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O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e regulamentos 

vigentes nas partes que lhe são aplicáveis. 
 

O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, assumindo o ato 

de licenciamento ou autorização da atividade económica. 
  

 

DADOS GERAIS 
 

 Nº TUA TUA000009715072022A 
 

 REQUERENTE Exide Technologies Recycling II 
 

 Nº DE IDENTIFICAÇÃO 
FISCAL 

501 349 545 
 

 ESTABELECIMENTO Exide Technologies Recycling II 
 

 LOCALIZAÇÃO 
Estrada Nacional nº 3, Km 06 
2050-306 Vila Nova da Rainha - Azambuja 

 

 CAE 
Principal 
24430 – Obtenção e primeira transformação de chumbo, zinco e estanho 
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A Vogal do Conselho Diretivo da APA, I.P. 
 
 
 

Ana Cristina Carrola 

ENQUADRAMENTO DESATIVAÇÃO/ ENCERRAMENTO

LOCALIZAÇÃO OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

EXPLORAÇÃO ANEXOS
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ENQUADRAMENTO 
 

SUMÁRIO 

Regime Aplicáveis Solicitados Indicador de enquadramento Data de emissão 
Data de 
validade 

Sentido da 
decisão 

Entidade 
Licenciadora 

PCIP X X 

Categoria 2.5a 
 do Anexo I do REI – refusão de 

Chumbo a partir de matérias primas 
secundárias. 

Capacidade instalada de 91 t/dia1. 

15-07-2022 15-07-2027 
Favorável 

Condicionado 
APA 

PAG X X Nível Superior 14-01-2021 - 

Relatório de 
Segurança 
aprovado 

condicionado 2 

APA 

RH X X 
Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de 

maio 
Ver Anexos  

3 e 4 
Ver Anexos 

 3 e 4 
Deferido 

condicionado 
APA/ ARH 

 

 

LOCALIZAÇÃO 
 

Confrontações 

 Norte Alto do Corvo 
 

 Sul Estrada Nacional nº 3 
 

 Este Parque Industrial 
 

 Oeste Parque Industrial 
 

 

 

 

                                                      

 

 
1 Valor corrigido tomando em consideração as especificidades do processo produtivo para obtenção do produto final, nomeadamente 
que o metal/ matérias-primas são introduzidas inicialmente nos fornos rotativos, sendo posteriormente encaminhados para os cadinhos, 
onde o metal passa necessariamente de forma sequencial entre todos os cadinhos, do 1.º ao 4.º, obtendo-se apenas no final do 4º cadinho 
o produto final. 
2 À apresentação, por parte do operador, e à validação pela APA, dos elementos mencionados na parte I do Anexo ao Relatório de 
Apreciação. 
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Área do estabelecimento 

 Área impermeabilizada não coberta (m2) 7 882 
 

 Área coberta (m2) 4 278 
 

 Área total (m2) 23 172 
 

 

Localização 

 Localização Zona Industrial 

 

 

EXPLORAÇÃO 
 

Medidas/Condições gerais a cumprir 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

1. O presente Título Único Ambiental (TUA) substitui na íntegra a Licença Ambiental 
(LA) n.º 306/0.0/2009, de 23 de junho, e respetivos aditamentos, e trata-se de uma 
Renovação com alterações. 
Corrigido o valor de capacidade instalada, tomando em consideração a correta 
aplicação da Nota Interpretativa n.º 3/2002 – Produção e processamento de Metais Não 
Ferrosos no âmbito da aplicação do Diploma REI. 3 

- - 

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

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

origem 

e-mail: 
ippc@apambiente.pt 

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

Período de 
Exploração 

RAA 

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

Período de 
Exploração 

RAA 

                                                      

 

 
3  Considerada a análise realizada aos elementos submetidos pelo operador, com pronúncia através do ofício S011604-202002-
DGLA.DEI. 
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Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

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

Período de 
Exploração 

RAA 

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

Período de 
Exploração 

RAA 

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

Período de 
Exploração 

RAA 

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

Período de 
Exploração 

RAA 

9. Todos os registos, amostragens, análises, medições ou outra documentação relevante 
para o acompanhamento deste TUA, devem ser verificados e assinados, e mantidos
organizados em sistema de arquivo devidamente atualizado. Toda a documentação deve 
ser conservada na instalação por um período não inferior a 5 anos (a contar do final do 
ano de referência) e deve ser disponibilizada sempre que necessário. 

Período de 
Exploração 

Quando solicitado 

10. As alterações da instalação que modifiquem o projeto aprovado, que possam ter 
consequências no ambiente ou que impliquem alteração nas condições estabelecidas 
neste TUA estão sujeitas a prévia notificação à Entidade Coordenadora, através das 
plataformas/canais de comunicação definidos para o efeito, só podendo ser iniciadas 
após a respetiva autorização. 
Apresentar cópia das evidências da(s) notificação(ões), no RAA. 

Período de 
Exploração 

RAA 

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

Período de 
Exploração 

- 

12. Cumprir com o artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro
(UNILEX), e com os requisitos de qualificação que se encontram disponíveis em: 
https://www.apambiente.pt/index.php/residuos/requisitos-de-qualificacao-de-otr-1, 
bem como ainda os requisitos mínimos definidos no art.º 76 do UNILEX. 

Período de 
Exploração 

 
- 

 

Medidas/Condições específicas a cumprir 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

13. Reavaliar a implementação das MTD previstas no BREF NFM e/ou das 
medidas/técnicas equivalentes; registar as evidências da manutenção da adequada 
implementação das referidas medidas/técnicas [vide Anexo 1 - MTD BREF NFM]. 

Período de 
Exploração 

RAA 

14. Reavaliar a implementação das MTD previstas no(s) BREF transversais aplicáveis, 
nomeadamente BREF ENE/ BREF EFS e/ou das medidas/ técnicas equivalentes; 
apresentar evidências da manutenção da adequada implementação das referidas 
medidas/técnicas. 

Período de 
Exploração 

RAA 

15. Manter implementado e certificado o SGA e adequado às exigências estabelecidas na 
MTD 1 do BREF NFM. 

Período de 
Exploração 

RAA 

16. [BREF NFM MTD 101] O pavimento da instalação na área de quebra de baterias e de 
armazenamento e movimentação/ manuseamento das baterias deverá possuir 
características de resistência a ácidos. Assegurar a manutenção adequada deste 

Período de 
Exploração 

RAA 
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Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

pavimento e realizar intervenções de reparação (com garantias de resistência a ácidos), 
sempre que necessário. 
Demonstrar que as reparações realizadas possuem características de resistência a 
ácidos. 

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

Período de 
Exploração 

- 

18. Apresentar documentação relativa ao estado de contaminação (solos e águas 
subterrâneas) no local onde ocorreu a deposição de resíduos provenientes do processo 
industrial (passivo ambiental) e dos estudos complementares de suporte à técnica de 
remediação prevista, e eventuais estudos técnicos adicionais (Anexo 2). 

Até 3 meses após 
emissão do TUA 

Comunicação à APA 
para 

ippc@apambiente.pt   

19. Solicitar licença para a operação de remediação do solo, conforme disposto no n.º 2 do 
art.º 59 do Regime Geral de Gestão de Resíduos, aprovado no anexo I do Decreto-Lei 
n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, na sua redação atual, tomando em consideração a 
contaminação presente no solo e a técnica de remediação selecionada,. 
 Os elementos a considerar para a boa instrução do pedido podem ser consultados em: 
http://www.ccdr-lvt.pt/content/index.php?action=detailfo&rec=443&t=Normas-
eProcedimentos-Ambiente - Licenciamento simplificado de operações de gestão de 
resíduos, devendo ser dada particular atenção aos aspetos seguintes: 

i. A informação a submeter no âmbito do pedido de licenciamento da operação 
de remediação deverá ser sistematizada, com representação cartográfica dos 
pontos amostrados, cromaticamente diferenciados por campanha de 
amostragem, e destacando os pontos de amostragem que apresentaram 
contaminação, e delimitação da mancha de contaminação do solo e da pluma 
de contaminação das águas subterrâneas; 

ii. Os resultados analíticos das várias campanhas de amostragem, com a 
identificação dos pontos de amostragem, datas de amostragem e profundidades 
amostradas deverão ser apresentados de forma sistematizada (em formato 
Excel, conforme modelo constante no Guia Técnico - Matrizes de Referência 

para Apresentação dos Resultados Analíticos (APA, 2020, Rev. 1, julho de 
2021), disponível em 
https://apambiente.pt/avaliacao-e-gestao-ambiental/guias-tecnicos-0; 

iii. A Avaliação Quantitativa de Risco (AQR) deverá melhor fundamentar os 
Valores Objetivo de Remediação (VOR) indicados para contacto direto 
(contacto dérmico, ingestão de solo e inalação de poeiras) com os solos 
contaminados por arsénio (36 mg/kg) e por chumbo (1.510 mg/kg), os quais 
se afiguram algo elevados, indicando os critérios utilizados e apresentando os 
inputs e outputs do modelo usado na AQR; 

iv. O projeto de remediação deverá prever a remoção total dos resíduos ainda 
mantidos no local (cinzas e plásticos, de acordo com os relatórios 
apresentados; plástico triturado e plástico misturado com solo, de acordo com 
os perfis de sondagens), integrada na remoção da camada de solo superficial; 

v. A localização dos painéis da barreira vertical deverá ser apresentada 
cartograficamente, sobre a mancha de solos contaminados e a pluma de águas 
subterrâneas contaminadas, de forma a evidenciar a efetiva contenção da 
contaminação; 

vi. Deverá ser apresentada descrição pormenorizada do método construtivo das 
barreiras verticais. 

Até ao prazo que 
venha a ser 

estabelecido pela 
APA no âmbito da 
pronúncia sobre se 
existem condições 
do ponto de vista 

geológico e 
hidrogeológico para 
adotar a solução de 

confinamento 
proposta : instalação 

de barreiras de 
contenção (ver 
condição 18) 

CCDR-LVT 
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Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

20. Apresentar, para prévia aprovação da APA, proposta de Plano de Amostragem 4  a 
efetuar no âmbito da Fase 7 do Relatório de Base, o qual deve ter em consideração o 
disposto no Guia Técnico - Plano de amostragem e Plano de Monitorização do Solo

(APA, 2019, Rev. 2, janeiro de 2022), disponível no link supra indicado; 
Considerar que relevam para a fase 7 (Investigação do local da instalação) os resultados 
obtidos na avaliação da contaminação do solo e águas subterrâneas da área onde 
ocorreram as deposições de escórias de chumbo e resíduos de plásticos das baterias, 
bem como a proposta de remediação a implementar. 
Incluir a localização em planta da delimitação da área de solos contaminados e das 
barreiras de contenção; listar os métodos analíticos para a determinação dos resultados 
apresentados. 
Qualquer amostragem e ou medição apenas deverá ser efetuada após aprovação do 
Plano de Amostragem pela APA. 

Até 4 meses após 
submissão do pedido 

de licenciamento 
para a operação de 

descontaminação de 
solos (ver condição 

19) 

Comunicação para o 
e-mail: 

ippc@apambiente.pt 

21. Elaborar o relatório de base completo, de acordo com as Diretrizes da Comissão 
Europeia, respeitantes ao relatório de base nos termos do artigo 22.º, n.º 2, da Diretiva 
2010/75/UE relativa às emissões industriais, de 6 de maio de 2014, com o n.º 2014/C 
136/03, e a Nota Interpretativa n.º 5/2014, de 17 de julho de 2014, disponível na página 
da internet da APA (ver condição anterior). 

1 ano após 
aprovação pela APA 

Relatório de Base 
(RB) 

22. Apresentar, em ficheiro Excel, os valores submetidos ou a submeter no PRTR do ano 
correspondente, nomeadamente a carga poluente dos poluentes PRTR (medidos e não 
medidos) emitidos pela instalação e determinados com base nos diferentes métodos: 
Medição, Cálculo ou Estimativa, com demonstração dos pressupostos considerados e 
dados de base, e eventual fundamentação sempre que necessário (devendo as células 
relativas aos cálculos conter as respetivas fórmulas de cálculo conducentes aos 
resultados obtidos). 

Período de 
Exploração 

RAA 

23. Apresentar detalhe sobre os aspetos identificados através de ações de fiscalização 
realizadas à instalação, incluindo a respetiva documentação. 

Período de 
Exploração 

RAA referente ao ano 
de 2022 e seguintes, 

quando aplicável 
24. Proceder às intervenções necessárias de modo a repor o normal funcionamento dos 

sistemas/equipamentos de retenção, drenagem, tratamento e ou controlo de emissões 
para os diferentes meios (ver condições 4 e 5), como por exemplo eliminação de 
colmatação das grelhas de escoamento, repor o estado de conservação do muro de 
contenção do parque de resíduos de armazenamento de escória, reparação das 
coberturas das tulhas de armazenagem que à data da Ação de Inspeção (31.05.2022 e 
01.06.2022) se encontravam com a cobertura superior em elevado estado de degradação 
e com chapas de cobertura danificadas, entre outros a identificar.  
De forma acrescida, realizar uma inspeção geral à instalação, devidamente detalhada,
de forma a levantar situações adicionais a corrigir e calendarizar a sua intervenção no 
mais curto espaço de tempo. 
Incluir listagem e calendarização, com registo fotográfico antes da intervenção.  
Para as intervenções já realizadas à data da comunicação incluir registo fotográfico após 
intervenção acompanhado de detalhe das ações executadas. 

Período de 
Exploração 

[1] Até 15.09.2022. 
[1] Comunicar à EC  

 

 

 

                                                      

 

 
4  Inclui plano de amostragem do solo e plano de amostragem das águas subterrâneas. 
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Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos 

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

Matéria(s)-prima(s) e 
ou subsidiária(s) 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

Resíduos 

25. Existem na instalação locais destinados ao armazenamento de 
matérias-primas que se constituem resíduos (encontram-se dotados de 
sistema de drenagem para a ETARI) nomeadamente: 

 PA9: composto por 6 tulhas (tulha 1 à tulha 6) destinado ao 
armazenamento de baterias usadas e outros resíduos de 
chumbo; 

 PA10: composto por 2 tulhas destinado ao armazenamento de 
resíduos de chumbo, nomeadamente resíduos contendo outros 
metais pesados, acumuladores de chumbo, lamas de ETARI 
com chumbo e placas de chumbo; 

 PA11: composto por 3 tulhas destinado ao armazenamento de 
chumbo, nomeadamente de resíduos contendo outros metais 
pesados, impurezas e escumas de produção primária e 
secundária (óxidos de chumbo), resíduos sólidos do 
tratamento de gases, lamas de ETARI com chumbo e placas 
de chumbo; 

 PA12: armazém para acumuladores de chumbo / limalhas e 
outros resíduos de chumbo. 

- - 

Resíduos 

26. Dar cumprimento aos requisitos de armazenagem previstos no n.º 3 dos 
artigos 73.º e 74.º do Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro
(UNILEX), na sua atual redação, bem como os definidos no seu anexo.
Implementar as medidas necessárias para assegurar e manter o 
cumprimento das exigências estabelecidas, entre elas, como exemplo, 
a armazenagem preliminar das baterias e acumuladores em recipientes 
estanques, armazenados com o líquido no interior e na posição vertical, 
com aberturas fechadas e voltadas para cima, etc. 

Período de 
Exploração 

- 

Eletrólito / Ácido 

27. [1] BREF NFM – MTD 7: Informar sobre as características do 
armazenamento (depósitos) de ácido sulfúrico, nomeadamente se: 

a. de parede dupla, ou; 
b. se a bacia de retenção tem: propriedades de resistência a 

químicos e possui, pelo menos, a mesma capacidade de 
retenção que os depósitos (a evidenciar). 

[2] Calendarizar a implementação, se necessário, de medidas de forma 
a assegurar a verificação dos requisitos acima identificados, 
nomeadamente ou a. ou b. 

Período de 
Exploração 

[1] 1.º RAA 
[2] RAA 

Todas 
28. Registar o consumo mensal/anual de matérias-primas e ou subsidiárias, 

evidenciando a etapa do processo onde cada uma é utilizada. 
Período de 
Exploração 

RAA 

Resíduos 

29. Identificação dos resíduos valorizados (segundo designação comum e 
código LER), sua quantificação, origem e destino, incluindo 
informação sobre a(s)  operação(ões) a que os mesmos são sujeitos, 
devendo esse registo estar disponível para inspeção das autoridades 
competentes, em qualquer altura. 

Período de 
Exploração 

RAA 

Resíduos (Sucata 
ferrosa) 

30. A utilização de resíduos em substituição de matérias-primas deverá ser 
autorizado pelo IAPMEI (Entidade Coordenadora) no âmbito do SIR, 
nos termos da legislação aplicável. 

- - 

Todas 

31. Comunicar qualquer alteração de matérias-primas e/ou subsidiárias 
que possa ter repercussões ao nível do tipo de poluentes a emitir para 
o ar e/ou água, com indicação da fase do processo onde será 
introduzida (com identificação das FF/ encaminhamento das águas 

Período de 
Exploração 

Pedido de 
alteração a 

submeter pelo 
SILiAmb 
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Matéria(s)-prima(s) e 
ou subsidiária(s) 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

residuais.), refletindo ainda a sua capacidade máxima de 
armazenamento na instalação e respetivas condições. 

 

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

Produtos intermédios e 
ou finais 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

Produto produzido 
32. Efetuar o registo do volume de produção mensal/anual e 

capacidades máximas mensais e anuais de produção efetivadas. 
Período de 
Exploração 

RAA 

Polipropileno/ plásticos 
recuperados da quebra 

das baterias 

33. Efetuar o registo do volume de produção mensal/anual e 
capacidades máximas mensais e anuais de produção efetivadas. 

Período de 
Exploração 

RAA 

Perdas de processo 

34. Registar o volume de produção mensal e anual efetivados de 
perdas de processo e produto fora de especificação gerado e 
reincorporado no processo (ou indicação do seu 
encaminhamento). 

