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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 TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado,
assumindo o ato de licenciamento ou autorização da atividade económica.

DADOS GERAIS
Nº TUA

TUA20170616000091

REGIME

PCIP

REQUERENTE

Eurocast Portugal Viana SA

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

513342575

ESTABELECIMENTO

Eurocast Portugal Viana, S.A.

LOCALIZAÇÃO

Parque Empresarial de Mogueiras Lt B
24530 - Fundição de metais leves

CAE

29320 - Fabricação de outros componentes e acessórios para veículos automóveis

CONTEÚDOS TUA
ENQUADRAMENTO

LOCALIZAÇÃO

EXPLORAÇÃO

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO
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ANEXOS TUA

PÁG.
1/12

ESTADO: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 04/08/2017

CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

D20170704002179
36a6-76f6-d260-bf70

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.

ENQUADRAMENTO

SUMÁRIO
Regime

AIA

PCIP

Nº Processo

PL20160706000681

PL20160706000681

Aplicáveis

Solicitados

X

X

Indicador de
enquadramento

Data de
Emissão

Data de
Validade

X

Anexo II, ponto
4, alínea d),
produção e
transformação
de metais, fusão
- 19,2 ton/dia
para 60 ton/dia

16-062017

15-062021

X

Categoria 2.5b Fusão de
(lingotes)
alumínio capacidade
instalada: 60 t
/dia

04-072017

02-072027

Prorrogação
da validade

-

-

Eficácia

Sentido da
decisão

Entidade
Licencia
dora

Não

Deferimento
condicionad
o

Comissã
o de
Coorden
ação e
Desenvo
lvimento
Regional
do Norte

Não

Deferimento
condicionad
o

Agência
Portugu
esa do
Ambient
e

LOCALIZAÇÃO

Confrontações
Norte

Pinhal,

Sul

eucaliptal

Este

cultura arvense

Oeste

Área do estabelecimento
Área impermeabilizada não coberta (m2)

6783.01

Área coberta (m2)

5847.15
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12744.00

Localização
Localização

Zona industrial

EXPLORAÇÃO

Medidas / Condições gerais a cumprir

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Informar sobre a data de início de exploração da
instalação, refletindo a alteração - aumento da
capacidade de fusão de alumínio

Um mês antes da entrada em funcionamento refletindo
a alteração - aumento capacidade de fusão.

Plano de Desempenho Ambiental (PDA) ou Relatório
Ambiental Anual (RAA)

Registar o número de horas de funcionamento anual
da instalação, discriminando o n.º de horas em
produção efetiva e em limpeza/manutenção
(evidenciado as diferentes etapas de processo)

Período de exploração

RAA

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

Registar os procedimentos adotados para as
operações de manutenção e limpeza dos
equipamentos, nomeadamente os que integram os
processos produtivos, com indicação de data(s) ou
período(s) em que ocorreram e do encaminhamento
dado às substâncias geradas (matérias-primas,
produtos, efluentes líquidos, resíduos, etc.).

Período de Exploração

RAA

Explicitar e registar os procedimentos de manutenção
dos sistemas de retenção, drenagem, tratamento e
controlo de emissões existentes na instalação para os
diferentes meios, com indicação de data(s) ou período
(s) em que ocorreram e do encaminhamento dado às
substâncias geradas, de modo a permitir mantê-los a
um nível de eficiência elevado e assegurando os
respetivos períodos de indisponibilidade ao tempo
mínimo possível

Período de Exploração

RAA

Registar os acontecimentos, respetivas consequências
e ações corretivas caso ocorra um acidente ou
incidente

Período de Exploração

RAA

Registar os acontecimentos, respetivas consequências
e ações corretivas caso se verifique incumprimento
das condições do TUA

Período de Exploração

RAA

Registar o número e a natureza de queixas e ou
reclamações recebidas.

Período de Exploração

RAA
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Apresentar relatório síntese da execução das acções
previstas no PDA.

Período de Exploração

RAA

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Reavaliação do grau de implementação de MTD
previstas no BREF SF (vide Anexo - MTD BREF SF) e
documentos transversais aplicáveis (relativos a:
emissões resultantes da armazenagem, eficiência
energética e monitorização) e/ou das medidas técnicas
equivalentes.

PDA

PDA

Ponto de situação do grau de implementação das MTD
previstas no BREF SF e documentos transversais
aplicáveis (nomeadamente relativos às emissões
resultantes da armazenagem, eficiência energética e
monitorização) e/ou das medidas técnicas
equivalentes; apresentar evidências da manutenção da
adequada implementação das referidas técnicas.

Período de Exploração

RAA

Elaborar o relatório de base, de acordo com as
diretrizes previstas na Comunicação da Comissão
2014/C 136/03, JOUE de 06.05.2014 - a
documentação submetida pelo operador neste âmbito
(avaliação das substâncias perigosas relevantes),
encontra-se ainda em análise, não sendo ainda
possível concluir se a instalação se encontra em
condições de usufruir da dispensa de apresentação do
Relatório de Base previsto no Artigo 42º do diploma
REI. A conclusão desta análise, será aditada ao TUA.

Relatório de Avaliação da Necessidade de Elaboração
de Relatório de Base - em avaliação

Relatório de Base, caso venha a ser decidido pela
APA.

Medidas / Condições específicas a cumprir

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

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

Medida / Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Todas

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

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

Produtos intermédios e ou finais

Medida / Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Produto acabado

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

Período de Exploração

RAA

Registar o volume de produção mensal
e anual efetivados de perdas de
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Produtos intermédios e ou finais

Medida / Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Perdas de processo/ produto não
conforme

processo (gitos/aparas) e produto fora
de especificação gerado e
reincorporado no processo.

Período de Exploração

RAA

Período de Exploração

RAA

Alumínio Fundido

Registar o volume de produção mensal
e anual efetivados de alumínio fundido,
expresso em toneladas de metal
fundido.

