, VLE mais restritivos 
que os agora definidos, deverá ser garantida a adaptação a estes novos VLE, dentro dos prazos 
legalmente previstos, sobrepondo-se esses VLE aos atualmente definidos. 

O Anexo I apresenta uma descrição sumária do processo produtivo e fluxograma das atividades 
desenvolvidas na instalação. 

1.1 Identificação e Localização  

1.1.1 Identificação da Instalação 

Quadro 1 – Dados de identificação 

Operador Metalúrgica Recor, S.A. 

Instalação Metalúrgica Recor, S.A. 

NIPC 500 192 502 

Morada 
Rua Burgo de Ryfana, N.º 71 

3701 – 908 Arrifana 

1.1.2 Localização da Instalação  

Quadro 2 – Características e localização geográfica 

Coordenadas do ponto médio da instalação 
(Lat.;Long.) (1) 

40.908899; -8.501764 
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Tipo de localização da instalação Zona Mista 

Áreas 
(m2) 

Área total 26 764 

Área coberta 18 400 

Área impermeabilizada 
não coberta 

5 464 

(1) Coordenadas Latitude e Longitude, expressas no sistema de referência PT – TM06/ETR S89 

1.2 Atividades desenvolvidas na instalação 

Quadro 3 – Atividades desenvolvidas na instalação  

Atividade 
Económica 

CAErev. 3 Designação CAErev. 3 
Categoria 

PCIP 
Capacidade Instalada de 

produção  

Principal 25991 
Fabricação de louça metálica 
e artigos de uso doméstico 

2.4 35 t/d 

(1) Instalação apresenta um regime de funcionamento normal de 3 turno/dia, 5 dias/semana, com 
interrupção regulares no mês de agosto e ao fim de semana. O valor da capacidade instalada foi 
determinado considerando a capacidade máxima de produção. 

1.3 Articulação com outros regimes jurídicos  

Quadro 4 – Regimes jurídicos aplicáveis às atividades desenvolvidas pela instalação 

Em matéria de legislação, a instalação apresenta ainda enquadramento no âmbito de outros diplomas, 
melhor referenciados ao longo dos pontos seguintes da LA, em função das respetivas áreas de aplicação 
específica. 

Regime jurídico Identificação do documento Observações 

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, 
que estabelece o regime da utilização dos 
recursos hídricos, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
391-A/2007, de 21 de dezembro, pelo Decreto-
Lei n.º 93/2008, de 4 de junho, pelo Decreto-
Lei n.º 107/2009, de 15 de Maio e pelo 
Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de setembro 

Autorização de Utilização dos 
Recursos Hídricos - Captação de 

Água Subterrânea: 

• A017276.2018.RH4A 

• A017277.2018.RH4A 

• A011281.2018.RH4A 

 

Autorizações 
incluídas no Anexo 

III desta LA. 

Decreto-Lei n.º 127/2008, de 21 de julho, 
relativo ao Registo Europeu das Emissões e 
Transferências de Poluentes, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 6/2011, de 10 de janeiro. 

PRTR 
Abrangência pela 

categoria PRTR 2d). 

Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, 
na sua atual redação (Regime Geral de Gestão 
de Resíduos) 

Título de Exploração 

Autorização das OGR 
para substituição da 
matéria-prima por 

resíduos. 

Decreto-Lei n.º 82/2003, de 23 de abril, 
alterado pelos Decreto-Lei n.º 63/2008, de 2 de 
abril, Decreto-Lei n.º 155/2013, de 5 de 
novembro e Decreto-Lei n.º 98/2010, de 11 de 
agosto, já que na atividade da instalação são 
utilizadas matérias-primas e/ou subsidiárias 
classificadas como perigosas para a saúde 
humana ou para o ambiente, segundo o 
disposto pela legislação relativa a substâncias e 
preparações perigosas 

_ 

Relativos ao uso de 
matérias-primas 
e/ou subsidiárias 

classificadas como 
perigosas para a 

saúde humana ou 
para o ambiente 
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Decorrente dos regimes jurídicos aplicáveis à atividade desenvolvida pela instalação, sempre que 
aplicável e necessário, poderá vir a ser efetuado aditamento à presente LA. 

1.4 Validade  

Esta Licença Ambiental é válida por um período de 9 anos, exceto se ocorrer durante, o seu prazo de 
vigência, alguma das situações previstas no artigo 19.º no Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, e 
Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro, que motive a sua renovação. 

O pedido de renovação ou alteração terá de incluir todas as alterações de exploração que não constem 
da atual Licença Ambiental, seguindo os prazos e procedimentos legalmente previstos na legislação em 
vigor à data. 

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 22.º do REI, a ausência de atividade de uma instalação, por 
motivo imputável ao operador, por período igual ou superior a três anos determina a caducidade da 
presente LA. 

2 Condições Operacionais de Exploração 

A atividade PCIP realizada na instalação Metalúrgica Recor, S.A. é a fundição de metais ferrosos com 
capacidade de produção superior a 20 t por dia, identificada através da categoria 2.4 do Anexo I do 
Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto e Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de 
outubro, com capacidade instalada de 35 t/dia. 

A instalação deve ser operada de forma a serem adotadas todas as regras de boas práticas e medidas 
de minimização das emissões durante as fases de arranque e de paragem, bem como no que se refere a 
emissões difusas e/ou fugitivas, durante o funcionamento normal da instalação. 

Deverão ser adotadas todas as medidas adequadas ao nível do funcionamento do sistema de 
tratamento e descarga de águas residuais, do armazenamento de resíduos e da manutenção de 
equipamentos, de modo a evitar emissões excecionais, fugas e/ou derrames, bem como minimizar os 
seus efeitos. Nesta medida, deverá o operador assegurar, como parte integrante do plano geral de 
manutenção da instalação, a realização de operações de inspeção e de manutenção periódicas a estes 
equipamentos. Sempre que sejam efetuadas estas operações de manutenção deverá ser realizado um 
relatório sobre o referido controlo. 

As matérias-primas e/ou subsidiárias, produtos e resíduos deverão ser armazenados nas zonas 
destinadas ao efeito dentro da própria instalação, de acordo com o definido nos pontos 2.1.1. e 2.3.2 
desta Licença, devendo igualmente ser acauteladas as adequadas condições de armazenamento. 

Qualquer alteração do regime de funcionamento normal da instalação deverá ser comunicada à APA. 

Em caso da ocorrência de acidente com origem na operação da instalação deverá ser efetuado o 
previsto no ponto 4 desta licença (Acidentes e Emergências). 

2.1 Gestão de Recursos e Utilidades 

2.1.1 Matérias-primas, subsidiárias e produtos 

A instalação utiliza no seu processo produtivo como matérias-primas, no seu processo de fusão, gusa 
hematitica, sucata de aço retornos e peças rejeitadas durante o fluxo produtivo. Relativamente à 
moldação, são utilizadas areias de sílica (areias verdes) para os moldes das banheiras e machos, dando 
o formato ao produto final. A macharia é uma etapa de dimensão bastante inferior onde os machos são 
produzidos manualmente sendo colocados nas moldações.  

A preparação das areias de sílica considera a reutilização das areias provenientes do abate das 
moldações, adição de água, aglomerado de argila natural (bentonite), pó de carvão e areia nova nas 
proporções necessárias à manutenção dos parâmetros do processo adequados. 

Como no normal funcionamento da atividade a instalação, o parcial das matérias-primas são resíduos, 
nomeadamente sucata de aço (proveniente de terceiros). As condições relativas à substituição de 
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matérias-primas por resíduos encontram-se estabelecidas no Título de Exploração a emitir pela EC, 
constituindo condição suficiente para o exercício da atividade industrial. 

Dado algumas das matérias-primas/subsidiárias utilizadas na instalação serem classificadas como 
perigosas para a saúde humana ou para o ambiente, deverá o operador tomar em consideração a 
necessidade de garantir que em matéria de embalagem, rotulagem e Ficha de Dados de Segurança as 
matérias subsidiárias perigosas utilizadas cumprem os requisitos definidos pela referida legislação, 
acautelando esses aspetos junto dos respetivos fornecedores, sempre que necessário. 

Devem ser mantidos registos das quantidades de matérias-primas/subsidiárias perigosas consumidas 
nas diferentes áreas da instalação. Neste sentido devem, em particular, ser mantidos registos das 
quantidades de solventes orgânicos consumidos nas várias etapas que na instalação utilizam estas 
substâncias (solventes puros e fração de solventes presente em preparações, nomeadamente tintas). 
Esta informação deverá ser discriminada segundo as várias atividades, etapas de processo ou áreas da 
instalação consumidoras destas matérias. Devem igualmente ser mantidos registos das quantidades 
mensais dos refugos metálicos resultantes das peças rejeitadas da atividade industrial, contendo a sua 
identificação, quantidades geradas na instalação, discriminadas por etapa de processo, e quantidades 
consumidas nos fornos de fusão.   

Qualquer alteração decorrente de modificação das matérias-primas ou subsidiárias utilizadas que possa 
apresentar eventual repercussão ao nível do tipo de poluentes a emitir para o ar ou para a água terá de 
ser comunicada à APA. 

2.1.2 Águas de abastecimento 

2.1.2.1 Consumos e caracterização das captações 

O abastecimento de água da instalação provém: 

• Da rede pública de abastecimento, utilizada para doméstico, com um consumo anual de 1500 
m3/ano; 

• De três captações de água subterrâneas, para consumo industrial, com o consumo máximo 
mensal de 760 m3 (AC1 com 440m3 e AC2 e AC3 com 160 m3 cada) identificadas no quadro 
abaixo (Quadro 5). 

 

Quadro 5 – Pontos de captação de água subterrânea. 

