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TUA
Título Único Ambiental
O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e
regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.
O presente TUA não habilita o seu titular à exploração da(s) operação(ões) de gestão de resíduos
(após a 1ª decisão de RGGR e de todos os regimes específicos).

DADOS GERAIS
Nº TUA

TUA20211021000399

REQUERENTE

Barbosa World Brass, S.A.

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

515557552

ESTABELECIMENTO

Barbosa World Brass, S.A.

LOCALIZAÇÃO

Rua de Sousanil, Canedo
24540 - Fundição de outros metais não ferrosos

CAE

46720 - Comércio por grosso de minérios e de metais
38321 - Valorização de resíduos metálicos
46771 - Comércio por grosso de sucatas e de desperdícios metálicos

CONTEÚDOS TUA
ENQUADRAMENTO

LOCALIZAÇÃO

EXPLORAÇÃO

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

ANEXOS TUA
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ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO
Data de
Emissão

Regime
Nº Processo

AIA

PCIP

REAR

PL20210128000181

PL20210303000432

PL20210303000432

Aplicáveis

X

X

X

Indicador de
enquadramento

Solicitados

Data de
Validade

X

-

-

-

X

Categoria 2.5 b)
do Anexo I do
REI - Fusão e
ligas de metais
não ferrosos,
incluindo
produtos de
valorização e
operação de
fundições de
materiais não
ferrosos.
Capacidade
instalada de
fusão (de
lingotes e
resíduos de
metais não
ferrosos): 191 t
/dia.

24-112021

01-052026

X

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

21-102021

-

Prorrogação
da validade

-

-

-

Sentido da
decisão

Eficácia

Entidade
Licencia
dora

Não

-

Comissã
o de
Coorden
ação e
Desenvo
lvimento
Regional
do Norte

Sim

Favorável
Condiciona
do

Agência
Portugu
esa do
Ambient
e

Favorável

Comissã
o de
Coorden
ação e
Desenvo
lvimento
Regional
do Norte

Sim

LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa
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LOC1.5 - Confrontações
Norte

Hermenegildo José Silva Tavares

Sul

Rua de Sousanil

Este

José Pinto

Oeste

Hermenegildo José Silva Tavares

LOC1.6 - Área do estabelecimento
Área impermeabilizada não coberta (m2)

5 000,00

Área coberta (m2)

11 360,00

Área total (m2)

17 700,00
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LOC1.7 - Localização

Espaços Residenciais de nível III. Estes espaços podem acolher ind
de acordo com o PDM

Localização

EXPLORAÇÃO

EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000008

O presente Título Único Ambiental (TUA) substitui na íntegra o TUA nº
TUA000000724052018A, e trata-se de um Aditamento.

-

-

T000009

Informar sobre a data de início de exploração da instalação (quando aplicável),
suspensão, reinício ou cessação da atividade [1] [2]. Apresentar evidência das
respetivas comunicações efetuadas à entidade coordenadora (EC) [1]. Para a
data de início/entrada em funcionamento de uma alteração aprovada, incluir
identificação da alteração subjacente (discriminando as diferentes fases de
implementação do projeto, se aplicável) [2].

Data de Início (incluindo a data de
entrada em funcionamento da
exploração após alteração(ões)
aprovada(s)): com uma antecedência
não inferior a 5 dias. Data de
suspensão ou reinício ou cessação:
no prazo máximo de 30 dias
contados da data do facto que lhes
deu origem.

[1] E-mail: IPPC@apambiente.pt e [2]
RAA

T000010

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

Período de Exploração

RAA

T000011

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

Período de Exploração

RAA

T000012

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

Período de Exploração

-

T000013

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

Período de Exploração

RAA

T000014

Registar os acontecimentos/causas, respetivas consequências, correções e ou
ações corretivas, caso se verifique incumprimento das condições do TUA.
Caso o referido incumprimento corresponda a excedência de valor limite de
emissão, deverá o operador evidenciar que, a curto prazo, sejam
implementadas ações corretivas e seja(m) realizada(s) nova(s) medição(ões)
para avaliar a eficácia das medidas implementadas, no sentido de repor o
normal funcionamento da instalação.

Período de Exploração

RAA

T000015

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

Período de Exploração

RAA

Todos os registos, amostragens, análises, medições, ou outra documentação
relevante para o acompanhamento deste TUA, devem ser verificados e
mantidos organizados em sistema de arquivo devidamente atualizado. Toda a
documentação deve ser conservada na instalação por um período não inferior
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Medida/ Condição a cumprir

a 5 anos (a contar do final do ano de referência) e deve ser disponibilizada
sempre que necessário.

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Período de Exploração

Quando solicitado

T000017

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

Período de Exploração

RAA

T000018

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

-

EXP2 - Medidas / Condições específicas a cumprir

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000019

Apresentar ponto de situação/reavaliação da implementação das MTD
previstas no BREF sectorial (BREF NFM - Conclusões MTD) e/ou das medidas
técnicas equivalentes. Registar as evidências da manutenção da adequada
implementação das referidas medidas/técnicas (vide Anexo II – MTD BREF
NFM).

Período de Exploração

RAA

T000020

Apresentar ponto de situação/reavaliação da implementação das MTD
previstas nos BREF transversais aplicáveis (BREF ICS/ BREF ENE/ BREF
EFS) e/ou das medidas/técnicas equivalentes; apresentar evidências da
manutenção da adequada implementação das referidas medidas/técnicas.

Período de Exploração

RAA

T000021

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

Período de Exploração

-

T000022

Atualizar o documento Relatório de Avaliação da Necessidade de Elaboração
de Relatório de Base, submetido no âmbito do pedido de renovação da
Licença Ambiental (versão de maio de 2016), de forma a contemplar as
alterações introduzidas desde essa data. Assim, o documento deverá avaliar a
existência de alterações aos locais de armazenagem existentes, entre outras
informações adicionais que possam ser relevantes, como por exemplo, a
existência de novas substâncias presentes na instalação (matérias-primas,
subsidiárias, combustíveis e/ou outras), cuja utilização e/ou manuseamento,
envolva e/ou provoque a libertação de substâncias perigosas relevantes, tendo
em conta a possibilidade de poluição do solo e das águas subterrâneas no
local da instalação. O documento deverá ainda incluir em anexo plantas
atualizadas da instalação (processo produtivo, redes de drenagem de águas
pluviais e residuais, parques de resíduos, locais de armazenamento,
reservatórios existentes, etc.).

6 meses após emissão do TUA

E-mail: ippc@apambiente.pt

T000023

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

EXP3 - Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos
EXP3.1 - Medidas / Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou subsidiárias
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Medida / Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

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

T000025

Lingotes e Resíduos (Sucata),
de metais não ferrosos

Identificar a % média dos principais metais presentes nas
ligas utilizadas no processo produtivo (incluindo os metais
integrados nos grupos Metais I, II e III).

Período de Exploração

RAA

T000026

19. Resíduos (Sucata não
ferrosa)

A utilização de resíduos em substituição total/parcial de
matérias-primas deverá ser autorizada pela Entidade
Coordenadora no âmbito do SIR, nos termos da
legislação aplicável.

-

-

EXP3.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos produtos intermédios e ou finais

Código

Produtos intermédios e ou finais

T000027Metal fundido

Medida / Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Registar a quantidade mensal e anual de metal fundido
(metal à saída dos fornos de fusão), expressa em
toneladas de metal fundido/unidade de tempo.

Período de Exploração

RAA

T000028

Produtos acabados (lingotes e
bilhetes de latão)

Registar a produção mensal e anual efetivadas (expressa
em toneladas de produto acabado/unidade de tempo).

Período de Exploração

RAA

T000029

Perdas de processo/ produto
não conforme

Registar a produção mensal e anual efetivadas de perdas
de processo (gitos/aparas) e de produto fora de
especificação gerado e reincorporado no processo.

Período de Exploração

RAA

EXP4 - Ar
EXP4.1 - Ar - Emissões pontuais
EXP4.1.1 - Caraterização das fontes de emissão pontual

Código

Código da
fonte

Código
interno

N.º de
cadastro
/identificação
da fonte
atribuído
pela
CCDR

Altura (m)

Diâmetro
(m)

Identificação
das
unidades
contribuintes
para a
fonte

3 Fornos
de Fusão
por
Indução
(2xCrisol
e
1xCanal);
2 Fornos
de
Manutenção
de
Indução
de Canal;
Canais

Potência
térmica
nominal
(MWt)

Combustível

Sistema
de
Tratamento
de
Efluentes
Gasosos
(STEG)

Eficácia
(%)

Parâmetro
associado
ao STEG

Duas
linhas de
despoeiramento
equipadas
cada uma
com um
arrefecedor
de gases
com
limpeza
por
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CÓDIGO DOCUMENTO:

FF2

N.º de
cadastro
/identificação
da fonte
atribuído
pela
CCDR

ID 17819
| Fornos,
canais de
vazamento,
moinho e
forja

ID 17969
| Forno
da prensa
de
extrusão

Altura (m)

Diâmetro
(m)

20.000

2.200

17.000

0.800

Identificação
das
unidades
contribuintes
para a
fonte

de
vazamento;
Moinho
de
Trituração
(de
escórias
de latão);
Forja da
Serrilharia.

Potência
térmica
nominal
(MWt)

Combustível

0,00

Outro

Forno a
gás
propano
2,29
de préaquecimento
(extrusão)

Gás
Propano

Gás
Propano

T000269

FF3

FF3

T000270

FF4

FF4

Gerador
de
Emergência

Gasóleo

FF5

Forno a
gás
propano
de
0,50
tratamento
térmico
(Normalização
de perfis)

Gás
Propano

FF5

ID 17820
| Forno
17.000
de
normalização

0.340

Eficácia
(%)

correntes,
dois
ciclones e
uma
bateria de
filtros de
mangas

Caldeira
de
aquecimento
0,09
de águas
dos
balneários

T000273

Sistema
de
Tratamento
de
Efluentes
Gasosos
(STEG)

Parâmetro
associado
ao STEG

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

EXP4.1.2 - Monitorização das fontes de emissão pontual

Código

T000274

Código da
fonte

FF1

Poluente

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

20 / 23 [(*)
Ver
Condições
cumprimento]

Unidade do
valor limite
de emissão
ou emissão
específica

mg/Nm3

Frequência
de
monitorização

2x por ano

Período de
referência

Média ao
longo do
período de
amostragem
(3 medições
consecutivas
de, pelo
menos, 30
minutos
cada)

Teor O2 de
referência

sem teor de
O2 de
referência

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

EN 13284-1

(*) VLE a
aplicar: 20
mg/Nm3, se
emissões de
cobre > 1mg
/Nm3; 23 mg
/Nm3, caso
contrário.
VLE resulta
de média
ponderada
(vide Anexo
III da
Portaria 190B/2018) de:
BREF NFM
(MTD 41,
45) e
Portaria 190B/2018
(Quadro 13).
BREF NFM
(MTD 10).
VLE resulta
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T000275

T000276

T000277

T000278

T000279

T000280

T000281

Código da
fonte

FF1

FF1

FF1

FF1
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FF1

FF1
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Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

Poluente

Compostos
Orgânicos
Voláteis
(expressos
em carbono
total)

Dióxido de
Enxofre
(SO2)

Dioxinas e
Furanos

Arsénio (As)

Cádmio (Cd)

Cobre (Cu)

Chumbo
(Pb)

38

50

0,1

-

-

-

-

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

mg/Nm3

mg/Nm3

ng I-TEQ
/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

Frequência
de
monitorização

2x por ano

Período de
referência

Teor O2 de
referência

Média ao
longo do
período de
amostragem
(3 medições
consecutivas
de, pelo
menos, 30
minutos
cada)

sem teor de
O2 de
referência

Métodos de
medição

EN 12619

Condições
cumprimento

de média
ponderada
(vide Anexo
III da
Portaria 190B/2018) de:
BREF NFM
(MTD 46) e
Portaria n.º
190-B/2018
(Quadro 13).
BREF NFM
(MTD 10).