Ar
Ar - Emissões pontuais
Caraterização das fontes de emissão pontual

Código da
fonte

Código interno

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

Identificação
das unidades
contribuintes
para a fonte

Potência
térmica
nominal (MWt)

Combustível

Método de
tratamento
/redução descrição
STEG

Eficiência (%)

Parâmetro

FF1

Forno de
Fusão

Forno de
Fusão

1,60

Gasosos

-

FF2

Caldeira

Caldeira

0,07

Gasosos

-

FF3

Granalhagem

Granalhadoras

Não aplicável

Filtro de
partículas

98,00

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Período de
referência

Teor O2 de
referência

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

Monitorização das fontes de emissão pontual

Código da
fonte

Parâmetro

Valor limite de
emissão ou
emissão
específica

Unidade

Frequência de
monitorização

FF1

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

20

mg/Nm3

2x por ano

sem teor de
O2 de
referência

BREF SF

FF1

Cloro (Cl2)

3

mg/Nm3

2x por ano

sem teor de
O2 de
referência

BREF

FF1

Dióxido de
Enxofre (SO2)

30

mg/Nm3

2x por ano

sem teor de
O2 de
referência

BREF

FF1

Óxidos de
Azoto (NOx
/NO2)

120

mg/Nm3

2x por ano

sem teor de
O2 de
referência

BREF

FF1

Monóxido de
Carbono (CO)

150

mg/Nm3

2x por ano

sem teor de
O2 de
referência

BREF

FF1

Compostos
Orgânicos
Voláteis
(expressos em
carbono total)

100

mg/Nm3

2x por ano

sem teor de
O2 de
referência

BREF
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Parâmetro

FF1

Metais I
(Cádmio,
Mercúrio,
Tálio)

FF1

Metais II
(Arsénio,
Níquel,
Selénio,
Telúrio)

FF1

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

FF2

FF2

FF2

Óxidos de
Azoto (NOx
/NO2)

Compostos
Orgânicos
Voláteis
(expressos em
carbono total)

Monóxido de
Carbono (CO)

Valor limite de
emissão ou
emissão
específica

0,2

1

5

300

200

Unidade

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3
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Frequência de
monitorização

Período de
referência

Teor O2 de
referência

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

2x por ano

sem teor de
O2 de
referência

Quadro n.º 1
da parte A do
Anexo da
Portaria n.º
675/2009, de
23 de junho.

2x por ano

sem teor de
O2 de
referência

Quadro n.º 1
da parte A do
Anexo da
Portaria n.º
675/2009, de
23 de junho.

2x por ano

sem teor de
O2 de
referência

Quadro n.º 1
da parte A do
Anexo da
Portaria n.º
675/2009, de
23 de junho.

2x por ano

2x por ano

2x por ano

3.0

Os métodos
de medição,
amostragem e
análise devem
observar as
normas CEN,
ou caso estas
não existam
as normas
ISO, normas
nacionais ou
internacionais
que garantam
dados de
qualidade
científica
equivalente.

Anexo I da
Portaria n.º
677/2009, de
23 de junho.

3.0

Os métodos
de medição,
amostragem e
análise devem
observar as
normas CEN,
ou caso estas
não existam
as normas
ISO, normas
nacionais ou
internacionais
que garantam
dados de
qualidade
científica
equivalente.

Quadro n.º 1
da parte A do
Anexo da
Portaria n.º
675/2009, de
23 de junho.

3.0

Os métodos
de medição,
amostragem e
análise devem
observar as
normas CEN,
ou caso estas
não existam
as normas
ISO, normas
nacionais ou
internacionais
que garantam
dados de
qualidade
científica
equivalente.

Anexo I da
Portaria n.º
677/2009, de
23 de junho.

Os métodos
de medição,
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Frequência de
monitorização

Período de
referência

2x por ano

Teor O2 de
referência

Métodos de
medição

sem teor de
O2 de
referência

amostragem e
análise devem
observar as
normas CEN,
ou caso estas
não existam
as normas
ISO, normas
nacionais ou
internacionais
que garantam
dados de
qualidade
científica
equivalente.

Condições
cumprimento

BREF

Medidas / Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

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

Período de Exploração

RAA

Reavaliação do perfil das emissões da instalação que
reflita o modo operacional normal do processo de
produção.

Período de Exploração

PDA ou RAA

Reavaliação da necessidade de implementação de
sistemas de tratamento de emissões gasosas (STEG)
adicionais.

Após entrada em funcionamento, refletindo a alteração
- aumento capacidade de fusão

PDA ou RAA

Identificar para cada parâmetro a monitorizar: os
valores de concentração medidos, procedendo a uma
comparação com os VLE, os caudais mássicos e a
respetiva carga poluente (expressa em ton ou kg/ano),
incluindo a metodologia seguida para o cálculo de
todos os valores apresentados.

Período de Exploração

RAA

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

Período de Exploração

RAA

Demonstrar o cumprimento do valor de emissão total
(pontual e difusa) de partículas para o ar com origem
no processo de fusão de alumínio, expresso em valor
mássico especifico, que deverá ser inferior a 1 kg
partículas/ tonelada de alumínio fundido, face ao
preconizado no BREF SF, incluindo a metodologia
seguida para o cálculo de todos os valores
apresentados.

Período de Exploração

RAA

Para todas as fontes pontuais efetuar 2 medições por
ano civil, com intervalo mínimo de 2 meses para cada
fonte pontual identificada (vide quadro monitorização).
A 1ª campanha deverá ocorrer durante o ano civil de
entrada em funcionamento.

Período de Exploração

RAA

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

Período de Exploração

RAA

Para todas as fontes pontuais efetuar 2 medições por
ano civil, com intervalo mínimo de 2 meses entre
medições (vide quadro "Monitorização das fontes de
emissão pontual").

Período de Exploração

RAA

Para a fonte pontual FF2 a frequência de
monitorização poderá passar para uma medição de 3
em 3 anos, desde que o caudal mássico de emissão
seja inferior ao limiar mássico mínimo.

Período de Exploração

RAA

PÁG.
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Emissões difusas
Medidas / Condições a cumprir para as emissões difusas

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Reavaliação de todos os potenciais equipamentos
/etapas de processo geradores de emissões difusas e
avaliação/detalhada fundamentação técnica (em
articulação com as disposições do BREF SF) quanto à
necessidade, ou não, do seu confinamento para uma
chaminé - particular atenção nas seguintes etapas:
Preparação de moldação permanente/Etapa de
injeção, Forno de espera , Aquecimento dos moldes,
Lavagem de peças.