Código Tipo Utilizações 
Autorização/Licença de utilização dos Recursos 

Hídricos para Captação de Água 

AC1 
Captação 

Subterrânea 
Atividade 
Industrial 

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos 
n.º A011281.2018.RH4 

AC2 Poço 
Atividade 
Industrial 

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos 
n.ºA017277.2018.RH4A  

AC3 Poço 
Atividade 
Industrial 

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos 
n.º A017276.2018.RH4A 

É autorizada a utilização do domínio hídrico para as captações de águas subterrâneas, identificadas no 
Quadro 5, em conformidade com as condições estabelecidas nas respetivas autorizações em anexo 
desta licença (ver 
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ANEXO III – Títulos de Utilização de Recursos Hídricos). 

O operador fica obrigado a instalar medidores de caudal com totalizador em locais que permitam 
efetuar leituras regulares dos volumes totais de água extraída das captações de água.  

Caso haja alguma alteração ao regime de exploração da captação deverá a mesma ser comunicada à 
Administração da Região Hidrográfica competente em razão da área da instalação. 

Na eventualidade de ser necessária a realização de captações de água adicionais, deverá o operador 
proceder ao seu licenciamento, junto da autoridade competente, obrigando-se ainda a comunicar 
previamente à EC a proposta de alteração de exploração da instalação, nos termos do artigo 19º do REI. 

2.1.2.2 Monitorização 

O autocontrolo deve ser realizado em conformidade com o descrito nas Autorizações/Licença de 
Utilização dos Recursos Hídricos mencionadas no Quadro 5 (ver 



 

Página 9 de 29 

ANEXO III – Títulos de Utilização de Recursos Hídricos). 

Deverão ser mantidos registos relativos aos consumos de água da instalação em conformidade com o 
mencionado no ponto 6.2 – Relatório Ambiental Anual desta LA. 

2.1.3 Energia 

Quadro 6 - Consumos de Energia e combustíveis 

Energia/combustível 
Consumo 

anual  
Capacidade de 

armazenamento 
Destino/Utilização 

Energia Elétrica 

1466 
MWh/ano 

(315 
tep/ano(1)) 

- Processo produtivo 

Gás natural 

177MWh/ano 

(160 
tep/ano(1)) 

- Processo produtivo 

Coque de carvão 
mineral 

170 MWh/ano 

(114 tep1)) 
70 t Processo produtivo 

Gasóleo  
3 000 L  

(2,71 tep1)) 
3 m3 Empilhadores 

(1) Tep – Toneladas equivalente de petróleo. Para as conversões de unidades de energia foram utilizados os 
fatores de conversão constantes do Despacho 17313/2008, publicado no D.R. n.º 122, II Série, de 
2008.06.26. 

 

Qualquer alteração ao nível dos combustíveis utilizados na instalação deve ser previamente participada 
à APA, através da EC. 

2.1.4  Sistemas de refrigeração 

A instalação dispõe de dois sistemas de refrigeração: 

• sistema de refrigeração da preparação das areias de moldação, e; 

• sistema de arrefecimento do forno. 

O sistema de refrigeração da unidade de preparação das areias considera essencialmente o 
arrefecimento das areias após a desmoldação e funciona por contacto direto da água com a areia, 
levando à evaporação da água sem o seu reaproveitamento. 

O sistema de refrigeração do forno consiste num circuito fechado, onde a água proveniente do sistema 
de recolha e drenagem das águas pluviais é pulverizada através de chuveiros na parede do forno. A 
água que não evapora é recolhida na base e encaminhada para um tanque de retenção, aonde ficará 
um elevado período de tempo em arrefecimento antes de ser reintroduzido no processo.  

Esta água não sofre qualquer tipo de tratamento químico, nem purga, ou limpeza, sendo as percas 
compensadas pela adição de águas dos poços. 

O operador deverá garantir o bom funcionamento dos sistemas de arrefecimento tomando em 
consideração as medidas/técnicas identificadas como MTD e previstas no BREF ICS. 

O operador deverá garantir o cumprimento das boas práticas estabelecidas para a prevenção e 
controlo da Legionella, nos termos do estabelecido nos documentos técnicos aplicáveis e nos termos do 
estabelecido pela entidade competente nesta matéria.  

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

O operador deverá efetuar a exploração e manutenção adequada dos sistemas de retenção, drenagem, 
tratamento e controlo de emissões existentes na instalação de modo a permitir mantê-los a um nível 
de eficiência elevado, reduzindo os respetivos períodos de indisponibilidade ao tempo mínimo possível. 

O operador deve realizar as amostragens, medições e análises de acordo com o mencionado nesta 
licença e especificações constantes nos pontos seguintes. Todas as análises referentes ao controlo das 
emissões devem preferencialmente ser efetuadas por laboratórios acreditados. 

O operador deve assegurar o acesso permanente e em segurança aos pontos de amostragem e de 
monitorização. 

O equipamento de monitorização e de análise deve ser operado de modo a que a monitorização reflita 
com precisão as emissões e as descargas, respeitando os respetivos programas de calibração e de 
manutenção. 

2.2.1 Emissões para o ar 

2.2.1.1 Pontos de Emissão  

As emissões pontuais de poluentes para atmosfera geradas na instalação, encontram-se associadas às 
fontes de emissão identificadas no Quadro 7.  

Quadro 7 - Caracterização das fontes de emissão pontual 

Código 
Atividade/ Unidades 

contribuintes 
Combustível 

Regime de 
emissão 

Altura 
total 

(m) (1) 

Equipamentos de 
tratamento de fim-de linha 

FF1 
Forno de cubilote; 

Despoeiramento; Exaustão 
da fusão 

Coque de 
carvão 

Continua 15 

Pós-combustão dos gases de 
exaustão + ventiladores de 
arrefecimento + ciclone + 

filtro de mangas 

FF2 

Fornos de esmaltagem; 
Estufa de secagem e 

aplicação de “massa de 
fundo” 

Gás natural Continua 15 Filtro de Mangas 

FF3 

Granalhagem e pintura 
(aplicação de primário, 

lixagem da pintura e 
rebarbação manual) 

- Continua 15 Filtro de Mangas 

FF4 Rebarbação - Continua 15 Filtro de Mangas 

FF5 Fabrico de areias - Continua 17 Filtro de Mangas 

(1) Altura da chaminé, correspondente à distância, medida na vertical, entre o topo da chaminé e o solo. 

No que se refere às altura das chaminés associadas a todas as fontes pontuais, atendendo à natureza 
qualitativa e quantitativa dos efluentes emitidos e respetivos caudais mássicos associados, tendo em 
consideração os processos afetos a cada fonte, e atendendo também aos obstáculos existentes na sua 
envolvente, considera-se que as chaminés destas fontes apresentam alturas adequadas à correta 
dispersão dos poluentes, a autorizar pela EC. 

Em cada chaminé a secção de amostragem deverá apresentar pontos de amostragem com orifício 
normalizado, de acordo com o estabelecido na Norma Portuguesa NP 2167:2007, ou norma posterior 
que a venha a substituir, relativa às condições a cumprir na “Secção de amostragem e plataforma para 
chaminés ou condutas circulares de eixo vertical”. 

As chaminés da instalação deverão apresentar secção circular, o seu contorno não deve ter pontos 
angulosos e a variação da secção, particularmente nas proximidades da saída dos efluentes gasosos 
para a atmosfera, deve ser contínua e lenta, devendo ainda a convergência ser cuidadosamente 
realizada. É também de referir que as chaminés não deverão possuir dispositivos de topo, ou outros, 
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que diminuam a dispersão vertical ascendente dos gases, nomeadamente quando se referem a fontes 
associadas a processos de combustão. 

Em eventuais casos em que se verifique dificuldade de aplicação da NP 2167, e tendo por base proposta 
fundamentada do operador, poderão ser aprovadas secções de amostragem alternativas, devendo o 
operador demonstrar os fundamentos considerados relevantes e respetivos elementos técnicos 
complementares de análise. 

2.2.1.2 Monitorização  

O controlo da emissão de poluentes para a atmosfera nas fontes pontuais identificadas no Quadro 6 
deverá ser efetuado de acordo com o especificado no Quadro 8 desta licença, não devendo nenhum 
parâmetro de emissão exceder os valores limite de emissão (VLE) aí mencionados. 

Quadro 8 - Condições de monitorização associadas às fontes pontuais. 

Código 
da 

Fonte 

Unidades/atividades 
contribuintes 

Parâmetros 

VLE 
mg/Nm3 

(1) 

Frequência da 
monitorização 

FF1 
Forno de cubilote; 
Despoeiramento; 
Exaustão da fusão 

Partículas 20 

Uma vez por 
ano 

Monóxido de Carbono (CO)(2) - 

Óxidos de Azoto (NOx), expressos 
em NO2 

70 

Dióxido de Enxofre (SO2) 400 

Compostos Orgânicos Voláteis 
Não Metânicos (COVNM) 20 

Dioxinas e Furanos (ng 
ITEQ/Nm3)(3) 0,1 

Metais I 0,2 

Uma vez de 3 
em 3 anos 

Metais II 1 

Metais III 5 

FF2 

Fornos de esmaltagem; 
Estufa de secagem e 
aplicação de “massa de 
fundo” 

Partículas 20 
Uma vez por 

ano 

Monóxido de Carbono (CO)(2) - 

Uma vez de 3 
em 3 anos 

Óxidos de Azoto (NOX) 250  

Compostos Orgânicos Voláteis, 
expressos em C  200 

FF3 

Granalhagem e pintura 
(aplicação de primário, 
lixagem da pintura e 
rebarbação manual) 

Partículas 53 
Uma vez por 

ano 

Compostos Orgânicos Voláteis, 
expressos em C  150 

Uma vez de 3 
em 3 anos 

FF4 Rebarbação Partículas 20 
Uma vez por 

ano 

FF5 Fabrico de areias 

Partículas totais em suspensão 
(PTS) 

20 
Uma vez por 

ano 

Compostos orgânicos voláteis 
(COV) (expressos em carbono 
total) 

200 
Uma vez de 3 

em 3 anos 
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(1) Os valores limite de emissão (VLE) referem-se ao teor de O2 efetivamente medido, desde que dentro de 
valores expectável para o processo em causa, e gás seco nos efluentes gasosos.  