2x por ano

Média ao
longo do
período de
amostragem
(3 medições
consecutivas
de, pelo
menos, 30
minutos
cada)

sem teor de
O2 de
referência

EN 14791

BREF NFM
(MTD 10,
49)

1x por ano

Média ao
longo do
período de
amostragem
mínimo de
6h

sem teor de
O2 de
referência

EN 11948,
partes 1, 2 e
3

BREF NFM
(MTD 10,
48)

1x por ano

Média ao
longo do
período de
amostragem
(3 medições
consecutivas
de, pelo
menos, 30
minutos
cada)

sem teor de
O2 de
referência

EN 14385

BREF NFM
(MTD 10)

1x por ano

Média ao
longo do
período de
amostragem
(3 medições
consecutivas
de, pelo
menos, 30
minutos
cada)

sem teor de
O2 de
referência

EN 14385

BREF NFM
(MTD 10)

1x por ano

Média ao
longo do
período de
amostragem
(3 medições
consecutivas
de, pelo
menos, 30
minutos
cada)

sem teor de
O2 de
referência

EN 14385

BREF NFM
(MTD 10)

1x por ano

Média ao
longo do
período de
amostragem
(3 medições
consecutivas
de, pelo
menos, 30
minutos
cada)

sem teor de
O2 de
referência

EN 14385

BREF NFM
(MTD 10)

Média ao
longo do
período de
amostragem

BREF NFM
(MTD 10).
Quadro 13,
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Poluente

Óxidos de
Azoto (NOx
/NO2)

Metais I
(Cádmio,
Mercúrio,
Tálio)

Metais II
(Arsénio,
Níquel,
Selénio,
Telúrio)

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

Compostos
inorgânicos
fluorados
(expressos
em F-)

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

500

0.2

1

5

5

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

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

Frequência
de
monitorização

2x por ano

2x por ano

2x por ano

2x por ano

2x por ano

Período de
referência

Teor O2 de
referência

(3 medições
consecutivas
de, pelo
menos, 30
minutos
cada)

sem teor de
O2 de
referência

mínimo de
30 minutos e
máximo de 8
horas

mínimo de
30 minutos e
máximo de 8
horas

mínimo de
30 minutos e
máximo de 8
horas

mínimo de
30 minutos e
máximo de 8
horas

Métodos de
medição

EN 14792

Condições
cumprimento

Anexo II,
Portaria n.º
190-B/2018
de 02/07.

sem teor de
O2 de
referência

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

Quadro 13,
Anexo II,
Portaria n.º
190-B/2018
de 02/07.

sem teor de
O2 de
referência

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

Quadro 13,
Anexo II,
Portaria n.º
190-B/2018
de 02/07.

sem teor de
O2 de
referência

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

Quadro 13,
Anexo II,
Portaria n.º
190-B/2018
de 02/07.

sem teor de
O2 de
referência

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

Quadro 13,
Anexo II,
Portaria n.º
190-B/2018
de 02/07.

Aplicação da

PÁG.
9/21

Estado: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 26/11/2021

CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

Código

T000283

T000076

T000088

T000160

Código da
fonte

FF1

FF1

FF1

FF2

D20211126002955
3079-dfe2-f239-32a7

Poluente

Compostos
inorgânicos
clorados
(expressos
em Cl-)

Sulfureto de
Hidrogénio
(H2S)

Cloro (Cl2)

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

30

5

5

150

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

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

Frequência
de
monitorização

2x por ano

2x por ano

2x por ano

2x por ano

Período de
referência

Teor O2 de
referência

Métodos de
medição

mínimo de
30 minutos e
máximo de 8
horas

sem teor de
O2 de
referência

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

mínimo de
30 minutos e
máximo de 8
horas

mínimo de
30 minutos e
máximo de 8
horas

mínimo de
30 minutos e
máximo de 8
horas

Condições
cumprimento

Quadro 13,
Anexo II,
Portaria n.º
190-B/2018
de 02/07.

sem teor de
O2 de
referência

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

Quadro 13,
Anexo II,
Portaria n.º
190-B/2018
de 02/07.

sem teor de
O2 de
referência

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

Quadro 13,
Anexo II,
Portaria n.º
190-B/2018
de 02/07.

sem teor de
O2 de
referência

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

Quadro 13,
Anexo II,
Portaria n.º
190-B/2018
de 02/07.

Aplicação da
norma CEN,
se
inexistente,
deve ser
aplicada a
norma ISO,
ou noma
nacional

PÁG.
10/21

Estado: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 26/11/2021

CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

Código

T000124

T000192

T000236

T000298

T000299

T000145

Código da
fonte

FF2

FF2

FF2

Compostos
Orgânicos
Voláteis
(expressos
em carbono
total)

Óxidos de
Azoto (NOx
/NO2)

Monóxido de
Carbono
(CO)

200

500

-

-

FF4

-

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Unidade do
valor limite
de emissão
ou emissão
específica

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

Poluente

FF3

FF5

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

D20211126002955
3079-dfe2-f239-32a7

150

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

-

-

mg/Nm3

Frequência
de
monitorização

2x por ano

2x por ano

2x por ano

-

-

2x por ano

Período de
referência

Teor O2 de
referência

Métodos de
medição

mínimo de
30 minutos e
máximo de 8
horas

sem teor de
O2 de
referência

desde que
seja
garantida a
qualidade
científica
equivalente
dos
resultados.

mínimo de
30 minutos e
máximo de 8
horas

mínimo de
30 minutos e
máximo de 8
horas

-

-

mínimo de
30 minutos e
máximo de 8
horas

Condições
cumprimento

Quadro 13,
Anexo II,
Portaria n.º
190-B/2018
de 02/07.

sem teor de
O2 de
referência

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

Quadro 13,
Anexo II,
Portaria n.º
190-B/2018
de 02/07.

sem teor de
O2 de
referência

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

-

-

Fonte
excluída do
âmbito de
aplicação do
Decreto-Lei
n.º 39/2018

-

-

Fonte
excluída do
âmbito de
aplicação do
Decreto-Lei
n.º 39/2018

sem teor de
O2 de
referência

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

Quadro 13,
Anexo II,
Portaria n.º
190-B/2018
de 02/07.

-

Aplicação da
norma CEN,
se

PÁG.
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Estado: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 26/11/2021

CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

Código

T000130

T000220

Código da
fonte

FF5

FF5

D20211126002955
3079-dfe2-f239-32a7

Poluente

Compostos
Orgânicos
Voláteis
(expressos
em carbono
total)

Óxidos de
Azoto (NOx
/NO2)

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

200

500

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

mg/Nm3

mg/Nm3

Frequência
de
monitorização

2x por ano

2x por ano

Período de
referência

Teor O2 de
referência

mínimo de
30 minutos e
máximo de 8
horas

sem teor de
O2 de
referência

mínimo de
30 minutos e
máximo de 8
horas

Métodos de
medição

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

sem teor de
O2 de
referência

Condições
cumprimento

Quadro 13,
Anexo II,
Portaria n.º
190-B/2018
de 02/07.

Quadro 13,
Anexo II,
Portaria n.º
190-B/2018
de 02/07.

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

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000300

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

Período de Exploração

RAA

T000301

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

Período de Exploração

RAA

T000302

Apresentação da atualização de informação detalhada sobre as diferentes
unidades contribuintes para a Fonte FF1 [a) Fornos de Fusão, Fornos de
Manutenção e Canais de vazamento; b) Moinho de Trituração e Forja da
Serrilharia], incluindo informação sobre a respetiva composição em termos de
caudal volúmico (valor médio horário, expresso em Nm3/h e em condições de
gás seco) e respetivo teor de oxigénio (expresso em %) dos efluentes gasosos
de cada uma das correntes “a)” e “b)”, acima identificadas, considerando o seu
funcionamento à capacidade nominal. Caso os valores resultantes apresentem
desvios relativamente aos previamente obtidos em medições anteriores,
deverá ser incluída uma justificação devidamente fundamentada, considerando
a eventual realização de novas avaliações, de forma a assegurar que os
parâmetros de escoamento de cada unidade contribuinte são representativos.

Período de Exploração

Submissão via SILiAmb no próximo
pedido de alteração/ renovação do
TUA

T000303

A frequência de monitorização dos parâmetros sujeitos a monitorização
pontual, com exceção dos parâmetros com condições de cumprimento
baseadas no “BREF NFM – Conclusões MTD”, poderá ser alterada desde que
cumpra os requisitos constantes no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 39/2018, de
11 de junho (vide quadro monitorização).

Período de Exploração

RAA; Autocontrolo

T000304

Para os parâmetros da fonte FF1 sujeitos a monitorização pontual de 2 vezes
por ano e cujas condições de cumprimento se baseiam no “BREF NFM –
Conclusões MTD”, a respetiva frequência de monitorização poderá passar
para 1 medição por ano, desde que o caudal mássico de emissão obtido seja
consistentemente inferior ao respetivo limiar mássico mínimo e se mantenham
inalteradas as condições de funcionamento.

Período de Exploração

RAA: deve ser evidenciada a
alteração da frequência de
monitorização Comunicar a alteração
via e-mail: ippc@apambiente.pt

PÁG.
12/21

Estado: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 26/11/2021

CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

Código

D20211126002955
3079-dfe2-f239-32a7

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

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000305

Nas fontes pontuais com parâmetros abrangidos por monitorização pontual de
duas vezes por ano civil, deverá ser assegurado um intervalo mínimo de dois
meses entre medições (vide quadro monitorização).

Período de Exploração

RAA; Autocontrolo

T000306

De forma complementar ao conteúdo dos relatórios de autocontrolo, devem ser
criados registos que incluam o detalhe possível sobre o modo de
funcionamento dos equipamentos associados à Fonte Fixa (ex.: FF1) aquando
das medições, nomeadamente informação sobre a fase de fusão, carga ou
descarga de material, características da matéria-prima e dos agentes
adicionados (ex.: Cu, Zn, Ni, Al, Cr, outro) e outras informações relevantes,
que permitam interpretar os resultados obtidos. Esta informação deve vir
detalhada por fonte no RAA.

Período de Exploração

RAA

T000307

Identificar para cada parâmetro a monitorizar: os valores de concentração
medidos e os valores de concentração corrigidos para o teor de oxigénio de
referência (procedendo a uma comparação com os VLE), os caudais mássicos
e a respetiva carga poluente (expressa em ton/ano ou kg/ano), incluindo a
metodologia seguida para o cálculo de todos os valores apresentados. Para
cada parâmetro a monitorizar abrangido pelo BREF NFM – Conclusões MTD,
devem ser apresentados os resultados de monitorização obtidos nos últimos 2
anos (“ano de referência” + “ano de referência - 1” + "ano de referência -2").

Período de Exploração

RAA

T000308

Identificar para cada parâmetro a monitorizar: emissões específicas, expressas
em massa (ex. kg) por unidade de produção (ex. toneladas de metal fundido,
toneladas de produto acabado), incluindo a metodologia seguida para o cálculo
de todos os valores apresentados.

Período de Exploração

RAA

EXP4.2 - Emissões difusas
EXP4.2.1 - Caraterização das emissões difusas

Código

Código da
fonte

Origem da
emissão

Poluente

Valor limite de
emissão ou
emissão
específica

Unidade do
valor limite de
emissão ou
emissão
específica

Frequência de
monitorização

Período de
referência

Métodos de
medição

FD1

Armazenamento
de matériasprimas e
resíduos

-

-

-

-

-

T000310

FD2

Linhas de
Fundição
Contínua
Horizontal e
Vazamento
associado

-

-

-

-

-

T000311

FD3

Lingoteira e
Vazamento
associado

-

-

-

-

-

T000312

FD4

Tanques de
decapagem

-

-

-

T000309

-

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

Código

T000313

Medida/ Condição a cumprir

Adotar boas práticas e medidas de minimização das emissões difusas, durante
o funcionamento normal e nos arranques e paragens.

Prazo de implementação

Período de Exploração

Demonstração do cumprimento

RAA

PÁG.
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Estado: Emitido
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CÓDIGO DOCUMENTO:
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Para realizar a validação do documento e comprovar que o
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T000314

Reavaliar todos os potenciais equipamentos/etapas de processo geradores de
emissões difusas, como partículas, COV, etc. (incluindo descrição do
funcionamento dos equipamentos/etapas) e apresentar avaliação
/fundamentação técnica detalhada (em articulação com as disposições do
BREF NFM – vide em particular MTD 5, 6, 9, 35, 37), quanto à necessidade,
ou não, do seu confinamento para uma chaminé, em particular, nas fases do
processo com emissões não confinadas ou com encaminhamento incompleto
das emissões para fontes fixas (fontes difusas identificados no Quadro EXP4.
2.1). Se necessário, a apresentação desta avaliação deverá ser acompanhada
de registos fotográficos, esquemáticos, etc.

Período de Exploração

RAA 2021 (e seguintes, sempre que
aplicável)

T000315

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

Período de Exploração

RAA

T000316

Nas situações onde não seja técnica ou economicamente viável, o
confinamento das emissões difusas por uma chaminé, deverá o operador
apresentar detalhada fundamentação técnica, em articulação com as
disposições do BREF NFM – Conclusões MTD.

Período de Exploração

RAA

T000317

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

Período de Exploração

RAA

EXP6 - Energia
EXP6.1 - Combustíveis utilizados na instalação / estabelecimento

Código

Código

Tipo de energia
utilizada

Capacidade de
Armazenamento (t)

Consumo anual (t
/ano)

N.º Alvará de tanque
de armazenamento

T000030

CC1

Energia Eléctrica

T000031

CC2

Gás Propano

25,50

Alvará n.º 1249/P
(válido até 2022-0414)

T000032

CC3

Gasóleo

11,70

Alvará nº 1616/P
(válido até 2023-0714)

T000033

CC4

Carvão

0,20

Valores Tep

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

Código

T000034

Medida/ Condição a cumprir

Registar o consumo mensal/anual das diferentes formas de energia utilizada,
evidenciando os equipamentos/etapas de processo onde é utilizada (incluindo
gerador(es) de emergência).

Prazo de implementação

Período de Exploração

Demonstração do cumprimento

RAA

Para as diferentes formas de energia utilizadas na instalação, registar o
consumo específico mensal e anual de energia - quantidade de energia

PÁG.
14/21

Estado: Emitido
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Código

T000035

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

Medida/ Condição a cumprir

consumida por quantidade de metal fundido (toneladas) e de produto acabado
(toneladas). Deverá ser explicitada a forma de cálculo dos valores
apresentados.