Período de 
Exploração 

RAA 

 

Ar 

Emissões Pontuais 

Caraterização das fontes de emissão pontual 

Código 
da fonte 

N.º de cadastro/ 
identificação da 
fonte atribuído 

pela CCDR 

Identificação das unidades contribuintes 
para a fonte 

Potência 
térmica 
nominal 
(MWt) 

Combustível 
Método de 

tratamento/redução -
descrição STEG 

Eficiência 
(%) 

Parâmetro Altura 

FF1  
Forno 1 (emissões de combustão e do 

interior do forno) 
2,30 GN 

Decantador, 
ciclone e filtro de 

mangas 
n.d. Partículas 20,0 

FF2  
Forno 2 (emissões de combustão e do 

interior do forno) 
2,30 GN 

Decantador, 
ciclone e filtro de 

mangas 
n.d. Partículas 20,0 

FF3  

1. Cadinhos (aspiração da zona dos 
cadinhos  

2. fornos nas operações de carga e 
descarga e carga da báscula  

(emissões de processo)  
3.Zona de vazamento para as 

lingoteiras dos cadinhos 

7,02 GN Filtro de mangas n.d. Partículas 15,0 

FF4  
Processo de quebra de baterias (Pb-

ácido) 
- - Lavador de gases n.d. SO2 17,5 
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Monitorização das fontes de emissão pontual 

Código 
da fonte 

Parâmetro 
Valor limite de 

emissão ou emissão 
específica 

Unidade 
Frequência de 
monitorização 

Período de 
Referência 

Teor O2 de 
referência 

Métodos de 
medição 

Condições 
cumprimento 

FF1 e 
FF2 

Partículas totais em 
suspensão (PTS) 

4 
Se as emissões 
Cu < 1 mg/Nm3 
Sb < 1 mg/Nm3 

As < 0,05 mg/Nm3 

Cd < 0,05 mg/Nm3 

mg/Nm3 2 x por ano 

Média dos 
resultados 
obtidos ao 
longo do 

período de 
amostragem 

(ver condições 
38 e 40) 

Sem teor de O2 
de referência 

EN 13284-1 
BREF NFM – 

MTD 97 

2 
Se as emissões 
Cu > 1 mg/Nm3 
Sb > 1 mg/Nm3 

As > 0,05 mg/Nm3 

Cd > 0,05 mg/Nm3 

FF1 e 
FF2 

Cd + Hg 0,2 mg/Nm3 2x por ano Idem anterior 
Sem teor de O2 
de referência 

EN14385 

Quadro 9 do 
Anexo I da 
Portaria n.º 

190-B/2018 e 
BREF NFM – 

MTD 10 

FF1 e 
FF2 

As + Se 1 mg/Nm3 2x por ano Idem anterior 
Sem teor de O2 
de referência 

EN14385 

Quadro 9 do 
Anexo I da 
Portaria n.º 

190-B/2018 e 
BREF NFM – 

MTD 10 

FF1 e 
FF2 

Sb + Cu + Pb 5  mg/Nm3 2x por ano Idem anterior 
Sem teor de O2 
de referência 

EN14385 

Quadro 9 do 
Anexo I da 
Portaria n.º 

190-B/2018 e 
BREF NFM – 

MTD 10 
FF1 e 
FF2 

Pb 1 mg/Nm3 
2 x por ano 

 
Idem anterior 

Sem teor de O2 
de referência 

EN 14385 
BREF NFM – 

MTD 97 
FF1 e 
FF2 

Hg 0,05 mg/Nm3 2x por ano Idem anterior 
Sem teor de O2 
de referência 

EN 14884 ou 
EN 13211 

BREF NFM – 
MTD 11 

FF1 e 
FF2 

SO2 
500 

(ver condição 44) 
mg/Nm3 2x por ano Idem anterior 

Sem teor de O2 
de referência 

EN 14791 

BREF NFM – 
MTD 100 e 
Quadro 9 do 
Anexo I da 
Portaria n.º 
190-B/2018 

FF1 e 
FF2 

CO - mg/Nm3 2x por ano Idem anterior 
Sem teor de O2 
de referência 

Condição 37 
Controlo do 

processo 
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Código 
da fonte 

Parâmetro 
Valor limite de 

emissão ou emissão 
específica 

Unidade 
Frequência de 
monitorização 

Período de 
Referência 

Teor O2 de 
referência 

Métodos de 
medição 

Condições 
cumprimento 

FF1 e 
FF2 

NOx 500 mg/Nm3 1x por ano Idem anterior 
Sem teor de O2 
de referência 

EN 14792 

BREF NFM – 
MTD 13 e 

Quadro 9 do 
Anexo I da 
Portaria n.º 
190-B/2018 

FF1 e 
FF2 

COT 40 mg/Nm3 2x por ano Idem anterior 
Sem teor de O2 
de referência 

EN 12619 
BREF NFM – 

MTD 98 

FF1 e 
FF2 

Dioxinas e Furanos 0,1 
ng I-

TEQ//N
m3 

1 x por ano 

Média ao 
longo de um 
período de 

amostragem 
mínimo de 6 

horas. 

Sem teor de 
O2 de 

referência 

EN 1948, 
partes 

1, 2 e 3 

BREF NFM – 
MTD 99 

FF3 
Partículas totais em 

suspensão (PTS) 

4 
Se as emissões 
Cu < 1 mg/Nm3 
Sb < 1 mg/Nm3 

As < 0,05 mg/Nm3 

Cd < 0,05 mg/Nm3 

mg/Nm3 2 x por ano 

Média dos 
resultados 
obtidos ao 
longo do 

período de 
amostragem 

(ver condições 
38 e 40) 

Sem teor de O2 
de referência 

EN 13284-1 
BREF NFM – 

MTD 97 2 
Se as emissões 
Cu > 1 mg/Nm3 
Sb > 1 mg/Nm3 

As > 0,05 mg/Nm3 
Cd > 0,05 mg/Nm3 

FF3 Cd + Hg 0,2 mg/Nm3 2x por ano Idem anterior 
Sem teor de O2 
de referência 

EN14385 

Quadro 9 do 
Anexo I da 
Portaria n.º 

190-B/2018 e 
BREF NFM – 

MTD 10 

FF3 As + Se 1 mg/Nm3 2x por ano Idem anterior 
Sem teor de O2 
de referência 

EN14385 

Quadro 9 do 
Anexo I da 
Portaria n.º 

190-B/2018 e 
BREF NFM – 

MTD 10 

FF3 Cu + Sb + Pb 5 mg/Nm3 2x por ano Idem anterior 
Sem teor de O2 
de referência 

EN14385 

Quadro 9 do 
Anexo I da 
Portaria n.º 

190-B/2018 e 
BREF NFM – 

MTD 10 

FF3 Pb 1 mg/Nm3 2 x por ano Idem anterior 
Sem teor de O2 
de referência 

EN 14385 
BREF NFM – 

MTD 97 

FF3 SO2 350 mg/Nm3 1x por ano Idem anterior 
Sem teor de O2 
de referência 

EN 14791 
BREF NFM – 

MTD 100 / 
Quadro 9 
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Código 
da fonte 

Parâmetro 
Valor limite de 

emissão ou emissão 
específica 

Unidade 
Frequência de 
monitorização 

Período de 
Referência 

Teor O2 de 
referência 

Métodos de 
medição 

Condições 
cumprimento 

FF3 NOx 500 mg/Nm3 2x por ano Idem anterior 
Sem teor de O2 
de referência 

EN 14792 

BREF NFM – 
MTD 13 e 

Quadro 9 do 
Anexo I da 
Portaria n.º 
190-B/2018 

FF3 COT 200 mg/Nm3 2x por ano Idem anterior 
Sem teor de O2 
de referência 

Condição 37 

Quadro 9 do 
Anexo I da 
Portaria n.º 
190-B/2018 

FF4 
Partículas totais em 

suspensão (PTS) 
5 mg/Nm3 2 x por ano 

Média dos 
resultados 
obtidos ao 
longo do 

período de 
amostragem 

(ver condições 
38 e 40) 

Sem teor de O2 
de referência 

EN 13284-1 
BREF NFM – 

MTD 95 

FF4 SO2 500 mg/Nm3 2 x por ano - 
Sem teor de O2 
de referência 

Condição 37 

Quadro 13, 
Anexo II, 

Portaria n.º 
190-B/2018 

FF4 Cd + Hg 0,2 mg/Nm3 2 x por ano - 
Sem teor de O2 
de referência 

Condição 37 

Quadro 13, 
Anexo II, 

Portaria n.º 
190-B/2018 

FF4 As 1 mg/Nm3 2 x por ano - 
Sem teor de O2 
de referência 

Condição 37 

Quadro 13, 
Anexo II, 

Portaria n.º 
190-B/2018 

FF4 Pb + Sb + Cd  5 mg/Nm3 2 x por ano - 
Sem teor de O2 
de referência 

Condição 37 

Quadro 13, 
Anexo II, 

Portaria n.º 
190-B/2018 

 

Medidas/Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

35. Registar o número de horas de funcionamento, associado a cada fonte de emissão 
de poluentes para a atmosfera. 

Período de Exploração RAA 

36. Indicar a eficiência de tratamento das emissões dos STEG associados a cada uma 
das fontes com a apresentação de documentação de suporte devidamente 
justificada. 

Período de Exploração 
RAA relativo ao ano 

de 2022 

37. Utilizar as normas ISO, as normas nacionais ou as normas internacionais que 
garantam a obtenção de dados de qualidade científica equivalente, exceto nas 
situações em que são estabelecidas no quadro acima normas específicas a utilizar 
com base a MTD 10 do BREF NFM. 

Período de Exploração 
Autocontrolo Ar; 

RAA 

38. Quando a condição de cumprimento do Quadro da monitorização faz referência ao 
BREF NFM, realizar o período de amostragem através de 3 medições consecutivas 
de, pelo menos, 30 minutos cada. 

Período de Exploração 
Autocontrolo Ar; 

RAA 
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Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

No caso de processos descontínuos, como p.ex. os fornos de fusão, pode utilizar-
se a média de um número representativo de medições efetuadas ao longo de todo 
o processo ou o resultado de uma medição efetuada ao longo de todo o processo.  

39. Os relatórios de ensaio devem ter referência ainda ao seguinte: 
i. Hora de início e de fim do ciclo de fusão; 

ii. à duração de cada um dos períodos de amostragem e os resultados 
obtidos em cada amostra, dando cumprimento às condições 38, 40 e 41; 

iii. o valor médio das 3 medições realizadas (ou do numero representativo 
de medições efetuadas ao longo de todo o processo ou o resultado de uma 
medição efetuada ao longo de todo o processo), que não deve exceder o 
VLE estabelecido no quadro da Monitorização das fontes de emissão 
pontual. 

Período de Exploração Autocontrolo; RAA 

40. Avaliar o número de representativo de medições a realizar na FF1, FF2 e FF3, 
cujos processos se caracterizam como descontínuos, tomando em consideração o 
ciclo de fusão dos fornos / cadinho (5 horas nos fornos de fusão e 19 horas no 
cadinho 4), as características do processo e respetivas emissões esperadas de cada 
parâmetro.  
Tomar em consideração a norma EN 15259 e o capítulo 3.5 e 4.3.3 (com particular 
relevância 4.3.3.4, 4.3.3.7 4.3.3.8) do REF ROM. 
Incluir detalhe da avaliação realizada e justificação fundamentada acerca dos 
critérios utilizados para a determinação do n.º de medições que assegura a 
representatividade.  
Se necessário, realizar medições ao longo do processo produtivo para conhecer e 
traçar o respetivo perfil de emissões dos parâmetros relevantes (ver condição 
seguinte). 
Esta avaliação deverá considerar o perfil de emissões para os parâmetros e fontes 
que se identificaram relevantes (ver condição seguinte). 
Com base na avaliação e resultados obtidos, incluir proposta dos períodos de 
amostragem para cada FF e respetivos parâmetros.  

Período de Exploração  

RAA referente ao ano 
de 2023 e RAA 

seguintes quando 
necessário 

atualizações 

41. Realizar as medições na FF1 e na FF2, pelo menos (ver condição anterior), para 
os parâmetros PTS SO2, durante todo o ciclo do forno. 
Incluir relatórios detalhados que permitam conhecer e traçar o perfil das emissões 
ao longo do ciclo de fusão, com resultados expressos em mg/Nm3 e kg/h. Os 
relatórios devem incluir descrição do procedimento adotado, os períodos de 
amostragem (que devem assegurar que são identificados picos de emissões ao 
longo do processo), identificação se ocorreu alguma condição não normal de 
funcionamento com registo do momento em que tal se verificou e que implicações 
teve no resultado obtido, bem como outra informação relevante na interpretação 
dos resultados. 
Caso sejam recolhidas várias amostras ou sejam colocados sensores para leitura 
dos resultados obtidos apresentar os relatórios detalhados que permitam conhecer 
o perfil das emissões ao longo do ciclo de fusão. 

2023 RAA respetivo 

42. A amostragem de Partículas e metais associados (Cu, Sb, As e Cd) devem ser 
realizados em períodos de amostragem simultâneo para garantir que as medições 
são realizadas nas mesmas condições. 
O mesmo se aplica para os demais metais que pertencem ao respetivo grupo de 
metais: Metais I, Metais II e Metais III. 

Período de Exploração Autocontrolo; RAA 

43. Incluir os relatórios de ensaio das medições realizadas aos efluentes gasosos. Período de Exploração RAA 
44. [MTD 100 (b ou c) BREF NFM] Instalar, na FF1 e na FF2, lavador de gases. 

Apresentar calendarização e evidências que os equipamentos permitem o 
cumprimento de forma consistente das gamas de VEA-MTD do Quadro 28 (50 -
350 mg/Nm3). [1] 

Até 01.06.2023  
[1] e [2] e-mail: 

ippc@apambiente.pt  
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Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

Comunicar a entrada em normal funcionamento de cada um dos STEG 
complementares a instalar. [2] 
Após esta análise serão reavaliadas as condições impostas neste TUA. 

45. A frequência de monitorização das Dioxinas e Furanos na FF1 e/ou FF2 deverá 
passar a 2x por ano caso seja o resultado obtido exceda 0,05 ng I-TEQ /Nm3 ou se 
forem alteradas as condições de funcionamento. 

Período de Exploração RAA 

46. De forma complementar ao conteúdo dos relatórios de autocontrolo, devem ser 
criados registos que incluam o detalhe possível sobre o modo de funcionamento 
do equipamento associado à FF aquando das medições, nomeadamente informação 
sobre a fase de fusão, abertura de portas (identificando e especificando o motivo), 
características da MP e dos agentes adicionados (p.ex. para afinação da liga) e 
outras informações relevantes, que permitam interpretar os resultados obtidos. Esta 
informação deve vir detalhada por fonte no RAA. 

Período de Exploração RAA 

47. Identificar para cada parâmetro a monitorizar:  
i) as normas utilizadas, os períodos de amostragem e respetivos resultados 

obtidos (mg/Nm3 e kg/h) 
ii) os valores médios de concentração medidos (procedendo a uma 

comparação com os VLE); 
iii) os caudais mássicos; 
iv) a respetiva carga poluente (expressa em ton ou kg/ano), incluindo a 

metodologia seguida para o cálculo de todos os valores apresentados; 
v) as emissões específicas, expressas em massa (ex. kg) por unidade de 

produção (ex. tonelada de produto produzido), incluindo a metodologia 
seguida para o cálculo de todos os valores apresentados 

Período de Exploração RAA 

48. Para cada parâmetro a monitorizar abrangido pelo BREF NFM: deve ser 
apresentada uma análise crítica quanto à variação dos resultados verificada, 
considerando o período dos últimos 2 anos (“ano de referência” + “ano de 
referência - 1”), em articulação com as evidências observadas nos registos quanto 
ao modo de funcionamento do equipamento associado à FF aquando das medições 
(ou outra informação disponível, identificando-a). 

Período de Exploração RAA 

49. Para todas as fontes pontuais a efetuar 2 medições por ano civil, o intervalo mínimo 
é de 2 meses entre medições (vide quadro monitorização). 

Período de Exploração RAA 

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

Período de Exploração RAA 

51. A frequência de monitorização dos parâmetros com âmbito de aplicação no BREF 
NFM não poderá ser reduzida. 

Período de Exploração RAA 

52. Adotar boas práticas e medidas de minimização das emissões pontuais, durante o 
funcionamento normal e nos arranques e paragem. 

Período de Exploração RAA 

53. [BREF NFM: MTD 4] Implementar um sistema de gestão da manutenção dos 
STEG que permita reduzir a libertação de emissões difusas de poeiras, assegurando 
o desempenho mais eficiente dos STEG. 
Elaborar e apresentar o sistema de gestão a implementar que contemple cada um 
dos STEG existentes na instalação. 

Até 31.12.2022 e 
atualizar sempre que seja 
instalado novo STEG ou 
por via da substituição de 

STEG se revele 
necessário 

Comunicação à APA 
para: 

ippc@apambiente.pt  

54. Realizar a manutenção periódica de todos os equipamentos, incluindo os sistemas 
de tratamento de emissões gasosos (STEG) que devem observar o sistema de 
gestão da manutenção a implementar. 
Evidenciar que foram cumpridos os planos de manutenção de cada equipamento, 
incluindo a seguinte informação, por equipamento de tratamento de fim-de-linha: 

Período de Exploração RAA 



 

 
 

 DATA 15-07-2022 

 

 PÁG. 14/23 
 

 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

 Plano de manutenção do equipamento que indique as ações/intervenções a 
realizar e periodicidade, atualizando-a sempre que necessário (quando não for 
necessário atualizar indicar o ano de reporte da informação);  

 indicação das operações/ intervenções / ensaios realizadas e respetivas datas 
e, se aplicável, os resultados obtidos. 