(2) Parâmetro a monitorizar para efeitos de controlo da combustão, no entanto não está obrigado ao 
cumprimento de VLE. 

(3) 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. 

 

 

Notas:_____________________________________________________________ 

• COVNM – Composto orgânico voláteis não mecânicos, expressos em C; 

• COV – Compostos orgânicos voláteis, expressos em C; 

• Metais I – Cádmio (Cd), Mercúrio (Hg), Tálio (Ti) 

• Metais II – Arsénio (As), Níquel (Ni), Selênio (Se), Telúrio (Te) 

• Metais III – Platina (Pt), Vanádio (V), Chumbo (Pb), Crómio (Cr), Cobre (Cu), Antimónio (Sb), 
Manganésio (Mn), Paládio (Pd), Zinco (Zn) 

• Se os efluentes gasosos contiverem mais que um destes poluentes, o valor limite de emissão 
aplica-se ao somatório dos poluentes presentes; 

• A monitorização de metais pesados deverá ser efetuada na fase particulada e na fase gasosa; 

• Sempre que possível, o operador deve utilizar métodos de monitorização cujo limite de deteção 
seja, no máximo, de 10 % do VLE estabelecido; 

• A frequência de monitorização dos parâmetros anteriormente definidos, 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, FF2, FF4 e FF5. 

O operador deve comunicar a alteração da frequência de monitorização em sede de RAA. 

• A avaliação do parâmetro CO (monóxido de carbono) no efluente da fonte FF1 (Forno de 
Cubilote) e FF2 (Forno de Esmaltagem), visa avaliar a eficiência da combustão, devendo 
evidenciar as ações de manutenção/verificação dos equipamentos de combustão em sede e 
RAA. 

O operador deve ter em conta os requisitos e obrigações constantes do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 
de junho de 2018, relativo ao regime de emissões para o ar e adaptar-se aos mesmos nos prazos aí 
definidos. 

A amostragem deve ser representativa das condições de funcionamento normal da instalação e deverá 
ser efetuada, sempre que possível, à carga máxima, com indicação no relatório de caracterização do 
nível de atividade no período em causa, nomeadamente de acordo com o definido no item j. do Anexo 
II. 

Se for verificada alguma situação de incumprimento nas avaliações efetuadas devem ser de imediato 
adotadas medidas corretivas adequadas, após as quais deverá ser efetuada uma nova avaliação da 
conformidade. Deve ainda ser cumprido o estipulado no Ponto 4 da LA (Gestão de situações de 
emergência). 

Na determinação de parâmetros e poluentes atmosféricos emitidos por fontes pontuais, a medição, 
recolha e análise das emissões deverão ser efetuadas recorrendo normas europeias (CEN) ou nacionais, 
sempre que disponíveis. 

Em termos gerais, todos os equipamentos de monitorização, de medição ou amostragem das emissões 
para a atmosfera, deverão ser operados, calibrados e mantidos, de acordo com as recomendações 
expressas pelos respetivos fabricantes nos respetivos manuais de operação. 
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2.2.1.3 Comunicação de resultados e autocontrolo à entidade 

Os resultados da monitorização das fontes pontuais são remetidos à CCDR, através de uma plataforma 
eletrónica única a disponibilizar pela APA, I.P., no prazo de 45 dias corridos previsto no ponto 3 do 
artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 39/2018, devendo o conteúdo dos relatórios de autocontrolo e a 
comunicação dos resultados das monitorizações ser efetuados de acordo com o preconizado na 
Portaria n.º 221/2018, de 01 de agosto. 

Até à operacionalização da plataforma eletrónica única de comunicação de dados e ao abrigo do 
previsto no artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 39/2018, foi estabelecido o procedimento a aplicar no 
período transitório e que se encontra publicado no Portal da APA. 

2.2.1.4 Emissões difusas  

Ocorrem também na instalação emissões difusas e/ou fugitivas para o ar, decorrentes do normal 
funcionamento da instalação ou de situações esporádicas, refere-se em particular os pontos 
identificados no Quadro 9. 

Quadro 9 – Condições de monitorização associadas às emissões difusas. 

Código da Fonte Origem da emissão Regime de emissão 

ED1 Fumos de Soldadura Esporádico 

ED2 Fugas de Flanges Potencial 

 
Estas fontes encontram-se abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho. Desta forma, para 
os equipamentos onde é possível confinar os efluentes gasosos provenientes da combustão para um 
único ponto de emissão deve aplicar-se as condições de descarga dos efluentes gasosos, previstas neste 
diploma. Para as restantes, deverão ser aplicadas e demonstradas medidas para a minimização das 
emissões difusas, de acordo com o art.º 9.º do referido Decreto-Lei. 

2.2.2 Emissões de Águas Residuais e Pluviais 

Qualquer alteração nas redes de drenagem de águas residuais pluviais ou na gestão dos efluentes 
líquidos gerados na instalação deve ser previamente comunicada à APA. 

2.2.2.1  Águas Pluviais 

As águas pluviais provenientes da cobertura dos edifícios fabris, na vertente norte da empresa, são 
recolhidos através de rede separativa e descarregadas para coletor municipal não seguido de ETAR, no 
ponto ED1.  

2.2.2.2  Águas Residuais 

Os processos que a empresa leva a cabo, no desempenho das suas tarefas, não se verifica a produção 
de águas residuais oriundas da produção. 

As águas pluviais que entram em contacto com as matérias-primas nos parques MN1 e MN3, e os 
resíduos do parque PA1, são drenadas para um sistema de recolha independente que posteriormente 
as encaminha para uma bacia de retenção, impossibilitando o seu contacto com o ambiente 
circundante, antes de serem encaminhadas para o tanque de retenção associado ao processo de 
refrigeração dos fornos de fusão.   

O depósito de gasóleo e a zona de abastecimento de gasóleo apresentam pavimento impermeabilizado, 
com sistema de drenagem de águas pluviais na envolvente, encaminhada para um separador de 
hidrocarbonetos. 
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Os efluentes tratados no separador de hidrocarbonetos são acumulados num reservatório estanque 
autónomo, sendo posteriormente utilizados no processo industrial, para o arrefecimento dos fornos de 
fusão cubilote.  

O reservatório para armazenagem do efluente tratado é uma cuba com capacidade para 1000L, que 
quando cheia, o efluente será então transferido para o tanque de retenção do sistema de 
arrefecimento do forno. 

Relativamente aos efluentes domésticos, provenientes das instalações sanitárias e da cantina, a 
instalação possui rede de drenagem que liga à rede pública de drenagem de águas residuais, estando 
autorizada a descarregar águas residuais domésticas. 

2.2.2.3 Tratamento 

As águas pluviais que entram em contacto o depósito de gasóleo e a zona de abastecimento de gasóleo 
são encaminhadas para um separador de hidrocarbonetos, com 3m3 de capacidade, para remoção de 
sólidos e óleos, antes de serem descarregadas na linha de água. 

2.2.2.4 Monitorização 

Em caso de ocorrência de qualquer libertação não programada, deverá ser dado cumprimentos ao 
estipulado no ponto 4 (Prevenção e controlo de acidentes/ Gestão de situações de emergência) da LA. 

2.2.3 Ruído  

A gestão dos equipamentos utilizados na atividade deve ser efetuada tendo em atenção a necessidade 
de controlar o ruído, de forma a manter o cumprimento dos critérios de exposição máxima e de 
incomodidade, à luz do disposto no Regulamento Geral do Ruído (RGR) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
9/2007, de 17 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março, e 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto. 

O operador deverá repetir as avaliações de ruído sempre que ocorram alterações na instalação ou na 
sua envolvente que possam ter implicações ao nível do ruído de que ocorra reclamação, 
respetivamente e entre outras, como é o caso de, alterações no regime de funcionamento da instalação 
e localização de novos recetores sensíveis próximos da instalação. Se este tipo de alterações não tiver 
lugar, o operador deve ainda repetir as avaliações de ruído sempre que ocorram reclamações de ruído, 
ou alterações legislativas que tornem relevante a realização de reavaliação da conformidade da 
instalação face às novas disposições. 

Caso se verifique a impossibilidade de parar a atividade de produção da instalação para a medição dos 
níveis de ruído residual, deverá o operador proceder de acordo com o disposto no n.º 6 do art.º 13 do 
RGR. 

No caso de se verificar a necessidade de adoção das medidas de redução previstas no n.º 2 do art.º 13 
do RGR, de modo a cumprir os critérios definidos no n.º 3 do mesmo artigo. Caso seja necessária a 
implementação de medidas de minimização deverá posteriormente ser efetuada nova caracterização 
de ruído, de forma a verificar o cumprimento dos critérios de incomodidade e de exposição máxima. 

No caso de serem utilizados equipamentos de exterior abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 
de novembro, o operador deve ter em conta as regras em matéria de emissões sonoras de 
equipamento para utilização no exterior. 

As campanhas de monitorização, medições e a apresentação dos resultados deverão cumprir os 
procedimentos constantes no Anexo I do RGR e no “Guia Prático para Medições de Ruído Ambiente – 

no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996”, emitido pela APA em 
outubro de 2011 (disponível em www.apambiente.pt), bem como as diretrizes do IPAC – Instituto 
Português de Acreditação, I.P., que fazem parte do documento “Requisitos Específicos de Acreditação – 

Laboratórios de Ensaios de Acústica e Vibrações”, OEC013, de 2014.05.08, disponível em www.ipac.pt.     
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2.3 Resíduos e Monitorização 

2.3.1 Operações de Gestão de Resíduos 

O processo produtivo utiliza resíduos1, sucata de aço de origem externa, como matéria-prima, 
procedendo ao seu armazenamento na instalação (parque MN3).  