Após a entrada em funcionamento, refletindo a
alteração - aumento capacidade de fusão

PDA ou RAA

Adoção de boas práticas e medidas de mininização
nas emissões difusas, durante o funcionamento normal
e nos arranques e paragem

Período de Exploração

RAA

Demonstrar o cumprimento do valor de emissão total
(pontual e difusa) de partículas para o ar com origem
no processo de fusão de alumínio, expresso em valor
mássico especifico, que deverá ser inferior a 1 kg
partículas/ tonelada de alumínio fundido, face ao
preconizado no BREF SF, incluindo a metodologia
seguida para o cálculo de todos os valores
apresentados.

Período de Exploração

RAA

Energia
Medidas / Condições a cumprir relativamente a energia

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Registar o consumo mensal/anual das diferentes
formas de energia utilizada.

Período de Exploração

RAA

Para as diferentes formas de energia utilizadas na
instalação, registar o consumo específico mensal e
anual de energia - quantidade de energia consumida
(KWh) por quantidade de alumínio fundido (t). Deverá
ser explicitada a forma de cálculo dos valores
apresentados.

Período de exploração

RAA

Para as diferentes formas de energia utilizadas na
instalação, registar o consumo específico mensal e
anual de energia - quantidade de energia consumida
/quantidade de produto acabado. Deverá ser
explicitada a forma de cálculo dos valores
apresentados.

Período de exploração

RAA

RH
RH - Captação
Medidas / Condições a cumprir relativamente às captações de água
PÁG.
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Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Origem - rede pública: registar o consumo mensal
/anual de água discriminando por utilizações (processo
industrial, lavagens e consumo doméstico).

Período de Exploração

RAA

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

Período de Exploração

RAA

Origem - rede pública: Avaliar medidas tomadas e
resultados alcançados para otimizar os consumos de
água.

Período de Exploração

RAA

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

Período de Exploração

RAA

Origem - captação: Registar o consumo específico de
água (eg. m3 de água consumida/quantidade de
produto acabado), explicitando a forma de
determinação dos valores apresentados

Período de Exploração

RAA

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

Período de Exploração

RAA

Dar cumprimento às condições gerais e específicas
previstas na Autorização de Utilização dos Recursos
Hídricos - Captação de Água Subterrânea (vide Anexo
- TURH-AC1_06.05.2016)

Período de Exploração

RAA

RH - rejeição em coletor
Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais em coletor

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Registar o número de horas mensal/anual
correspondente à descarga de águas residuais
industriais.

Período de Exploração

RAA

Registar as emissões específicas de águas residuais
industriais geradas e descarregadas mensal/anual - m3
de efluente produzido/quantidade de produto acabado,
incluindo a metodologia seguida para o cálculo de
todos os valores apresentados.

Período de Exploração

RAA

Registar o volume específico mensal/anual de águas
residuais industriais geradas e descarregadas - m3 de
efluente descarregado/tonelada de metal fundido.

Período de Exploração

RAA

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

Período de Exploração

RAA

Sempre que se verificarem alterações nas condições
de descarga impostas à instalação pela entidade
gestora do sistema de recolha e tratamento das águas
residuais, deverá ser incluída cópia dos documentos
relevantes no RAA respetivo.

Período de Exploração

RAA
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Resíduos
Resíduos gerados na atividade
Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Sistematizar os quantitativos de resíduos/ LER gerados
no processo produtivo evidenciando a etapa onde são
produzidos.

Período de Exploração

RAA

Efetuar o registo da produção específica de resíduos
do processo produtivo (quantidade de resíduos
gerados/quantidade de produto acabado).

Período de Exploração

RAA

Promoção da valorização de resíduos por fluxos ou
fileiras

Período de Exploração

RAA

Ruido
Medidas / Condições a cumprir relativamente ao ruído

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Realizar um estudo de avaliação de ruído e apresentar
o respetivo relatório de ensaio.

Até 3 meses após a entrada em funcionamento
refletindo a alteração - aumento da capacidade de
fusão.

RAA

Caso da avaliação de ruído se conclua que é
necessário proceder à implementação de medidas de
minimização, deverá(ão) posteriormente ser efetuada
(s) nova(s) caraterização(ões) de ruído, de forma a
verificar o cumprimento dos critérios de incomodidade
e de exposição máxima.

Período de Exploração

RAA

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

Período de exploração

RAA

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

Medidas / Condições a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativação da instalação
PÁG.
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Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

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

Aquando da previsão de cessação definitiva total ou
parcial da instalação e com pelo menos 6 meses de
antecedência.

Plano de desativação total ou parcial

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

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

Relatório final de conclusão do plano de desativação
total ou parcial

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

Comunicações a efetuar à Administração

Tipo de informação/Parâmetros

Formato de reporte

Data de reporte

Entidade

Relatório Ambiental Anual (RAA)

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

1º RAA a remeter até 30 de abril do ano
seguinte ao inicio de exploração
refletindo a alteração -aumento da
capacidade de fusão de alumínio.
Seguintes até 30 de abril de cada ano.

APA

Plano de Desempenho Ambiental (PDA)

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

Três meses antes da entrada em
funcionamento, refletindo a alteração aumento da capacidade de fusão de
alumínio.

APA

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.

Aguardar parecer da APA quanto ao
Relatório de Avaliação de Necessidade
de Relatório de Base.

APA

Registo Europeu de Emissões e
Transferências de Poluentes (PRTR)

Formulário único (PRTR)

1º PRTR a submeter no ano seguinte
ao início de exploração e seguintes em
data a definir

APA

Emissões Ar

SILiAmb Emissões Ar / Formato de
Envio Autocontrolo Emissões

Monitorização pontual: comunicação até
o máximo de 60 dias seguidos contados
a partir da data de realização da
monitorização.

CCDR (monitorização pontual)

Mapa Integrado de Registo de
Resíduos - MIRR

SILiAmb

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

APA

Situações de emergência (acidentes e
incidentes) e incumprimento de
condições do TUA

Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre eficiente

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

APA, IGAMAOT, EC

Gases fluorados com efeito de estufa
(decorrer do ano civil anterior e que se
destina a quem seja detentor de
equipamentos fixos de refrigeração,
equipamentos fixos de ar condicionado,
sistemas de proteção contra incêndio,
unidades de refrigeração de camiões e
reboques refrigerados e comutadores
elétricos, que contenham gases
fluorados (sendo opcional para os
detentores de equipamentos de ar
condicionado instalados em veículos a
motor (oficinas)).