55. Apresentar esclarecimentos quanto aos pressupostos (caudais, dependência ou 
não) que levaram à obtenção da altura de 17,5 m para a chaminé FF4 com vista a 
reapreciar os respetivos cálculos de altura desta chaminé. 

1 mês após emissão do 
TUA 

Comunicação para  e-
mail: 

ippc@apambiente.pt  

 

Ar – Emissões difusas 

Caraterização das emissões difusas 

Código da 
fonte 

Origem da emissão Observações 

FD1 Operação de quebra de baterias  
FD Operações de carga e descarga dos fornos  
FD Transporte, armazenamento e manipulação de matéria-prima  
FD Manipulação e transporte de escória  

 

Medidas/Condições a cumprir para as emissões difusas 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

   

56. [BREF NFM: MTD 6] Elaborar e aplicar um plano de ação para as emissões difusas 
de poeiras que inclua as medidas indicadas nas alíneas a) e b) desta MTD. [1] 
[BREF NFM: 2.12.4] Reavaliar as potenciais fontes de emissões difusas, considerando 
equipamentos/etapas de processo geradores de emissões difusas, entre outras, a 
ressupensão de materiais particulado de locais de trabalho, de armazenamento (de 
matérias-primas e de resíduos, incluindo as escórias) decorrente da ação do vento e da 
movimentação de veículos. [1] 
O plano de ações deve incorporar, entre outros aspetos, o seguinte: 

a. Análise e medições das fontes de emissão identificadas através da reavaliação 
das potenciais fontes de emissão difusas e estimativa do total das emissões 
difusas (p.ex. EN 15445); [1] 

b. Identificação das ações apropriadas e respetivas técnicas para reduzir as 
emissões difusas; [1] 

c. Elaboração de um plano de minimização das emissões, se necessário, e 
tomando em consideração os resultados da etapa anterior; [2] 

Implementação do plano de minimização, considerando o eventual confinamento para 
uma chaminé atendendo em particular aos pontos 2.12.4.1 a 2.12.4.3, e monitorização 
dos resultados alcançados. [2] 

 

[1] RAA referente ao 
ano de 2023 

 
[2] RAA 2024 e 

seguintes até ao ano 
seguinte à execução 

do plano de 
minimização 

57. De forma a avaliar a afetação da envolve da instalação pela atividade desenvolvida, 
apresentar estudo de estudo das condições locais de dispersão e difusão atmosféricas, 
mediante o emprego de modelos matemáticos de dispersão, ou de ensaios analógicos 
em modelo reduzido, tendo em atenção os parâmetros climatológicos e as 
características topográficas particulares da região. 

3 meses após 
emissão TUA 

Comunicação à APA 
e à CCDR LVT para: 
ippc@apambiente.pt e 

geral@ccdr-lvt.pt  
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Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

58. Adorar boas práticas e medidas de minimização nas emissões difusas, durante o 
funcionamento normal e nos arranques e paragem. 

Período de 
Exploração 

- 

59. Reduzir a altura de queda dos materiais e de resíduos pulverulentos para evitar a 
libertação de partículas (inclui a descarga de escória no PA1). 

Período de 
Exploração 

Verificação no local 

 

Odores 

Medidas/Condições a cumprir relativamente a odores 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

60. Identificar as matérias-primas e subsidiárias que são passiveis da libertação de odores.
Apresentar as características do local de armazenamento (incluindo detalhe sobre 
aberturas existentes na nave, p.ex. ventiladores em telhados/ paredes, janelas, portas) e 
do seu manuseamento.  
Caso o local não seja fechado e coberto, considerar esta opção como forma de 
contenção aliado a medidas complementares a implementar, nomeadamente as que 
decorrem da condição seguinte ou outras a considerar.  

Período de 
Exploração 

RAA relativo ao ano 
de 2022 

61. Apresentar um plano calendarizado para minimização do consumo das substâncias 
odoríferas na instalação, considerando a eventual substituição por substância 
equivalente que não liberte odores desagradáveis, e critérios de manuseamento a 
implementar que possam reduzir a libertação de odores. 

Período de 
Exploração 

RAA relativo ao ano 
de 2022 

62. Identificar as etapas do processo produtivo que são passiveis da libertação de odores. 
Apresentar as características do local (incluindo detalhe sobre aberturas existentes na 
nave, p.ex. ventiladores em telhados/ paredes, janelas, portas). Considerar a contenção 
da origem através de extração canalizada previamente à sua dispersão e diluição. Se 
necessário considerar um tratamento, através de pós-combustão ou filtração. 

Período de 
Exploração 

RAA relativo ao ano 
de 2022 

63. Avaliar medidas que possam ser implementadas para redução dos odores gerados na 
zona de arrefecimento de escórias. 

Período de 
Exploração 

RAA relativo ao ano 
de 2022 

 

Energia 

Medidas/Condições a cumprir relativamente a energia 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

64. Registar o consumo mensal/anual das diferentes formas de energia utilizada, 
evidenciando os equipamentos/etapas de processo onde é utilizada (incluindo geradores 
de emergência, Grupo eletrogéneo de socorro, etc.).  
Deverá ser indicada a forma de obtenção dos valores (estimativa – incluir pressupostos 
considerados; contadores, outros). 

Período de 
Exploração 

RAA 

65. Para as diferentes formas de energia utilizadas na instalação, registar o consumo 
específico mensal e anual de energia - quantidade de energia consumida/tonelada de 
metal (Pb) fundido. Deverá ser explicitada a forma de cálculo dos valores apresentados.

Período de 
Exploração 

RAA 

66. Efetuar a avaliação das medidas tomadas e resultados alcançados para otimizar os 
consumos de energia. 

Período de 
Exploração 

RAA 
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Recursos Hídricos 

Captação 

Medidas/Condições a cumprir relativamente às captações de água 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

67. Dar cumprimento às condições previstas na Autorização de Utilização dos Recursos 
Hídricos - Captação de Água de AC1 (vide Anexo 3). 

Período de 
Exploração 

RAA 

68. Proceder à monitorização da qualidade das águas subterrâneas, na captação (furo) 
existente nas instalações para os seguintes parâmetros: pH, Condutividade; COT 
(Carbono Orgânico Total); Carbonatos/bicarbonatos; Cianetos; Cloretos; Fluoretos; 
Azoto Amoniacal; Nitratos; Nitritos; Sulfatos; Sulfuretos; Alumínio; Bário; Boro; 
Cobre; Ferro; Manganésio; Zinco; Antimónio; Arsénio; Cádmio; Cobalto; Crómio 
Total; Crómio VI; Mercúrio; Níquel; Chumbo; Selénio; Cálcio; Magnésio; Potássio; 
Sódio; Índice de fenóis; AOX. 

3 meses e sempre 
que a APA, I.P. o 

exigir 

Comunicar para 
arht.geral@apambiente.pt 

69. Origem - captação: registar o consumo mensal/anual de água discriminando por 
utilizações (por etapas do processo industrial). 

Período de 
Exploração 

RAA 

70. Origem - captação: registar o consumo específico de água (eg. m3 de água 
consumida/tonelada de metal), explicitando a forma de determinação dos valores 
apresentados. 

Período de 
Exploração 

RAA 

71. Origem - captação: avaliar medidas tomadas e resultados alcançados para otimizar os 
consumos de água 

Período de 
Exploração 

RAA 

72. Registar o volume mensal/anual de águas recirculadas. 
Período de 
Exploração 

RAA 

73. .Avaliar as medidas implementadas e resultados alcançados para otimizar os consumos 
de água captada e da água proveniente da rede pública. 

Período de 
Exploração 

RAA 

74. O incumprimento das condições impostas nas Autorizações de Utilização de Recursos 
Hídricos para Captação de Água Subterrânea enquadra-se nas obrigações de 
comunicação à Administração. Adotar medidas adequadas para o cabal cumprimento 
do TUA. 

Período de 
Exploração 

Situações de 
incumprimento do TUA 

 

Rejeição de águas residuais 

Monitorização dos pontos de rejeição de águas residuais 

Ponto de rejeição/amostragem Tipologia de efluente Tratamento Destino  

EH1 
Industrial e Pluvial 

contaminada 
ETARI (tratamento primário) 

Ribeira afluente do Rio Tejo, da 
Bacia Hidrográfica do Tejo 

ES1 
Doméstica (casas de 

banho) 
ETAR compacta com poço 

absorvente 
Terrenos Próprios, Bacia 

Hidrográfica do Tejo 

 

Medidas/Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

75. Dar cumprimento às condições previstas na Licença de Utilização dos Recursos Hídricos 
(TURH) – Rejeição de águas Residuais Industriais n.º L021204.2021.RH5A, relativo à 
descarga no ponto EH1 (Anexo 4). 

Período de 
Exploração 

- 
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Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

76. Dar cumprimento às condições previstas na Licença de Utilização dos Recursos Hídricos 
(TURH) – Rejeição de águas Residuais Domésticas n.º L011065-2017.RH5A, relativo à 
descarga no ponto ES1 (vide Anexo 4) 

Período de 
Exploração 

- 

77. A determinação laboratorial de todos os parâmetros sujeitos a autocontrolo no ponto EH1 
deverá ser selecionada tomando em consideração os limites de quantificação (LQ) dos 
métodos analíticos e os limites de deteção (LD) dos equipamentos. 
Para tal, o LQ/LD selecionado para os parâmetros aplicáveis deve ser inferior ao VLE 
estabelecido no respetivo TURH. 

Período de 
Exploração 

RAA 

78. Incluir os boletins analíticos das análises realizadas no ponto EH1 (previstas no respetivo 
TURH). 

Período de 
Exploração 

RAA 

79. Registar a duração de cada descarga realizada no ponto EH1 (data e hora de inicio e data e 
hora de fim). 

Período de 
Exploração 

Evidências de 
cumprimento destas 
medidas deverão ser 

mantidas em 
arquivo e 

disponibilizadas 
sempre que 

solicitado pelas 
autoridades 

competentes. 
80. Registar, em ficheiro Excel editável, o autocontrolo a realizar às águas residuais industriais 

tratadas no ponto EH1, incluindo: 
i. Data e hora de início e de fim da descarga; 

ii. Caudal descarregado, expresso em m3/mês; 
iii. valores de concentração dos poluentes medidos expressos em médias diárias ou 

equivalente caso a duração da descarga seja inferior a 24 horas; 
iv. VLE aplicável; 
v. limite de quantificação; 

vi. cargas poluentes diárias (ton/dia) e anuais (ton/ano);  
vii. coeficientes de emissões específicas, expressos em massa (ex. kg) por unidade de 

produção (ex. ton); 
bem como ainda procedimentos tomados de forma a assegurar a representatividade das 
medições efetuadas e metodologia seguida para o cálculo de todos os valores apresentados.

Período de 
Exploração 

RAA 

 

Medidas/Condições a cumprir relativas à reutilização de águas residuais tratadas 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

81. Se a utilização da água tratada na ETAR, dentro das instalações da empresa, implique o 
encaminhamento do excedente de água reutilizada para outro destino que não seja a ETAR 
(exemplo: rede pluvial,…) fica a empresa ainda sujeita ao Licenciamento para produção 
de Água para Reutilização para uso próprio, nos termos do Decreto-Lei n.º 119/2019, de 
21 de agosto. Caso a utilização seja efetuada em circuito fechado, voltando o excedente 
para a ETAR, não carece de Licenciamento para produção de Água para Reutilização para 
uso próprio 

Período de 
Exploração, prévio a 

encaminhamento 
distinto da ETAR 

Submissão através 
dos meios 

disponíveis para o 
efeito 
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Resíduos 

Resíduos gerados na atividade 

Caraterização dos resíduos produzidos no estabelecimento (1/2) 

Código do parque de 
armazenamento 

Área total (m2) 
Área coberta 

(m2) 
Área impermeabilizada 

(m2) 
Sistema de 
Drenagem 

Volume da bacia de 
retenção (m3) 

Códigos LER 

PA1 2844 0 3362 Sim 
Sim 

(8 532 m3)  
Escórias de chumbo 

PA2 48 48 48 Sim Não 

Resíduos perigosos: embalagens 
e absorventes contaminadas; 

REE 
Resíduos não perigosos: 

embalagens; REE e componentes 

PA3 142 0 142 Sim Não 
Resíduos não perigosos: 

embalagens; metais não ferrosos; 
metais 

PA4 25 25 25 Sim Não 
Resíduos não perigosos: 

Resíduos da rotura de baterias 

PA5 36 0 36 Sim Não 
Resíduos não perigosos: 

RCD 

PA6 54 0 54 Sim Não 

Resíduos perigosos: 
Eletrólitos de pilhas e 

acumuladores recolhidos 
separadamente com origem em 

acumuladores de Pb-Ácido  

PA7 46 0 46 Não Não 
Localizado no posto médico 

(resíduos perigosos e resíduos 
não perigosos) 

PA8 40 40 40 Não Não 
Localizado no armazém de 

produtos geral (resíduos não 
perigosos da oficina) 

 

Medidas/Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

82. Os resíduos gerados no processo compreendem as escórias de chumbo (PA1), os 
resíduos resultantes da quebra de baterias (PA4) incluindo os ácidos e os plásticos, 
impurezas e escumas da produção secundária (óxidos de chumbo), os pós dos sistemas 
de despoeiramento, lamas da ETARI, plástico (polietileno, PE, e polipropileno, PP), 
outros. 

- - 

83. A quantidade máxima armazenada de escória no PA1 num dado momento 
corresponde a 5600 toneladas. 

- - 

84. Informar sobre a existência de locais de armazenamento temporário destinados aos 
resíduos do processo produtivo (identificados na condição anterior) não associados 
aos/ identificados nos PA# acima caracterizados. Caso o seu armazenamento ocorra 
em PA# acima caracterizado incluir associação entre o resíduo não identificado e o(s) 
respetivo(s) PA. Caso contrário, proceder à caracterização do PA não identificado. 
Por outro lado, caso a sua transferência seja realizada diretamente do local de 
produção para o destino final incluir detalhe sobre o modo de gestão dos resíduos em 
causa e ainda detalhe sobre a operação de transferência, tomando em particular 
consideração no caso dos resíduos perigosos as MTD previstas para estas operações 
no BREF EFS. 

Período de 
Exploração 

RAA referente ao ano 
de 2022 e sempre que 

ocorram alterações 

85. Realizar o armazenamento de escórias no PA1 (com 3 áreas reservadas) segundo boas 
práticas de gestão de forma a proteger o ambiente, assegurando que os resíduos 

Período de 
Exploração 

RAA 
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Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

(escórias) se encontrem armazenados no seu interior sem ultrapassar o limite em 
altura das paredes de contenção de cada área, de forma a permitir que estas tenham a 
finalidade de proteger a propagação de escórias e de gotículas dos aspersores de água 
pela ação do vento para o exterior do parque. 
Incluir registo fotográficos que englobem toda a área do PA1 e sua envolvente, de 
diferentes orientações de forma a permitir ter uma perceção geral de todo o PA1, bem 
como registos fotográficos direcionados para a zona das paredes de contenção do PA1 
e outras zonas críticas. 

86. Como à data da ação de inspeção se verificou a existência de degradação do muro de 
contenção do PA1, com evidências de risco de desmoronamento, apresentar projeto 
de reparação que assegure estanquicidade do PA1 tomando em consideração a 
tipologia de resíduos armazenados. Apresentar documentação relativa ao atual estado 
de estanquicidade e demonstrar os aspetos do projeto que garantam a estanquicidade 
do mesmo. 

Período de 
Exploração 

Comunicação à EC 
Ponto de situação no 

RAA. 

87. Confirmar a área total do PA1 e o volume útil de armazenagem dos resíduos neste 
PA, através de medições realizadas no local. 

Período de 
Exploração 

RAA referente ao ano 
de 2022 

88. [MTD 107 BREF NFM] Reduzir as quantidades de resíduos da produção secundária 
de chumbo enviados para eliminação. 
Apresentar informação sobre, para cada resíduo gerado no processo (ver condição 82, 
acrescentando outros resíduos se necessário), os destinos finais promovidos: a. 
reutilização no processo produtivo; b. tratamento dos resíduos em instalações 
específicas de valorização de materiais; c. tratamento de resíduos de modo a que 
possam ser utilizados para outras aplicações; outros destinos. 
Para as situações que não se enquadrem nas técnicas a / b / c da MTD 107 incluir 
avaliação das soluções alternativas disponíveis que permitam a reutilização/ 
valorização desses resíduos. 
No caso de dificuldade de implementação avaliar técnicas alternativas que reduzam a 
quantidade de resíduos enviados para eliminação. 

Período de 
Exploração 

RAA referente ao ano 
de 2022 

89. [MTD 106 BREF NFM] Implementar uma das técnicas enumeradas na MTD 106, ou 
combinação das mesmas, a fim de reduzir ou recuperar o ácido sulfúrico recolhido no 
processo de recuperação de baterias, no sentido de facilitar a sua reutilização ou 
reciclagem, internas ou externas. [1] 
Atualmente, na quebra das baterias é separado o ácido (contém óxidos) dos elementos 
metálicos e dos plásticos de forma mecânica e por diferença de densidades. O ácido 
com os óxidos são conduzidos a um decantador gravítico que por sua vez alimenta 
um filtro de prensa. O ácido é encaminhado depósitos, sendo encaminhado para 
eliminação externa. – Não é considerado MTD. 
Comunicar a técnica, ou combinação de técnicas, a implementar e apresentar as 
respetivas propostas de calendarização, devidamente detalhadas sobre as tarefas a 
executar até ao início do normal funcionamento da(s) técnica(s). [2] 

[2] 4 meses após 
emissão do TUA 

[1] RAA respetivo 
[2]Comunicação à 

APA através: 
ippc@apambiente.pt  

90. Sistematizar os quantitativos de resíduos/ LER gerados no processo produtivo 
evidenciando a etapa onde são produzidos, incluindo os resíduos identificados na 
condição 82 (entre outros, devidamente identificados). 