Trata-se de uma operação de tratamento (valorização) de resíduos, que é autorizada pelo 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 redação2, constituindo condição suficiente para o 
exercício da atividade industrial. 

2.3.2 Armazenamento temporário 

O armazenamento temporário dos resíduos rececionados e produzidos na instalação e que aguardam 
encaminhamento para destino final, deverá ser sempre efetuado em locais destinados a esse efeito 
(áreas de armazenamento de resíduos), operados de forma a impedir a ocorrência de qualquer 
derrame ou fuga, evitando situações de potencial contaminação do solo e/ou água. Assim, estas áreas 
deverão apresentar piso impermeabilizado, ventilação adequada e, em função do mais adequado em 
cada caso específico, serem cobertas, equipadas com bacia de retenção e/ou com rede de drenagem 
com encaminhamento adequado. Neste armazenamento temporário, devem igualmente ser 
respeitadas as condições de segurança relativas às características que conferem perigosidade ao(s) 
resíduo(s), de forma a não provocar qualquer dano para o ambiente nem para a saúde humana, 
designadamente por meio de incêndio ou explosão. 

No acondicionamento dos resíduos deverão ser utilizados contentores, outras embalagens de elevada 
resistência ou, nos casos em que a taxa de produção de resíduos o não permita, big-bags. Deverá 
também ser dada especial atenção à resistência, estado de conservação e capacidade de contenção das 
embalagens, bem como atender aos eventuais problemas associados ao empilhamento desadequado 
dessas embalagens. Em particular, salienta-se que se forem criadas pilhas de embalagens, estas 
deverão ser arrumadas de forma a permitir a circulação entre si e em relação às paredes da área de 
armazenamento. Deverá ser também assegurada a adequada ventilação dos diferentes locais de 
armazenamento temporário de resíduos, salientando-se ainda a necessidade do acondicionamento de 
resíduos permitir, em qualquer altura, a deteção de derrames ou fugas. 

Adicionalmente, os resíduos produzidos deverão ser armazenados tendo em consideração a respetiva 
classificação em termos dos códigos da Lista Europeia de Resíduos – LER (Portaria n.º 209/2004, de 3 de 
março), as suas características físicas e químicas, bem como as características que lhe conferem 
perigosidade. Os dispositivos de armazenamento deverão permitir a fácil identificação dos resíduos 
acondicionados, mediante rótulo indelével onde conste a identificação dos resíduos em causa de 
acordo com os códigos LER, o local de produção e, sempre que possível/aplicável, a indicação de nível 
de quantidade, das características que lhes conferem perigosidade e da respetiva classe de 
perigosidade associada.  

A instalação dispõe de 4 áreas/parques de armazenamento temporário, para os resíduos perigosos e 
não perigosos produzidos, cujas principais características e tipologia de resíduos armazenados se 
encontram sistematizados no Quadro 10 desta LA. 

                                                 

1
 Esta sucata pode sofrer alteração do seu enquadramento como resíduo, conforme o previsto no art.º 44-

A do Decreto-Lei n.º 178/2006, na sua atual redação, podendo passar a ser considerados como 
subprodutos. Para o efeito deve ser consultada a informação na página oficial da APA 
www.apambiente.pt (Políticas > Resíduos > Desclassificação de Resíduos > Subproduto) – Declaração de 
subproduto n.º 2/2014. 

2
 Nomeadamente a alteração introduzida pelo Decreto-lei n.º 75/2015, de 11 de maio. 
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Quadro 10 – Parques/zonas de armazenamento temporário de resíduos gerados na instalação. 

Código 
Área 
total 
(m2) 

Área 
coberta 

(m2) 

Área 
impermeabilizada 

(m2) 

Vedado 
(S/N) 

Sistema de 
drenagem  

(S/N) 

Bacia de 
retenção 

(S/N) 

Resíduos 
armazenados 

Observações 

PA1 35 0 35 N N N 

Poeiras do forno 
(LER 10 04 04);  

Machos e 
moldes e 
fundição 

vazados (LER 10 
09 02); 

 Escórias do 
forno (LER 10 09 

03) 

Aparas e 
limalhas de 

metais ferrosos 
(LER 12 01 01) 

 

Contentor 

PA2 35 0 35 N N N 

Resíduos 
Urbanos Mistos  

(LER 20 03 01);  

 

Contentor 

PA3 45 45 45 S N N 

Cartão e papel  

(LER 15 01 01);  

Plástico  

(LER 1501 02);  

Borracha  

(LER 10 13 99) 

- 

PA4 40 40 40 N N S 
Óleo hidráulico 
(LER 15 01 07) 

Contentor 

Todo e qualquer resíduo produzido e/ou existente na instalação (espaços interiores e exteriores) deve 
ser recolhido, identificado, separado, acondicionado e encaminhado para destino final adequado à sua 
tipologia. Os resíduos, devidamente acondicionados, devem ser temporariamente armazenados em 
parque(s)/zona(s) destinada(s) para o efeito (de modo a ser evitada a existência de aglomerados de 
resíduos sem acondicionamento) de acordo com as condições indicadas nesta LA. 

O operador apenas está autorizado a armazenar os resíduos temporariamente nos parques 
identificados no Quadro 10. Os resíduos ou produto não conforme no exterior da instalação em locais 
não identificados no Quadro 10 deverão ser removidos e colocados em locais adequados. 

O operador obriga-se a garantir a existência de parques/zonas para o armazenamento temporário de 
resíduos em número suficiente face à produção de resíduos na instalação, não podendo em situação 
alguma existir resíduos não acondicionados. O operador deverá equacionar a necessidade de criação de 
mais parques para o armazenamento temporário de resíduos de modo a garantir a existência de locais 
em número suficiente face à produção de resíduos da instalação. 

A armazenagem de resíduos no próprio local de produção por período superior a um ano, carece de 
licença a emitir pela entidade competente, nos termos do previsto no artigo 32º do Decreto-Lei n.º 
73/2011, de 17 de junho. Caso esta situação venha a ser aplicável à instalação, no RAA respetivo deverá 
ser efetuado ponto de situação deste licenciamento específico, com apresentação dos devidos 
elementos comprovativos. 

Em caso de quaisquer outras alterações aos locais de armazenamento temporário de resíduos deverá o 
operador no RAA apresentar memória descritiva sobre as ações implementadas, assim como planta(s), 
a escala adequada e devidamente legendada(s), evidenciando as obras realizadas. 
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2.3.3 Transporte 

O transporte de resíduos deve ser realizado nos termos do previsto no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 
73/2011, de 17 de junho, na sua atual redação, e de acordo com as condições estabelecidas na Portaria 
n.º 145/2017, de 26 de abril, que revoga a Portaria n.º 335/97, de 16 de maio, e que entrará em vigor 
um mês após a sua publicação. 

Neste contexto salienta-se que, deverão ser utilizadas as guias de acompanhamento de resíduos criadas 
no âmbito da referida portaria (Guias Eletrónicas de Acompanhamento de Resíduos – e-GAR), e 
disponíveis na plataforma eletrónica da APA, I.P. – Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente 
(SILiAmb).  

O transporte de resíduos abrangidos pelos critérios de classificação de mercadorias perigosas deve 
ainda obedecer ao Regulamento de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril, alterada pelo Decreto-Lei n.º 206-A/2012, de 31 de agosto, e 
pelo Decreto-Lei n.º 19-A/2014, de 7 de fevereiro. 

Especificamente para o transporte de óleos usados, caso aplicável, o operador terá de dar 
cumprimento às disposições aplicáveis constantes do Decreto-Lei n.º152-D/2017, de 11 de dezembro, 
na sua atual redação, relativo à gestão de óleos novos e óleos usados e da Portaria n.º 1028/92, de 5 de 
novembro, que estabelece as normas de segurança e identificação para o transporte de óleos usados. 

Se aplicável, a transferência de resíduos para fora do território nacional deverá ser efetuada em 
cumprimento da legislação em vigor em matéria de movimento transfronteiriço de resíduos, 
nomeadamente o Regulamento n.º 1013/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho, 
na sua atual redação, e o Decreto-Lei n.º 45/2008, de 11 de março, na sua redação atualizada. 

2.3.4 Controlo 

Em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 110/2013, de 2 de 
agosto, deverá ser assegurado que os resíduos resultantes da laboração da instalação, incluindo os 
resíduos equiparados a urbanos das atividades administrativas, sejam encaminhados para operadores 
devidamente licenciados para o efeito, devendo ser privilegiadas as opções de reciclagem e outras 
formas de valorização e o princípio da proximidade e autossuficiência a nível nacional.  

Deverá também o operador proceder à separação dos resíduos na origem de forma a promover a sua 
valorização por fluxos ou fileiras, conforme previsto no n.º 4 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, 
de 5 de setembro, na sua atual redação.  

Deverá o operador encontrar-se inscrito no SILiAmb (Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente) 
e efetuar o preenchimento, por via eletrónica, dos mapas integrados de registo dos resíduos (MIRR) 
produzidos e eliminados na instalação, até 31 de março do ano seguinte àquele a que se reportam os 
dados. 

 

3  MTD Utilizadas e Medidas a Implementar  

3.1 MTD implementadas e com implementação prevista 

O funcionamento da atividade prevê, de acordo com o processo de licenciamento apresentado pelo 
operador, a utilização de várias das técnicas identificadas como Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) 
para as atividades desenvolvidas estabelecidas no seguinte Documento de Referência no âmbito PCIP 
para aplicação sectorial, “Reference Document on Best Available Techniques in Smitheries and 

Foundries” – (BREF - SF) com adoção publicada em JOC 107 de 3 de Maio de 2005, que se encontra 
disponível em http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/. 