Prazo de implementação

Período de Exploração

Demonstração do cumprimento

RAA

EXP7 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos sistemas de arrefecimento

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000252

Na instalação de Fundição existem dois sistemas de refrigeração: a) Circuito
de refrigeração com água em circuito fechado associado ao processo de
fusão, composto por seis torres de refrigeração de recirculação aberta (fluxo
de ar criado mecanicamente por ventiladores) e dois permutadores de calor; b)
Circuito fechado de arrefecimento, associado à Lingoteira e Colada Contínua,
em que a água de arrefecimento usada por pulverização é recolhida para um
tanque e bombeada para o circuito de refrigeração anteriormente referido (a).

-

-

T000036

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

Período de Exploração

RAA

T000037

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

Período de Exploração

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

EXP8 - RH
EXP8.1 - RH - Captação
EXP8.1.1 - Medidas / Condições a cumprir relativamente às captações de água

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000038

Origem - rede pública: registar o consumo mensal/anual de água
discriminando por utilizações [consumo humano, lavagens, processo industrial
(Fundição – Colada contínua, Permutador de calor, Decapagem, Fundição –
Sistema de Refrigeração, etc.)].

Período de Exploração

RAA

T000039

Origem - rede pública: registar o consumo específico de água (expresso em
m3 de água consumida/ quantidade de metal fundido e de produto acabado),
explicitando a forma de determinação dos valores apresentados.

Período de Exploração

RAA

T000040

Origem – água pluvial reaproveitada: registar o consumo mensal/anual de
água discriminando por utilizações (processo industrial – Fundição/Torres de
arrefecimento, etc.).

Período de Exploração

RAA

T000041

Origem – água pluvial reaproveitada: registar o consumo específico de água
(expresso em m3 de água consumida/ quantidade de metal fundido e de
produto acabado), explicitando a forma de determinação dos valores
apresentados.

Período de Exploração

RAA

Origem – captação superficial: registar o consumo mensal/anual de água
discriminando por utilizações (processo industrial – Fundição/Torres de
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Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000042

arrefecimento, etc.).

Período de Exploração

RAA

T000043

Origem – captação superficial: registar o consumo específico de água
(expresso em m3 de água consumida/ quantidade de metal fundido e de
produto acabado), explicitando a forma de determinação dos valores
apresentados.

Período de Exploração

RAA

T000044

Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas no Título de
Utilização dos Recursos Hídricos (TURH), para os fins a que se destinam Captação de Água Superficial (vide Anexo III).

Período de Exploração

RAA

EXP8.3 - Rejeição de águas residuais
EXP8.3.1 - Monitorização dos pontos de rejeição de águas residuais

Código

Ponto de rejeição
/amostragem

Substância
/Parâmetro

Valor Limite de
Emissão ou Emissão
específica

Unidade

Frequência de
monitorização

Período de referência

T000254

EH1 (águas pluviais)

Mercúrio

-

mg/l Hg

Pelo menos duas
vezes por ano, e
logo após eventos
de precipitação

T000255

EH1 (águas pluviais)

Arsénio

-

mg/l As

Pelo menos duas
vezes por ano, e
logo após eventos
de precipitação

Normas EN ISO
11885, EN ISO
15586, EN ISO
17294-2

T000256

EH1 (águas pluviais)

Cádmio

-

mg/l Cd

Pelo menos duas
vezes por ano, e
logo após eventos
de precipitação

Normas EN ISO
11885, EN ISO
15586, EN ISO
17294-2

T000257

EH1 (águas pluviais)

Cobre

-

mg/l Cu

Pelo menos duas
vezes por ano, e
logo após eventos
de precipitação

Normas EN ISO
11885, EN ISO
15586, EN ISO
17294-2

T000258

EH1 (águas pluviais)

Níquel

-

mg/l Ni

Pelo menos duas
vezes por ano, e
logo após eventos
de precipitação

Normas EN ISO
11885, EN ISO
15586, EN ISO
17294-2

T000259

EH1 (águas pluviais)

Chumbo

-

mg/l Pb

Pelo menos duas
vezes por ano, e
logo após eventos
de precipitação

Normas EN ISO
11885, EN ISO
15586, EN ISO
17294-2

T000260

EH1 (águas pluviais)

Zinco

-

mg/l Zn

Pelo menos duas
vezes por ano, e
logo após eventos
de precipitação

Normas EN ISO
11885, EN ISO
15586, EN ISO
17294-2

T000261

EH1 (águas pluviais)

Ferro

-

mg/ Fe

Pelo menos duas
vezes por ano, e
logo após eventos
de precipitação

Normas EN ISO
11885, EN ISO
15586, EN ISO
17294-2

T000262

EH1 (águas pluviais)

Antimónio

-

mg/l Sb

Pelo menos duas
vezes por ano, e
logo após eventos
de precipitação

Normas EN ISO
11885, EN ISO
15586, EN ISO
17294-2

T000263

EH1 (águas pluviais)

Estanho

-

mg/l Sn

Pelo menos duas
vezes por ano, e
logo após eventos
de precipitação

Normas EN ISO
11885, EN ISO
15586, EN ISO
17294-2

T000264

EH1 (águas pluviais)

Sulfatos

-

mg/l SO42-

Pelo menos duas
vezes por ano, e
logo após eventos
de precipitação

Norma EN ISO
10304-1

Normas EN ISO
17852, EN ISO
12846
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EXP8.3.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000265

Avaliar o potencial de contaminação das águas pluviais recolhidas na
instalação, através da recolha de amostras no tanque T1A, por aplicação do
programa de monitorização definido no Quadro EXP8.3.1 do presente TUA. Os
resultados obtidos deverão ser comparados com os NEA-MTD (Níveis de
emissão associados à MTD) aplicáveis, estabelecidos no Quadro 2 da secção
1.1.9 das Conclusões MTD do BREF NFM (MTD 17).

Período de Exploração

RAA 2022

T000266

Caso a avaliação definida na condição anterior revele a presença de
contaminação nas águas pluviais recolhidas na instalação, deverá o operador
assegurar a adequada gestão destas águas residuais, encetando todos os
procedimentos necessários para esse efeito (eventual inclusão de prétratamento das águas, requerimento de licença de descarga em meio recetor
/coletor municipal, etc.), tendo presente a necessidade de dar cumprimento ao
disposto na secção 1.1.9 das Conclusões MTD do BREF NFM [em particular,
ao estabelecido na MTD 16 (frequência de monitorização e normas de
amostragem) e na MTD 17 (NEA-MTD – Quadro 2)], em caso de descarga em
coletor municipal ou em linha de água. De salientar que os NEA-MTD previstos
na MTD 17 para emissões diretas numa massa de água consideram-se
aplicáveis, tendo em conta que a ETAR recetora destas águas residuais
(ETAR de Canedo) não possui capacidade de tratamento/ remoção de
poluentes relevantes, característicos deste efluente industrial (e.g. metais
pesados).

Período de Exploração

Submissão via SILiAmb de pedido de
emissão de TURH/alteração do TUA

EXP8.4 - RH - rejeição em coletor
EXP8.4.1 - Caraterização dos pontos de rejeição de águas residuais em coletor

Código

Código ponto de rejeição

Autorização de rejeição
em sistemas públicos
/terceiros

Tipo de Origem

T000045

ED1

Industrial (prétratamento em
Separadores de
Hidrocarbonetos)
(purgas do sistema de ar
comprimido e águas
pluviais do depósito de
gasóleo)

T000046

ED2

Doméstico

Sim

Data

14-05-2021

Entidade gestora

INDAQUA Feira

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

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

As frações de águas residuais industriais associadas ao funcionamento do
Sistema de Arrefecimento (purgas e águas provenientes da limpeza dos filtros
e tanques de água de arrefecimento), do Sistema de Ar Comprimido (purgas) e
as águas pluviais do depósito de gasóleo, são encaminhadas para depósito de
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Medida/ Condição a cumprir

retenção (de 11 m3). As restantes águas residuais industriais geradas na
instalação (provenientes dos banhos de decapagem, derrames e lavagens),
são recolhidas em depósito dedicado a esta etapa do processo. Atualmente as
águas residuais industriais associadas ao Sistema de Arrefecimento bem como
as provenientes da Linha de Decapagem são geridas como resíduo, sendo
encaminhadas para operador de gestão de resíduos. No que se refere às
águas residuais associadas ao Sistema de Ar Comprimido (purgas) e às águas
pluviais do depósito de gasóleo, após passagem por separadores de
hidrocarbonetos, estas águas são geridas como resíduo ou descarregadas em
coletor municipal de acordo com a Autorização de Descarga de Águas
Residuais Industriais (descarga por batch, mediante aprovação prévia da
Entidade Gestora da rede, após envio de resultados do autocontrolo
estabelecido na respetiva Autorização).

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

-

-

T000048

Dar cumprimento às condições impostas no regulamento do serviço de
saneamento da Entidade Gestora (INDAQUA Feira), bem como à respetiva
autorização de descarga em coletor municipal (ponto ED1) das águas
residuais industriais pré-tratadas em separador de hidrocarbonetos (purgas do
sistemas de ar comprimido e águas pluviais do depósito de gasóleo) –
Contrato n.º 7457076, válido até 14/05/2026.

Período de Exploração

RAA

T000049

Sempre que se verificarem alterações nas condições de descarga no coletor
impostas à instalação pela Entidade Gestora do sistema de recolha e
tratamento das águas residuais, deverá ser incluída a nova autorização
/alteração no RAA respetivo.

Período de Exploração

RAA

T000267

No que se refere às fração de águas residuais industriais geradas na
instalação que se encontram abrangidas pelo BREF NFM – Conclusões MTD
(águas associadas ao funcionamento do Sistema de Refrigeração da Fundição
e águas provenientes da Linha de Decapagem), atualmente geridas como
resíduo (por ex.: LER 161002 e LER 11 01 05*, respetivamente), caso o
operador opte pelo seu encaminhamento para coletor municipal (mediante
alteração prévia da autorização de descarga da INDAQUA Feira – Contrato n.º
7457076), deverá ser dado cumprimento ao previsto na secção 1.1.9 das
Conclusões MTD do BREF NFM, em particular, ao estabelecido na MTD 16
(frequência de monitorização e normas de amostragem) e na MTD 17 [níveis
de emissão associados à MTD (NEA-MTD), provenientes da produção e cobre
– Quadro 2]. Os NEA-MTD previstos na MTD 17 para emissões diretas numa
massa de água consideram-se aplicáveis, dado a ETAR recetora destas águas
residuais (ETAR de Canedo) não ter capacidade para tratamento/remoção de
poluentes relevantes, característicos deste efluente industrial (e.g. metais
pesados).

Período de Exploração

RAA

T000050

Registar o volume total e específico (mensal/anual) de águas residuais
industriais geradas e descarregadas em coletor (m3 de efluente/unidade de
produção) ou enviadas como resíduo (indicando o processo de origem e o
respetivo código LER), incluindo a metodologia seguida para o cálculo de
todos os valores apresentados.

Período de Exploração

RAA

T000051

Registar o autocontrolo a realizar às águas residuais industriais, nos termos da
autorização da entidade gestora do sistema de recolha e tratamento das águas
residuais - datas de amostragem, valores de concentração (valores médios
mensal/anual) de poluentes medidos, carga poluente mensal/anual (ton/ano),
procedimentos tomados de forma a assegurar a representatividade das
medições efetuadas e metodologia seguida para o cálculo de todos os valores
apresentados.

Período de Exploração

RAA

EXP10 - Resíduos
EXP10.1 - Resíduos gerados na atividade
EXP10.1.3 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Registar os quantitativos de resíduos/ LER gerados no processo produtivo,
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Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000052

evidenciando a etapa onde são produzidos.

Período de Exploração

RAA

T000053

Registar a produção específica de resíduos do processo produtivo (quantidade
de resíduos gerados/quantidade de metal fundido (toneladas) e de produto
acabado (toneladas)).

Período de Exploração

RAA

T000054

Registar o volume mensal/anual de produto fora de especificação gerado
/perdas de processos e encaminhados enquanto resíduo, quando aplicável.

Período de Exploração

RAA

T000055

Assegurar que nos locais de armazenamento de resíduos se verifica a
disposição dos mesmos por tipologia e com a identificação dos códigos LER.

Período de Exploração

RAA

T000056

Deverá ser garantida a existência de parques/zonas para o armazenamento
temporário de resíduos em número suficiente face à produção de resíduos na
instalação. Em nenhuma situação podem existir resíduos que não estejam
devidamente acondicionados.

Período de Exploração

-

T000057

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

Período de Exploração

-

EXP12 - Ruido
EXP12.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao ruído

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000058

Realizar nova avaliação de ruído e apresentar o respetivo relatório de ensaio,
caso ocorram 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

T000059

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-se nova caracterização de forma a
verificar o cumprimento dos critérios de incomodidade e de exposição máxima.