Período de 
Exploração 

RAA 

91. Efetuar o registo da produção específica de resíduos do processo produtivo 
(quantidade de resíduos gerados/tonelada de metal). 

Período de 
Exploração 

RAA 

92. Informar sobre o destino final dado a cada tipologia de resíduo / LER gerado no 
processo produtivo, em complemento à informação da comunicar na condição 91, 
com associação às técnicas identificadas na MTD 107: a, b ou c. 
Caso a OGR promovida pelo responsável após a transferência dos resíduos da 
instalação configure uma operação intermédia, p.ex. R13, D15, R12, outra, incluir 
informação sobre qual a operação de valorização/ eliminação referente ao efetivo 
destino final do resíduo. 

Período de 
Exploração 

RAA 
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Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

93. Registar o volume mensal/anual de produto fora de especificação gerado/perdas de 
processos e encaminhados enquanto resíduo, se necessário. 

Período de 
Exploração 

RAA 

94. Assegurar que nos locais de armazenamento se verifique a disposição dos mesmos 
por tipologia de resíduo e com a identificação dos códigos LER.  

Período de 
Exploração 

RAA 

95. Deverá 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 e fora dos parques 
identificados para o efeito. 

Período de 
Exploração 

RAA 

96. Todo e qualquer resíduos produzido e/ou existente na instalação (espaços interiores e 
exteriores) deve ser recolhido, identificado, separado, acondicionado e encaminhado 
para o destino final, adequado à sua tipologia. 

Período de 
Exploração 

RAA 

97. Promover a valorização de resíduos por fluxos ou fileiras. 
Período de 
Exploração 

RAA 

98. Com a atribuição da certificação FER para o polipropileno (PP) obtido no 
estabelecimento ETRII, este perde o estatuto de resíduo. 

Enquanto se mantiver 
a certificação FER 

- 

99. Incluir na obrigação de comunicação do MIRR, também a comunicação das 
quantidades “desclassificadas” de plástico (quantidade de plástico ao qual foi 
atribuído o FER) no Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR) em formulário 
específico. 

Período de 
Exploração, enquanto 

se mantiver a 
certificação FER 

MIRR 

100.Comunicar qualquer alteração das condições que levaram à certificação do sistema 
de gestão FER à entidade certificadora e acatadas as orientações por esta emitida. 
Incluir a documentação respetiva e demonstrar a execução das orientações que 
venham a ser emitidas pela entidade certificadora. 

Período de 
Exploração, enquanto 

se mantiver a 
certificação FER 

RAA 

101.Caso não seja feita a comunicação prevista / acatadas as orientações na condição 100, 
a certificação FER perde a sua validade e o PP recuperado na v/ instalação é 
considerado resíduo devendo ser atribuído o código LER 10 10 99 – resíduos de 
plástico da fragmentação de baterias de chumbo. 

Período de 
Exploração, enquanto 

se mantiver a 
certificação FER 

RAA 

 

Ruído 

Medidas/Condições a cumprir relativamente ao ruído 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

102.Realizar nova avaliação de ruído e apresentar o respetivo relatório de ensaio, se: 
ocorrerem alterações na instalação que possam ter interferência direta com os níveis 
sonoros anteriormente existentes como, por exemplo, o aumento de equipamentos com 
emissões sonoras para o exterior e/ou aumento do número de horas de funcionamento de 
equipamentos e/ou alteração da sua disposição, que façam prever o aumento do nível 
sonoro no(s) recetor(es) sensível(eis). 

Período de 
Exploração 

 
RAA 

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

Período de 
Exploração 

RAA 
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DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO 
Tipo de desativação 

Total, Parcial, Outro, etc. 

 

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

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento 

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

Aquando da previsão de cessação 
definitiva total ou parcial da instalação 

(com 6 meses de antecedência). 

Plano de desativação total ou 
parcial 

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

Aquando da conclusão da desativação 
de acordo com o plano previamente 

aprovado 

Relatório final de conclusão do 
plano de desativação total ou parcial 

 

OBRIGAÇÕES DE 

COMUNICAÇÃO 
Comunicações a efetuar à Administração 

Tipo de informação/ Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade 

Relatório Ambiental Anual (RAA) - 
O relatório integra o previsto no art.º 
14 do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 

30 de agosto (descrito ao longo 
deste TUA) e devendo ser sujeito a 
validação prévia, por verificador 

qualificado, nos termos do previsto 
no art.º 17º do mesmo diploma 

Formato digital através da 
Plataforma SILiAmb 

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

RAA a remeter em 2022 com as condições 
impostas neste TUA, a partir da sua data de 

emissão. 

APA 

Avaliação sobre a necessidade de 
elaboração de Relatório de base 

Formato digital até 10 MB 
ou através de plataforma 
online de transferência de 

ficheiros para o email 
ippc@apambiente.pt. 

 
Diretrizes da Comissão 

Europeia respeitantes aos 
relatórios de base - 

Comunicação da Comissão 
2014/C 136/03, JOUE de 

06.05.2014 

Ver condições acima APA 
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Tipo de informação/ Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade 

Registo Europeu de Emissões e 
Transferências de Poluentes (PRTR) 

Formulário único (PRTR) 
PRTR a submeter anualmente em data a 

definir 
APA 

Emissões Ar 
SILiAmb Emissões Ar / 
Formato de Envio 
Autocontrolo Emissões 

Monitorização pontual: comunicação até 

45 dias seguidos contados a partir da 

data da realização da monitorização. O 

conteúdo dos relatórios de autocontrolo 

e a comunicação dos resultados das 

monitorizações devem ser efetuados de 

acordo com a Portaria n.º 221/2018, de 

01/08. Até à operacionalização da 

plataforma eletrónica única de 

comunicação de dados e ao abrigo do 

previsto no art.º 41º do DL n.º 39/2018, 

deve ser seguido o procedimento 

transitório publicado no portal da APA 

CCDR–LVT 

Mapa Integrado de Registo de 
Resíduos – MIRR 

Proceder ao registo de 
residuos (produzidos e 

geridos) no Sistema 
Integrado de Registo 

Eletrónico de Resíduos 
(SIRER), (MRRU e/ou 

MIRR, conforme aplicável), 
suportado pelo Sistema 

Integrado de Licenciamento 
Ambiental (SILIAmb). 

No período definido pela APA APA 

Situações de emergência (acidentes 
e incidentes) 

Formato digital ou qualquer 
via disponível que se mostre 

eficiente 

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

dias após a ocorrência. 
APA, EC 

Situações de incumprimento de 
condições do TUA 

Formato digital ou qualquer 
via disponível que se mostre 

eficiente 

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

dias após a ocorrência. 

EC, APA/CCDR-
LVT 

Plano de Desativação total ou 
parcial 

Formato digital ou qualquer 
via disponível que se mostre 

eficiente 

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

de antecedência. 
APA, via EC 

Relatório Final de Conclusão do 
Plano de Desativação total ou 

parcial 

Formato digital ou qualquer 
vida disponível que se mostre 

eficiente. 

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

APA 
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ANEXOS 

 

Anexos 

Anexo Descrição Regime 

Anexo 1 Sistematização MTD sectorial (BREF NFM)  PCIP 

Anexo 2 
Elementos Adicionais para Avaliação da Possibilidade de Instalação de 

barreiras de contenção (Passivo Ambiental) 
PCIP 

Anexo 3 TURH captação PCIP 

Anexo 4 TURH descargas EH1 e ES1 PCIP 

Anexo 5 Descrição do Processo PCIP 

 



BREF NFM - Exide Technologies Recycling II, Lda.

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)

MTD 1.

1. a) Sim SGA encontra-se certificado. 

1. b) Sim SGA encontra-se certificado. 

1. c) Sim SGA encontra-se certificado. 

1. d) Sim SGA encontra-se certificado. 

1. d) i) Sim SGA encontra-se certificado. 

1. d) ii) Sim SGA encontra-se certificado. 

1. d) iii) Sim SGA encontra-se certificado. 

1. d) iv) Sim SGA encontra-se certificado. 

1. d) v) Sim SGA encontra-se certificado. 

1. d) vi) Sim SGA encontra-se certificado. 

1. d) vii) Sim SGA encontra-se certificado. 

1. d) viii) Sim SGA encontra-se certificado. 

1. d) ix) Sim SGA encontra-se certificado. 

1. e) Sim SGA encontra-se certificado. 

1. e) i) Sim SGA encontra-se certificado. 

1. e) ii) Sim SGA encontra-se certificado. 

1. e) iii) Sim SGA encontra-se certificado. 

1. e) iv) Sim SGA encontra-se certificado. 

1. f) Sim SGA encontra-se certificado. 

1. g) Sim SGA encontra-se certificado. 

1. h) Sim SGA encontra-se certificado. 

1. i) Sim SGA encontra-se certificado. 

Sim SGA encontra-se certificado. 

MTD 2.

2. a) Sim Sistema certificado.

2. b) Sim Queima controlada informaticamente.

2. c) Sim Calor da queima de gás natural nos Cadinhos é reaproveitado.

2. d) Não aplicável Rever: descrever motivo(s) de não aplicabilidade

2. e) Não aplicável Queima com oxigás

2. f) Não aplicável Rever: descrever motivo(s) de não aplicabilidade

2. g) Não aplicável Rever: descrever motivo(s) de não aplicabilidade

2. h) Sim Queima com oxigás

2. i) Não aplicável Rever: descrever motivo(s) de não aplicabilidade

2. j) Não aplicável Rever: descrever motivo(s) de não aplicabilidade

2. k) Sim Queima com oxigás

2. l) Sim 
Rever: descrever modo de implementação de forma descriminada por cada equipamento, 

identificando-o

2. m) Não aplicável Rever: descrever motivo(s) de não aplicabilidade

2. n) Sim Rever: descrever modo de implementação

2. o) Sim 
Rever: descrever modo de implementação de forma descriminada por cada sistema de extraçao 

identificando-o

MTD 3.

3. a) Sim
Matérias primas inspecionadas aquando da sua chegada (resíduos, fundentes, 

escorificadores,…)

3. b) Sim
Cargas padrão existentes, de forma a otimizar as cargas efetuadas de acordo com o material 

disponível.

3. c) Sim
Cada carga de forno efetuada é devidamente pesada (pesagem individual por tipo de material). 

Controlo efetuado diariamente por responsáveis de produção e controller da ETRII

3. d) Sim
Controlo e monitorização de queima (volumes de GN, oxigénio e mistura) em contínuo e 

informatizado, com alarmes associados.

3. e) Sim Temperatura, pressão e velocidade de extração.

3. f) Sim
Temperatura e pressão medidos em contínuo. Monitorizações de temperatura, caudais, poluentes 

e outros parâmetros 2x/ano

3. g) Não aplicável
Não aplicável (Only applicable to non-ferrous metals plants including sulphuric acid or liquid SO2 

production)

3. h) Não
Não implementado. Investimento considerável e com pouco retorno. Efetuam-se verificações 

periódicas aos sistemas de batimento dos fornos no âmbito do plano de manutenção preventiva

3. i) Não aplicável Não aplicável (Only applicable to electrolytic processes)

3. j) Sim Controlo de temperatura em contínuo nos filtros de mangas

3. k) Sim
Controlo em contínuo de pH nas várias fases de processo de tratamento com adição automática 

de reagentes.

MTD 4. A implementar
Rever: Elaborar e submeter um sistema de gestão da manutenção que garanta o desempenho 

mais eficiente dos sistemas de redução de poeiras.

A fim de reduzir as emissões canalizadas de partículas e de metais para a atmosfera, constitui MTD a aplicação de um sistema de gestão da manutenção que incida particularmente no 

desempenho dos sistemas de redução de poeiras como parte integrante do sistema de gestão ambiental (ver MTD 1).

1.1.4.   Emissões difusas

A fim de melhorar o desempenho ambiental global, a MTD consiste em garantir o funcionamento estável dos processos por meio de um sistema de controlo dos mesmos, juntamente com uma 

combinação das técnicas a seguir indicadas.

Monitorização dos parâmetros críticos dos equipamentos de redução das emissões para a atmosfera, como a temperatura dos gases, a dosagem dos reagentes, as quebras de pressão, a corrente e a 

tensão do ESP, o caudal e o pH do efluente líquido e os componentes gasosos (p. ex., O2, CO, COV)

Controlo do teor de poeiras e de mercúrio presentes nos gases de exaustão antes da transferência destes para a instalação de ácido sulfúrico, no caso de instalações que abranjam a produção de ácido 

sulfúrico ou de SO2 líquido

Monitorização em linha das vibrações, com o objetivo de detetar obstruções e possíveis falhas do equipamento

Monitorização em linha da corrente, da tensão e das temperaturas de contacto elétrico nos processos eletrolíticos

Monitorização e controlo da temperatura nos fornos de fusão e fundição, para prevenir a produção de fumos de metais e de óxidos de metais devido ao sobreaquecimento

Processador para controlar a introdução de reagentes e o desempenho da estação de tratamento de águas residuais através da monitorização em linha da temperatura, da turbidez, do pH, da 

condutividade e do caudal

Inspeção e seleção das matérias-primas de acordo com o processo e as técnicas de redução das emissões utilizadas

Boa mistura das matérias-primas, com vista a otimizar a eficiência de conversão e reduzir as emissões e a quantidade de materiais rejeitados

Recurso a sistemas de pesagem e medição

Recurso a processadores para controlar a taxa de introdução de materiais no processo, os parâmetros críticos dos processos e as condições críticas dos processos, que incluam alarmes, condições de 

combustão e adição de gases

Monitorização em linha da temperatura e da pressão no forno, bem como do fluxo de gás

Utilização de motores elétricos de alta eficiência, equipados com variadores de frequência, em equipamentos como ventiladores

Utilização de sistemas de controlo para ativação automática do sistema de extração de ar ou que ajustem a taxa de extração em função das emissões reais

1.1.3.   Controlo dos processos

1.1.2.   Gestão da energia

Com vista à utilização eficiente da energia, constitui MTD o recurso a uma combinação das técnicas que se seguem.

controlo dos registos,

auditoria independente (sempre que praticável) interna ou externa para determinar se o SGA cumpre ou não as medidas programadas e se está a ser devidamente implementado e mantido;

Revisão do SGA, pela gestão de topo, quanto à respetiva aptidão, adequação e eficácia continuadas;

Acompanhamento do desenvolvimento de tecnologias mais limpas;

Tomada em conta dos impactos ambientais decorrentes de uma eventual desativação da instalação, na fase de conceção de uma nova instalação e ao longo da sua vida útil;

Realização regular de avaliações comparativas (benchmarking ) setoriais.

Sistema de gestão da eficiência energética (p. ex., ISO 50001)

Queimadores equipados com regeneradores ou recuperadores

Recuperação de calor (p. ex., na forma de vapor, água quente, ar quente) a partir do calor residual dos processos de produção

Oxidação térmica regenerativa

Pré-aquecimento da carga do forno, do ar de combustão ou do combustível, utilizando calor recuperado dos gases quentes resultantes da fase de fusão

Aumento da temperatura das soluções de lixiviação utilizando vapor ou a água quente provenientes da recuperação de calor residual

Utilização dos gases quentes do canal de fundição como ar de combustão pré-aquecido

Utilização de ar enriquecido em oxigénio ou de oxigénio puro nos queimadores, para reduzir o consumo de energia, permitindo a fundição autogénea ou a combustão completa dos materiais carbonosos

Secagem dos concentrados e das matérias-primas húmidas a baixas temperaturas

Recuperação do teor de energia química do monóxido de carbono produzido num forno elétrico, forno de cuba vertical ou alto-forno, utilizando os gases de exaustão - após a remoção de metais - como 

combustíveis em outros processos de produção, ou para produzir vapor/água quente ou eletricidade

Recirculação dos gases de combustão para o processo que lhes deu origem por meio de um queimador oxi-combustível, com vista a recuperar a energia do carbono orgânico total

Isolamento adequado de equipamentos a alta temperatura como tubagens de vapor e de água quente

Utilização do calor gerado na produção de ácido sulfúrico a partir de dióxido de enxofre para pré-aquecer os gases encaminhados para a instalação de ácido sulfúrico ou para produzir vapor e/ou água 

quente

Verificação do desempenho e tomada de medidas corretivas, com particular atenção para o seguinte:

monitorização e medição (ver também o documento de referência sobre os princípios gerais de — ROM),

ações corretivas e preventivas,

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS - Conclusões MTD

BREF - Indústrias de metais não ferrosos (NFM) | Data de adoção: 06/2016 | Versão: 06.10.2017

Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta à Decisão de Execução (UE) 2016/1032.

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

1.1.   CONCLUSÕES MTD GERAIS

1.1.1.   Sistemas de gestão ambiental (SGA)

A fim de melhorar o desempenho ambiental geral, constitui MTD aplicar e cumprir um sistema de gestão ambiental (SGA) que incorpore todos os seguintes elementos:

Empenho das chefias, incluindo a gestão de topo;

Definição, pela gestão de topo, de uma política ambiental que inclua a melhoria contínua da instalação;

Planeamento e implementação dos procedimentos, objetivos e metas necessários, em conjugação com planeamento financeiro e investimento;

Implementação de procedimentos, prestando particular atenção ao seguinte:

estrutura e responsabilidade,

recrutamento, formação, sensibilização e competência,

comunicação,

envolvimento dos trabalhadores,

documentação,

 controlo eficaz dos processos,

programas de manutenção,

preparação e resposta a situações de emergência,

salvaguarda do cumprimento da legislação ambiental;
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ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS - Conclusões MTD

BREF - Indústrias de metais não ferrosos (NFM) | Data de adoção: 06/2016 | Versão: 06.10.2017

Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta à Decisão de Execução (UE) 2016/1032.