As MTD implementadas na instalação de acordo com o BREF SF, encontram-se listadas no ANEXO IV – 
Melhores Técnicas Disponíveis 
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3.2 Medidas a implementar 

O operador deverá manter mecanismo de acompanhamento dos processos de elaboração e revisão dos 
BREF aplicáveis à instalação, permitindo a avaliação de futuras MTD que venham a ser adotadas nesse 
âmbito. Neste sentido, para além do acompanhamento do BREF - SF, deverão também ser 
considerados os seguintes documentos de referência de aplicação transversal (também disponíveis em 
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/): 

• Reference Document on the General Principles of Monitoring, Comissão Europeia (JOC 170, de 
19 de Julho de 2003); 

• Reference Documenton Best Available Techniques on Emissions from Storage – BREF EFS, 
Comissão Europeia (JOC 253, de 19 de Outubro de 2006); 

• Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency – BREF ENE, Comissão 
Europeia (JOC 41, de 19 de Fevereiro de 2009); 

• Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling 

Systems - BREF ICS (JOC 12, de 16 de janeiro de 2002); 

A adoção de novas MTD pela instalação deverá ser sistematizada no RAA. 

4 Prevenção e controlo de acidentes/Gestão de situações de emergência 

Caso ocorra um acidente, incidente ou incumprimento desta licença, nomeadamente nas situações 
tipificadas no Quadro 11, o operador deverá: 

a) Informar a EC, a APA, IP e a CCDR no prazo máximo de 48 horas, por qualquer via disponível 
que se mostre eficiente; 

b) Executar imediatamente as medidas necessárias para reestabelecer as condições da licença 
num prazo tão breve quanto possível; 

c) Executar as medidas complementares que as autoridades referidas na alínea a) considerem 
necessárias; 

d) Caso o acidente, incidente ou incumprimento esteja associado a uma descarga não conforme 
para o sistema de drenagem coletivo, o procedimento de notificação indicado no parágrafo 
anterior, além das entidades referidas, incluirá, adicionalmente, a entidade gestora do sistema 
coletivo de drenagem, sem prejuízo das condições específicas em matéria de “situações de 
emergência” e/ou “descargas não conformes” eventualmente impostas pela referida entidade. 

Quadro 11 – Situações que obrigam notificação. 

1 - Falha técnica detetada nos equipamentos de produção ou nos sistemas de redução da 
poluição 

2 - Disfunção ou avaria dos equipamentos de controlo ou de monitorização, passíveis de 
conduzir a perdas de controlo dos sistemas de redução da poluição 

3 - Falha técnica detetada nos sistemas de impermeabilização, drenagem ou retenção 

4 – Falha técnica nos sistemas de redução/tratamento de emissões existentes na instalação 

5 - Libertação não programada para a atmosfera, água, solo ou coletor de terceiros, por 
outras causas, nomeadamente falha humana e/ou causas externas à instalação (de origem 
natural ou humana) 

6 - Registo de emissão que não cumpra com os requisitos desta licença 
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A notificação a enviar às diversas entidades deve incluir a informação constante no Quadro 12. Se não 
for possível o envio imediato de toda a informação referida, deverá ser enviado posteriormente um 
relatório que complete a notificação, até 15 dias após a ocorrência. 

Quadro 12 – Informação a contemplar no relatório de ocorrência. 

1 - Data e a hora da ocorrência; 

2 – Análise dos factos e das causas que deram origem à ocorrência; 

3 - Caracterização (qualitativa e quantitativa) do risco associado à ocorrência; 

4 - Eventuais reclamações devidas à ocorrência; 

5 - Plano de ações para correção a curto prazo da situação; 

6 - Ações preventivas implementadas de imediato e outras ações previstas implementar. 

Se a ocorrência configurar uma situação de emergência deverão ainda ser alertadas as autoridades 
adequadas, nomeadamente bombeiros, proteção civil, ou outras com a maior brevidade possível, 
dependendo da gravidade e das consequências expectáveis da emergência. 

Se a APA, IP considerar que os procedimentos previstos pelo operador devem ser alterados notifica-o 
dando um prazo de resposta que considere adequado, face às características de emergência. 

 

5 Gestão de informação/Registos, documentação e formação 

O operador deve proceder de acordo com o definido no Quadro 13. 

Quadro 13 – Procedimentos a adotar pelo operador. 

Registar todas as amostragens, análises, medições e exames, realizados de acordo com os requisitos 
desta licença. 

Registar todas as ocorrências que afetem o normal funcionamento da exploração da atividade e que 
possam criar um risco ambiental. 

Elaborar por escrito todas as instruções relativas à exploração, para todo o pessoal cujas tarefas 
estejam relacionadas com esta licença, de forma a transmitir conhecimento da importância das 
tarefas e das responsabilidades de cada pessoa para dar cumprimento à licença ambiental e suas 
atualizações. O operador deve ainda manter procedimentos que concedam formação adequada a 
todo o pessoal cujas tarefas estejam relacionadas com esta licença. 

Registar todas as queixas de natureza ambiental que se relacionem com a exploração da atividade, 
devendo ser guardado o registo da resposta a cada queixa. 

Relativamente às queixas mencionadas no Quadro 13, o operador deve enviar um relatório à APA no 
mês seguinte à existência da queixa, o qual deve integrar a informação, com detalhe, indicada no 
Quadro 14. 

Quadro 14 – Informação a incluir no relatório referente às queixas. 

Data e hora 
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Natureza da queixa 

Nome do queixoso 

Motivos que deram origem à queixa 

Medidas e ações desencadeadas 

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

6 Relatórios 

6.1 Relatório Base 

De acordo com o previsto no Art.º 42.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, e Declaração de 
Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro (Diploma REI), as instalações onde se desenvolvem 
atividades que envolvem a utilização, produção ou libertação de substâncias perigosas relevantes, 
devem submeter à APA, um Relatório de Base efetuado de acordo com o previsto das Diretrizes da 
Comissão Europeia respeitantes aos relatórios base nos termos do artigo n.º 22, nº 2, da Diretiva 
2010/75/EU relativa às emissões industriais (publicadas a 6 de maio de 2014, com o número 
2014/C136/03 e disponível para consulta em http://eur-lex.europa.eu). Este relatório destina-se a 
permitir estabelecer uma comparação quantitativa com o estado do local após a cessação definitiva das 
atividades. 

A documentação submetida pelo operador neste âmbito (avaliação das substâncias perigosas 
relevantes), em sede de licenciamento, encontra-se em análise, não sendo ainda possível concluir se a 
instalação se encontra em condições de usufruir da dispensa de apresentação de Relatório Base 
previsto no artigo 42.º do diploma REI. Após a concussão desta análise, será comunicado ao operador a 
decisão quanto à necessidade de efetuar o referido relatório. 

6.2 Relatório Ambiental Anual 

O operador deve proceder ao reporte eletrónico do RAA, através da Plataforma SILiAmb e de acordo 
com as orientações da APA, devendo este reunir os elementos demonstrativos do cumprimento desta 
licença, incluindo os sucessos alcançados e dificuldades encontradas para atingir as metas acordadas. O 
RAA deverá reportar-se ao ano civil anterior e dar entrada na APA até 30 de abril do ano seguinte. 

Sempre que possível os dados devem ser apresentados na forma de quadros e tabelas, acompanhados 
de ilustração gráfica. Perante o envio de cópias de relatórios de ensaio e monitorizações, os mesmos 
deverão ser apresentados em anexo ao RAA, devidamente identificados. 

Adicionalmente, e no âmbito das diferentes secções da LA, o RAA deverá incluir a informação 
seguidamente sistematizada, sem prejuízo da integração, dos elementos identificados noutros pontos 
desta LA. 

Deverá consultar com frequência a página da APA com vista a se mantar atualizado face aos 
desenvolvimentos do RAA. 

Adicionalmente, e no âmbito das diferentes secções da LA abaixo indicadas, o RAA deverá incluir a 
seguinte informação: 
 
Matérias-primas, subsidiárias e produtos (vide ponto 2.1.1) 

O RAA a elaborar pelo operador deverá incluir: 
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i. Relatório síntese das quantidades mensais dos refugos (gitos e peças não conformes) 
resultantes da atividade industrial, contendo a sua identificação, quantidades geradas na 
instalação, discriminadas por etapas de processo, e quantidades consumidas nos fornos de 
fusão; 

ii. Relatório síntese das quantidades mensais das matérias-primas e/ou subsidiárias consumidas 
nas diferentes áreas da instalação; 

iii. Relatório síntese do número de horas de funcionamento da instalação, individualizando 
sempre que possível e/ou aplicável as diferentes atividades/fases de processo realizadas; 

iv. Relatório síntese dos volumes de produção mensais efetivados (expressos, por exemplo, em 
tonelada de produto produzido/mês), sempre que possível individualizados por tipo de 
produto produzido; 

v. Registos das quantidades de solventes orgânicos consumidos nas várias etapas desenvolvidas 
na instalação que utilizem estas substâncias (solventes puros e fração de solventes presente 
em preparações, nomeadamente tintas). Esta informação devera ser discriminada segundo as 
várias atividades, etapas de processo ou áreas da instalação consumidoras destas matérias, 
adicionalmente devera ser verificado anualmente o enquadramento no Anexo VII do REI; 

vi. Caso seja excedido o limiar de consumo definido para a atividade de revestimento, 
nomeadamente de metais, e por conseguinte ocorra alteração da abrangência da instalação 
pelo Capítulo V do REI, incluir comprovativo da notificação realizada à APA; 

vii. Relatório síntese referente à determinação do rácio de regeneração de areias, incluindo 
explicitação dos cálculos realizados e informação sobre o modo de recolha/ obtenção dos 
dados de base considerados, e que evidencie que é garantido o nível de desempenho 
ambiental associado às MTD do BREF SF. 