Formulário de gases fluorados (de
acordo com as obrigações decorrentes
da aplicação do artigo 4.º do DecretoLei n.º 56/2011, conjugado com o
disposto no artigo 6.º do Regulamento
(UE) n.º 517/2014)

Até ao dia 31 de Março de cada ano

APA
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Tipo de informação/Parâmetros

Formato de reporte

Data de reporte

Entidade

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 pelo menos 6 meses de
antecedência.

APA

Relatório Final de Conclusão do Plano
de Desativação total ou parcial

Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre eficiente.

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

APA

ANEXOS TUA

Anexos

Código

Anexo

Descrição

C001277

Anexo - MTD BREF SF_EUROCAST.pdf

Anexo - MTD BREF SF - EUROCAST PORTUGAL
VIANA

C001278

Anexo - TURH-AC1.pdf

Anexo - TURH- Captação subterrânea AC1
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BREF - FORJAS E FUNDIÇÕES (SF) | Data de adoção: 05/2005
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

Calendarização da implementação
(mês.ano) / Descrição da técnica alternativa
implementada

5.1 MTD genéricas (para a indústria de fundição).
5.1.1. Gestão de fluxos de materiais
(minimização de consumo de matérias-primas e o encaminhamento de resíduos para reutilização e reciclagem)

Em termos gerais, o projecto desenvolvido para a Eurocast integrou uma abordagem com vista à optimização integrada das componentes que
envolvem o processo produtivo.
A matéria-prima (lingotes de alumínio), obtida através de fornecimentos externos, é submetida a um controlo e inspecção de forma a verificar a sua
qualidade e conformidade. Os lingotes de alumínio aprovados são armazenados em área específica destinada ao armazenamento de matéria-prima.
O alumínio rejeitado é devolvido ao fornecedor.
5.1.1.A

Na fase de fundição, os lingotes de alumínio são introduzidos e fundidos no forno de fusão, sendo igualmente processados resíduos de alumínio
gerados internamente, resultantes de perdas do processo, nomeadamente, gitos ou peças com defeito ou aparas de alumínio.

Optimização da gestão e controlo dos fluxos internos, através do seguinte:

-

Com o objectivo de assegurar as necessárias características técnicas e de qualidade das peças, há um controlo da relação entre as quantidades de
lingotes e as quantidades de resíduos de alumínio que são alimentadas ao forno de fusão. Adicionalmente são efectuados controlos de qualidade no
forno de fusão.
Todos os resíduos produzidos na instalação serão encaminhados para operadores devidamente autorizados, privilegiando-se a valorização de
resíduos.

O projecto desenvolvido para a Eurocast integrou uma abordagem com vista à optimização integrada das componentes que envolvem a actividade da
empresa.
Diversas medidas de armazenamento e manuseamento são consideradas, por forma a contribuir para a minimização das eventuais emissões
associadas. De destacar:
5.1.1.A.i)

Aplicação de métodos de armazenamento e manuseamento de sólidos, líquidos e gases, conforme discutido no BREF
EF“ E issio s fro storage relativo à s e issões da ar aze age .

Sim

- Estão definidas áreas específicas distintas, cobertas e impermeabilizadas, para armazenagem de matérias-primas, produtos e resíduos. A
especificidade de cada material determina as características específicas de armazenagem apropriadas (bacia de retenção, piso impermeabilizado,
desnivelado, com grelhas de contenção que encaminham escorrências para a Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais (ETARI), etc.).

-

- Formação/sensibilização dos operadores para os princípios de funcionamento das zonas de armazenagem e particularidades, riscos e precauções
associadas ao armazenamento de diferentes tipologias de materiais.
- Manutenção e inspecção periódica.

O projecto desenvolvido para a Eurocast integrou uma abordagem com vista à optimização integrada das componentes que envolvem a actividade da
empresa. Diversas medidas de armazenamento e manuseamento são consideradas, por forma a contribuir para a minimização das eventuais
emissões associadas. De destacar:

5.1.1.A.ii)

Armazenamento separado de diversos materiais (Secção 4.1.2), tendo em vista a prevenção de deterioração e
potenciais perigos (Secção 4.1.3).

Sim

- Estão definidas áreas específicas distintas, cobertas e impermeabilizadas, para armazenagem de matérias-primas, produtos e resíduos. A
especificidade de cada material determina as características específicas de armazenagem apropriadas (bacia de retenção, piso impermeabilizado e
desnivelado, com grelhas de contenção que encaminham escorrências para a Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais (ETARI), etc.).
Exemplo: Lingotes de alumínio armazenados em área específica impermeabilizada, na nave industrial; escórias de alumínio e resíduos de alumínio,
devidamente identificados, armazenados em contentores metálicos, em zona coberta e impermeabilizada, com piso desnivelado e grelhas de
contenção que encaminham escorrências para a Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais (ETARI); produtos químicos, devidamente
identificados, armazenados de acordo com recomendações do fornecedor, em zona de contenção, coberta e impermeabilizada, com piso desnivelado
e grelhas de contenção que encaminham escorrências para a Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais (ETARI).

ago.2005

- Formação/sensibilização dos operadores para os princípios de funcionamento das zonas de armazenagem e particularidades, riscos e precauções
associadas ao armazenamento de diferentes tipologias de materiais.
- Manutenção e inspecção periódica.
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A matéria-prima utilizada são lingotes de alumínio. Porém, são igualmente processados resíduos de alumínio gerados internamente, resultantes de
perdas do processo, nomeadamente, gitos ou peças com defeito ou aparas de alumínio.

5.1.1.A.iii)

Armazenamento de forma a garantir que a sucata em zona de armazenamento é de qualidade adequada para
alimentação do forno e que é impedida a contaminação do solo como descrito na Secção 4.1.2. É MTD a existência de
uma superfície impermeabilizada para armazenamento de sucata, com sistema de recolha e tratamento de
escoamentos. A utilização de área coberta pode reduzir ou eliminar a necessidade desse sistema.