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

1.1.   CONCLUSÕES MTD GERAIS1.1.4.1.   Abordagem geral para a prevenção das emissões difusas
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BREF NFM - Exide Technologies Recycling II, Lda.

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 - Conclusões MTD

BREF - Indústrias de metais não ferrosos (NFM) | Data de adoção: 06/2016 | Versão: 06.10.2017

Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta à Decisão de Execução (UE) 2016/1032.

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

1.1.   CONCLUSÕES MTD GERAIS
MTD 5. Sim 

Captação de difusas através de sistemas de exaustão nos fornos (campânulas superiores, com 

aceleração de extracção aquando dos processos de carga e descarga), no arrefecimento de 

lingoteiras nos carrinhos e nos cadinhos. Aspiração periódica da plataforma dos cadinhos.

MTD 6. A implementar

Rever: Elaborar e submeter um plano de ações que inclua a observância das alíneas a e b.

Captação de difusas através de sistemas de exaustão nos fornos (campânulas superiores, com 

aceleração de extracção aquando dos processos de carga e descarga), no arrefecimento de 

lingoteiras nos carrinhos e nos cadinhos. Aspiração periódica da plataforma dos cadinhos.

6. a) A implementar Materiais polvorentos armazenados.

6. b) A implementar

MTD 7.

7. a) Sim As matérias-primas estão armazenadas em locais cobertos e impermeabilizados.

7. b) Sim As matérias-primas estão armazenadas em locais cobertos e impermeabilizados.

7. c) Não aplicável
Algumas das matérias-primas do processo não são passíveis de ser armazenadas em 

embalagem.

7. d) Sim As matérias-primas estão armazenadas em local coberto e impermeabilizado.

7. e) Sim 
Utilizado apenas para escórias para movimentação nos tanques de armazenamento, sem 

aditivos.

7. f) A avaliar

Não utilizado. Solução de elevado custo tendo em conta a quantidade deste tipo de material que 

é recebida.

Rever: a avaliar no ambito da 

7. g) Não aplicável Não aplicável (não existem substâncias destas nas instalações)

7. h) Sim Maioria em aço ou betão.

7. i) Não aplicável Não aplicável (não há matérias primas armazenadas em silos ou tanques fechados)

7. j) Sim

O eletrólito é armazenado em depósitos preparados para o efeito, sendo que os dois que 

armazenam o electrólito para posterior envio para destino final encontram-se dentro de bacia de 

contenção.

Rever: Atualizar tomando em consideração a condição do TUA do campo Medidas/Condições a 

cumprir relativamente a matérias-primas e/ou subsidiárias

7. k)

7. k) i. Sim
Principais produtos que podem provocar derrames com potencial impacto encontram-se 

devidamente acondicionados com bacias de retenção, com as devidas capacidades de retenção.

7. k) ii. Não aplicável Rever: descrever motivo(s) de não aplicabilidade

7. jl) Não aplicável Rever: descrever motivo(s) de não aplicabilidade

7. m) Não aplicável Rever: descrever motivo(s) de não aplicabilidade

7. n) Sim Lavagem frequente (mais de 2x/dia) de pavimento quer com mangueira quer com cisterna.

7. o) Não aplicável Rever: descrever motivo(s) de não aplicabilidade

7. p) Não aplicável Rever: descrever motivo(s) de não aplicabilidade

7. q) Não aplicável Rever: descrever motivo(s) de não aplicabilidade

7. r) Não aplicável Rever: descrever motivo(s) de não aplicabilidade

MTD 8.

8. a) Sim Sistema de transporte pneumático instalado.

8. b) Sim
Transportadores dos materiais de rotura na máquina de partir são fechados. Aberto apenas o 

tapete de transporte de baterias.

8. c) Sim Sistema de transporte pneumático instalado.

8. d) Não Está prevista a ligação do sistema pneumático aos contentores de poeiras dos Krasses.

8. e) Não aplicável Não aplicável. Não utilizamos materiais peletizados.

8. f) Sim Utilizado apenas para escórias para movimentação nos tanques de armazenamento.

8. g) Sim 
Área de produção e de armazenamento muito concentrada o que permite distâncias curtas de 

transporte de materiais.

8. h) Sim 
Os sem-fim de transporte das poeiras dos filtros de mangas, encontram-se o mais baixo 

possíveis.

8. i) Sim 
Tapetes existentes com velocidade muito inferior a 3m/s e a transportar materiais não 

polvorentos.

8. j) Sim 
Aplicado onde possível.

Rever: descrição do modo de implementação e se não for possível detalhar 

8. k) Sim 
Transportadores acima do nível do solo, o que torna mais fácil a deteção de possíveis fugas. 

Passagem de veículos foi considerada aquando da sua instalação.

8. l) Não aplicável Rever: descrever motivo(s) de não aplicabilidade

8. m) Não aplicável No VOC associated with this part of process.

8. n) Sim 
Sistema de lavagem de rodados implementado na fábrica, tanto para veículos internos como 

externos.

8. o) Sim Lavagem frequente (mais de 2x/dia) de pavimento quer com mangueira quer com cisterna.

8. p) Sim Estão implementadas regras de separação de materiais de acordo com a sua perigosidade.

8. q) Sim Implementado

MTD 9.

9. a) Não aplicável Rever: descrever motivo(s) de não aplicabilidade

9. b) Sim Fornos rotativos fechados a funcionar em depressão.

9. c) Sim Campânulas superiores de extração nos dois fornos.

9. d) Sim 
Campânulas superiores de extração nos dois fornos e túnel de arrefecimento de lingoteiras 

fechado e com sistema de extração.

Tratamento térmico ou mecânico das matérias-primas secundárias com vista a minimizar a contaminação orgânica dos materiais introduzidos no forno

Utilização de um forno fechado com um sistema de despoeiramento de conceção adequada ou proceder à selagem do forno e de outras unidades do processo com um sistema de ventilação adequado

A fim de evitar ou, quando tal não for possível, reduzir as emissões difusas da produção de metais, é MTD otimizar a eficiência da recolha e tratamento dos efluentes gasosos por recurso a 

uma combinação das técnicas a seguir indicadas.

Utilização uma campânula secundária para as operações do forno como a carga e a abertura periódica para o vazamento

Recolha de poeiras ou fumos nos locais de transferência de materiais pulverulentos (p. ex., nos locais de carregamento e aquando da abertura para o vazamento de fornos, canais de fundição cobertas)

Localização das correias transportadores e das condutas em zonas seguras e abertas, acima do nível do solo, de forma que possam ser rapidamente detetadas as fugas e evitados danos em veículos e 

outros equipamentos. Se forem utilizadas condutas enterradas para materiais não perigosos, documentar e assinalar a sua localização e adotar sistemas de escavação seguros

Fecho automático das ligações de entrega aquando do manuseamento de líquidos e gases liquefeitos

Recurso a um respiradouro de retorno para os gases libertados na descarga de materiais para o veículo de entrega, de forma a reduzir as emissões de COV

Lavagem das rodas e do chassis  dos veículos utilizados para entregar ou manusear materiais pulverulentos

1.1.4.3.   Emissões difusas da produção de metais

Minimização das distâncias de transporte

Redução da altura de queda das correias transportadoras, pás mecânicas ou ganchos

Ajustamento da velocidade das correias transportadoras não confinadas (< 3,5 m/s)

Minimização da velocidade de descida ou da altura de queda livre dos materiais

Recurso a campanhas programadas para a limpeza das estradas

Separação de materiais incompatíveis (p. ex., agentes oxidantes e matérias orgânicas)

Minimização das transferências de materiais entre processos

A fim de evitar as emissões difusas decorrentes do manuseamento e transporte de matérias-primas, a MTD consiste em utilizar uma combinação das técnicas a seguir indicadas.

Utilização de sebes de proteção, vedações ou quebra-ventos, para reduzir a velocidade do vento no caso da armazenagem ao ar livre

Utilização, sempre que possível, de uma só pilha de armazenagem em vez de várias, no caso da armazenagem ao ar livre

Recurso a intercetores de óleos e de sólidos para a drenagem de zonas de armazenagem ao ar livre. Utilização de superfícies cimentadas com lancis ou outros dispositivos de contenção para a 

armazenagem de materiais que possam libertar óleos, como a limalha

Extração de poeiras de locais de descarga, ventiladores de silos, sistemas pneumáticos de transferência e pontos de transferência entre equipamentos transportadores, com ligação a um sistema de 

filtração (para materiais que produzam poeiras)

Utilização de sacos ou tambores fechados para o manuseamento de materiais com componentes dispersíveis ou solúveis em água

Utilização de contentores adequados para manusear materiais peletizados

Aspersão para humedecimento dos materiais nas zonas de manipulação

Utilização de transportadores ou sistemas pneumáticos confinados para transferir ou manusear concentrados, fluxos e materiais de granulometria fina que produzam poeiras

Utilização de transportadores cobertos para o transporte de matérias sólidas que não produzam poeiras

Limpeza regular da zona de armazenagem e, quando necessário, humedecimento com água

Colocação do eixo longitudinal da pilha de armazenagem paralelo à direção predominante do vento, no caso da armazenagem ao ar livre

Recurso a compartimentos cobertos para armazenagem de matérias peletizadas ou aglomeradas

Recurso à pulverização com água e a nebulizadores, com ou sem aditivos como látex, na armazenagem de matérias que produzam poeiras

Colocação de dispositivos de extração de gases/poeiras nos locais de transferência e de agitação de matérias que produzam poeiras

Armazenagem dos materiais reativos em tanques ou reservatórios de parede dupla, com sistemas de confinamento quimicamente resistentes de capacidade idêntica, e utilização de uma zona de 

armazenagem impermeável e resistente aos materiais armazenados

Conceção das zonas de armazenagem de forma a que:

todas as fugas provenientes de reservatórios e sistemas de distribuição sejam intercetadas e contidas em sistemas de confinamento com uma capacidade de contenção, pelo menos, igual ao volume 

do maior reservatório de armazenagem abrangido pelo sistema de confinamento;

os pontos de distribuição se situem dentro do sistema de confinamento, tendo em vista a recolha de quaisquer matérias derramadas

Utilização de uma cobertura de gás inerte para a armazenagem de materiais que reajam com o ar

Recolha e tratamento de emissões da armazenagem por recurso a um sistema concebido para tratar os compostos armazenados. Recolha e tratamento, antes da descarga, de águas que transportem 

poeiras

Utilização de recipientes sob pressão certificados para armazenamento de cloro gasoso ou de misturas que contenham cloro

Utilização de reservatórios construídos com materiais resistentes às matérias contidas

Utilização de sistemas fiáveis de deteção de fugas e de indicadores de nível dos reservatórios, com alarmes para evitar o sobre-enchimento

Definição e implementação de ações e técnicas adequadas para prevenir ou reduzir as emissões difusas num determinado período.

A fim de evitar as emissões difusas decorrentes da armazenagem de matérias-primas, a MTD consiste em utilizar uma combinação das técnicas a seguir indicadas.

Identificação das fontes mais importantes de emissões difusas de poeiras (utilizando, p. ex., a EN 15445);

Utilização de edifícios ou silos/células confinados para armazenagem de materiais que produzam poeiras, como concentrados, fluxos e materiais finos

Armazenagem sob cobertura de materiais que não produzam poeiras, como concentrados, fluxos, combustíveis sólidos, matérias a granel, coque e matérias secundárias que contenham compostos 

orgânicos solúveis em água

Utilização de embalagens estanques para matérias que produzam poeiras ou matérias secundárias que contenham compostos orgânicos solúveis em água

A fim de evitar ou, quando tal não for possível, reduzir as emissões de fontes difusas para a atmosfera e para a água, a MTD consiste em captar as emissões difusas, tanto quanto possível, o 

mais perto possível da fonte e proceder ao seu tratamento.

A fim de evitar ou, quando tal não seja possível, reduzir as emissões difusas de poeiras para a atmosfera, a MTD consiste em elaborar e aplicar um plano de ação para as emissões difusas de 

poeiras como parte integrante do sistema de gestão ambiental (ver MTD 1), que inclua ambas as seguintes medidas:

1.1.4.2.   Emissões difusas decorrentes da armazenagem, do manuseamento e do transporte de matérias-primas

3/8



BREF NFM - Exide Technologies Recycling II, Lda.

n.º atribuído 
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com o BREF 
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documento 
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MTD implementada?
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Proposta de valor a atingir dentro 

da gama de VEA/VCA

Calendarização da implementação 
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ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS - Conclusões MTD

BREF - Indústrias de metais não ferrosos (NFM) | Data de adoção: 06/2016 | Versão: 06.10.2017

Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta à Decisão de Execução (UE) 2016/1032.

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

1.1.   CONCLUSÕES MTD GERAIS9. e) Sim 
Campânulas superiores de extração nos dois fornos e túnel de arrefecimento de lingoteiras 

fechado e com sistema de extração.

9. f) Sim 
Campânulas superiores de extração nos dois fornos fazem efeito "doghouse" para as emissões 

difusas.

9. g) Não aplicável Rever: descrever motivo(s) de não aplicabilidade

9. h) Não aplicável Rever: descrever motivo(s) de não aplicabilidade

9. i) Sim Filtros de mangas para fornos e cadinhos.

MTD 10. Sim As fontes fixas de emissão são monitorizadas duas vezes por ano.

MTD 11.

11. a) A avaliar

Não aplicável. Âmbito PCIP: produção de metais não ferrosos (chumbo) a partir de matérias-

primas secundárias (baterias usadas) por processo químico e valorização de resíduos

Rever: O capítulo 5 do BREF NFM identifica a presença de emissoes de mercúrio para o ar e 

para a água no processo de produção de chumbo a partir de baterias.

11. b) A avaliar

Não aplicável. Âmbito PCIP: produção de metais não ferrosos (chumbo) a partir de matérias-

primas secundárias (baterias usadas) por processo químico e valorização de resíduos

Rever: O capítulo 5 do BREF NFM identifica a presença de emissoes de mercúrio para o ar e 

para a água no processo de produção de chumbo a partir de baterias.

MTD 12. Não

No processo existente não é possível implementar esta medida. 

Rever: descrever motivo(s) de não aplicabilidade, tomando em particular consideração o critério 

de aplicabilidade associado "Aplicável apenas a instalações de produção de …, chumbo, …"

MTD 13.

13. a) Sim Sistema de Oxi-gás implementado nos dois fornos.

13. b) Não aplicável Rever: descrever motivo(s) de não aplicabilidade

13. c) Não aplicável Rever: descrever motivo(s) de não aplicabilidade

MTD 14.

14. a) Sim Monitorização de volumes de água do furo utilizada e de água tratada descarregada

 14. b) Sim
Água utlizada no processo (lavagens, arrefecimentos, etc.) é toda encaminhada para tratamento 

e posterior reutilização

14. c) Sim Efluente do Lavador de gases (fonte fixa número 4) é tratado e reutilizado.

14. d) Não aplicável Rever: descrever motivo(s) de não aplicabilidade

14. e) Sim
As águas, quer do processo quer pluviais, presentes nas superfícies impermeabilizadas das 

instalações são encaminhadas para tratamento e posterior reutilização.

14. f) Sim Toda a água é tratada e reutilizada.

14. g) Sim A água tratada na ETARI tem como principal destino a reutilização interna

MTD 15. Não

Águas da chuva e as águas recolhidas nas áreas impermeáveis são em conjunto encaminhadas 

para tratamento, de forma a minimizar a eventual saída de contaminantes (nomeadamente 

chumbo) para fora da instalação

MTD 16. Sim ETARI contempla este sistema de tratamento.

MTD 17.

17. a) Sim ETARI contempla este sistema de tratamento.

17. b) Sim ETARI contempla este sistema de tratamento.

17. c) Não

A aplicação de um sistema de filtração convencional como etapa de afinação do efluente final 

tratado da ETARI não revela qualquer vantagem técnica nem mais-valia. Tendo em conta que o 

teor de sólidos após a linha de tratamento é mínimo e encontra-se sempre abaixo do valor limite 

de emissão estipulado pela legislação nacional. Não existem deste modo, no efluente final 

tratado, sólidos em presença que justifiquem a instalação de um sistema de filtração 

convencional de forma a obter melhores valores de sulfatos ou cádmio no efluente final tratado.

17. d) Não

A flotação é uma técnica alternativa à sedimentação (que é usada na ETARI) no entanto, tal 

técnica não apresenta qualquer vantagem técnica ou económica face à utilizada atualmente, 

dado que no tratamento com precipitação química usando cal hidratada, os flocos formados 

apresentam um elevado densidade, o que faz com que seja muito mais vantajoso usar uma 

solução de decantação ao invés de flotação. A flotação é normalmente uma solução mais 

vantajosa para tratar águas residuais industriais com uma componente considerável de óleos e 

gorduras (o que favorece a remoção destes poluentes agregados com os flocos resultantes do 

tratamento físico-químico), o que não é o caso da ETR II.

17. e) Não

A aplicação desta tecnologia na linha de tratamento da ETARI da ETR II seria de um risco 

considerável pois, se é verdade que poderia clarificar ainda mais o efluente final removendo os 

restantes SST existentes o seu peso seria diminuto, não fazendo grande diferença na quantidade 

de contaminantes existentes, visto que após a decantação os SST já se encontram baixos e os 

restantes contaminantes existentes ainda se encontram dissolvidos. Além do mais, tendo em 

conta o sistema de tratamento físico-químico que está instalado na ETARI, o efluente final tratado 

produzido apresenta uma dureza extremamente elevada o que faz com que haja incrustações 

calcárias nas tubagens e tanques a montante do tratamento. Assim sendo, a instalação de um 

sistema de membranas poderia levantar grandes problemas operacionais com recorrentes 

encravamentos dos poros das membranas de ultrafiltração, o que coloca em causa a aplicação 

de uma tecnologia cujo custo de investimento é extremamente elevado e a sua operação seria 

extremamente difícil de manter sem problemas de maior.