 

Águas de abastecimento (vide ponto 2.1.2) 

No RAA devem ainda ser incluídos relatórios síntese compreendendo: 

i. consumo mensal e anual de água proveniente da rede pública e de cada uma das captações de 
águas (AC1 , AC2 e AC3) (expresso em m3) e leituras dos respetivos contadores (caso 
aplicável); 

ii. consumo específico mensal de água utilizada no processo industrial por metal fundido e por 
produto acabado (expresso em m3 de água consumida/tonelada ou numero de peças) 
explicitando a forma de determinação dos valores apresentados; 

 

Energia (vide ponto 2.1.3) 

No RAA deve ser incluído relatório síntese do consumo energético mensal e anual da instalação, em 
TEP, para as diferentes formas de energia utilizadas na instalação e consumo específico mensal de 
energia (em MWh de eletricidade e em toneladas ou Nm3 de combustível consumido por tonelada de 
metal fundido e de produto acabado). Deverá ainda ser explicitada a forma de calculo dos valores 
apresentados. 

 

Emissões (vide ponto 2.2) 

O operador deverá incluir no RAA: 

i. explicitação dos planos de manutenção dos sistemas de tratamento instalados de forma a 
manter um nível elevado de eficiência de tratamento (referenciada face aos respetivos valores 
de dimensionamento/projeto), incluindo indicação sobre a periodicidade das operações 
realizadas e sistematização dos respetivos procedimentos; 

ii. Indicação do número de horas correspondente a situações de funcionamento deficiente ou 
avaria nos sistemas/equipamentos de retenção, drenagem, tratamento e controlo de emissões 
para os diferentes meios. 
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Emissões para o ar (vide ponto 2.2.1) 

� Pontos de emissão (vide ponto 2.2.1.1) 

No RAA deverá ainda ser integrado um relatório síntese contendo a seguinte informação: 

i. registo do número de horas de funcionamento, associado a cada fonte de emissão de 
poluentes para a atmosfera; 

Neste âmbito deverão ser consideradas todas as fontes de emissão pontual da instalação, 
identificadas no Quadro 7 desta LA. 

ii. registo do número de horas de funcionamento anual e consumos de combustível do gerador 
de emergência. 

 

� Monitorização (vide ponto 2.1.2.2) 

O operador deverá incluir no RAA: 

i. relatório síntese sobre a periodicidade e procedimentos de manutenção dos equipamentos de 
tratamento/minimização das emissões para a atmosfera, incluindo as respetivas fichas 
técnicas; 

ii. quadro resumo, com informação para cada sistema de tratamento referenciando a FF, de 
eventuais alterações / substituições efetuadas nos equipamentos de tratamento de emissões 
gasosas, acompanhado de descrição do seu funcionamento e eficiências de remoção; 

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

iv. Para cada parâmetro este relatório deverá apresentar: 

a. a identificação das técnicas/métodos de amostragem e de análise utilizados para a 
determinação de cada parâmetro, respetivas unidades e condições de referência (p.e. 
teores de oxigénio medidos, caudal volúmico seco, velocidade de escoamento), bem 
como descrição e justificação de utilização dos mesmos; 

b. os valores de concentração medidos, procedendo a uma comparação com as gamas 
de VEA às MTD estabelecidos no BREF SF, os caudais mássicos e a respetiva carga 
poluente (expressa em ton ou kg/ano). 

c. Quando os resultados apresentados sejam referentes a anos anteriores ao referente 
ao RAA deve-se proceder à identificação do ano a que correspondem os resultados 
apresentados. 

d. indicação das emissões específicas, expressas em massa (ex. kg) por unidade de 
produção (ex. tonelada de produto produzido); 

e. avaliação sobre a necessidade de alterar a frequência de monitorização estabelecida 
no Quadro 8, decorrente dos resultados obtidos ou caso sejam alteradas as condições 
de funcionamento; 

 

Emissões de Águas Residuais e Pluviais (vide ponto 2.2.2) 

� Monitorização (vide ponto 2.2.2.4) 

Um relatório síntese das emissões para a água deve ser integrado como parte do RAA, contendo a 
seguinte informação: 

i. indicação dos volumes anuais correspondente à descarga de águas residuais domésticas; 

ii. indicação da quantidade de águas pluviais encaminhadas para reservatório para posterior 
utilização no processo industrial (arrefecimento dos fornos de fusão); 
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Ruído (vide ponto 2.2.3) 

No RAA deverá ser incluído: 

i. quando aplicável, cópia do estudo de avaliação de ruído realizado, acompanhado de planta à 
escala adequada e devidamente legendada evidenciando a área de inserção da instalação e 
contendo a identificação dos vários recetores sensíveis existentes na envolvente com maior 
exposição ao ruído proveniente do funcionamento da instalação, num raio mínimo de 1 km. 

ii. na sequência do estudo de ruído realizado segundo o solicitado no ponto anterior, a planta a 
apresentar deverá igualmente contemplar a identificação dos pontos onde foram realizadas as 
medições de ruído. 

iii. caso em algum dos pontos de avaliação se verifique uma situação de incumprimento, o 
relatório a apresentar deverá igualmente incluir avaliação sobre as medidas necessárias a 
implementar de acordo com o n.º 2 do art.º 13.º do RGR, e sua calendarização. 

Relatórios síntese das novas avaliações a realizar deverão igualmente ser incluídos no RAA 
correspondente. 

 

Resíduos e Monitorização (vide ponto 2.3) 

� Armazenamento temporário (vide ponto 2.3.2) 

Caso o armazenamento temporário de resíduos na instalação seja realizado por período superior a um 
ano deverá ser efetuado ponto de situação deste licenciamento específico, com apresentação dos 
devidos elementos comprovativos. 

Sempre que forem realizadas ações de melhoria nos locais de armazenamento temporário de resíduos 
da instalação deverá ser apresentada memória descritiva sobre as ações efetuadas, assim como, 
sempre que relevante, planta(s), a escala adequada e devidamente legendada(s), evidenciando as obras 
realizadas. 

 

MTD utilizadas e medidas a implementar (vide ponto 3) 

Cada RAA deverá incluir: 

i. relatório síntese do acompanhamento dos diferentes BREF aplicáveis à instalação, incluindo 
nomeadamente a adoção de novas MTD acompanhado de calendarização; 

ii. na sequência da adoção de novas MTD e com base nos resultados obtidos do desempenho 
ambiental da instalação, deverá ainda se incluída avaliação sobre a aproximação dos valores 
de emissão aos níveis inferiores das gamas de VEA às MTD estabelecidas no BREF SF. 

 

Prevenção e controlo de acidentes/Gestão de situações de emergência (vide ponto 4) 

Um relatório síntese dos acontecimentos, respetivas consequências e ações corretivas, deve ser 
integrado como parte do RAA. 

 

Gestão de Informação/Registo, documentação e formação (vide ponto 5) 

Uma síntese do número e da natureza das queixas recebidas deverá ser incluída no RAA. 

 

Encerramento e desmantelamento/Desativação definitiva (vide ponto 7) 

No caso da desativação e desmantelamento de partes da instalação e/ou de equipamentos isolados 
e/ou de menor relevância, o respetivo destino previsto e a calendarização das ações a realizar deverão 
ser incluídos no RAA. Em cada caso concreto, e em função da especificidade do equipamento em causa, 
deverá ser também apresentada no RAA evidência de se encontrarem tomadas as devidas medidas 
com vista à minimização dos potenciais impactes ambientais mais relevantes decorrentes da ação 
isolada de desativação ou desmantelamento em causa. 
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6.3 E-PRTR – Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes 

O operador deverá elaborar um relatório de emissões anual, segundo modelo e procedimentos 
definidos pela APA em concordância com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 127/2008, de 21 de julho 
(Diploma PRTR), alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/2011, de 10 de janeiro, e com o Regulamento n.º 
166/2006, de 18 de janeiro referente ao Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes 
(PRTR). 

Na elaboração deste relatório deverá também o operador tomar atenção às disposições constantes dos 
artigos 4º, 5º e 6º do Diploma PRTR e demais diretrizes disponibilizadas no site da APA na internet. 

7 Encerramento e desmantelamento/Desativação definitiva 

Deverá ser elaborado um Plano de Desativação da instalação ou de partes desta a apresentar à APA, 
para aprovação, com o objetivo de adotar as medidas necessárias, na fase de desativação definitiva 
parcial ou total da instalação, destinadas a evitar qualquer risco de poluição e a repor o local da 
exploração em estado ambientalmente satisfatório e compatível com o futuro uso previsto para o local 
desativado. Este plano deverá ser apresentado com a brevidade que seja possível tendo em 
consideração o planeamento da gestão que o operador prevê para a sua instalação. 

A paragem de laboração da instalação ou de partes desta deve ser efetuada de forma segura tanto para 
a saúde humana como para o ambiente em todas as suas componentes/descritores, eliminando focos 
de potenciais emergências a este níveis. 

Após a paragem, o desmantelamento de equipamentos, demolição de estruturas e outras ações 
integradas no encerramento definitivo só deverá ocorrer após a aprovação do plano de desativação. 

O plano de desativação deverá conter no mínimo os elementos evidenciados no Quadro 15. 

Quadro 15 – Itens a incluir no Plano de Desativação. 

Âmbito do plano 

Critérios que definem o sucesso da desativação da atividade ou de parte dela, de modo a 
assegurarem um impacte mínimo no ambiente 

Programa para alcançar aqueles critérios, que incluam os testes de verificação 

Plano de recuperação paisagística do local, quando aplicável 

Após o encerramento definitivo o operador deverá entregar à APA, um relatório de conclusão do plano, 
para aprovação. 