Sim

Com o objectivo de assegurar as necessárias características técnicas e de qualidade das peças, há um controlo da relação entre as quantidades de
lingotes e as quantidades de resíduos de alumínio que são alimentadas ao forno de fusão.

ago.2005

Adicionalmente são efectuados controlos de qualidade no forno de fusão.
O material a reutilizar internamente é armazenado em área específica, no interior da nave industrial, em zona coberta e impermeabilizada.

Na fase de fundição, os lingotes de alumínio são introduzidos e fundidos no forno de fusão, sendo igualmente processados resíduos de alumínio
gerados internamente, resultantes de perdas do processo, nomeadamente, gitos ou peças com defeito ou aparas de alumínio. De facto, os resíduos
sólidos de alumínio provenientes de diferentes fases de produção da unidade da Eurocast Portugal são reintroduzidos no processo, sendo fundidos
no forno juntamente com os lingotes.

5.1.1.A.iv)

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

Sim

Com o objectivo de assegurar as necessárias características técnicas e de qualidade das peças, há um controlo da relação entre as quantidades de
lingotes e as quantidades de resíduos de alumínio que são alimentadas ao forno de fusão.

ago.2005

Adicionalmente são efectuados controlos de qualidade no forno de fusão.
O material a reutilizar internamente é armazenado em área específica, no interior da nave industrial, em zona coberta e impermeabilizada,
garantindo a conformidade do material a reutilizar. Ainda, uma vez que apenas são reutilizados materiais gerados internamente, alvo de controlo
interno, e concentrando-se a actividade da Eurocast unicamente na fundição de alumínio, a qualidade do produto final não será comprometida.

As diferentes tipologias de resíduos são armazenadas em contentores separados, devidamente identificados, em área coberta e impermeabilizada. A
zona destinada especificamente a resíduos perigosos está ainda dotada de piso desnivelado e grelhas de contenção que encaminham escorrências
para a Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais (ETARI).
Todos os resíduos produzidos na instalação serão encaminhados para operadores devidamente autorizados, privilegiando-se a valorização de
resíduos.
5.1.1.A.v)

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

Sim

ago.2005
É ainda fomentada a formação/sensibilização dos operadores para os princípios de funcionamento das zonas de armazenagem e particularidades,
riscos e precauções associadas ao armazenamento de diferentes tipologias de materiais.
Especificamente no respeitante ao material reutilizado internamente (resíduos de alumínio gerados internamente, resultantes de perdas do
processo, nomeadamente, gitos ou peças com defeito ou aparas de alumínio), este é armazenado em área específica, no interior da nave industrial,
em zona coberta e impermeabilizada, garantindo a conformidade do material a reutilizar.

O fornecimento de produtos químicos diversos envolve um conjunto de acções de gestão de recipientes, sendo seguidas, em função da
especificidade de cada situação, uma das as seguintes opções:
5.1.1.A.vi)

Utilização de recipientes reutilizáveis ou recicláveis (Secção 4.1.7).

Sim

- Reutilização dos contentores já existentes na instalação para determinado produto;

ago.2005

- Em casos específicos em que as restantes opções supracitadas não são aplicáveis, levar-se-á a cabo um processo de gestão interna adequado à
tipologia do resíduo, culminando com o seu encaminhamento para operadores devidamente autorizados.
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O projecto desenvolvido para a Eurocast integrou uma abordagem com vista à optimização integrada das componentes que envolvem o processo
produtivo.

5.1.1.A.vii)

Utilização de modelos de simulação, procedimentos operacionais e de gestão, no sentido da melhoria do rendimento
em metal (Secção 4.4.1) e optimização de fluxos materiais.

Sim

A crescente tendência actual dos mercados e competitividade associada, determinou que os processos produtivos da Eurocast sejam
progressivamente optimizados e inovadores, traduzindo-se em processos inovadores de elevada precisão (fusão, injecção, prensagem), para que seja
possível obter o formato, complexidade e precisão desejadas. De destacar que o processo produtivo decorre em condições automatizadas de
operação, em correlação integrada com os diversos procedimentos operacionais e de gestão que orientam a viabilidade processual, económica e
financeira da empresa, determinando por consequência a optimização do rendimento global da actividade.

ago.2005

O projecto desenvolvido para a Eurocast integrou uma abordagem com vista à optimização integrada das componentes que envolvem o processo
produtivo.
O processo produtivo decorre em condições automatizadas de operação, em correlação integrada com os diversos procedimentos operacionais e de
gestão que orientam a viabilidade processual, económica e financeira da empresa, determinando por consequência a optimização do rendimento
global da actividade, minimizando recursos, e preservando a segurança e saúde de operadores e do ambiente.
5.1.1.A.viii)

Implementação de boas práticas associadas à transferência do metal fundido e ao manuseamento das colheres/panelas
Sim
de fundição (Secção 4.7.4).

É ainda um aspecto fulcral a adequada qualificação dos operadores intervenientes nas etapas que envolvem a transferência do metal em fusão,
sendo ainda garantida formação contínua e sensibilização para os princípios de funcionamento e operação adequados.

ago.2005

Conhecendo os potenciais riscos profissionais associados ao processo, em particular no que envolve a transferência de metal em fusão, são utilizadas
medidas de prevenção que contribuem, sendo exemplos: optimização do layout minimizando obstruções e deslocações; minimização de operações
de transferência de metal; utilização de meios mecânicos para deslocação das cargas, intervenção por pessoal especializado na verificação periódica
dos equipamentos; utilização dos Equipamentos de Protecção Individual (EPI´s) adequados ao posto de trabalho; limitação de cargas; garantir o
cumprimento das regras de segurança; formação/informação dos colaboradores.

5.1.2. Acabamento dos fundido.

5.1.2.A

No respeitante ao corte por abrasão, à granalhagem e à rebarbagem, é MTD a recolha e o tratamento dos gases de
exaustão por via húmida ou seca.

Sim

Os gases provenientes da aspiração efectuada ao nível das granalhadoras são tratados em sistemas independentes de despoeiramento - filtro de
partículas (via seca).

-

As técnicas para recolha e tratamento de gases de exaustão são descritas nas secções 4.5.10.1 e 4.5.10.2

5.1.2.B

No domínio dos tratamentos térmicos, é MTD a utilização de combustíveis limpos (i.e., gás natural ou combustíveis com
Sim
baixo teor em enxofre) em fornos de tratamento térmico (Secção 4.5.11.1)

A Eurocast Portugal utiliza a energia eléctrica essencialmente para iluminação e como força motriz e fonte de energia de máquinas e equipamentos
produtivos. O gás natural é utilizado como fonte energética do forno de fusão e da caldeira.