1 ano após a realização da avaliação
de ruído anterior

RAA

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

ENC1 - Tipo de desativação

PÁG.
19/21

Estado: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 26/11/2021

CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

D20211126002955
3079-dfe2-f239-32a7

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

Código

Tipo de desativação

T000060

Total, Parcial, Outro, etc.

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

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

T000061

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).

T000062

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.

Demonstração do cumprimento

Plano de desativação total ou parcial

Relatório final de conclusão do plano
de desativação total ou parcial

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração

Código

Tipo de informação/Parâmetros

Formato de reporte

Data de reporte

Entidade

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

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

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

APA

T000064

Relatório de Base

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

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

APA

T000065

Registo Europeu de Emissões
e Transferências de Poluentes
(PRTR)

Formulário PRTR a submeter
no SILiAmb

Anualmente, em data a definir

APA

T000066

Mapa Integrado de Registo de
Resíduos (MIRR)

Registo no Sistema Integrado
de Registo Eletrónico de
Resíduos (SIRER), suportado
SILiAmb

Anualmente, no período
definido pela APA

APA

T000063

Comunicação no prazo
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Formato de reporte

Data de reporte

Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre
eficiente

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

Entidade

APA, EC

T000068

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 no prazo
de 15 dias após a ocorrência.

EC, APA e/ou CCDR Norte

T000069

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

T000070

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

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. 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 - Norte

T000268

Emissões Ar

ANEXOS TUA

Anex1 - Anexos

Código

Ficheiro

Descrição

T000318

Anexo I - Fluxograma de atividades.pdf

Fluxograma de Atividades

T000326

Anexo II - Sistematização MTD - BREF NFM.pdf

Sistematização MTD de aplicação Setorial - BREF
NFM

T000325

Anexo III - TURH - Captação de Água Superficial.pdf

TURH - Captação de Água Superficial

T000324

Anexo IV - Lista de Abreviaturas.pdf

Lista de Abreviaturas
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ANEXO I -

Barbosa World Brass, S.A.
Fluxograma de atividades

Indicando fluxos de matérias-primas, produtos intermédios e subsidiários, saídas de Produtos, locais de produção de
emissões gasosas, efluentes líquidos, Resíduos e ruído.

Sucatas, Aparas e limalhas de Latão, sucatas e lingotes de Cobre,
Chumbo, Zinco, Zamack, Bronze, Alumínio, RS 06, RS 07, RS 08, RS
11, RS 12
MATÉRIA PRIMA

Energia elétrica
Água em circuito
fechado
Refractários
Árgon

Forno indução n.º 3
4.5 t

Energia elétrica
Refractários
Árgon
Água
Azoto

Forno de indução n.º 1
12 t

EG 01 (FF1)
EG 05 (FF1)
RS 01
RS 02
RS 03
EL 01
RUIDO

Forno de indução n.º 2
13 t

EG 02 EG 03
(FF1)
RS 01
RS 02
RS 03
RS 04
EL 01

Forno de Manutenção n.º
2 Produção de Biletes

Forno de Manutenção n.º
1 Produção de Biletes
Energia elétrica
Refractários
Água
coquilhas

Linha de Fundição
Contínua Horizontal (3t/h)

Linha de Fundição
Contínua Horizontal (4t/h)

RUIDO
RS 05
RS 06
EL 01
RS 10

Corte de Biletes

RS 06
RUIDO

Energia elétrica

Lingoteira 4.3 t/h

Energia
elétrica

Empaletamento
e embalagem

Água
Ácido
Sulfúrico

Emulsões de
corte

Bobines

Decapagem

Trefilagem

Óleos hidráulicos

Gás Propano
Energia elétrica

Forno de extrusão

Energia elétrica

Extrusão indireta

RUIDO

EL 02

RS 08
RS 09
RS 10
RUÍDO

RS 07
RS 10
RUIDO

Corte em Barras

Energia
elétrica
Água
Ácido
Sulfúrico

Decapagem

Emulsões
de corte
Óleos
hidráulicos

Estiragem

Tratamento Térmico
Eliminação tensões Internas

Gás propano

EG 04 (FF2)

RS 08
RUIDO

EL 02

RS 08
RS 09
RS 10
RUÍDO

EG 06 (FF5)

Expedição

Armazém de produto acabado

Equipamentos auxiliares ao processo produtivo
RS 02
RS 03
Moagem
Escórias de
latão de
terceiros

RS 01
RS 11
RS 12
RS 16
Ruído
EG08
EG08

RS 01
EG01, EG02,
EG03, EG
05, EG07,
EG08

Central de
Aspiração

RS 14
RS 15
Ruído

Energia
elétrica
Carvão
Água

Forja da
serralhara

Torre
Arrefecimento
RS01
RS11
EG07

LEGENDA

EL 03

Resíduos sólidos:
RS01 – Poeiras
RS02 – Escórias
RS03 – Refractários usados
RS04 – Moldes (Lingoteiras) de ferro
fundido
RS05 – Coquilhas de graffite
RS06 – Limalha de latão
RS07 – Restos de patelas de latão
RS08 – Pontas de cavilha
RS09 – Emulsões de corte
RS10 – Óleos usados
RS11 – Escomilha de Latão

RS12 – Escórias de Latão
RS14 – Pó de Zinco – recolhido nos
filtros de mangas
RS15 – Outros Resíduos de cobre
RS16 – Ferro e aço separado no
electroíman do moinho

Emissões Gasosas:

Resíduos Líquidos:

EG 01 – Emissões gasosas provenientes da Fusão (FF1)
EG 02 – Emissões gasosas proveniente do forno de
manutenção de produção de Lingote (FF1)
EG 03 – Emissões gasosas proveniente do forno de
manutenção de produção de Biletes (FF1)
EG 04 – Emissões gasosas provenientes do forno de
aquecimento de biletes antes da extrusão (FF2)
EG 05 – Emissões gasosas provenientes dos canais de
vazamento (FF1)
EG 06 – Emissões gasosas provenientes do tratamento
térmico (FF5)
EG07 – Emissões gasosas provenientes da forja da
serralharia (FF1)
EG08 – Emissões gasosas provenientes do moinho (FF1)

EL 01 – água de lavagem dos filtros do sistema
de arrefecimento.
EL 02 - Banhos de decapagem e efluente
líquido da lavagem de peças após decapagem
EL 03 – água da purga do sistema de
arrefecimento
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1.1. CONCLUSÕES MTD GERAIS
1.1.1. Sistemas de gestão ambiental (SGA)
MTD 1.

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:

1. a)

Empenho das chefias, incluindo a gestão de topo;

Sim

A Gestão de Topo disponibiliza os meios e recursos necessários para assegurar um bom desempenho ambiental da empresa apostando
em tecnologias limpas e ambientalmente adequadas. Ocorrem reuniões com periodicidade definida com a gestão de topo e chefias dos
departamentos onde as oportunidades de melhoria e os riscos são analisados.

1. b)

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

Sim

Existe uma Política de Ambiente definida e assinada pela Gestão de Topo onde estão incluidos os compromissos de ação relacionados
com o ambiente. A Política de Ambiente encontra-se afixada em diferentes setores.

1. c)

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

Sim

Existência de procedimentos de planeamento e controlo operacional: gestão de resíduos, manutenção preventiva do STEG, limpeza e
desinfeção das torres de refrigeração, existênia de relatórios mensais relativos à execução do orçamento aprovado, objetivos ambientais
relacionados com a redução do consumo energético de acordo com as metas definidas no ARCE em vigor, plano de monitorização de
indicadores ambientais baseados no TUA.

1. d)

Implementação de procedimentos, prestando particular atenção ao seguinte:

Sim

ver pontos seguintes

1. d) i)

estrutura e responsabilidade,

Sim

Estrutura organizada de acordo com o Organigrama funcional da empresa estando descritas as responsabilidades de cada função no
Manual de Descrição de Funções.

1. d) ii)

recrutamento, formação, sensibilização e competência,

Sim

Existência de procedimento de Gestão de Recursos Humanos e Formação. Plano Anual de Formação. Matriz de Competências. Os
colaboradores novos têm ação de acolhimento onde é entregue um manual de acolhimento.

1. d) iii)

comunicação,

Sim

Existência de procedimento de Comunicação Interna e Externa

1. d) iv)

envolvimento dos trabalhadores,

Sim

Os trabalhadores são sensibilizados para as questões ambientais e envolvidos na procura de soluções e boas práticas no seu posto de
trabalho.

1. d) v)

documentação,

Sim

Existência de procedimento de Gestão de Informação Documentada (PGQ 01_Gestão da Informaçao Documentada
PGQ01)

1. d) vi)

controlo eficaz dos processos,

Sim

Estabelecimento de indicadores de monitorização dos processos e avaliação da eficácia

1. d) vii)

programas de manutenção,

Sim

Existência de plano anual de manutenção de equipamentos e infraestruturas

1. d) viii)

preparação e resposta a situações de emergência,

Sim

Medidas de Autoproteção aprovadas pela ANPC

1. d) ix)

salvaguarda do cumprimento da legislação ambiental;

Sim

Compromisso de ação estabelecido na Política de Ambiente. Consultoria ambiental com o CATIM - Centro de Apoio à Indústria
Metalomecânica.

1. e)

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

Sim

ver pontos seguintes

1. e) i)

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

Sim

Existência de plano de monitorização e medição (PMM) anual. Avaliação do REF ROM anexado ao RAA de 2019. Relatórios de Ensaio
de Emissões Gasosas, Ruído, etc

1. e) ii)

ações corretivas e preventivas,

Sim

Existência de procedimento de ações para tratar riscos e oportunidades e registos de ações de melhoria e registos de ocorrências.
Consultoria ambiental com o CATIM.

1. e) iii)

controlo dos registos,

Sim

Existência de procedimento de Gestão de Informação Documentada (PGQ 01_Gestão da Informaçao Documentada
PGQ01)

1. e) iv)

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;

Sim

Realização de auditorias operacionais e documentais.

1. f)

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

Sim

Reunião da Revisão pela Gestão com a Gestão de Topo e Resp. de departamento. Análise do RAA, Relatórios e atas.

1. g)

Acompanhamento do desenvolvimento de tecnologias mais limpas;

Sim

Visitas a feiras internacionais do setor. Aposta no desenvolvimento de ligas de latão isentas de chumbo.

1. h)

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;

Sim

Em caso de desativação parcial ou total é elaborado plano de desmantelamento a subemeter a prévia aprovação da APA.

1. i)

Realização regular de avaliações comparativas (benchmarking ) setoriais.

Sim

Visitas a feiras internacionais do setor.

1.1.2. Gestão da energia
MTD 2.

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

2. a)

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

Não

Em alternativa a Barbosa World Brass garante o cumprimento do SGCIE - PREn de 2017 a 2024 através de relatórios de
acompanhamento da sua execução por entidade acreditada complementados pela politica de gestão energética estabelecida pela
empresa que visa assegurar o compromisso das melhores práticas e incorporação de tecnologias o mais eficientes, suportada através de
relatórios e atas das reuniões da Revisão pela Gestão de Topo e Resp. de departamento.

2. b)

Queimadores equipados com regeneradores ou recuperadores

Sim

Queimadores regenerativos do forno COIM de aquecimento de biletes e forno COIM de Tratamentos térmicos a gás propano.

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

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

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

Recuperação de Calor previsto no acordo de Racionalização do Consumos de Energia (ARCE de 2017 a 2024) a partir de água quente
dos processos de fundição por colada contínua para utilização nos balneários.

2. c)

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

2. d)

Oxidação térmica regenerativa

2. e)

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

Não aplicável

A tecnologia usada na fusão é por indução electromagnética em fornos com campânulas isoladas termicamente e atmosfera controlada.

2. f)

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

Não aplicável

Não é utilizado o processo de lixiviação pois a obtenção das ligas de cobre não decorre de um processo de produção primária.

2. g)

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

Não aplicável

A tecnologia usada na fusão é por indução electromagnética em fornos com campanulas isoladas termicamente e atmosfera controlada.

2. h)

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

Não aplicável

A tecnologia usada na fusão é por indução electromagnética em fornos com campanulas isoladas termicamente e atmosfera controlada.

2. i)

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

Não aplicável

A tecnologia usada na fusão é por indução electromagnética.

2. j)

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

Não aplicável

Os valores monitorizados de CO são insignificantes (<20mg/Nm3).

2. k)

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

Não aplicável

A tecnologia usada na fusão é por indução electromagnética.

2. l)

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

2. m)

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

2. n)

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

Sim

Nos ventiladores das torres de arrefecimento de água, eletrobombas e motores de acionamento das diversas máquinas, inclusivamente
compressor de ar comprimido de velocidade variável.

2. o)

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

Sim

Sistema automático de servomotores de abertura e fecho das válvulas de aspiração dos fornos em função do regime de funcionamento.

A implementar

Sim

Sim

Não aplicável

Ver MTD 2.b)

Tubagens isoladas com materiais refratários adequados conforme especificações do fabricante do equipamento.

Não é produzido ácido sulfurico.

1.1.3. Controlo dos processos
MTD 3.

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.