No caso da desativação e desmantelamento de partes da instalação e/ou de equipamentos isolados 
e/ou de menor relevância, o respetivo destino previsto e a calendarização das ações a realizar deverão 
ser incluídos no Relatório Ambiental Anual (RAA) correspondente. Em cada caso concreto, e em função 
da especificidade do equipamento em causa, deverá ser também apresentada no RAA evidência de se 
encontrarem tomadas as devidas medidas com vista à minimização dos potenciais impactes ambientais 
mais relevantes decorrentes da ação isolada de desativação ou desmantelamento em causa. 
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Abreviaturas 

 

ARH   Administração de Região Hidrográfica 

APA    Agência Portuguesa do Ambiente 

BREF    Best Available Technologies (BAT) Reference;  

CAE    Código das Atividades Económicas 

CCDR    Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

EC   Entidade Coordenadora do Licenciamento 

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

IPAC   Instituto Português de Acreditação 

IAPMEI   Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação 

LA   Licença Ambiental 

LER   Lista Europeia de Resíduos  

MTD   Melhores Técnicas Disponíveis 

NIPC   Número de Identificação de Pessoa Coletiva 

OGR   Operador de Gestão de Resíduos 

PCIP   Prevenção e Controlo Integrados da Poluição 

RAA   Relatório Ambiental Anual 

RGR   Regulamento Geral do Ruído 

SIRAPA   Sistema Integrado de Resisto da Agência Portuguesa do Ambiente 

SGCIE   Sistema de Gestão dos Consumo de Energia 

Tep   Toneladas equivalentes de petróleo 

TURH   Título de Utilização dos Recursos hídricos 

VEA   Valores de Emissão Associados 

VLE   Valor Limite de Emissão 
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ANEXO I – Exploração da atividade industrial 

 
1 – Descrição do processo produtivo 

A Metalúrgica Recor, S.A. dedica-se à produção de banheiras em ferro fundido, e machos produzidos 
manualmente. 

A instalação encontra-se implantada em zona mista e ocupa uma área total de cerca de 26 764 m2, dos 
quais cerca de 18 400 m2 correspondem a área coberta. Funciona em regime de três turnos, 5 dias por 
semana, durante 230 dias/ano, efetuando paragens anuais programadas. 

A instalação é composta por quatro edifícios distintos, no edifício A encontra-se o sector administrativo, 
rebarbação e a serralharia, no edifício B a fundição, no C a esmaltagem e por último o edifício D que 
serve de armazém para as matérias-primas. 

O processo produtivo da instalação inicia com a entrada da matéria-prima (gusa hematitica, retorno de 
linhas de produção, sucata, entre outros) e comporta as seguintes etapas produtivas: 

• Fusão – onde é produzido o ferro fundido, que resulta da fusão conjunta da matéria-prima. A 
fusão ocorre em dois fornos cubilote de vento frio, que funcionam alternadamente e cujo 
combustível utilizado é o coque de origem vegetal. O ferro fundido no estado líquido é vazado 
numa colher de vazamento (recetáculo metálico com um isolamento refratário) sendo enviado 
para a etapa de moldação. 

• Fabrico de areias – onde é preparada a areia de sílica, sendo adicionada à areia, pó de carvão, 
aglomerado de argila (bentonite), e alguma areia nova. Esta areia será posteriormente 
utilizada no fabrico de moldações na etapa seguinte. Todas as matérias-primas utilizadas nesta 
etapa são reaproveitadas. 

• Moldação/Macharia – na moldação são efetuadas as moldações em areia de sílica, que darão 
formato ao produto final (banheiras). Aqui o ferro fundido no estado líquido, proveniente da 
fusão, é introduzida na moldação de areia, solidificando e tingindo a temperatura ambiente 
em cerca de 30 minutos. A macharia é uma etapa de dimensão bastante inferior à moldação, 
onde os machos são produzidos manualmente os machos que são colocados nas moldações. 

• Desmoldação/Granalhagem/Rebarbação – na desmoldação é retirada a areia de sílica que 
cobre a peça em ferro fundido. Na granalhagem é removida a “pele” de areia relacionada com 
o molde de areia, através de um processo de limpeza mecânica, onde são projetadas no 
produto partículas de aço, as quais são reaproveitadas dado o seu desgaste ser diminuto. Na 
rebarbação a peças são rebarbadas por processos mecânicos (robotizados) e manual.  

• Esmaltagem - esta etapa inicia-se por uma limpeza mecânica semelhante ao processo de 
granalhagem acima referido, para eliminação dos vestígios de rebarbação. Posteriormente é 
aplicada uma camada de um produto cerâmico (“massa de fundo”), que tem como função 
promover a adesão entre o ferro fundido e o esmalte que é aplicado por peneiração em cima 
da peça. Após a aplicação da massa de fundo, a banheira segue para uma estufa de secagem, a 
qual é alimentada a energia elétrica. A aplicação das duas camadas de esmalte em pó são 
intercaladas por estágios nos fornos de esmaltagem, alimentados a gás natural, seguidamente 
as banheiras são encaminhadas para uma estufa de arrefecimento. 

• Pintura – algumas das banheiras são pintadas na parte exterior na qual se utiliza uma tinta 
líquida de base orgânica. Esta etapa inicia-se com uma rebarbação manual, seguida de um 
desengorduramento utilizando um solvente orgânico na fase exterior da banheira. 
Posteriormente é aplicado um primário seguido de um primário de enchimento (poliuterano), 
intercalados por um pré-aquecimento em estufa elétrica. A pintura propriamente dita é 
antecedida por uma lixagem e novamente por um aquecimento em estufa elétrica. 

 

Sistema de refrigeração 

O arrefecimento do fabrico de areias é realizado por contato direto da água com as areias, levando à 
evaporação da água sem o seu reaproveitamento. 
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O circuito de arrefecimento dos fornos é efetuado em circuito fechado, onde a água é pulverizada 
através de chuveiros na parede do forno, a água é depois recolhida na base, sendo arrefecida ao ar e 
novamente reutilizada. 

  

Fluxograma do processo de fabrico de banheiras em ferro fundido 
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ANEXO II – Informação a incluir nos relatórios referentes à caracterização das 

emissões para o ar 



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. 
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ANEXO III – Títulos de Utilização de Recursos Hídricos 

AC1 – Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos n.º A011281.2018.RH4A 

AC2 - Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos n.ºA017277.2018.RH4A 

AC3 - Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos n.º A017276.2018.RH4A 



Processo n.º: 450.10.02.02.005860.2018.RH4A

Utilização n.º: A011281.2018.RH4A

Início: 2018/07/30

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00033194

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 500192502

Nome/Denominação Social* Metalúrgica Recor, S.A.

Idioma Português

Morada* Metalúrgica Recor, S.A.;Rua Burgo de Ryfana,n.º71

Localidade* ARRIFANA VFR

Código Postal 3701-908

Concelho* Santa Maria da Feira

Telefones 256202750

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação Furo Fundição

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Fábrica Recor - Fundição

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Entre Douro e Vouga / Santa Maria da Feira / Arrifana

Longitude -8.50113

Latitude 40.90774

Região Hidrográfica Vouga, Mondego e Lis

Bacia Hidrográfica Vouga

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Reforço

Perfuração:

Método Rotary com circulação inversa

Profundidade (m) 122.0

Diâmetro máximo (mm) 254.0

Profundidade do sistema de extração (m) 122.0

Revestimento:

Tipo PVC
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Profundidade (m) 122.0

Diâmetro máximo da coluna (mm) 180.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Potência do sistema de extração (cv) 2.0

Volume máximo anual (m3) 5280.0

Mês de maior consumo julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

440

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria Fundição Ferro Fundido Cinzento

CAE Principal 25991 : Fabricação de louça metálica e artigos de uso doméstico

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

7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.

13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.
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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 exclusivamente utilizada para Atividade Industrial no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia
autorização da entidade licenciadora.

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

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 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: 450.10.02.02.017153.2018.RH4A

Utilização n.º: A017277.2018.RH4A

Início: 2018/10/31

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00033194

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 500192502

Nome/Denominação Social* Metalúrgica Recor, S.A.

Idioma Português

Morada* Metalúrgica Recor, S.A.;Rua Burgo de Ryfana,n.º71

Localidade* ARRIFANA VFR

Código Postal 3701-908

Concelho* Santa Maria da Feira

Telefones 256202750

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação Poço Rebarbação - AC2

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Poço

Prédio/Parcela Fábrica Recor - Fundição

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Entre Douro e Vouga / Santa Maria da Feira / Arrifana

Longitude -8.501288

Latitude 40.909033

Região Hidrográfica Vouga, Mondego e Lis

Bacia Hidrográfica Vouga

Sub-Bacia Hidrográfica PT04VOU0508 :: Esteiro da Vagem

Tipo de massa de água

Massa de água

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

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Reforço

Perfuração:

Método Outro
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Profundidade (m) 20.0

Diâmetro máximo (mm) 1000.0

Revestimento:

Tipo Betão

Profundidade (m) 20.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Potência do sistema de extração (cv) 2.0

Volume máximo anual (m3) 1920.0

Mês de maior consumo julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

160

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria Fundição - Metalomecânica

CAE Principal 25991 : Fabricação de louça metálica e artigos de uso doméstico

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

7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.

13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
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de 31 de maio.

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.

Condições Específicas

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

Outras Condições

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

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

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 160 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

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

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.017165.2018.RH4A

Utilização n.º: A017276.2018.RH4A

Início: 2018/10/31

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00033194

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 500192502

Nome/Denominação Social* Metalúrgica Recor, S.A.