-

5.1.2.C

No domínio dos tratamentos térmicos, é MTD a operação automática dos fornos e o controlo dos sistemas de queima e
Sim
aquecimento (Secção 4.5.11.1)

O processo produtivo decorre em condições automatizadas de operação, em particular no que concerne ao forno e sistemas de queima e
aquecimento, contribuindo para a optimização das condições de operação e recursos utilizados.

-

5.1.2.D

No domínio dos tratamentos térmicos, é MTD a captura e exaustão dos gases provenientes dos fornos de tratamento
térmico

Ao forno de fusão está associado um sistema de captura e exaustão dos gases, projetado tendo em consideração as características específicas da
actividade processual e os requisitos legais aplicáveis.

-

Sim

3

ANEXO – MELHORE“ TÉCNICA“ DI“PONÍVEI“
BREF - FORJAS E FUNDIÇÕES (SF) | Data de adoção: 05/2005
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

Calendarização da implementação
(mês.ano) / Descrição da técnica alternativa
implementada

5.1.3. Redução das emissões de ruído.

5.1.3.A

Desenvolvimento e implementação de uma estratégia de redução de ruído que inclua medidas de carácter geral e
medidas específicas de actuação na fonte

Sim

5.1.3.B

A utilização de sistemas de encapsulamento das operações unitárias altamente ruidosas, tais como o
abate/desmoldação (ver Secção 4.5.9.3)

Sim

A utilização de sistemas de encapsulamento das operações ruidosas é prática da empresa, sempre que as especificidades de cada equipamento assim
o determinem.

-

5.1.3.C

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

Sim

A estratégia de redução de ruído definida para a unidade industrial integra já um leque de medidas consideradas adequadas à realidade da empresa.

-

Sim

As águas residuais inerentes à actividade são encaminhadas de acordo com a sua proveniência (origem doméstica ou industrial) e consequente
composição e carga poluente associadas.

-

-

-

O conhecimento das especificidades da actividade processual da Eurocast sustenta a estratégia de redução de ruído implementada, por recurso a um
conjunto específico de medidas de carácter geral e de medidas específicas de actuação na fonte.

-

5.1.4. Águas residuais
5.1.4.A

A separação dos vários tipos de águas residuais em função da sua composição e carga poluente

5.1.4.B

A recolha de águas associadas a escorrências superficiais e utilização de interceptores de óleo no sistema de recolha,
Não aplicável
previamente à descarga em águas superficiais, como descrito na Secção 4.6.4

5.1.4.C

A maximização da reciclagem interna da água do processo e a utilização múltipla de águas residuais tratadas (Secção
Sim
4.6.1)

O projecto desenvolvido para a Eurocast integrou uma abordagem com vista à optimização integrada das componentes que envolvem o processo
produtivo.

-

Nessa sequência, o processo produtivo considera a recirculação de água, maximizando a reciclagem interna da água do processo.

5.1.4.D

O tratamento de águas residuais, concretamente no que respeita a águas de lavagem e outros fluxos de águas
residuais, utilizando uma ou mais das técnicas mencionadas na Secção 4.6.2 and 4.6.3.)

Sim

As águas residuais, com origem na actividade industrial, são encaminhadas para a Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais (ETARI) para
tratamento em conformidade com os requisitos prévios à descarga no sistema de saneamento municipal.

-

5.1.5. Redução das emissões fugitivas

5.1.5.A

Minimização de emissões fugitivas decorrentes de diversas fontes não confinadas do processo, utilizando uma
combinação das medidas apresentadas de seguida. As emissões envolvem principalmente perdas associadas a
operações de transferência e armazenamento, bem como a derrames, e são discutidas na Secção 4.5.1.1.

O projecto desenvolvido para a Eurocast integrou uma abordagem com vista à optimização.
O conhecimento das especificidades dos processos envolvidos na actividade da Eurocast sustenta a estratégia definida para a minimização de
emissões difusas decorrentes de diversas fontes não confinadas do processo, utilizando uma combinação das medidas, relacionadas com as emissões
inerentes a eventuais perdas associadas a operações de transferência, armazenamento, ou derrames.

Medidas adicionais relacionadas com o aramzenamento encontram-se no BREF EFS.

-

5.1.5.A.i)

Evitar pilhas no exterior ou a descoberto, mas quando as pilhas no exterior são inevitáveis, recorrer a pulverizações,
técnicas de gestão de pilhas, etc.

Sim

-

5.1.5.A.ii)

Cobrir contentores e vasilhames

Sim

-

5.1.5.A.iii)

Limpeza sob vácuo da secção de moldação e fundição em fundições de moldação em areia de acordo com os critérios
constantes da Secção 4.5.1.1

Sim

-

5.1.5.A.iv)

Manter estradas e rodas limpas

Sim

-
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(mês.ano) / Descrição da técnica alternativa
implementada

5.1.5.A.v)

Manter as portas exteriores fechadas

Sim

-

5.1.5.A.vi)

Realização de limpezas periódicas

Sim

-

5.1.5.A.vii)

Gestão e controlo de possíveis fontes de emissões fugitivas para a água.

Sim

-

5.1.5.B

Minimização destas emissões fugitivas por optimização da captura e tratamento, tendo em consideração os valores
de emissão associados estabelecidos nas Secções 5.2 e 5.3. Para esta optimização uma ou mais das seguintes
medidas são utilizadas, dando preferência à recolha dos fumos tão próximo da fonte quanto possível

5.1.5.B.i)

Projecto ao nível do confinamento e sistema de condutas para captura dos fumos decorrentes do metal quente,
alimentação do forno, transferência de escórias

Sim

-

5.1.5.B.ii)

Campânulas de forno como prevenção da libertação de perdas de fumos para a atmosfera

Sim

-

5.1.5.B.iii)

Recolha de emissões fugitivas ao nível do teto, embora esta esteja associada a consumos de energia elevados, devendo
Sim
apenas ser considerada como último recurso.