3. a)

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

Sim

Otimização da fusão por computador do processo(s)

3. b)

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

Sim

Otimização da fusão por computador do processo(s)

3. c)

Recurso a sistemas de pesagem e medição

Sim

Otimização da fusão por computador do processo(s)

3. d)

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

Sim

Otimização da fusão por computador do processo(s)

3. e)

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

Sim

Otimização da fusão por computador do processo(s)

3. f)

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)

Sim

3. g)

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

3. h)

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

Sim

Relatório elaborado pelo CATIM em 2019 específico sobre vibrações por equipamento e posto de trabalho

3. i)

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

Sim

Não existem processos eletrolíticos

3. j)

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

Sim

3. k)

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

Não aplicável

MTD 4.

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
1.1.4.1. Abordagem geral para a prevenção das emissões difusas

Não aplicável

Sim

Monitorização períodicas com recurso a Laboratório(s) acreditado(s)
Não é produzido ácido sulfúrico ou SO2 líquido

Otimização da fusão por computador do processo(s)
Não existe ETAR
Existência de plano de manutenção preventivo da central de despoeiramento existente

Calendarização da
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MTD 5.

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.

Sim

Centralizado num único equipamento de despoeiramento constituido por duas linhas de filtros de mangas com monitorização
permanente garantindo uma capacidade de aspiração de 20mbar (Central de aspiração). Para minimizar as emissões difusas durante a
limpeza e vazamento dos fornos de fusão estão implementados canais de vazamento fechados (caleiras) com hottes individuais. O
mesmo se verifica para a captação de emissões difusas proveniente das duas linhas de colada continua horizontal e lingoteira, conforme
desenho "emissões para o ar - fontes fixas" de 02.08.2021.

MTD 6.

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:

6. a)

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

Sim

As fontes geradoras de emissões difusas de poeiras estão identificadas em planta e são reavaliadas sempre que surgem alterações na
instalação que possam conduzir a novas fontes

6. b)

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

Sim

Implementação de ações de prevenção e minimização de emissões difusas de materiais pulverulentos conforme referido na memória
descritiva. Existência de hottes individuais para captação de emissões difusas conforme referido na MTD 5.

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

MTD 7.

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.

7. a)

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

Sim

A armazenagem da matéria-prima/sucata é efetuada no interior do pavilhão em áreas de armazenamento compartimentadas/silos. As
matérias-primas sujeitas a gerarem poeiras são recebidas em big bags, e não a granel, para minimizar as emissões difusas durante o seu
manuseamento. O manuseamento é feito com carregadores mecânicos e o seu transporte entre pontos é efetuado em caixas metálicas.
Os critérios de aceitação das matérias primas secundárias (caso exclusivo das limalhas de latão) estão sujeitas a teste de receção que
impõe o seu estado de secagem.

7. b)

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

Sim

O produtos químicos utilizados no processo produtivo, matérias e resíduos a granel são armazenados no interior do pavilhão ou em
locais cobertos.

7. c)

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

Sim

A armazenagem da matéria-prima/sucata é efetuada no interior do pavilhão em áreas de armazenamento compartimentadas (silos). As
matérias-primas sujeitas a gerarem poeiras são recebidas em big bags conforme referido na MTD 7.a)

7. d)

Recurso a compartimentos cobertos para armazenagem de matérias peletizadas ou aglomeradas

Sim

A armazenagem da matéria-prima/sucata é efetuada no interior do pavilhão em áreas de armazenamento/silos compartimentadas.

7. e)

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

7. f)

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

7. g)

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

7. h)

Utilização de reservatórios construídos com materiais resistentes às matérias contidas

Sim

Matéria-prima armazenada no interior do pavilhão em área apropriada e identificada ou em silo compartimentado em betão armado

7. i)

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

Sim

Não são armazenadas matérias primas em reservatório, apenas em áreas compartimentadas/silos conforme ilustrado na memória
descritiva anexada ao processo. No entanto, para todos os depósitos existentes na instalação existem sondas de nível e respetiva
sinalização luminosa e sonora do volume contido.

7. j)

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

7. k)

Conceção das zonas de armazenagem de forma a que:

7. k) i.

7. k) ii.

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

Não aplicável
Sim
Não aplicável

Não aplicável tendo em conta o anteriormente referido
Instalação de hottes individuais para captação de emissões difusas proveniente da limpeza dos fornos.
Não é utilizado cloro gasoso no processo

Não aplicável

As matérias primas utilizadas não são reativas.
As matérias subsidiárias perigosas (produtos químicos) são armazenados em recipientes apropriados e fechados sob bacia de retenção
com capacidade adequada.

Sim

As tinas de decapagem e águas de lavagem encontram-se sob uma tina de retenção ligada a um depósito (capacidade de 11 m3,
construído em resina atac, sob tina de retenção) para prevenção de situações de potencial derrame.
A prensa de extrusão encontra-se sob uma tina de retenção ligada a um depósito (capacidade de 22 m3, construído em resina atac, sob
tina de retenção) para prevenção de situações de potencial derrame.
As águas residuais provenientes de lavagens de filtros/permutadores e purgas do sistema de arrefecimento são encaminhadas para um
depósito (capacidade de 11 m3, construído em resina ortoftálica, sob tina de retenção).
Para todos os depósitos existentes na instalação existem sondas de nível e respetiva sinalização luminosa e sonora do volume contido.

Sim

Ver MTD 7.k) i.

7. jl)

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

Não aplicável

Não são armazenados materiais que reajam com o ar.

7. m)

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

Não aplicável

Os materiais pulverulentos (pó de zinco e pó de platão proveniente da central de aspiração) são armazenados em big bag´s com pelicula
interna impermiável estanque (UN 3077 - 13H3).

7. n)

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

7. o)

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

Sim
Não aplicável

Carro motorizado de limpeza com aspiração e filtro
Não é efetuado armazenamegem ao ar livre
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7. p)

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

Não aplicável

Não é efetuado armazenamegem ao ar livre

7. q)

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

Não aplicável

Não é efetuado armazenamegem ao ar livre

7. r)

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

Não aplicável

Não é efetuado armazenamegem ao ar livre

MTD 8.

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.

8. a)

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

Sim

Os materiais de granulometria fina provenientes da trituração de escóreas são transportados em circuito fechado por condutas ligadas
diretamente à central de de aspiração/despoeiramento e armazenadas em big bag´s.

8. b)

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

Sim

Os materiais sussetíveis de libertação de poeiras são movimentados em big bag´s.

8. c)

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)

Sim

Os materiais são descarregados diretamente nos carregadores automáticos dos fornos que estam abrangidos por hottes de aspiração
ligadas à central de aspiração/despoeiramento.

8. d)

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

Sim

Os materiais são movimentados através de contentores estanques de aço ou big bag´s.

8. e)

Utilização de contentores adequados para manusear materiais peletizados

Sim

8. f)

Aspersão para humedecimento dos materiais nas zonas de manipulação

8. g)

Minimização das distâncias de transporte

Sim

Conforme se poderá observar através do layout da instalação (desenho com a designação Planta Geral) a logística de movimentação de
materiais encontra-se otimizada, sendo de um só sentido, de pequeno percurso e direta.

8. h)

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

Sim

Existem elevadores verticais automáticos que movimentam caixas em aço normalizadas para elevar os materiais do solo aos
carregadores dos fornos estando por isso a sua altura minimizada e limitada. Deste modo, a altura de movimentação dos materiais limitase à altura das referidas caixas (1,75m máximo).

8. i)

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

Não aplicável

Ver MTD 8. h).

8. j)

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

Sim

Ver MTD 8. h).

8. k)

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

Sim

Todas as condutas e equipamentos encontram-se acima do solo em zonas seguras e abertas.

8. l)

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

Sim

Faz parte do protocolo de entrega de liquídos e gases liquefeitos (gsóleo, gás propano e azoto) procedimentos de manuseamento de
transferência que garantam a verificação, no ínicio e final da operação de descarga, a estanqueidade das válvulas de fecho automático.

8. m)

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

Não aplicável

Os materiais pulverulentos (pó de zinco e pó de latão proveniente da central de aspiração) são armazenados em big bag´s com pelicula
interna impermiável estanque (UN 3077 - 13H3).

8. n)

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

Não aplicável

Os materiais pulverulentos (pó de zinco e pó de latão proveniente da central de aspiração) são armazenados em big bag´s com pelicula
interna impermiável estanque (UN 3077 - 13H3).

8. o)

Recurso a campanhas programadas para a limpeza das estradas

Não aplicável

Os materiais pulverulentos (pó de zinco e pó de latão proveniente da central de aspiração) são armazenados em big bag´s com pelicula
interna impermiável estanque (UN 3077 - 13H3).

8. p)

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

Sim

Os produtos químicos são armazenados de acordo com a matriz de imcompatibilidades estabelecida.

8. q)

Minimização das transferências de materiais entre processos

Sim

Processos em linha ver planta do layout

Não aplicável

Ver MTD 8. d) e MTD 26. a)
A tecnologia de fusão usada é por fornos de indução eletromagnética que impõe que os materiais neles introduzidos sejam de forma
seca sob pena de projecão/explosão de metal fundido.

1.1.4.3. Emissões difusas da produção de metais

MTD 9.

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.
Não aplicável

Os critérios de aceitação das matérias primas secundárias (caso exclusivo das limalhas de latão) estão sujeitas a teste de receção que
impõe o seu estado de secagem.

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

Sim

Os fornos com metal líquido que alimentam as linhas são fechados pressurizados com atmosfera controlada de nitrogénio.
Especificamente e quanto aos equipamentos de colada contínua horizontal, lingoteira e processos de vazamento, alternativamente à
MTD, são monitorizadas estas áreas de trabalho em termos da concentração de agentes químicos, incluindo poeiras, verificando-se o
cumprimento dos respetivos valores limite de emissão. Em função dos resultados obtidos serão adotadas medidas de minimização de
emissões difusas adicionais às indicadas na MTD 5.

9. c)

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

Sim

Uso de captações secundárias (hottes) em todos os canais de vazamento (fechados com caleiras)

9. d)

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)

Sim

Uso de captações secundárias (hottes) em todos os canais de vazamento (fechados com caleiras)

9. a)

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

9. b)
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9. e)

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

Sim

Centralizado num único equipamento de despoeiramento constituido por duas linhas de friltos de mangas com monitorização
permanente garantindo uma capacidade de aspiração (pressão negativa de 20mbar
proporcionada pela Central de aspiração). Para minimizar as emissões difusas durante o carregamento, a limpeza e vazamento dos
fornos de fusão, foram implementados canais de vazamento fechados (caleiras) com hottes individuais e de igual modo para captação de
emissões difusas proveniente das duas linhas de colada continua horizontal e lingoteira, conforme desenho "emissões para o ar - fontes
fixas" de 02.08.2021..

9. f)

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

Não aplicável

Os fornos utilizados são fornos por indução eletomagnética.

9. g)

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

Não aplicável

Projeto a cargo da entidade externa CCENERGIA
Pela avaliação da CCENERGIA (relatório "Barbosa World Brass, S.A. - MURE_Pré-aquecimento da carga_V03") não é viiável.

9. h)

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

Sim

Segundo planos de instalação do construtor dos fornos (INDUGA.GmbH)

9. i)

Tratamento das emissões captadas num sistema adequado

Sim

Central de aspiração e despoeiramento constituida por duas linhas de fitros de mangas com a capacidade total de 121.000 Nm3/h.

Sim

Adjudicação a entidades externas e acreditadas para o efeito. A frequência de monitorização é a estabelecida no TUA.

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

1.1.5. Controlo das emissões para a atmosfera
MTD 10.

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.

1.1.6. Emissões de mercúrio
MTD 11.

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)

11. a)

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

Não aplicável

Através do controlo de receção de matérias primas, não é permitida a entrada de matérias primas com a presença deste elemento.

11. b)

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

Não aplicável

Em conformidade com a MTD 11. a).

Não aplicável

A instalação não produz ligas de cobre primárias.

1.1.7. Emissões de dióxido de enxofre
MTD 12.

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.

1.1.8. Emissões de NOx
MTD 13.

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de NOX proveniente de processos pirometalúrgicos, constitui MTD utilizar uma das técnicas a seguir indicadas.
Queimadores do forno de prensa e forno de normalização conforme projeto do fabricante COIM. Valores médios medidos de NOx
baixos em relação ao VLE aplicável.

13. a)

Utilização de queimadores com baixas emissões de NOX

13. b)
13. c)

Utilização de queimadores oxi-combustível

Não aplicável

De acordo com o relatório técnico_cientifico_v4.6.pdf

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

Não aplicável

De acordo com o relatório técnico_cientifico_v4.6.pdf

Sim

1.1.9. Emissões para a água, incluindo a sua monitorização
MTD 14.

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.

14. a)

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

14. b)

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

Não aplicável

A instalação não utiliza processos de lavagem com água.

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

Não aplicável

A instalação não utiliza este tipo de processos.

Reutilização das águas residuais provenientes da granulação de escórias

Não aplicável

A instalação não utiliza este tipo de processo.

14. c)
14. d)
14. e)
14. f)
14. g)
MTD 15.