Idioma Português

Morada* Metalúrgica Recor, S.A.;Rua Burgo de Ryfana,n.º71

Localidade* ARRIFANA VFR

Código Postal 3701-908

Concelho* Santa Maria da Feira

Telefones 256202750

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação Poço Fundição

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Fábrica Recor - Fundição

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Entre Douro e Vouga / Santa Maria da Feira / Arrifana

Longitude -8.501309

Latitude 40.908392

Região Hidrográfica Vouga, Mondego e Lis

Bacia Hidrográfica Vouga

Sub-Bacia Hidrográfica PT04VOU0508 :: Esteiro da Vagem

Tipo de massa de água

Massa de água

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

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Reforço

Perfuração:

Método Escavação
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Profundidade (m) 20.0

Diâmetro máximo (mm) 1000.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Potência do sistema de extração (cv) 2.0

Volume máximo anual (m3) 1920.0

Mês de maior consumo julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

160

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria Fundição - Metalomecânica

CAE Principal 25991 : Fabricação de louça metálica e artigos de uso doméstico

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

7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.

13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
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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 exclusivamente utilizada para Atividade Industrial no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia
autorização da entidade licenciadora.

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

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 160 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

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

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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ANEXO IV – Melhores Técnicas Disponíveis 

 



n.º atribuído de 

acordo com o BREF 

ou documento 

Conclusões MTD

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

alternativa implementada
VEA/VCA Condições

Proposta de valor a atingir dentro 

da gama de VEA/VCA

Calendarização da implementação 

(mês.ano)

1 Sim

2 Sim Existem locais especificos para cada uma das matérias primas utilizadas

3 Sim
A área onde se procede ao armazenamento do refugo e da sucata encontra-se impermeabilizada e as águas são 
recolhidas por um sistema de drenagem.

4 Sim A sucata metálica interna é recuperada na sua totalidade

5 Sim Existem parques de armazenamento diferentes para os vários tipos de residuos produzidos na instalação.

6 Sim os recipientes utilizados no processo de reutilização da sucata metálica interna, são completamente recicláveis.

7 A avaliar Podemos avaliar estes modelos e validar a sua utilidade na empresa. dez/19

8 A avaliar
Avaliar os desenvolvimentos relativos às colheres de vazamento e verificar a sua oportunidade de aplicação na 
nossa instalação

dez/19

9 Sim Fazemos a recolha por via seca e os VEA para partículas são cumpridos.

10 Não aplicável

11 Não aplicável

12 Não aplicável

13 Sim Sim, encontra-se instituido um plano para redução do ruido

14 A avaliar Poderemos avaliar a exequabilidade do encapsulamento de mais alguns postos algo ruidosos (grelhas de abate) dez/19

15 Não aplicável

Não aplicável

16

17

18

19

20

21 Sim Estas áreas já são aspiradas por uma central de desenpoeiramento

22 Sim É efetuada bastante limpeza nas estradas e as máquinas de trasnporte são limpas periodicamente

23 Sim Onde é possivel as portas mantem-se fechadas

24 Sim Os setores limpam a sua área de trabalho com frequencia

25 Não aplicável

26 A avaliar dez/20

27 A avaliar dez/20

28 Não a captação das emissões é realizada o mais proximo possivel das suas fontes de origem

29 Sim Encontra-se implementado um SGA

30 A implementar dez/20

31 A implementar dez/20

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)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

BREF - FORJAS E FUNDIÇÕES (SF) | Data de adoção: 05/2005 | Versão: 27.10.2017

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD genéricas (para a indústria de fundição)

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

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

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.

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

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

Utilização de recipientes reutilizáveis ou recicláveis.

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.

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

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).

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

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

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

Sistema de Gestão Ambiental

Desmantelamento

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.

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).

Manter estradas e rodas limpas

Manter as portas exteriores fechadas

Realização de limpezas periódicas

Gestão e controlo de possíveis emissões difusas para a água.

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.

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

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

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.

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.

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

Acabamentos: corte de gitos, grenalhagem e rebarbagem

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/Nm3
.

Tratamento Térmico

Redução das emissões de ruído.

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

Águas residuais

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

Redução das emissões difusas

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

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

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

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).



n.º atribuído de 

acordo com o BREF 

ou documento 

Conclusões MTD

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

alternativa implementada
VEA/VCA Condições

Proposta de valor a atingir dentro 

da gama de VEA/VCA

Calendarização da implementação 

(mês.ano)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

32 Sim Já fazemos a operação de fusão de acordo com esta técnica

33 Sim Já enriquecemos o ar de admissão com oxigénio

34 Não O nosso forno não é de jacto quente

35 Sim Já fazemos a medição do funcioamento do forno de acordo com as melhores práticas existentes.

36 Sim
Só Utilizamos fornecedores certificados, sendo que também realizamos alguns ensaios de controlo da matéria-
prima, com especial preponderancia da sua granulometria

37 Sim
Utilizamos filtros de mangas, sendo que cumprimos com todos os VLE especificados, ficando o nosso valor bastante 
abaixo dos limites existentes.

38 Sim Fazemos a pós combustão dos gases

39 Sim
Já fazemos a recuperação de calor do forno para fazer um pré-aquecimento aos gases que são insuflados dentro do 
forno.

40 Sim Temos em prática medidas que visam a redução das emissões de dioxinas.

41 A avaliar dez/19

42 Sim Já utilizamos várias técnicas que visam uma redução na quantidade de escória produzida.

43 Sim A escória é tratada (retiramos fragmentos metálicos e procedemos à sua quebra em pequenos fragmentos.

44 Sim Já recolhemos e reciclamos os fragmentos de coque

Não aplicável

45

46

47

48

49

Não aplicável

50

51

52

53

54

55

56

Não aplicável

57

58

59

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

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/Nm3;

 - PCDD/PCDF: ≤0,1 ng TEQ/Nm3;

 - SO2: 70 -130 mg/Nm3;

 - NOx: 50 -205 mg/Nm3;

 - CO: 20 - 30 mg/Nm3.

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

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

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.

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

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.

Utilizar um sistema de wet scrubber  na fundição de escória básica 

Forno de cúpula para fusão de ferro

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/Nm3;
 - PCDD/PCDF: ≤0,1 ng TEQ/Nm3;
 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;

NOx: 20 - 70 mg/Nm3;

COVNM: 10 - 20 mg/Nm3;
Sem utilização de coque:

 - NOx: 160 - 400 mg/Nm3.

MTD para Fusão de metais ferrosos.

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

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)

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.

Aplicar boas práticas de medição.

Utilizar coque com propriedades conhecidas e de qualidade controlada.

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

Fusão de ferro e aço em forno de indução

Fusão de ferroem forno rotativo

Utilizar um queimador de gás.

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

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.

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

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

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.

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

Realizar a prática de escória em espuma.

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

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/Nm3;

 - PCDD/PCDF: ≤0,1 ng TEQ/Nm3;

 - Nox: 10 - 50 mg/Nm3;

 - CO: 200 mg/Nm3.

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

Manutenção das emissões em níveis inferiores a 0,2 kg/ton de metal fundido.
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

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. 
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Não aplicável

61

62

63

Não aplicável

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78 Sim As nossas unidades de preparação de areias encontram-se enclausuradas

79 Sim a nossa taxa de regeneração de areia encontra-se dentro dos valores referidos, 98%.
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 90-94% (areia verde com machos incompatíveis) estão associadas ao uso de MTDs.

Utilizar SO2
 como gás de cobertura ou substituir SF6 por SO2. Aplicável a instalações que produzem anualmente 500 ou mais toneladas.

MTD para Fundição em moldagem perdida.

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.

Fusão de magnésio

Para pequenas fundições, utilizar SO2 como gás de cobertura ou tomar medidas para minimizar as emissões e o consumo de SF6. Em casos em que é utilizado SF6, 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.

Moldagem em areia verde

Fusão de alumínio e cobre em forno de fornalha

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

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

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

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

Permitir a eficiente recolha e exaustão dos gases. Os  valores de emissão associados às MTD são:

- SO2: 30 – 50 mg/Nm3;

 - NOx: 120 mg/Nm3;

 - CO: 150 mg/Nm3;

 - COV: 100 – 150 mg/Nm3.

Recolher os gases de processo e evacuá-los através de uma chaminé. Os valores de emissão associados à MTD são:

 - SO2: 15 mg/Nm3;

 - NOx: 50 mg/Nm3;

 - CO: 5 mg/Nm3;

 - COT: 5 mg/Nm3.

Fusão de alumínio em forno de cuba

Fusão de aluminío em forno de telhado radiante

Desgaseificação e a limpeza do alumínio

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;

 - NOx: 120 mg/Nm3;

 - CO: 150 mg/Nm3;

 - COV: 100 – 150 mg/Nm3;

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

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/Nm3;

 - PCDD/PCDF: ≤0,1 ng TEQ/Nm3.

Fusão de alumínio, cobre, chumbo e zinco em forno de indução

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

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

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

Tratamento de metais ferrosos

MTD para Fusão de metais não-ferrosos.

Fusão de alumínio em forno rotativo

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.

Aproveitamento das poeiras de MgO para reciclagem.

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/Nm3;

 - PCDD/PCDF: ≤0,1 ng TEQ/Nm3.
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89 A avaliar dez/20

90 Não aplicável

91

92

93

94

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

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/Nm3;

 - Misturas de hidrocarbonetos, medidas em C: 5 - 10 mg/Nm3.
utilizar o confinamento e a precipitação electrostática, como discutido na Secção 4.5.8.7.

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.

Preparação de moldações permanentes "HPDC" (high-pressure die-casting"- )

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

Preparação de areias ligadas quimicamente

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/Nm3;

 - Misturas de hidrocarbonetos, medidas em C: 5 - 10 mg/Nm3.

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

Vazamento, arrefecimento e agitação

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/Nm3;
Macharia

 - Aminas: 5 mg/Nm3;
Unidades de regeneração

 - SO2; 120 mg/Nm3;

 - NOx 150 mg/Nm3.

Fundição em moldação permanente.

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.

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.

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

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

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/Nm3.

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

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

Moldagem de areia ligada quimicamente

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 
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