-

O projecto desenvolvido para a Eurocast integrou uma abordagem com vista à optimização integrada das componentes que envolvem o processo
produtivo.
Ao forno de fusão está associado um sistema de captura e exaustão dos gases, projectado tendo em consideração as características específicas da
actividade processual e os requisitos legais aplicáveis. De destacar a campânula de forno como prevenção da libertação de perdas de fumos para a
atmosfera o mais próximo possível da fonte.

5.1.6. Implementação e adesão a um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) que inclua, em função das circunstâncias
específicas, as seguintes características (ver Secção 4.12):

Sistema de Gestão Ambiental em fase de implementação.

-

Previsão:
Implementação - final 2017 / inicio 2018
(Certificação - 2018)

5.1.6.A

Definição de uma política ambiental para a instalação

A implementar

-

5.1.6.B

Planeamento e estabelecimento dos procedimentos necessários

A implementar

-

5.1.6.C

Implementação de procedimentos, com particular atenção para: estrutura e responsabilidade; formação,
sensibilização e competência; comunicação; envolvimento dos trabalhadores; documentação; controlo do processo
eficiente; programa de manutenção; preparação e resposta a emergências; salvaguarda da conformidade com a
legislação ambiental.

A implementar

-

5.1.6.D

Verificação do desempenho e tomada de acções correctivas, com particular atenção para: monitorização e medição
(ver também o BREF relativo à monitorização de emissões); acções correctivas e preventivas; manutenção de
registos; auditoria interna independente (quando praticável) a fim de determinar se o sistema de gestão ambiental
está em conformidade com as disposições previstas e se foi devidamente implementado e mantido.

A implementar

-

5.1.6..E

Revisão pela administração

A implementar

-
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5.1.7. Desmantelamento

Dado tratar-se de uma empresa nova e criada de raiz (actividade iniciada em Agosto 2015), não se encontra previsto um plano de desmantelamento.
Porém, estão previstas medidas gerais tendo em vista a minimização de futuros riscos e custos. As medidas em causa abrangem a remoção e
encaminhamento para operador autorizado de máquinas e equipamentos, tubagens e cablagens, tanques, reservatórios.
5.1.7.A

Aplicação de todas as medidas necessárias para evitar a poluição decorrente do desmantelamento das instalações.
As medidas em causa devem abranger, pelo menos, as seguintes componentes processuais: tanques, reservatórios,
tubagens, isolamentos, lagoas e aterros. As medidas incluem:

A implementar

5.1.7.A.i)

minimização de futuros riscos e custos através de um projecto cuidado durante a fase inicial de projecto

A implementar

-

5.1.7.A.ii)

desenvolvimento e implementação de um programa de beneficiação das instalações existentes

A implementar

-

5.1.7.A.iii)

desenvolvimento e manutenção de um plano de encerramento para instalações novas e existentes.

A implementar

-

Serão ainda encaminhados para operador autorizado qualquer resíduo, produto químico, ou outros que possam existir nas instalações.
Relativamente aos RCDs, não está prevista qualquer alteração às instalações, mas sim a reconversão do edificado para outras tipologias de
actividades. De referir que a unidade industrial da Eurocast apresenta-se como um projecto de longo prazo não se perspectivando a sua desactivação
no curto/médio prazo.

CALENDARIZAÇÃO PREVISTA: Plano de
desmantelamento - implementação com 6
meses de antecedência.

5.2 Fusão de metais ferrosos.
(capítulo não aplicável à instalação)

-

5.3 Fusão de metais não-ferrosos.

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

Não aplicável

A actividade desenvolvida pela Eurocast não integra a utilização deste tipo de forno.

Não aplicável

A actividade desenvolvida pela Eurocast não integra a utilização deste tipo de forno.

Não aplicável

A actividade desenvolvida pela Eurocast não integra a utilização deste tipo de forno.

(não aplicável à instalação)
5.3.2. Fusão de alumínio em forno rotativo
(não aplicável à instalação)
5.3.3. Fusão de alumínio e cobre em forno de soleira
(não aplicável à instalação)
5.3.4. Fusão de alumínio em forno de cuba
O projecto desenvolvido para a Eurocast integrou uma abordagem com vista à optimização integrada das componentes que envolvem o processo
produtivo.
5.3.4.A

Permitir a eficiente recolha e exaustão dos gases, tendo em conta os valores de emissão associados às MTD.

Sim

5.3.5. "Radiant roof furnace holding of aluminium"

Não aplicável

A actividade desenvolvida pela Eurocast não integra a utilização deste tipo de forno.

Não aplicável

A actividade desenvolvida pela Eurocast não integra a utilização deste tipo de forno.

Ao forno de fusão está associado um sistema de captura e exaustão dos gases, projectado tendo em consideração as características específicas da
actividade processual e os requisitos legais aplicáveis. Exaustão associada à fonte pontual FF1 (campânula de captura de emissões gasosas instalada
sobre o forno de fusão + conduta de escoamento de gases + chaminé).

-

(não aplicável à instalação)
.3. . Cru i le

elti g a d holdi g of alu i iu , opper, lead a d zi

(não aplicável à instalação)
5.3.7. Desgaseificação e a limpeza do alumínio
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5.3.7.A

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Utilização de uma unidade de bombagem móvel ou fixa com gás Ar/Cl2 ou N2/Cl2 (Secção 4.2.8.1)

MTD implementada?

Sim

5.3.8. Fusão de magnésio

Descrição do modo de implementação

O projecto desenvolvido para a Eurocast possui um desgaseificador com azoto, de forma a promover a eliminação de gases dissolvidos no banho
metálico, nomeadamente o Hidrogénio. A presença deste gás na liga é extremamente prejudicial já que é responsável pelo aparecimento de
porosidade nas peças (peças que teriam de ser rejeitadas - desperdício). O processo de desgaseificação, otimiza a matéria-prima (liga alumínio) indo
assim ao encontro da utilização sustentável e eficiente dos recursos naturais e energéticos.

Calendarização da implementação
(mês.ano) / Descrição da técnica alternativa
implementada

-

A actividade desenvolvida pela Eurocast não integra a fusão de magnésio.