Sim

Reutilização de águas de escoamento superficial

Sim

Utilização de um sistema de refrigeração em circuito fechado

Sim

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

Não aplicável

Sim

Leitura de contadores parciais

São reutilizadas águas da chuva.
Torres de refrigeração funcionam em circuito fechado
A instalação não utiliza este tipo de processo.
O efluente gerado na decapagem é gerido como resíduo sendo transportado para OGR com a devida e-gar. Existem depósitos de
retenção individuais quer para as águas residuais do sistema de refrigeração das máquinas quer para os processos de decapagem de
barras de latão, garantindo assim que não há mistura dos dois tipos de efluentes. Atualmente o efluente gerado nas torres de refrigeração
é gerido como resíduo.
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MTD 16.

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.

Não aplicável

Não há emissões em contínuo de águas residuais industriais produzidas pela instalação. Estas águas são armazenadas em tanques de
retenção existentes para o efeito conforme desenho AN 3.29.2 (Redes de drenagem externa à instalação) e drenadas, ou não, conforme
a prévia análise quimica e a sua conformidade com a Autorização de descarga da entidade gestora do saneamento (Indáqua).
Caso algum parâmetro ultrapasse o valor limite admissível o efluente em questão será encaminhado para gestor de resíduos autorizado.

MTD 17.

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)

Não aplicável

A instalação não utiliza este tipo de processos.

Precipitação química

Não aplicável

A instalação não utiliza este tipo de processos.

Sedimentação

Não aplicável

A instalação não utiliza este tipo de processos.

Filtração

Não aplicável

A instalação não utiliza este tipo de processos.

Flotação

Não aplicável

A instalação não utiliza este tipo de processos.

Ultrafiltração

Não aplicável

A instalação não utiliza este tipo de processos.

Filtração com carvão ativado

Não aplicável

A instalação não utiliza este tipo de processos.

Osmose inversa

Não aplicável

A instalação não utiliza este tipo de processos.

Não aplicável

A atividade desenvolvida pela Barbosa World Brass não é geradora de níveis de emissão de ruído impertinente.A ultima monitorização
de ruído ambiental evidencia o cumprimento dos valores limite estabelecidos na legislação.

17. a)
17. b)
17. c)
17. d)
17. e)
17. f)
17. g)
1.1.10. Ruído
MTD 18.

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

18. a)

Utilização de taludes que atuem como barreira à fonte de ruído;

18. b)

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

Sim

Existência de unidades de isolamento de ruido nos equipamentos mais ruidosos como é o casom das bombas da prensa de extrusão e
moinho de trituração de escóreas.

18. c)
18. d)

Utilização, nos equipamentos, de suportes e interconexões antivibração

Sim

De acordo com o relatório elaborado pelo CATIM.

Orientação das máquinas ruidosas

Sim

18. e)

Alteração da frequência dos sons

Não aplicável

A moniotirzação de ruído ambiental não evidencia fenómenos desta natureza.

Não aplicável

A instalação não gera odores

Ver layout de compartimentação.

1.1.11. Odores
MTD 19.
19. a)
19. b)
19. c)
19. d)

Para reduzir as emissões de odores, constitui MTD utilizar uma das técnicas a seguir indicadas, ou uma combinação das mesmas.
Armazenagem e manuseamento adequados das matérias-primas odoríferas
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
1.2.1. Materiais secundários
MTD 20.

A fim de aumentar o rendimento da recuperação de materiais secundários a partir de sucata, a MTD consiste em separar os componentes não metálicos e os
metais (exceto o cobre), utilizando uma das técnicas a seguir indicadas, ou uma combinação das mesmas.

20. a)
20 b)

Separação manual de constituintes visíveis de grandes dimensões

Sim

Separação magnética dos metais ferrosos

Sim

20. c)

Separação do alumínio por métodos óticos ou por correntes de Foucault

Não aplicável

Não se justifica pois o processo produtivo incorpora teores de alumínio minimos na composição das ligas de latão obtidas.

20. d)

Separação por densidade relativa dos diversos constituintes metálicos e não metálicos, utilizando um fluido com uma densidade diferente ou ar

Não aplicável

O controlo de receção de matérias primas rejeita a entrada de componentes sólidos que não sejam metálicos e que não estejam em
conformidade com as caraterísticas establecidas nos contratos de compra de materiais.

Não aplicável

Não há produção primária de cobre.

Separação através de grua móvel com grifa
Cilindro eletromagnético para separação das particulas de ferro

1.2.2. Energia
MTD 21.
21. a)
21. b)
21. c)
21. d)
21. e)

Com vista à utilização eficiente da energia na produção primária de cobre, constitui MTD o recurso a uma das técnicas que se seguem, ou uma combinação
das mesmas.
Otimização da utilização da energia contida no concentrado, por recurso a um forno de fundição flash
Utilização dos gases quentes de processo das fases de fusão para aquecer a carga do forno
Cobertura dos concentrados durante o transporte e a armazenagem
Utilização do excesso de calor produzido durante a fusão primária ou a conversão de fases para a fusão de materiais secundários que contenham cobre
Utilização em cascata do calor dos gases provenientes dos fornos de ânodo para outros processos, como a secagem
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Com vista à utilização eficiente da energia na produção de cobre secundário, constitui MTD o recurso a uma das técnicas que se seguem, ou uma
combinação das mesmas.
Os critérios de aceitação das matérias primas secundárias (caso exclusivo das limalhas de latão) estão sujeitas a teste de receção que
impõe o seu estado de secagem.

22. a)

Redução do teor de água das matérias-primas introduzidas no processo

22. b)

Produção de vapor através da recuperação do excedente de calor dos fornos de fusão, com o objetivo de aquecer o eletrólito, nas refinarias, e/ou produzir eletricidade em
instalações de cogeração

Não aplicável

A instalação não possui este tipo de processos a jusante.

22. c)

Fusão das aparas através da utilização do excesso de calor produzido durante o processo de fusão ou conversão

Não aplicável

A instalação utiliza fornos de indução por fusão eletromagnética.

22. d)

Utilização de um forno para colocar o material processado em espera entre as diferentes fases do processo (forno de manutenção da temperatura)

22. e)
MTD 23.

Pré-aquecimento da carga a introduzir no forno utilizando os gases quentes de processo provenientes das fases de fusão
Com vista à utilização eficiente da energia nas operações de refinação e extração eletrolíticas, constitui MTD o recurso a uma combinação das técnicas que
se seguem.

23. a)
23. b)

Aplicação de sistemas de isolamento e cobertura nos tanques de eletrólise

23. c)

Melhoria da conceção das células com vista a reduzir o consumo de energia, através da otimização dos seguintes parâmetros: espaço entre ânodo e cátodo, geometria do
ânodo, densidade de corrente, temperatura e composição do eletrólito

23. d)
23. e)
23. f)

Utilização de cátodos de aço inoxidável

Sim

Sim

Existência de fornos de manutenção de indução eletromagnética pressurizados com nitrógenio e controlo automático de temperatura do
metal líquido.

Não aplicável

A instalação não possuiu fornos de cuba.

Não aplicável

A instalação não utiliza este tipo de processos.

Não aplicável

Não há produção de cobre primário

Adição de agentes tensioativos às células de extração eletrolítica

Intercâmbio automático ânodo/cátodo para obter a colocação correta dos elétrodos dentro da célula
Deteção de curto-circuitos e controlo de qualidade, para garantir que os elétrodos se mantêm direitos e planos e que o peso dos ânodos é correto

1.2.3. Emissões para a atmosfera
MTD 24.

A fim de reduzir as emissões secundárias para a atmosfera provenientes dos fornos e dos dispositivos auxiliares de produção de cobre primário, bem como
otimizar o desempenho do sistema de tratamento das emissões, a MTD consiste em captar, misturar e tratar as emissões secundárias num sistema
centralizado de tratamento dos efluentes gasosos.

1.2.3.1. Emissões difusas

MTD 25.

A fim de evitar ou reduzir as emissões difusas do pré-tratamento (nomeadamente do loteamento, da secagem, da mistura, da homogeneização, da triagem e
da peletização) dos materiais primários e secundários, constitui MTD a utilização de uma das técnicas a seguir indicadas, ou de uma combinação das
mesmas.
O transporte de materiais pulverulentos é feito em circuito fechado através de condutas para o efeito pelo processo de sucção (caso do
pó gerado no moinho de trituração de escóreas e conduzido diretamente à central de aspiração e depositado em big bag´s).

25. a)

Utilização de transportadores ou sistemas pneumáticos confinados para transferir materiais pulverulentos

25. b)
25. c)

Realização de operações com materiais pulverulentos (p. ex. de mistura) em edifícios fechados

Não aplicável

A instalação não utiliza este tipo de processos.

Utilização de sistemas de supressão de poeiras como canhões de água ou sistemas de aspersão com água

Não aplicável

Ver MTD 25. a).

25. d)

Utilização de equipamentos fechados nas operações com materiais pulverulentos (p. ex. secagem, mistura, moagem, separação do ar e peletização), munidos de um
sistema de extração acoplado a um sistema de tratamento

Não aplicável

Ver MTD 25. a).

25. e)

Utilização de um sistema de extração das emissões de poeiras e gases, como uma campânula, em combinação com um sistema de redução de poeiras e gases

MTD 26.

Sim

Sim

De acordo com a MTD 9. e).

Sim

Utilizacão de limalhas compactadas em forma de briquetes, e fardos prensados de diversos tipos de sucata em prensa própria para o
efeito.

A fim de evitar ou reduzir as emissões difusas resultantes das operações de carga, fusão e abertura para o vazamento nas fundições primárias e secundárias
de cobre, bem como nos fornos de fusão e de manutenção da temperatura, constitui MTD utilizar uma combinação das técnicas a seguir indicadas.

26. a)

Briquetagem e peletização das matérias-primas

26. b)

Utilização de um sistema de carga confinado, como um queimador de jato único, portas estanques, transportadores ou dispositivos de alimentação fechados munidos de
um sistema de extração de ar acoplado a um sistema de redução de gases e poeiras

26. c)

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

Sim

Os fornos utilizados por indução eletromagnética são munidos de câmpanula sujeitas a pressão negativa.

26. d)

Instalação de campânulas/encapsulamentos nos pontos de carga e abertura para o vazamento, em combinação com um sistema de tratamento dos efluentes gases (p.
ex., compartimento/túnel para o manuseamento dos cadinhos durante a abertura para o vazamento e que se encontra fechado com portas/barreiras móveis munidas de
um sistema de ventilação e de tratamento das emissões)

Sim

De acordo com a MTD 9. e).

26. e)
26. f)

Encapsulamento do forno numa estrutura ventilada

Sim

De acordo com o projeto do fabricante (INDUGA GmbH).

Vedação adequada do forno

Sim

De acordo com o projeto do fabricante (INDUGA GmbH).

26. g)

Manutenção da temperatura do forno ao nível mais baixo necessário

Sim

Através de computador de processo suportado em células de carga que avaliam a quantidade de liquído dentro do forno e otimizam a
temperatura do metal fundido.

26. h)

Reforço dos sistemas de aspiração

26. i)
26. j)

Confinamento do edifício em combinação com outras técnicas para captar as emissões difusas
Utilização de sistemas de carga com dupla campânula em fornos de cuba/altos-fornos

Não aplicável

Não aplicável
Sim
Não aplicável

Não são utilizados no processo forno de flash.

Todo o sistema de aspiração dos fornos obedece ao projeto do fabricante dos equipamentos (INDUGA GmbH e LUEHR GmbH).
De acordo com o projeto da instalação elaborado pela INDUGA GmbH e LUEHR GmbH.
A instalação não utiliza este tipo de processos.
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26. k)

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

26. l)

Utilização de tampas nas gargantas dos fornos de ânodo rotativos

MTD 27.
27. a)
27. b)
27. c)
27. d)
27. e)

A fim de reduzir as emissões difusas dos convertidores Peirce-Smith na produção primária e secundária de cobre, a MTD consiste em utilizar uma
combinação das técnicas a seguir indicadas.

Não são utilizados este tipo de fornos.

Não aplicável

A instalação não utiliza convetidores Peirce- Smith.

Não aplicável

A instalação não produz cobre primário.

Colocação de um encapsulamento primário sobre a abertura do convertidor, para captar as emissões primárias e transferi-las para um sistema de tratamento
Adição de materiais (p. ex., sucata e fluxos) através da cobertura
Utilização de um sistema de campânulas secundárias além da principal, para capturar as emissões durante o carregamento e a abertura para o vazamento
Localização do forno num edifício fechado
Utilização de campânulas secundárias com motor que possam mover-se em função da fase do processo, para aumentar a eficiência de captação das emissões
secundárias
Reforço dos sistemas de aspiração e controlo automático para prevenir a insuflação quando o convertidor é movimentado para carga ou para descarga

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

Existem procedimentos escritos para carga dos fornos por tipo de matérias primas no sentido da otimização da fusão e minimização de
emissões monotorizados pelo computador do processo..

Não aplicável

Enriquecimento com oxigénio

27. g)

MTD 28.

Sim

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

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

27. f)

27. h)

MTD implementada?

A fim de reduzir as emissões difusas dos convertidores Hoboken na produção primária de cobre, a MTD consiste em utilizar uma combinação das técnicas a
seguir indicadas.
Funcionamento do forno e encaminhamento dos gases sob pressão negativa durante as operações de carregamento, escumação e abertura para o vazamento
Enriquecimento com oxigénio
Fecho das tampas da garganta durante o funcionamento
Reforço dos sistemas de aspiração

MTD 29.