Sedimentação

Filtração

Flotação

Ultrafiltração

 A fim de reduzir as emissões para a água, a MTD consiste no tratamento dos derrames provenientes da armazenagem de líquidos e das águas residuais resultantes da produção de metais não 

ferrosos, nomeadamente da fase de lavagem do processo de forno Waelz e na remoção dos metais e dos sulfatos, utilizando uma combinação das técnicas a seguir indicadas. (Consultar NEA 

às MTD no BREF)

Reutilização de água tratada proveniente do sistema de tratamento de águas residuais

Precipitação química

1.1.7.   Emissões de dióxido de enxofre

1.1.8.   Emissões de NOx

A fim de reduzir as emissões de mercúrio para a atmosfera (exceto as que são encaminhadas para unidades de produção de ácido sulfúrico) de um processo pirometalúrgico, a MTD consiste 

em utilizar uma das técnicas a seguir indicadas, ou ambas. (Consultar VEA às MTD no BREF)

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de NOX proveniente de processos pirometalúrgicos, constitui MTD utilizar uma das técnicas a seguir indicadas.

Utilização de matérias-primas com baixo teor de mercúrio, nomeadamente através da cooperação dos fornecedores, a fim de eliminar o mercúrio das matérias secundárias.

Utilização de adsorventes (p. ex., carvão ativado, selénio), juntamente com a filtração das poeiras.

Utilização de queimadores oxi-combustível

Utilização de um sistema de refrigeração em circuito fechado

A fim de prevenir a contaminação das águas e reduzir as emissões para a água, constitui MTD separar as correntes de águas residuais não contaminadas das correntes de águas residuais que 

necessitam de tratamento.

Constitui MTD utilizar a norma ISO 5667 para a amostragem e a monitorização das emissões para a água, no ponto em que as emissões saem da instalação, pelo menos, uma vez por mês (15) e 

em conformidade com as normas EN. Na falta destas, a MTD consiste em utilizar normas ISO, normas nacionais ou outras normas internacionais que garantam a obtenção de dados de 

qualidade científica equivalente.

Medição da quantidade de água utilizada e da quantidade de águas residuais descarregadas

Reutilização das águas residuais provenientes de operações de limpeza (nomeadamente da lavagem dos ânodos e dos cátodos) e dos derrames nos mesmos processos

Reutilização das correntes de ácidos fracos produzidos nos precipitadores eletrostáticos por via húmida e lavadores de gases por via húmida

Reutilização das águas residuais provenientes da granulação de escórias

Reutilização de águas de escoamento superficial

A fim de evitar ou reduzir a produção de águas residuais, constitui MTD utilizar uma das técnicas a seguir indicadas ou uma combinação das mesmas.

1.1.6.   Emissões de mercúrio

Para reduzir as emissões de SO2 dos efluentes gasosos com um elevado teor deste poluente e evitar a produção de resíduos provenientes do sistema de tratamento dos efluentes gasosos, 

constitui MTD a recuperação de enxofre através da produção de ácido sulfúrico ou de SO2 líquido.

Utilização de queimadores com baixas emissões de NOX

Recirculação dos efluentes gasosos (reenvio ao queimador para reduzir a temperatura da chama), no caso da utilização de queimadores oxi-combustível

1.1.9.   Emissões para a água, incluindo a sua monitorização

Otimização do desenho e do funcionamento dos sistemas de encapsulamento e de condutas, com vista à captura dos fumos provenientes da abertura para alimentação das matérias-primas, da abertura 

para o vazamento de metal quente, mate ou escórias, e das transferências dos canais de fundição cobertos vazamento

Confinamento de fornos/reatores do tipo «house-in-house » (duplo encapsulamento) ou «doghouse » (encapsulagem), para as operações de carga e de abertura para vazamento

Otimização do fluxo de gases de exaustão do forno com base em estudos de dinâmica de fluidos computorizados e de marcadores

Recurso a sistemas de carga adequados em fornos semifechados para introduzir pequenas quantidades de matérias-primas

Tratamento das emissões captadas num sistema adequado

1.1.5.   Controlo das emissões para a atmosfera

A MTD consiste em monitorizar as emissões das chaminés para a atmosfera, no mínimo, com a frequência abaixo indicada, em conformidade com as normas EN. Na falta destas, a MTD 

consiste em utilizar normas ISO, normas nacionais ou outras normas internacionais que garantam a obtenção de dados de qualidade científica equivalente.
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ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS - Conclusões MTD

BREF - Indústrias de metais não ferrosos (NFM) | Data de adoção: 06/2016 | Versão: 06.10.2017

Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta à Decisão de Execução (UE) 2016/1032.

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

1.1.   CONCLUSÕES MTD GERAIS

17. f) Não

A filtração com carvão ativado é uma tecnologia extremamente eficaz na remoção de compostos 

orgânicos que pode ser instalado como tratamento terciário ou de afinação após as linhas de 

tratamento convencionais para a remoção de compostos aromáticos, pesticidas, hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos, cor, odor, etc. A remoção de metais ou sulfatos possui uma eficiência 

extremamente reduzida com esta tecnologia sendo que, qualquer remoção que se verifique será 

sempre vestigial e mais em função da porosidade do carvão que atua como meio filtrante, do que 

por absorção propriamente dita. Não sendo uma tecnologia eficaz e aceite na remoção de 

sulfatos e metais não foi considerada a sua aplicação face aos elevados custos de investimento e 

manutenção versus benefício na remoção de poluentes.

17. g) Não

A sua aplicação como etapa final de tratamento na linha atual da ETARI é possível, no entanto 

não é uma solução ideal face à elevada dureza do efluente final tratado da ETARI o que levaria a 

uma taxa de rejeição superior a 50%, tal facto levaria a ter um corrente efetivamente bem tratada 

e outra com o dobro da concentração, o que em vez de reduzir o problema apenas o agravaria 

ainda mais criando um rejeitado com cerca de metade do caudal tratado na ETAR, o que levaria 

a um enorme desperdício de água e aumento considerável de custos. É necessário ter em 

atenção que o principal objecivo é a reutilização total do efluente final tratado da ETARI, 

fechando ao máximo o ciclo de água dentro da sua unidade fabril, pelo que não faz sentido dar 

um tratamento tão avançado e excessivamente caro a uma água que será posteriormente usada 

como água para arrefecimento, lavagens de pavimentos e plástico, etc. A osmose inversa é uma 

tecnologia usada para funções extremamente especificas na indústria de produção de água 

ultrapuras para utilização posterior e não para tratar afluentes para descarga em meio hídrico ou 

utilizações com poucas requisitos industriais, como é a refrigeração das lingoteiras. Não faz 

qualquer sentido técnico ou económico aplicar tal tecnologia no caso específico da ETR III, tendo 

por base o uso final a dar à água tratada pela ETARI e o investimento necessário.

MTD 18.

18. a) Não
Não implementado. Não justifica investimento tendo em conta resultados de monitorização de 

ruído ambiental

18. b) Não
Não implementado. Não justifica investimento tendo em conta resultados de monitorização de 

ruído ambiental

18. c) Sim
Implementado em ventiladores, máquina de partir baterias, moinho plástico, compressores e 

outros equipamentos de maior índice de vibração

18. d) Não
Não implementado. Não justifica investimento tendo em conta resultados de monitorização de 

ruído ambiental

18. e) Não
Não implementado. Não justifica investimento tendo em conta resultados de monitorização de 

ruído ambiental

MTD 19.

19. a) Sim
Eletrólito encaminhado para depósitos fechados. Lava gases instalado no processo de 

rompimento de baterias

19. b) Sim

Redução ao máximo de adição de água durante o processo da rotura das baterias de forma a 

minimizar reação desta com eletrólito e posterior libertação de odores (utilização de circuito 

fechado de eletrólito na máquina de partir; depósito de eletrólito reutilizado na máquina fechado; 

cobertura dos componentes da máquina de partir baterias; envio de excesso de eletrólito para 

depósitos finais em circuito fechado; recurso a lava-gases)

19. c) Sim

Redução ao máximo de adição de água durante o processo da rotura das baterias de forma a 

minimizar reação desta com eletrólito e posterior libertação de odores (utilização de circuito 

fechado de eletrólito na máquina de partir; depósito de eletrólito reutilizado na máquina fechado; 

cobertura dos componentes da máquina de partir baterias; envio de excesso de eletrólito para 

depósitos finais em circuito fechado; recurso a lava-gases)

19. d) A avaliar
Rever: No âmbito da avaliação a realizar ao abrigo das condições estabeelcidas no campo do 

TUA "Odores".

Não aplicável

Não aplicável

MTD 90.

90. a) Sim Sistema de transporte pneumático instalado.

90. b) Sim Campânulas dos fornos onde são processados os materiais pulverulentos.

90. c) Sim Mistura efetuada em local coberto, reservado a matérias primas. 

90. d) Não Investimento não planeado.

90. e) Não aplicável Rever: descrever motivo(s) de não aplicabilidade

MTD 91.

91. a) Sim Sistema pneumático de fumos instalado.

91. b) Sim Instalação de campânulas e tratamento da zona de rompimento de baterias (lava-gases)

MTD 92.

92. a) Sim Zona de entrada no forno possui campânula assim como a zona de carregamento do "charuto"

92. b) Sim Fornos rotativos fechados a funcionar em depressão

92. c) Sim Fornos rotativos fechados a funcionar em depressão

92. d) Sim Zona dos fornos com campânulas e extração de gases 

92. e) Sim Edificio possui portas e portões em todas as fachadas. 

92. f) Sim Fornos rotativos fechados, com campânulas e a funcionar em depressão

92. g) Sim Manutenção preventiva de acordo com a rota estabelecida.

92. h) Sim Processo de combustão controlada por controlador automático

92. i) Sim Zona dos fornos com campânulas e extração de gases 

Funcionamento do forno e encaminhamento dos gases sob pressão negativa, a uma taxa de extração dos gases suficiente para evitar a pressurização

Instalação de campânulas/encapsulamentos de captura nos pontos de carga e abertura para o vazamento

Confinamento do edifício

Cobertura completa da campânula com um sistema de extração do ar

Manutenção da selagem do forno

Manutenção da temperatura do forno ao nível mais baixo necessário

Colocação de campânulas no ponto de abertura para o vazamento e nas zonas de operação com panelas e extração de escórias, juntamente com um sistema de extração do ar

Utilização de transportadores ou sistemas pneumáticos confinados para transferir materiais pulverulentos

Confinamento dos equipamentos. Quando são utilizados materiais pulverulentos, as emissões são captadas e enviadas para um sistema de tratamento

Mistura das matérias-primas num local confinado

Sistemas de supressão de poeiras, como aspersão com água

Peletização das matérias-primas

Utilização de um sistema de carga encapsulado, com um dispositivo de extração do ar

Utilização de fornos selados ou confinados, com porta de fecho, para processos com alimentação e descarga descontínuas

Utilização de transportadores ou sistemas pneumáticos confinados para transferir materiais pulverulentos

A fim de evitar ou reduzir as emissões difusas da preparação (dosagem, mistura, loteamento, trituração, corte, triagem) dos materiais primários e secundários (com exceção das baterias), 

constitui MTD a utilização de uma das técnicas a seguir indicadas, ou de uma combinação das mesmas.

A fim de evitar ou reduzir as emissões difusas do pré-tratamento dos materiais (nomeadamente secagem, desmantelamento, sinterização, briquetagem, peletização e trituração, triagem e 

classificação de baterias) na produção de chumbo primário e de chumbo e/ou estanho secundário, constitui MTD a utilização de uma das técnicas a seguir indicadas, ou ambas.

Confinamento dos equipamentos. Se forem utilizados materiais pulverulentos, as emissões são captadas e enviadas para um sistema de tratamento

A fim de evitar ou reduzir as emissões difusas das operações de carga, fusão e abertura para o vazamento na produção de chumbo e/ou estanho e das operações de pré-remoção de cobre na 

produção de chumbo primário, constitui MTD utilizar uma combinação adequada das técnicas a seguir indicadas.

1.4.1.1.   Emissões difusas

1.4.   CONCLUSÕES MTD PARA A PRODUÇÃO DE CHUMBO E/OU ESTANHO

1.4.1.   Emissões para a atmosfera

1.3.   CONCLUSÕES MTD PARA A PRODUÇÃO DE ALUMÍNIO, INCLUIDO A PRODUÇÃO DE ALUMINA E ÂNODOS

Para reduzir as emissões de odores, constitui MTD utilizar uma das técnicas a seguir indicadas, ou uma combinação das mesmas.

1.1.11.   Odores

Armazenagem e manuseamento adequados das matérias-primas odoríferas

Alteração da frequência dos sons

Minimização do uso de materiais odoríferos

Conceção, funcionamento e manutenção cuidadosos dos equipamentos que possam gerar emissões de odores

Recurso a técnicas de pós-combustão ou filtração, incluindo biofiltros

1.2. CONCLUSÕES MTD PARA A PRODUÇÃO DE COBRE

Confinamento das instalações e componentes ruidosas com estruturas que absorvam o ruído

Utilização, nos equipamentos, de suportes e interconexões antivibração

Orientação das máquinas ruidosas

Filtração com carvão ativado

Osmose inversa

Para reduzir as emissões de ruído, constitui MTD utilizar uma das técnicas a seguir indicadas, ou uma combinação das mesmas.

1.1.10.   Ruído

Utilização de taludes que atuem como barreira à fonte de ruído;
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BREF - Indústrias de metais não ferrosos (NFM) | Data de adoção: 06/2016 | Versão: 06.10.2017

Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta à Decisão de Execução (UE) 2016/1032.

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

1.1.   CONCLUSÕES MTD GERAIS92. j) Não aplicável Rever: descrever motivo(s) de não aplicabilidade

92. k) Não aplicável Não é possível aplicar esta ação no processo em utilização.Utilização de encapsulamentos para as panelas de fundição, durante a abertura para o vazamento

Pré-tratamento das matérias-primas pulverulentas, nomeadamente por peletização
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BREF - Indústrias de metais não ferrosos (NFM) | Data de adoção: 06/2016 | Versão: 06.10.2017

Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta à Decisão de Execução (UE) 2016/1032.

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

1.1.   CONCLUSÕES MTD GERAIS92. l) Sim Zona dos fornos com campânulas e extração de gases 

MTD 93.

93. a) Sim Tampas nos cadinhos com extração ligada a sistema de tratamento

93. b) Sim Tampas nos cadinhos com extração ligada a sistema de tratamento

93. c) Sim Tampas nos cadinhos e no ponto de vazamento, com extração ligada a sistema de tratamento

93. d) Sim Temperatura monitorizada em contínuo

93. e) A avaliar
Medida em estudo para implementação. (Incluir calendarização e atualização do ponto de 

situação)

MTD 94. A avaliar

Não existe sistema de extração e tratamento associados a estes processos

Rever: Avaliar no âmbito da avaliação a realizar ao abrigo das condições estabeelcidas no 

campo do TUA "Ar - Emissões difusas".

MTD 95. A avaliar

Não aplicável.

Rever: Avaliar no âmbito da avaliação a realizar ao abrigo das condições estabeelcidas no 

campo do TUA "Ar - Emissões difusas".

MTD 96. Sim Filtros de mangas utilizados nas três fontes de emissão

MTD 97. Sim Filtros de mangas utilizados nas três fontes de emissão

97. a) Sim Processo controlado por forma a obter poupança energética.

97. b) Não aplicável Rever: descrever motivo(s) de não aplicabilidade

MTD 98.

98. a) Sim Aplicado

98. b) Sim Aplicado através duma primeira fase de queima de orgânicos em atmosfera oxidante.

98. c) Não aplicável
Queimadores oxy-gás

Rever: descrever motivo(s) de não aplicabilidade

MTD 99.

99. a) Sim Aplicado

99. b) Não aplicável

Não aplicável

Rever: Incluir motivo da não aplicabilidade devidamente fundamentado com base nos capítulos 

relevantes do BREF NFM (documento integral)

99. c) Não Não implementadas medidas adicionais tendo em conta histórico de resultados de medições

99. d) Não aplicável

Não aplicável

Rever: Incluir motivo da não aplicabilidade devidamente fundamentado com base nos capítulos 

relevantes do BREF NFM (documento integral)

99. e) Não Não implementadas medidas adicionais tendo em conta histórico de resultados de medições

99. f) Não Não implementadas medidas adicionais tendo em conta histórico de resultados de medições

99. g) Sim Apenas sistema de filtração.

99. h) Sim Implementado para os dois fornos.

99. i) Sim Queimador oxi-gás

99. j) Sim Queimador oxi-gás

MTD 100.

100. a) A implementar

Não aplicável

Rever: tomando em consideração que o BREF NFM refere aplicabilidade geral. Considerar a 

implementação nos termos da descrição da técnica 5.3.2.5.

100. b) A implementar
Não aplicado. Valores de monitorização de SO2 não justificam aplicação

Ver condição do TUA no campo Emissões para o ar

100. c) A implementar
Não aplicado. Valores de monitorização de SO2 não justificam aplicação

Ver condição do TUA no campo Emissões para o ar

100. d) Sim

Adição de ferro para promover a produção de sulfato de ferro

Rever: esclarecer acerca da introdução de carbonato de sódio nos fornos de fusão - ver 

descrição MTD 100d, tomando em consideração que a técnica refere introdução de ferro e 

carbonato de sódio, e não apenas ferro.