A fim de reduzir as emissões difusas do processo de conversão do mate, a MTD consiste em utilizar um convertidor flash .

Não aplicável

A instalação não incorpora este tipo de processos.

MTD 30.

A fim de reduzir as emissões difusas dos convertidores rotativos com insuflação pelo topo (TBRC) na produção secundária de cobre, a MTD consiste em
utilizar uma combinação das técnicas a seguir indicadas.

Não aplicável

A instalação não incorpora este tipo de processos.

As escóreas são depositadas em silo próprio com sistema de aspiração integrado na central de aspiração.

30. a)
30. b)

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

30. c)

Localização do forno num edifício fechado, juntamente com a utilização de técnicas de captação e transferência para um sistema de tratamento das emissões difusas da
carga e da abertura para o vazamento

Enriquecimento com oxigénio

30. d)

Colocação de um encapsulamento primária sobre a abertura do convertidor, para captar as emissões primárias e transferi-las para um sistema de tratamento

30. e)

Utilização de exaustores, p. ex. com uma campânula suspensa integrada, para a captação e transferência para um sistema de tratamento das emissões difusas da carga e
da abertura para o vazamento

30. f)
30. g)

Adição de materiais (p. ex., sucata e fluxos) através da cobertura

MTD 31.

Reforço do sistema de aspiração
A fim de reduzir as emissões difusas da recuperação de cobre por recurso a um concentrador de escórias, a MTD consiste em utilizar as técnicas a seguir
indicadas.

31. a)

Recurso a técnicas de supressão de poeiras, como a aspersão de água durante o manuseamento, a armazenagem e a moagem das escórias

Não aplicável

31. b)

Trituração e flotação com água

Não aplicável

O moinho de trituração de escóreas é de funcionamento exclusivamente a seco com sistema de aspiração integrado na central de
aspiração.

31. c)
31. d)

Transporte das escórias para a zona de armazenagem final em condutas fechadas por via hídrica

Não aplicável

Ver MTD 25. a).

Manutenção de uma camada de água no tanque ou utilização de um supressor de poeiras, como leite de cal, em zonas secas

Não aplicável

Ver MTD 25. a).

Não aplicável

Ver MTD 25. a) e 31. b).

Não aplicável

A instalação não utiliza este tipo de processo.

Não aplicável

A instalação não utiliza este tipo de processo.

MTD 32.
32. a)
32. b)
32. c)
32. d)
32. e)
MTD 33.
33. a)
33. b)
33. c)
MTD 34.
34. a)

A fim de reduzir as emissões difusas do tratamento em fornos de escórias ricas em cobre, a MTD consiste em utilizar uma combinação das técnicas a seguir
indicadas.
Recurso a técnicas de supressão de poeiras, como a aspersão de água durante o manuseamento, a armazenagem e a moagem das escórias finais
Funcionamento do forno sob pressão negativa
Confinamento do forno
Recurso à compartimentação, ao confinamento e a campânulas para captar e transferir as emissões para um sistema de tratamento
Recurso a canais de fundição cobertos
A fim de reduzir as emissões difusas da fundição anódica na produção primária e secundária de cobre, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas a seguir
indicadas, ou uma combinação das mesmas.
Utilização de canais de vazamento confinados
Utilização de uma panela intermédia fechada
Utilização de uma campânula, munida de um sistema de extração de ar, sobre a panela de vazamento e a roda de vazamento
A fim de reduzir as emissões difusas das células eletrolíticas, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas a seguir indicadas, ou uma combinação das
mesmas.
Adição de agentes tensioativos às células de extração eletrolítica
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34. b)
34. c)
34.d)
MTD 35.

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

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

Utilização de coberturas ou de uma hote para captar e transferir as emissões para um sistema de tratamento
Utilização de condutas fechadas e fixas para a transferência das soluções eletrolíticas
Extração dos gases das câmaras de lavagem da máquina de extração catódica e da máquina de lavagem das sucatas anódicas
A fim de reduzir as emissões difusas da fundição de ligas de cobre, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas a seguir indicadas, ou uma combinação das
mesmas.

Recurso a sistemas de confinamento ou campânulas para captar as emissões e transferi-las para um sistema de tratamento

Sim

Centralizado num único equipamento de despoeiramento constituido por duas linhas de friltos de mangas com monitorização
permanente garantindo uma capacidade de aspiração (pressão negativa de 20mbar proporcionada pela Central de aspiração).
No sentido de minimizar as emissões difusas durante o carregamento, a limpeza e vazamento dos fornos de fusão, foram
implementados canais de vazamento fechados (caleiras) com hottes individuais e de igual modo para captação de emissões difusas
proveniente das duas linhas de colada continua horizontal e lingoteira, conforme desenho "emissões para o ar - fontes fixas" de
02.08.2021.

35. b)

Cobertura dos fundidos em fornos de manutenção e de fundição

Sim

Utilizados fornos de mautenção de indução eletromagnética pressurizados com atmosfera controlada com nitrogénio.

35. c)

Reforço do sistema de aspiração

Sim

35. a)

MTD 36.

A fim de reduzir as emissões difusas da decapagem com ou sem ácidos, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas a seguir indicadas.

36. a)

Confinamento da linha de decapagem com uma solução de isopropanol, com circulação em circuito fechado

36. b)

Confinamento da linha de decapagem com vista a captar as emissões e transferi-las para um sistema de tratamento

Não aplicável

Sim
Não aplicável

Hottes adicionais à campânula principal nos fornos de fusão.
O processo de decapagem química da Barbosa World Brass tem funcionamento por batch (decapagem não contínua).

Alternativamente foi incorporado um tanque adicional e prévio com água à temperatura ambiente para garantir que o material ao
mergulhar no tanque seguinte de decapagem de solução ácida esteja a uma temperatura que garante a não libertação de vapores.
Ver 36. a).

1.2.3.2. Emissões canalizadas de partículas
Os materiais pulverulentos (pó de zinco e latão proveniente da central de aspiração) são armazenados em big bag´s com pelicula interna
impermiável estanque (UN 3077 - 13H3).
Observadas também os procedimentos previstos nas MTD´S
5, 7. a), 19. a) e 25. a).

MTD 37.

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de partículas e de partículas metálicas provenientes das operações de receção, armazenagem, manuseamento,
transporte, dosagem, mistura, loteamento, trituração, secagem, corte e triagem das matérias-primas, bem como do tratamento pirolítico de aparas de cobre,
na produção primária e secundária de cobre, constitui MTD a utilização de um filtro de mangas.

MTD 38.

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de partículas e de partículas metálicas provenientes da secagem de concentrados na produção primária de
cobre, constitui MTD a utilização de um filtro de mangas.

Não aplicável

A instalação não produz cobre primário.

MTD 39.

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 ou para uma central elétrica) da unidade de fusão primária de cobre e do convertidor, constitui MTD a utilização de um filtro de
mangas e/ou de um lavador de gases por via húmida.

Não aplicável

A instalação não incorpora este tipo de processos.

MTD 40.

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) da unidade de fusão secundária de cobre e do convertidor, bem como do processamento de produtos intermédios secundários de cobre, constitui
MTD a utilização de um filtro de mangas.

Sim

Ver MTD 35. a).

MTD 41.

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de partículas e de partículas metálicas provenientes do forno de manutenção na produção secundária de
cobre, constitui MTD a utilização de um filtro de mangas.

Sim

Ver MTD 35. a) e MTD 35. b).

MTD 42.

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de partículas e de partículas metálicas provenientes do processamento em fornos de escórias com elevado
teor de cobre, constitui MTD a utilização de um filtro de mangas ou de um lavador de gases, em combinação com um precipitador eletrostático.

Não aplicável

A instalação não incorpora fornos para processamento de escóreas.

MTD 43.

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de partículas e de partículas metálicas provenientes dos fornos de ânodo na produção primária e secundária
de cobre, constitui MTD a utilização de um filtro de mangas ou de um lavador de gases, em combinação com um precipitador eletrostático.

Não aplicável

A instalação não incorpora fornos de anódos.

MTD 44.

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de partículas e de partículas metálicas provenientes da fundição anódica na produção primária e secundária de
cobre, constitui MTD a utilização de um filtro de mangas ou, no caso dos efluentes gasosos com um teor de água próximo do ponto de orvalho, um sistema
de lavagem de gases por via húmida ou um desnebulizador.

Não aplicável

A instalação não incorpora fundição anódica.

MTD 45.

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de partículas e de partículas metálicas provenientes de fornos de fusão de cobre, a MTD consiste em
selecionar e introduzir as matérias-primas no forno de acordo com o tipo de forno e o sistema de tratamento utilizado, bem como em utilizar um filtro de
mangas. (Consultar NEA às MTD no BREF)

1.2.3.3. Emissões de compostos orgânicos

MTD 46.

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de compostos orgânicos resultantes do tratamento pirolítico de aparas de cobre, bem como da secagem, fusão
e fundição de matérias-primas secundárias, constitui MTD utilizar uma das técnicas a seguir indicadas. (Consultar NEA às MTD no BREF)

Sim

Sim

A sequência de introdução das matérias primas nos fornos de fusão está estabelecida em instruções de operacionalidade. Existência de
Filtros de mangas de fabricante Alemão LUHER com capacidade de
121.000 Nm3/h
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46. a)

Recurso a um pós-queimador, a uma câmara de pós-combustão ou a um oxidante térmico de regeneração

46. b)
46. c)

Injeção de adsorventes em combinação com filtros de mangas
Conceção do forno e das técnicas de redução das emissões em função das matérias-primas disponíveis

46. d)

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

46. e)

Destruição térmica dos COT no forno, a altas temperaturas (> 1 000 °C)

MTD 47.
47. a)
47. b)
MTD 48.

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de compostos orgânicos provenientes da extração com solventes na produção hidrometalúrgica de cobre, a
MTD consiste em utilizar ambas as técnicas a seguir indicadas e determinar as emissões anuais de COV, p. ex. através de um balanço mássico.

MTD implementada?

Não

Sim
Não aplicável

Sim

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

Os critérios de aceitação das matérias-primas secundárias potencialmente contaminadas (caso exclusivo das limalhas de latão) estão
sujeitas a teste de receção que impõe o seu estado de secagem, pelo que o grau de contaminação orgânica presente é desprezível.
Acresce que a instalação utiliza fornos de indução por fusão eletromagnética, não havendo um processo de combustão associado. Pela
leitura do BREF NFM, esta técnica possui aplicabilidade em fornos com concentrações elevadas de PCCD/F e CO o que não se reflete
no historial de emissões destes poluentes da Barbosa World Brass.
Injeção de carbonato de cálcio e existência de filtros de mangas (FF1).
Apenas aplicável a novos fornos e no caso de remodelações importantes de fornos existentes.
Os critérios de aceitação das matérias-primas secundárias potencialmente contaminadas (caso exclusivo das limalhas de latão) estão
sujeitas a teste de receção que impõe o seu estado de secagem, pelo que o grau de contaminação orgânica presente é desprezível.
O tipo e a sequência de introdução das matérias-primas nos fornos de fusão está estabelecida em instruções de operacionalidade em
função da especificidade de cada forno com vista à otimização do tempo de fusão e redução de emissões, controlada por computador do
processo. As emissões provenientes deste processo são encaminhadas para uma central de despoeiramento composta por duas linhas
de despoeiramento equipadas cada uma com: um arrefecedor de gases, dois ciclones e uma bateria de filtros de mangas.

Não aplicável

A tecnologia de fusão utilizada é por fornos de indução eletromagnética atingindo-se temperaturas da ordem dos 700 ºC a 750 ºC. Face
ao referido nos pontos anteriores considera-se como não aplicável.

Não aplicável

Não utilizado este tipo de processo.

Processamento do reagente (solvente) a uma pressão de vapor reduzida
Confinamento dos equipamentos como tanques de mistura, de sedimentação e de armazenagem
A fim de reduzir as emissões de PCDD/F para a atmosfera provenientes do tratamento pirolítico de aparas de cobre, bem como das operações de fusão,
fundição, refinação ígnea e conversão na produção secundária de cobre, constitui MTD utilizar uma das técnicas a seguir indicadas, ou uma combinação das
mesmas. (Consultar NEA às MTD no BREF)

Sim
O tipo e a sequência de introdução das matérias primas nos fornos de fusão está estabelecida em instruções de operacionalidade em
função da especificidade de cada forno com vista à otimização do tempo de fusão e redução de emissões difusas controlada por
computador do processo.

48. a)

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

48. b)

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

48. c)

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

48. d)

Destruição térmica dos PCDD/F no forno, a temperaturas elevadas (> 850 °C)

Não aplicável

A instalação utiliza fornos de indução por fusão eletromagnética.

48. e)
48. f)
48. g)
48. h)
48. i)
48. j)

Recurso à injeção de oxigénio na zona superior do forno

Não aplicável

A instalação utiliza fornos de indução por fusão eletromagnética.

Utilização de um sistema de queima interno

Não aplicável

A instalação utiliza fornos de indução por fusão eletromagnética.

Recurso a uma câmara de pós-combustão ou a um pós-queimador ou a um oxidante térmico de regeneração

Não aplicável

A instalação utiliza fornos de indução por fusão eletromagnética.

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

Não aplicável

A instalação utiliza fornos de indução por fusão eletromagnética.

Têmpera rápida

Não aplicável

A instalação utiliza fornos de indução por fusão eletromagnética.

Injeção de um agente de adsorção juntamente com o recurso a um sistema de captação de partículas eficiente

Não aplicável

A instalação utiliza fornos de indução por fusão eletromagnética.

Sim
Não aplicável

Sim

A instalação utiliza fornos de indução por fusão eletromagnética.
Os fornos possuem campanulas com portas automáticas associadas a carregadores automáticos vibratórios que doseam a quantidade
de materiais introduzidos no forno em função do progresso da fusão desses materiais otimizada por controlo através de computador de
processo.

1.2.3.4. Emissões de dióxido de enxofre

MTD 49.
49. a)
49. b)
49. c)

A fim de 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 produção primária e secundária de cobre, constitui MTD utilizar uma das técnicas a seguir indicadas, ou uma combinação das mesmas
(Consultar NEA às MTD no BREF)

Sim

Central de aspiração com filtros de mangas

Lavagem por via seca ou semisseca
Lavagem de gases por via húmida
Recurso a um sistema de absorção/dessorção à base de poliéter

1.2.3.5. Emissões ácidas

MTD 50.

A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de gases ácidos provenientes da exaustão das células de extração eletrolítica, das células de eletrorrefinação,
da câmara de lavagem da máquina de extração catódica e da máquina de lavagem das sucatas anódicas, constitui MTD a utilização de um lavador de gases
por via húmida ou de um desnebulizador.

Não aplicável

A instalação não incorpora este tipo de processos.

Não aplicável

Todo o processo é por via seca.

1.2.4. Solo e águas subterrâneas
MTD 51.

A fim de evitar a contaminação do solo e das águas subterrâneas com resíduos da recuperação de cobre num concentrador de escórias, constitui MTD utilizar
um sistema de drenagem nas zonas de arrefecimento e uma conceção adequada da zona de armazenagem final das escórias, de forma a recolher os
transbordos de água e evitar derrames de fluidos.

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

MTD 52.

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

A fim de evitar a contaminação do solo e das águas subterrâneas com resíduos de eletrólise na produção primária e secundária de cobre, a MTD consiste em
utilizar uma combinação das técnicas a seguir indicadas.

52. a)
52. b)
52. c)

MTD implementada?

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

Não aplicável

A instalação não incorpora este tipo de processos.

Utilização de um sistema de drenagem estanque
Utilização de pavimentos impermeáveis e resistentes a ácidos
c) Utilização de reservatórios de parede dupla ou recurso a sistemas de confinamento resistentes com revestimentos impermeáveis

1.2.5. Produção de águas residuais
MTD 53.

A fim de evitar a geração de águas residuais na produção primária e secundária de cobre, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas a seguir indicadas, ou
uma combinação das mesmas.

53. a)

Utilização do vapor condensado para aquecer as células eletrolíticas ou lavar os cátodos de cobre; em alternativa, devolvê-lo à caldeira

Não aplicável

A instalação não incorpora este tipo de processos.

53. b)

Reutilização das águas recolhidas na zona de arrefecimento, no processo de flotação e no transporte hídrico da escória final do processo de concentração de escórias

Não aplicável

A instalação não incorpora este tipo de processos.

53. c)

Reciclagem das soluções de decapagem e das águas de lavagem

53. d)

Tratamento dos resíduos (em bruto) da fase de extração com solventes da produção hidrometalúrgica de cobre, de forma a recuperar os componentes orgânicos
presentes na solução

Não aplicável

A instalação não incorpora este tipo de processo.

53. d)
53. f)

Centrifugação das lamas provenientes da limpeza e dos resíduos da fase de extração com solventes, na produção de hidrometalúrgica de cobre

Não aplicável

A instalação não incorpora este tipo de processo.

Reutilização dos fluidos eletrolíticos após a fase de remoção do metal na extração eletrolítica e/ou no processo de lixiviação

Não aplicável

A instalação não incorpora este tipo de processo.

Recuperação de metais presentes nas partículas e nas lamas provenientes do sistema de redução de partículas

Não aplicável

A instalação processo por via seca.

Reutilização ou venda dos compostos de cálcio (p. ex., gesso) resultantes do tratamento do SO2

Não aplicável

A instalação não incorpora este tipo de processo.

Regeneração ou reciclagem dos catalisadores usados

Não aplicável

A instalação não incorpora este tipo de processo.

Recuperação dos metais presentes nas lamas provenientes do tratamento das águas residuais

Não aplicável

A instalação não incorpora este tipo de processo.

Utilização de ácidos fracos no processo de lixiviação ou na produção de gesso

Não aplicável

A instalação não incorpora este tipo de processo.

Recuperação do cobre das escórias ricas produzidas no forno de escórias ou na instalação de flotação de escórias

Não aplicável

A instalação não incorpora este tipo de processo.

Utilização das últimas escórias dos fornos como abrasivos, materiais de construção (rodoviária), ou para outra aplicação viável

Não aplicável

A instalação não incorpora este tipo de processo.

Utilização do revestimento do forno para a recuperação de metais ou reutilização como material refratário

Não aplicável

O tipo de refratários utilizados não permite este tipo de aproveitamento.

Utilização das escórias provenientes da flotação de escórias como abrasivos, materiais de construção, ou para outra aplicação viável

Não aplicável

A instalação não incorpora este tipo de processo.

Utilização dos escumados provenientes dos fornos de fusão para recuperar os metais

Não aplicável

A instalação não incorpora este tipo de processo.

Utilização dos eletrólitos gastos para a recuperação de cobre e níquel. Reutilização do ácido restante para constituir o novo eletrólito ou para produzir gesso

Não aplicável

A instalação não incorpora este tipo de processo.

Utilização dos ânodos gastos como materiais de arrefecimento na refinação pirometalúrgica ou na refusão

Não aplicável

A instalação não incorpora este tipo de processo.

Utilização das lamas anódicas para a recuperação de metais preciosos

Não aplicável

A instalação não incorpora este tipo de processo.

Sim

As águas dos tanques de lavagem (do sistema de decapagem) são reutilizadas nos tanques de decapagem química.

1.2.6. Resíduos
MTD 54.
54. a)
54. b)
54. c)
54. d)
54. e)
54. f)
54. g)
54. h)
54. i)
54. j)
54. k)
54. l)
54. m)
54. n)
54. o)
54. p)
54. q)
54. r)

A fim de reduzir as quantidades de resíduos resultantes da produção primária e secundária de cobre enviados para eliminação, a MTD consiste em organizar
as operações 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.

Utilização do gesso proveniente da estação de tratamento de águas residuais no processo pirometalúrgico ou para venda

Não aplicável

A instalação não incorpora este tipo de processo.

Recuperação de metais das lamas

Não aplicável

A instalação não incorpora este tipo de processo.

Reutilização como agente de lixiviação do eletrólito empobrecido do processo hidrometalúrgico do cobre

Não aplicável

A instalação não incorpora este tipo de processo.

Reciclagem das aparas provenientes da laminagem nas fundições de cobre

Não aplicável

A instalação não incorpora este tipo de processo.

Recuperação de metais da solução ácida de decapagem e reutilização da solução ácida depurada

Não aplicável

A instalação não incorpora este tipo de processo.

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

Não aplicável

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

Não aplicável

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

Não aplicável

1.6. CONCLUSÕES MTD PARA A PRODUÇÃO DE METAIS PRECIOSOS

Não aplicável

1.7. CONCLUSÕES MTD PARA A PRODUÇÃO DE FERROLIGAS

Não aplicável

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

Não aplicável

1.9. CONCLUSÕES MTD PARA A PRODUÇÃO DE CARBONO E/OU GRAFITE

Não aplicável

Calendarização da
implementação (mês.ano)

Processo n.º: 450.10.02.01.010514.2015.RH3
Utilização n.º: L009118.2015.RH3-T2
Início: 2020/04/08
Validade: 2025/07/07
Transmissão: 2020/04/03

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Superficial

Identificação
Código APA

APA06649603

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

515557552

Nome/Denominação Social*

Barbosa World Brass, S.A.

Idioma

Português

Morada*

Rua de Sousanil, 476

Localidade*

Canedo

Código Postal

4525-100

Concelho*

Santa Maria da Feira

Telefones

227637040

Obrigação de correcção de Dados de Perfil

|_|

Localização
Designação da captação

Porto de Carvoeiro

Tipo de captação

Superficial

Tipo de infraestrutura

Outro

Dominialidade

Domínio Hídrico Público

Meio hídrico

Rio

Margem/Plano de água

Margem esquerda

Nut III - Concelho - Freguesia

Entre Douro e Vouga / Santa Maria da Feira / Canedo

Longitude

-8.444941

Latitude

41.049841

Região Hidrográfica

RH3 :: Douro

Bacia Hidrográfica

12 :: Douro

Sub-Bacia Hidrográfica
Tipo de massa de água
Massa de água
Classificação do estado/potencial ecológico
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa
de água

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|_|
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Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Grupo moto bomba

Energia

Combustíveis fósseis

Potência do sistema de extração (cv)

5.0

Caudal máximo instântaneo (l/s)

18.000

Volume máximo anual (m3)

14760.0

Mês de maior consumo

julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

1230

Nº horas/dia em extração

6

Nº dias/mês em extração

10

Nº meses/ano em extração

8

Finalidades
Atividade Industrial
Tipo de indústria

Industria transformadora de metais não ferrosos (Fundição, extrusão, estiragem e
trefilagem)

CAE Principal

24540 : Fundição de outros metais não ferrosos

Condições Gerais
1ª 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.
2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = A + O + U em que: A – utilização de águas do domínio público hídrico do
Estado O – ocupação do domínio público hídrico do Estado U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas
3ª A matéria tributável das componentes A e U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.
4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, referido na cláusula anterior,
não seja entregue com a periodicidade definida no Anexo correspondente, ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da
TRH, o valor das componentes A e U será calculado tendo por base o volume máximo mensal estabelecido nesta licença.
5ª O pagamento da taxa devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação
respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.
6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
7ª 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.
8ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas,
serão suportadas pelo seu titular.
9ª 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.
10ª 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.
11ª A licença só poderá ser transacionada e 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.
12ª A licença caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
13ª Esta licença não confere direitos contra concessões que vierem a efetuar-se nos termos da legislação vigente.
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14ª O titular da licença fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente que afete o
estado das águas.
15ª 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.
16ª 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.
17ª O titular desta licença deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis
por outras Entidades.
18ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água
captado.

Condições Específicas
1ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.
2ª O titular deve cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas” para garantir a proteção da qualidade da água.

Outras Condições
1ª A captação será explorada em conformidade com o projeto aprovado em 08/07/2015 pela entidade licenciadora.
2ª Fazem parte integrante da presente licença os Anexos autenticados que a acompanham.

Anexos

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

1230 (m3)

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

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Anexo IV - Lista de Abreviaturas
APA, I.P.

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

ARH

Administração da Região Hidrográfica do Norte

BREF EFS

Documento de Referência aplicável às Emissões Resultantes do Armazenamento

BREF ENE

Documento de Referência aplicável à Eficiência Energética

BREF ICS

Documento de Referência aplicável aos Sistemas de Arrefecimento Industrial

BREF SF

Documento de Referência aplicável às Forjas e Fundições

BREF NFM

Documento de Referência aplicável às Indústrias de metais não ferrosos

CCDR

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional

CELE

Agência para a Competitividade e Inovação

CEN

Comité Europeu de Normalização

EC

Entidade Coordenadora do Exercício da Atividade Económica

IAPMEI

Agência para a Competitividade e Inovação

IGAMAOT

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

IPQ

Instituto Português da Qualidade

ISO

Organização Internacional de Normalização

JOUE

Jornal Oficial da União Europeia

LER

Lista Europeia de Resíduos

MIRR

Mapa Integrado de Registo de Resíduos

MTD

Melhores Técnicas Disponíveis

OGR

Operação de Gestão de Resíduos

PCIP

Prevenção e Controlo Integrados da Poluição

PRTR

Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes

RAA

Relatório Ambiental Anual

REAR

Regime da Prevenção e Controlo das Emissões de Poluentes para o Ar

REF ROM

Relatório de Referência aplicável à Monitorização das emissões para a água e a atmosfera provenientes de
Instalações abrangidas pela Diretiva Emissões Industriais

REI

Regime das Emissões Industriais

RH

Recursos Hídricos

SGA

Sistema de Gestão Ambiental

SILiAmb

Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente

STEG

Sistemas de Tratamento de Emissões Gasosas

TEAR

Título de Emissões para o Ar

TEGEE

Título de Emissão de Gases com Efeito de Estufa

TUA

Título Único Ambiental

TURH

Título de Utilização de Recursos Hídricos

VEA

Valor de Emissão Associado (às melhores técnicas disponíveis)

VLE

Valor Limite de Emissão