Se necessário considerar a  introduçãoe carbonato de sódio nos fornos de fusão.

MTD 101. Sim

Todas as áreas de armazenamento de resíduos é devidamente impermeabilizada, sendo o piso 

das tulhas de armazenamento de baterias construído com betão próprio resistente ao ácido. Área 

da máquina de partir baterias também equipada com piso especial anti-ácido.

MTD 102. Não aplicável Não aplicável. Sistema de tratamento implementado

MTD 103. Sim ETARI preparada para tratamento deste tipo de afluente

A fim de evitar a produção de águas residuais provenientes do processo de lixiviação alcalina, constitui MTD a reutilização das águas resultantes da cristalização do sulfato de sódio da 

solução salina de álcali.

1.4.4.   Resíduos

A fim de reduzir as emissões para a água provenientes da preparação de baterias quando os vapores ácidos são encaminhados para a estação de tratamento de águas residuais, a MTD 

consiste em fazer funcionar a estação de tratamento de forma adequada, para eliminar os poluentes contidos nesta corrente.

Lavagem de gases por via seca ou semisseca

A fim de evitar que as operações de armazenagem, trituração, triagem e classificação de baterias contaminem o solo e as águas subterrâneas, a MTD consiste em utilizar um pavimento à prova 

de ácidos e um sistema de recolha de derrames ácidos.

1.4.2.   Proteção do solo e das águas subterrâneas

1.4.3.   Produção e tratamento de águas residuais

Utilização de um sistema eficiente de recolha de partículas

Recurso à injeção de oxigénio na zona superior do forno

Otimização das condições de combustão, com vista a reduzir as emissões de compostos orgânicos

Utilização de um lavador de gases por via húmida

Fixação do enxofre na fase de fusão

A fim de evitar ou reduzir as emissões para a atmosfera de SO2 (exceto as que são encaminhadas para unidades de produção de ácido sulfúrico ou de SO2 líquido) provenientes da carga, da 

fusão e da abertura para o vazamento, na produção primária e secundária de chumbo e/ou estanho, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas a seguir indicadas, ou uma combinação das 

mesmas. (Consultar NEA às MTD no BREF)

1.4.1.4.   Emissões de dióxido de enxofre

Lixiviação alcalina das matérias-primas que contêm enxofre na forma de sulfatos

Evitar sistemas de exaustão com acumulação de poeiras apreciável, para temperaturas > 250 °C

Têmpera rápida

Injeção de um agente de adsorção juntamente com um sistema eficiente de recolha de partículas

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de PCDD/F provenientes da fusão de matérias-primas secundárias de chumbo e/ou estanho, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas a seguir 

indicadas, ou uma combinação das mesmas. (Consultar NEA às MTD no BREF)

Utilização, em fornos semifechados, de sistemas de carga que permitam a introdução de pequenas porções de matérias-primas

Utilização de um sistema interno de queimadores nos fornos de fusão

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de compostos orgânicos provenientes de processos de secagem de matérias-primas e de fundição, na produção secundária de chumbo e/ou 

estanho, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas a seguir indicadas, ou uma combinação das mesmas. (Consultar NEA às MTD no BREF)

Seleção e alimentação das matérias-primas de acordo com o tipo de forno e as técnicas de tratamento das emissões utilizadas

Otimização das condições de combustão, com vista a reduzir as emissões de compostos orgânicos

Pós-queima ou oxidação térmica regenerativa

Seleção e alimentação das matérias-primas de acordo com o tipo de forno e as técnicas de tratamento das emissões utilizadas

Pós-queima ou oxidação térmica regenerativa

1.4.1.3.   Emissões de compostos orgânicos

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de partículas e de partículas metálicas provenientes da preparação de baterias (trituração, triagem e classificação), a MTD consiste na utilização 

de um filtro de mangas. (Consultar NEA às MTD no BREF)

1.4.1.2.   Emissões canalizadas de partículas

Colocação de uma campânula sobre o forno de cadinho ou a cuba, juntamente com um sistema de extração do ar

Utilização de um sistema de extração do ar, ligado a um sistema de filtração, nas zonas de carga e abertura para o vazamento

A fim de evitar ou reduzir as emissões difusas da refundição, refinação e fundição na produção primária e secundária de chumbo e/ou estanho, a MTD consiste em utilizar uma combinação das 

técnicas a seguir indicadas.

Instalação de campânulas com sistemas de extração de ar nos canais de fundição e nos pontos de abertura para o vazamento

Controlo da temperatura do material fundido

Utilização de escumadores mecânicos fechados para a remoção de resíduos/escórias pulverulentos

Utilização de tampas nas cubas durante as reações de refinação e a adição de produtos químicos

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de partículas e de partículas metálicas provenientes da refundição, refinação e fundição na produção primária e secundária de chumbo e/ou 

estanho, a MTD consiste em utilizar as técnicas a seguir indicadas. (Consultar NEA às MTD no BREF)

Para processos pirometalúrgicos: manutenção da temperatura do banho de fusão a um nível tão baixo quanto possível, de acordo com a fase do processo, juntamente com a utilização de um filtro de 

mangas

Para processos hidrometalúrgicos: utilização de um lavador de gases por via húmida

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de partículas e de partículas metálicas provenientes de preparação das matérias-primas (receção, armazenagem, manuseamento, dosagem, 

mistura, loteamento, trituração, secagem, corte e triagem) na produção primária e secundária de chumbo e/ou estanho, a MTD consiste na utilização de um filtro de mangas. (Consultar NEA às 

MTD no BREF)

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de partículas e de partículas metálicas (exceto as que são encaminhadas para unidades de produção de ácido sulfúrico ou de SO2 líquido) 

provenientes da carga, da fusão e da abertura para o vazamento, na produção primária e secundária de chumbo e/ou estanho, constitui MTD a utilização de um filtro de mangas. (Consultar NEA 

às MTD no BREF)
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ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS - Conclusões MTD

BREF - Indústrias de metais não ferrosos (NFM) | Data de adoção: 06/2016 | Versão: 06.10.2017

Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta à Decisão de Execução (UE) 2016/1032.

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

1.1.   CONCLUSÕES MTD GERAIS

MTD 104.

104. a) Não aplicável
Aplicável à produção de chumbo primário. A ETR II desenvolve a atividade de produção de 

chumbo secundário.

104. b) Não Aplicável
Aplicável à produção de chumbo primário. A ETR II desenvolve a atividade de produção de 

chumbo secundário.

104. c) Não Aplicável
Aplicável à produção de chumbo primário. A ETR II desenvolve a atividade de produção de 

chumbo secundário.

104. d) Não aplicável
Aplicável à produção de chumbo primário. A ETR II desenvolve a atividade de produção de 

chumbo secundário.

104. e) Não aplicável
Aplicável à produção de chumbo primário. A ETR II desenvolve a atividade de produção de 

chumbo secundário.

MTD 105. Sim
É feita a separa dos plásticos PP e PE. O PP tem atualmente atribuição da certificação FER. O 

PE atualmente é encaminhado para eliminação

MTD 106. A avaliar O ácido sulfúrico é utilizado como componente liquida no processo da Máquina de Partir Baterias. 

106. a) A avaliar
A avaliar: ver condição do TUA no campo Medidas/Condições a cumprir relativamente aos 

resíduos gerados na atividade

106. b) A avaliar
A avaliar: ver condição do TUA no campo Medidas/Condições a cumprir relativamente aos 

resíduos gerados na atividade

106. c) A avaliar
A avaliar: ver condição do TUA no campo Medidas/Condições a cumprir relativamente aos 

resíduos gerados na atividade

106. d) A avaliar
A avaliar: ver condição do TUA no campo Medidas/Condições a cumprir relativamente aos 

resíduos gerados na atividade

106. e) A avaliar
A avaliar: ver condição do TUA no campo Medidas/Condições a cumprir relativamente aos 

resíduos gerados na atividade

MTD 107.

107. a) Sim

Os resíduos de limpeza (remoção da nata) dos lingotes é retornado ao processo de fundição. 

Rever: acrescentar outros resíduos com origem no processo produtivo que sejam reutilizados no 

processo de fundição.

107. b) A avaliar

Os resíduos contaminados com chumbo e que não têm aproveitamento no processo são 

enviados para deposição em aterro de resíduos industriais perigosos.

A avaliar: De forma a reduzir as quantidades de resíduos do proceso produtivo enviados para 

eliminação, avaliar as soluções alternativas disponíveis que permitam a reciclagem destes 

resíduos.

107. c) A avaliar

Até ao momento não é possível garantir uma utilização segura dos resíduos contaminados com 

chumbo. 

A avaliar: ver condição do TUA no campo Medidas/Condições a cumprir relativamente aos 

resíduos gerados na atividade

Não Aplicável

Não Aplicável

Não Aplicável

Não Aplicável

Não Aplicável1.9.   CONCLUSÕES MTD PARA A PRODUÇÃO DE CARBONO E/OU GRAFITE

1.8.   CONCLUSÕES MTD PARA A PRODUÇÃO DE NÍQUEL E/OU COBALTO

1.7.   CONCLUSÕES MTD PARA A PRODUÇÃO DE FERROLIGAS

1.6.   CONCLUSÕES MTD PARA A PRODUÇÃO DE METAIS PRECIOSOS

1.5.   CONCLUSÕES MTD PARA A PRODUÇÃO DE ZINCO E/OU CÁDMIO

Reutilização dos resíduos no processo de fundição, com vista à recuperação de chumbo e de outros metais

Tratamento dos resíduos em instalações específicas de valorização de materiais

Tratamento dos resíduos de modo a que possam ser utilizados para outras aplicações

A fim de reduzir as quantidades de resíduos da produção secundária de chumbo e/ou estanho enviados para eliminação, a MTD consiste em organizar as operações no local de modo a facilitar 

a reutilização dos resíduos dos processos ou, caso tal não seja viável, a encaminhá-los para reciclagem, nomeadamente por uma das técnicas a seguir indicadas, ou por uma combinação das 

mesmas.

Regeneração do ácido por craqueamento

Produção de gesso

Produção de sulfato de sódio

Reutilização como matéria-prima numa fábrica de produtos químicos

A fim de reutilizar ou recuperar o ácido sulfúrico recolhido no processo de recuperação de baterias, a MTD consiste em organizar as operações no local de modo a facilitar a sua reutilização ou 

reciclagem, internas ou externas, nomeadamente por recurso a uma das técnicas a seguir indicadas, ou a uma combinação das mesmas.

A fim de permitir a recuperação do polipropileno e do polietileno contidos nas baterias de chumbo, a MTD consiste em separá-los das baterias antes da fusão.

A fim de reduzir as quantidades de resíduos da produção de chumbo primário enviados para eliminação, a MTD consiste em organizar as operações no local de modo a facilitar a reutilização 

dos resíduos gerados nos processos ou, caso tal não seja viável, encaminhá-los para reciclagem, nomeadamente por uma das técnicas a seguir indicadas, ou por uma combinação das 

mesmas.

Reutilização das partículas captadas no sistema de retenção de partículas no processo de produção de chumbo

Recuperação de Se e Te presentes nas partículas/lamas captadas nos sistemas de tratamento de gases por via húmida ou por via seca

Adição de materiais de fluxo que tornam as escórias mais adequadas para utilização no exterior

Reutilização como agente decapante

Recuperação de Ag, Au, Bi, Sb e Cu na refinação de escórias

Recuperação dos metais retidos nas lamas de tratamento das águas residuais
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Passivo Ambiental 

 

Dos elementos adicionais remetidos: 

1. Avaliação da permeabilidade do nível argiloso identificado a 8-10 metros de profundidade, de 

modo a determinar com rigor a existência de um substrato impermeável e excluir a instalação de 

uma barreira de fundo; 

2. Avaliação do impacte da instalação das barreiras verticais no fluxo subterrâneo e eventual 

afetação das captações de água subterrânea utilizadas pelos estabelecimentos industriais 

localizados na envolvente, atendendo à sua profundidade; 

3. Instalação dos piezómetros previstos no relatório de maio de 2012 (estudo de alternativas de 

remediação e gestão de risco) e nova análise da qualidade da água; 

4. Amostragem e análise da qualidade da água captada no furo da Exide Technologies Recycling II, 

de modo averiguar a existência de migração da contaminação em profundidade. 

 

Considera-se que: 

5. A campanha de amostragem a realizar nos piezómetros deverá incluir nova análise da água do 

furo de modo a avaliar a persistência das substâncias detetadas, nomeadamente Bário e Zinco. 

6. Os resultados obtidos às análises realizadas às águas devem ser comparados com os limiares e 

normas de qualidade apresentados nos Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH). No 

caso das substâncias para as quais ainda não foram definidos esses limiares e normas de 

qualidade, devem ser utilizados os valores de referência definidos no anexo I do Decreto-Lei n.º 

236/98, de 1 de agosto, e os valores paramétricos estabelecidos no anexo I do Decreto-Lei n.º 

306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, e pelo Decreto-

Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro. Para o parâmetro TPH C10-C40, deve ser considerada a 

norma de qualidade ambiental estabelecida para as águas superficiais no Decreto-Lei n.º 

218/2015, de 7 de outubro, adotada para as águas subterrâneas (10 μg/l); 

7. Deve garantir-se que o limite de quantificação dos métodos analíticos é inferior aos valores de 

referência acima mencionados; 

8. Não obstante ter sido ampliada a rede de amostragem, que permitiu a caracterização da qualidade 

da água na área em estudo e a identificação das substâncias contaminantes, face aos valores de 

referência nacionais, não foi apresentada informação suficiente e adequada acerca da 

determinação da permeabilidade do nível argiloso e da avaliação do impacte da instalação das 

barreiras verticais, que permita concluir acerca da possibilidade de implementar a solução de 

remediação proposta. No que respeita concretamente a estas duas questões, considera-se que: 

 A permeabilidade do nível argiloso que se pretende considerar como substrato 

impermeável deve ser determinada com rigor, atendendo a que se pretende excluir a 

instalação de uma barreira de fundo, não devendo ser utilizados valores estimados para o 

desenvolvimento do projeto; 

 Na envolvente da área de estudo existem várias captações de água subterrânea pouco 

profundas, sendo necessário avaliar de forma adequada qual a influência da instalação 

das barreiras verticais no escoamento subterrâneo e na afetação destas utilizações. 

Esclarece-se ainda que a identificação de captações existentes não é realizada com base 
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na Carta Militar à escala 1:25.000, mas sim através de consulta à APA/ARH (entidade 

licenciadora das utilizações dos recursos hídricos) e de recolha de informação de campo.  

Assim, atendendo à complexidade da intervenção e aos potenciais efeitos no fluxo subterrâneo e 

em captações de água localizadas na envolvente, considera-se que a proposta de remediação 

deve ser devidamente fundamentada, com base em informação recolhida no local, de modo a ser 

possível avaliar de forma adequada se existem condições do ponto de vista geológico e 

hidrogeológico para adotar a solução de confinamento proposta. Neste sentido, e reiterando o 

solicitado anteriormente, revela-se fundamental a elaboração de um projeto que dê resposta às 

questões já identificadas, desenvolvido com base no modelo geológico da zona em estudo, 

elaborado a partir das sondagens executadas, e tendo em conta as áreas onde é detetada 

contaminação. Este estudo deve demonstrar claramente a existência do nível argiloso 

considerado impermeável e a sua profundidade e espessura em toda a área a remediar, com 

recurso a representação gráfica, e incluir a descrição pormenorizada da operação, com 

identificação dos locais previstos para a instalação das barreiras verticais e respetivas 

características. 



AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA

CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA
Emitida nos termos do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio

 
   1 - Identificação da Utilização 

  
   2 - Identificação do Titular 

  
   3 - Localização da Utilização (Sistema de referência PT-TM06-ETRS89) 

  
   4 - Caracterização da Utilização 

 Número:  2012.001449.000.T.A.CA.SUB

 Data de emissão:  2012-08-27

 Data de validade:  Ilimitado

 Nome:  EXIDE TECHNOLOGIES RECYCLING II, LDA

 NIF:  501349545

 Morada:  ESTRADA NACIONAL Nº 3, KM 6, VILA NOVA DA RAINHA

 Código postal:  2050-306 AZAMBUJA

 M (m):  -67811

 P (m):  -68290

 Distrito:  LISBOA

 Concelho:  AZAMBUJA

 Freguesia:  VILA NOVA DA RAINHA

 Massa de Água:  PT05TEJ1029

 Designação ou local:  AC1-EN3, KM6

 Domínio:  PRIVADO

 Tipo de captação:  FURO VERTICAL

 Uso:  PARTICULAR

 Função:  PRINCIPAL

 Método de perfuração:  ROTARY COM CIRCULAÇÃO DIRECTA

 Profundidade máxima (m):  100

 Diâmetro máximo (mm):  180

 Cimentação anular (m):  10.0

 Diâmetro da coluna (mm):  140

 Tipo de equipamento de extracção:  ELÉCTRICO
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   5 - Finalidades 

  
   6 - Condições gerais 

 Potência do equipamento de

extracção (cv):

 5.4

 Caudal exploração equipamento de

extracção (l/s):

 2.0

 Profundidade de instalação

equipamento de extracção (m):

 100.0

 Volume máximo anual (m³):  8400.0

 Volume médio anual (m³):  700

 Volume máximo mensal para o mês

de maior consumo (m³):

 850

 N.º meses/ano:  12

 Alvará:  _NA

 Empresa de sondagem:  NÃO APLICÁVEL

 Consumo humano  0  NÃO

 Abastecimento público  0  NÃO

 Actividade industrial  7500.0  SIM

 Actividade recreativa ou de lazer  0  NÃO

 Abeberamento animal  0  NÃO

 Rega  900.0  SIM

 Outros  0  NÃO

 1º  Este título será exclusivamente utilizado para a captação de águas subterrâneas para as finalidades aprovadas,

no local e nas condições indicadas, fim que não pode ser alterado sem prévia autorização da ARH do Tejo.

 2º  O titular obriga-se a cumprir o disposto no presente título, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na

parte em que lhe for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as disposições legais se harmonizem ou

não com os direitos e obrigações que ao presente título sejam aplicáveis, bem como a munir-se de quaisquer

outras licenças exigíveis por outras entidades.

 3º  O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e

conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das actividades complementares

que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.

 4º  O titular obriga-se a respeitar outras utilizações dos recursos hídricos devidamente tituladas, bem como

quaisquer restrições de utilização local.

 5º  O titular obriga-se a informar a ARH do Tejo, no prazo máximo de vinte e quatro horas, de qualquer acidente ou

anomalia que afecte o estado das águas ou o cumprimento das condições indicadas neste título.

 6º  Para efeitos de fiscalização ou inspecção, o titular obriga-se a facultar este título às entidades competentes,

bem como o acesso à área da utilização, construções e equipamentos associados.
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   7 - Condições específicas 

  
   8 - Outras condições

 7º  As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão deste título, ou as que resultarem de

reclamações justificadas, serão suportadas pelo titular.

 8º  Este título só poderá ser transmitido mediante autorização da ARH do Tejo, de acordo com o disposto no artigo

26.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio.

 9º  Este título pode ser revisto ou revogado nos casos previstos nos artigos 28.º, 29.º e 32.º do Decreto-Lei n.º

226-A/2007, de 31 de Maio.

 10º  Este título caduca nas condições previstas no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio.

 11º  Em caso de incumprimento do presente título, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º

226-A/2007, de 31 de Maio.

 12º  Este título não confere direitos contra concessões que vierem a efectuar-se nos termos da legislação vigente.

 13º  O titular obriga-se a implementar as medidas adequadas à protecção e manutenção da captação.

 14º  O titular obriga-se a delimitar e a sinalizar o local de modo a garantir a segurança de pessoas e bens.

 15º  O titular obriga-se a manter a obra e os equipamentos instalados em bom estado de conservação e limpeza.

 16º  Os poços ou furos de pesquisa e eventual captação de águas repuxantes serão, sempre que possível,

munidos de dispositivos que impeçam o desperdício da água.

 17º  Na tampa de protecção do furo ou poço, antes e depois de equipado, deve ser aberto um orifício de diâmetro

não inferior a vinte milímetros com ligação a um tubo piezométrico, obturado por um bujão, destinado a permitir a

introdução de aparelhos de medida dos níveis da água.

 18º  A ARH do Tejo reserva o direito de restringir excepcionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos,

por período a definir, em situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidentes.

 1º  O titular obriga-se à instalação de um sistema de medida que permita conhecer com rigor os  volumes totais de

água extraídos e a enviar os dados obtidos à ARH do Tejo, com o formato e periodicidade definidos no Anexo T01.

 2º  Na ausência de comunicação atempada das medições de auto-controlo previstas no presente título, a ARH do

Tejo procederá à determinação directa da matéria tributável da Taxa de Recursos Hídricos (TRH), em

conformidade com o artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de Junho.

 3º  Pela utilização dos recursos hídricos é devida a Taxa de Recursos Hídricos (TRH), conforme dispõe o número

2 do artigo 77.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, e nos termos definidos no Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11

de Junho.

 4º  Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

 5º  A falta de pagamento atempado da TRH 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.

 6º  O pagamento da taxa devida é efectuado até ao termo do mês de Fevereiro do ano seguinte àquele a que a

taxa respeite de acordo com o número 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de Junho e pode ser feito

de acordo com o previsto no número 4 do referido artigo.

ARH do Tejo

Administração da Região Hidrográfica do Tejo

Av. Almirante Gago Coutinho, nº. 30, 1049-066 Lisboa

tel: 21 843 00 00 fax: 21 847 35 71

e-mail: geral@arhtejo.pt
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   9 - Anexos 

  

 1º  Caso haja conflito com outros utilizadores do mesmo aquífero, com captações localizadas a uma distância

inferior a 100metros, a eventual utilização desta captação será condicionada aos resultados de um Estudo

Hidrogeológico, cuja realização ficará a cargo do utilizador.

 ANEXO T01 – AUTO-CONTROLO [REFERÊNCIA INTERNA: T01-R04-V01]

O Vice- Presidente do Conselho Diretivo da
APA I.P.

Manuel Lacerda

ARH do Tejo

Administração da Região Hidrográfica do Tejo

Av. Almirante Gago Coutinho, nº. 30, 1049-066 Lisboa

tel: 21 843 00 00 fax: 21 847 35 71

e-mail: geral@arhtejo.pt

www.arhtejo.pt
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Anexo T01 - Programa de auto-controlo

Número de identificação fiscal Número do título
[Preenchimento obrigatório]

Os dados referentes ao volume mensal captado deverão ser medidos e enviados à ARH do Tejo, I.P. com 

periodicidade trimestral, até ao dia 15 do mês seguinte ao trimestre em causa.

Mês e Ano (MM-AAAA) Volume extraído (m³) Observações* 

*Motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado

JNicolau
Realce



Processo n.º: 450.10.04.01.004415.2020.RH5A

Utilização n.º: L021204.2021.RH5A

Início: 2022/01/10

Validade: 2027/01/09

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais

Identificação

Código APA APA00016295

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 501349545

Nome/Denominação Social* Exide Technologies Recycling II, Lda.

Idioma Português

Morada* EN. 3, KM 6,5 - VILA NOVA DA RAINHA

Localidade* Azambuja

Código Postal 2050-306

Concelho* Azambuja

Telefones 263400067

Fax 263400069

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Caracterização do(s) tratamento(s)

Designação Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais

Nível de tratamento implementado Primário

Tipo de tratamento Fase líquida: Poço de bombagem com decantação em dois estágios, depósitos de
receção de efluente, tanque de homogeneização com adição controlada de cal
hidratada, reator físico-químico/tanque de coagulação com adição controlada de
coagulante e de floculante, decantador tronco-cónico, tanque de receção de água
proveniente do decantador e bombagem para os depósitos de armazenamento de
água. Fase sólida: Sistema de desidratação mecânica de lamas, através de dois
filtros prensa.

Caudal Máximo descarga 400.00 m3/dia

Nut III – Concelho – Freguesia Lezíria do Tejo / Azambuja / Vila Nova da Rainha

Longitude -8.918646

Latitude 39.050875

Ano de arranque 2005

Caracterização da rejeição

Origem das águas residuais

Industriais Processo de produção;Pluviais contaminadas
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Características do Afluente Bruto

Volume Máximo mensal 12166.7 (m3)

CBO5 (mg/L O2)

CQO 276.0 (mg/L O2)

N (mg/L N)

P (mg/L P)

Designação da rejeição EH1

Meio Recetor Ribeira/ribeiro

Margem Margem direita

Denominação do meio recetor Afluente do Rio Tejo

Sistema de Descarga Vala

Nut III – Concelho – Freguesia Lezíria do Tejo / Azambuja / Vila Nova da Rainha

Longitude -8.917278

Latitude 39.051488

Região Hidrográfica Tejo e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica Tejo

Sub-Bacia Hidrográfica PT05TEJ1029 :: Rio Tejo (HMWB - Jusante Bs. Castelo do Bode, Belver e Magos)

Tipo de massa de água RIO

Massa de água PT05TEJ1029 :: Rio Tejo (HMWB - Jusante Bs. Castelo do Bode, Belver e Magos)

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

Razoável

Condições Gerais

1ª A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando
autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia
autorização da Entidade Licenciadora.

2ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for
aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as
suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.

3ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de
Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O –
ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.

4ª A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.

5ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que
antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as
características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.

6ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho, na sua redação atual.

7ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.

8ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o
acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de
tratamento.

9ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas,
serão suportadas pelo seu titular.

10ª A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31
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de maio.

11ª A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora
atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.

12ª A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

13ª A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o
disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

14ª A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

15ª O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo
de 6 meses antes do seu termo.

16ª O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido
nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou
previstas para correção da situação.

17ª As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são
suportadas pelo utilizador.

18ª Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio.

19ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos
legalmente exigíveis.

Condições Específicas

1ª Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições
impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.

2ª Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de
descarga supra mencionada.

3ª O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista
a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de
água recetora.

4ª O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.

5ª A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo
efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no
local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam
ocorrer.

6ª O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.

7ª O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da
natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser
desenvolvidas no local.

8ª O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR,
incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação
do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades
Competentes.

9ª O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.

10ª O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação
deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de
acordo com o mencionado no Anexo.

11ª O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os
dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.

12ª O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte
das Entidades Competentes.

13ª As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do
meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.

14ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Outras Condições
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1ª No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou
prestada uma caução no valor de 20 000 € (vinte mil euros) a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo
e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta
o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e
tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis em
https://www.apambiente.pt/agua/formularios).

2ª O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora o registo dos caudais mensais relativos ao efluente rejeitado. Esta informação
deverá ser comunicada juntamente com o autocontrolo, via SILiAmb, na área de Autocontrolo.

3ª Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições
de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se
verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas.

4ª O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou
preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa, devendo, quando existem alterações ou a
introdução de novas substâncias enviar, semestralmente, à Entidade Licenciadora a respetiva atualização.

5ª O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já
autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à limpeza e remoção dos
sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens
maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).

Anexos

Localização e caracterização da obra

Condições de descarga das águas residuais em condições normais de funcionamento

As condições de descarga do efluente final, de acordo com o disposto na legislação aplicável, a respeitar pelo titular da licença
são as seguintes.

Parâmetro VLE Legislação aplicável

Mercúrio total (mg/L Hg) 0.02 (d)

pH (Escala de Sörensen) 6 a 9 (a)

Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) 40 (a)

Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) 150 (a)

Sólidos Suspensos Totais (mg/L) 60 (a)

Óleos Minerais (mg/L) 15 (a)

Ferro total (mg/L Fe) 2 (a)

Arsénio total (mg/L As) 0.05 (d)

Cádmio total (mg/L Cd) 0.1 (d)

Cobalto (mg/L Co) 0.1 (d)

Cobre total (mg/L Cu) 0.1 (d)

Níquel total (mg/L Ni) 0.1 (d)

Chumbo total (mg/L Pb) 0.3 (d)

Zinco (mg/L Zn) 0.6 (d)

Sulfatos (mg/L SO4) 2000 (a)

Legislação

(a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto (b) Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho (c) Época de estiagem: 1 de junho a
30 de setembro. No entanto, sempre que as condições meteorológicas o exigirem, poderá a mesma ser alterada após comunicação da
entidade licenciadora (d) BREF NFM, e tomando em consideração o desempenho ambiental da instalação.

Avaliação de conformidade (descrição dos critérios de avaliação)

De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. 

Autocontrolo
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Programa de autocontrolo a implementar

Observações

As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser
preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios
que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações
descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos
terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza.
Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao
mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
- A Frequência de amostragem encontra-se definida com periodicidade diária, no entanto, o titular apenas está obrigado a cumprir o
programa de monitorização nos dias em que ocorre rejeição para o meio recetor.
- A amostra "composta iv” deve produzir resultados representativos, devendo neste caso (aplicável a efluentes descontínuos perante o
BREF NFM) ser recolhida uma amostra composta proporcional ao tempo da descarga, desde que se demonstre que a estabilidade do
caudal é suficiente. Considera-se necessário que os boletins incluam a metodologia adotada na amostragem para evidenciar a
representatividade da amostra.
- As normas a utilizar, aplicável, aos parâmetros sujeitos a monitorização no âmbito do BREF NFM, quer para a amostragem, quer para
a monitorização, são as que se encontram identificadas no BREF NFM. Assim, para a amostragem deverá ser utilizada a norma ISO
5667 e para a monitorização deverão ser utilizadas as seguintes normas: Mercúrio (Hg) - EN ISO 17852 e EN ISO 12846; Ferro (Fe),
Arsénio (As), Cádmio (Cd), Cobre (Cu), Níquel (Ni), Chumbo (Pb), Zinco (Zn), Antimónio (Sb) e Estanho (Sn) - EN ISO 11885, EN ISO
15586 e EN ISO 17294-2; Sulfatos (SO42-) - EN ISO 10304-1.

Periodicidade de reporte:
Os resultados do programa de autocontrolo, bem como as cópias dos boletins analíticos deverão ser reportados à Entidade Licenciadora
com uma periodicidade mensal.

Descrição do equipamento de controlo instalado:

Amostrador automático e medidor/totalizador de caudal à saída da ETAR.

Local de
amostragem

Parâmetro Metodo analítico Frequência de
amostragem

Tipo de
amostragem

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

Diário Composta (iv)

Saída Carência Química de
Oxigénio (mg/L O2)

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

Diário Composta (iv)

Saída Carência Bioquímica de
Oxigénio (mg/L O2)

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

Diário Composta (iv)

Saída Sólidos Suspensos Totais
(mg/L)

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

Diário Composta (iv)

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

Diário Composta (iv)

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

Diário Composta (iv)

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

Diário Composta (iv)

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

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

Diário Pontual

Saída Sulfatos (mg/L SO4) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Diário Composta (iv)

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

Diário Composta (iv)

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

Diário Composta (iv)

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

Diário Composta (iv)

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

Diário Composta (iv)

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

Diário Composta (iv)

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

Diário Composta (iv)

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

Diário Composta (iv)

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

Diário Composta (iv)

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

Diário Composta (iv)

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

Administradora Regional da ARH Tejo e Oeste

Susana Cristina Fernandes
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Localização e caracterização da obra

Peças desenhadas com a localização da obra

7/7 -
L021204.2021.RH5A



Processo n.º: 450.10.04.01.013889.2017.RH5A

Utilização n.º: L011065.2017.RH5A

Início: 2017/08/04

Validade: 2027/08/03

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais

Identificação

Código APA APA00016295

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 501349545

Nome/Denominação Social* Exide Technologies Recycling II, Lda.

Idioma Português

Morada* EN. 3, KM 6,5 - VILA NOVA DA RAINHA

Localidade* Azambuja

Código Postal 2050-306

Concelho* Azambuja

Telefones 263400067

Fax 263400069

Caracterização do(s) tratamento(s)

Descrição da atividade Tratamento de Águas Resíduais Domésticas de uma Instalação de Produção de
Metais Não-Ferrosos e Valorização de Resíduos. Águas provenientes de Instalações
sanitárias e Sociais

Tipo de tratamento ETAR COMPACTA com POÇO ABSORVENTE

Nut III – Concelho – Freguesia Lezíria do Tejo / Azambuja / Vila Nova da Rainha

Longitude -8.91717

Latitude 39.05060

Caracterização da rejeição

Origem das águas residuais

Domésticas Instalações sociais

Designação do ponto de rejeição Sistema Autónomo Doméstico com poço absorvente

Meio Recetor Solo

Volume anual Descarregado (m3) 300.000

Sistema de Descarga Órgão de infiltração

Nut III – Concelho – Freguesia Lezíria do Tejo / Azambuja / Vila Nova da Rainha

Longitude -8.91717

Latitude 39.05060

Região Hidrográfica Tejo e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica Tejo
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Condições Gerais

1ª A rejeição de águas residuais domésticas será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não
estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, fim que não pode ser alterado sem prévia autorização da entidade
licenciadora.

2ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente licença sejam aplicáveis.

3ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, esta licença, bem como o
acesso à área, construções e equipamentos a ela associados.

4ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas,
serão suportadas pelo seu titular.

5ª A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio.

6ª A entidade licenciadora reserva o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos, por período a
definir, em situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidentes.

7ª A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

8ª A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o
disposto no artigo 27º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

9ª A licença caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

10ª O titular obriga-se a solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo, caso se mantenham as
condições que determinaram a sua atribuição.

11ª Esta licença não confere direitos contra concessões que vierem a efetuar-se nos termos da legislação vigente.

12ª O titular fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente que afete o estado
das águas.

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

14ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
Entidades.

Condições Específicas

1ª Qualquer alteração no funcionamento do sistema, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser
comunicada à entidade licenciadora no prazo de cinco dias.

2ª O titular obriga-se a assumir a responsabilidade pela eficiência do processo de tratamento e/ou procedimentos que adotar, com
vista a minimizar os efeitos decorrentes da descarga de efluentes, atendendo às necessidades de preservação do ambiente e de
defesa da saúde pública.

3ª O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.

4ª O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da
natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser
desenvolvidas no local.

5ª A descarga das águas residuais no solo não deve provocar alteração da qualidade das águas subterrâneas, ficando assim
condicionada à natureza do terreno de infiltração, às suas condições de permeabilidade e à altura do nível freático, bem como a
outros possíveis fatores decorrentes da necessidade de preservação do ambiente e de defesa da saúde pública, ficando a entidade
gestora do sistema responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção da situação.

6ª O sistema complementar de infiltração deve situar-se a uma distância mínima nunca inferior a 50 m de qualquer poço, furo, mina,
nascente ou similar, existente no local.

7ª O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.

8ª O titular obriga-se a efetuar, quando necessário, a limpeza dos órgãos de tratamento, devendo guardar os comprovativos da sua
realização, com indicação do destino final das lamas, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das entidades
competentes.

9ª O titular obriga-se a solicitar a ligação ao coletor municipal assim que a rede de saneamento exista e permita o encaminhamento
dos efluentes ao sistema público, desativando o sistema individual de tratamento, o qual deverá ser demolido ou entulhado, e
proceder à recuperação ambiental do local onde o mesmo se encontra atualmente instalado.

10ª O titular obriga-se a respeitar outras utilizações dos recursos hídricos devidamente tituladas, bem como quaisquer restrições de
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utilização local.

11ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

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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