(não aplicável à instalação)
5.4 Fundição em moldação perdida.
(capítulo não aplicável à instalação)

5.5 Fundição em moldação permanente.

5.5.1. Para a preparação de moldações permanentes "HPDC" (high-pressure die-casting"- ) são MTD as seguintes
medidas:

5.5.1.A

Para a preparação de moldações permanentes é MTD a minimização do consumo de agentes de desmoldação e água
para fundição injectada, utilizando uma ou mais das medidas discutidas na Secção 4.3.5.1. Isto previne a formação de
gotículas. Caso as medidas de prevenção não permitam que sejam atingidos os valores de emissão associados às
Sim
MTD relativos a substâncias orgânicas tal como definido na Tabela 5.7 do BREF, utilizar o confinamento e a
precipitação electrostática, como discutido na Secção 4.5.8.7.

No decorrer da preparação de moldações permanentes, são implementadas diversas medidas de minimização do consumo de agentes de
desmoldação e água, particularmente: processo automatizado de pulverização; optimização do factor de diluição; sistema de pré-arrefecimento.
No processo em causa não são geradas emissões gasosas por fonte pontual pelo que não se consideram aplicáveis os VEA's associados descritos na
tabela 5.7 do BREF SF.

Para a preparação de moldações permanentes é MTD a recolha das águas associadas às escorrências para um circuito
Sim
de águas residuais para posterior tratamento.

Todas as ecorrências do processo produtivo (ex: desmoldante nas MFI (Máquinas de Fundição Injectada) ou emulsão das CNC (Controlo Numérico
Computorizado)) caem em bandejas de contenção e/ou são enviadas para o sistema de drenagem associado à Estação de Tratamento de Águas
Residuais (evaporador).

-

Para a preparação de moldações permanentes é MTD a recolha das águas associadas às fugas de sistemas hidráulicos
para um circuito de águas residuais para posterior tratamento, por recurso a interceptores de óleo (Secção 4.6.4),
Sim
bem como utilizando destilação, evaporação sob vácuo ou degradação biológica tal como discutido na Secção 4.6.6.

Todas as ecorrências do processo produtivo (ex: desmoldante nas MFI (Máquinas de Fundição Injectada) ou emulsão das CNC (Controlo Numérico
Computorizado)) caem em bandejas de contenção e/ou são enviadas para o sistema de drenagem associado à Estação de Tratamento de Águas
Residuais (evaporador). A tecnologia utilizada na Estação de Tratamento de Águas Residuais é a evaporação e associado a esta existe um tratamento
"primário" que faz a remoção mecânica de óleos e gorduras (filtro de banda). Nas operações de manutenção as equipas estão informadas de como
atuar em situações de derrame de susbstancias. No âmbito das MAP (Medidas de Autoproteção), foram planeadas formações para as equipas de 1ª
intervenção (abril/2016) que irão fazer face a situações maiores de derrame. Está planeada a compra de material para contenção de derrames (areia derrame alumínio; material absorvente - derrame de hidrocarbonetos).

-

5.5.2. Para a preparação de areias ligadas quimicamente, as MTD são idênticas às referidas na Secção 5.4. É MTD para
Não aplicável
a gestão da areia usada em fundições de moldação permanente:

A actividade desenvolvida pela Eurocast não prevê o recurso o recurso a areia.

5.5.2.A

É MTD para a gestão da areia usada em fundições de moldação permanente o encapsulamento da unidade de
remoção de machos e despoeiramento dos gases de exaustão, por via húmida ou seca, como discutido na Secção
4.5.9.3, tendo em conta o valor de emissão associado às MTD apresentado na Tabela 5.7 do BREF.

Não aplicável

A actividade desenvolvida pela Eurocast não prevê o recurso o recurso a areia.

-

5.5.2.B

É MTD para a gestão da areia usada em fundições de moldação permanente, caso o mercado local permita, as MTD
incluem o envio da areia para reciclagem (Secção 4.8.13).

Não aplicável

A actividade desenvolvida pela Eurocast não prevê o recurso o recurso a areia.

-

5.5.1.B

5.5.1.C
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Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
Código APA

APA00429103

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

513342575

Nome/Denominação Social*

Eurocast Portugal, SA

Morada*

Parque Empresarial Mogueiras Lt B nº 14

Localidade*

Tabaçô

Código Postal

4970-685

Concelho*

Arcos de Valdevez

Telefones

936 000 169

Localização
Designação da captação

Lote B-14: Lugar de Mogueiras

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio/Parcela

Lugar de Mogueiras

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Minho-Lima / Arcos de Valdevez / Tabaçô

Longitude

-8.43952

Latitude

41.82472

Região Hidrográfica

RH1 :: Minho e Lima

Bacia Hidrográfica

1192 :: Lima

Sub-Bacia Hidrográfica

01LIM0038 :: Rio Vez

Tipo de massa de água

SUBTERRANEA

Massa de água

A0x2RH1_ZV2006 :: Macico Antigo Indiferenciado da Bacia do Lima

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Perfuração:
Método

Rotopercussão

Profundidade (m)

70.0

Diâmetro máximo (mm)

260.0

Profundidade do sistema de extração (m)

60.0

Revestimento:
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Tipo

PVC

Profundidade (m)

70.0

Diâmetro máximo da coluna (mm)

180.0

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

3.0

Caudal máximo instântaneo (l/s)

5.300

Volume máximo anual (m3)

8000.0

Mês de maior consumo

agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

800

Finalidades
Rega
Área total a regar (ha)

2.1400

Área atual a regar (ha)

0.1000

Área a regar no horizonte de projeto (ha)

0.1000

Vai ser promovido tratamento à água captada

|_|

Outras origens de água para rega

Não existe

Tipo de tratamento
Finalidade da rega
Finalidade da rega
Espaços verdes
Especificação das culturas
Tipo de cultura

Tipo de rega

Jardins e relvado

Aspersão

Atividade Industrial
Tipo de indústria

Fusão de metais leves

CAE Principal

24530 : Fundição de metais leves

CAE Secundária

29320 : Fabricação de outros componentes e acessórios para veículos automóveis

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

Outras Condições
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água
Subterrânea emitida com o código A012349.2015.RH1.
2ª A captação será explorada em harmonia com a memória descritiva aprovada em 27/08/2015 pela entidade licenciadora.
3ª A obra de pesquisa e construção da captação foi executada em 22/12/2015, de acordo com o Relatório de execução dos trabalhos
aprovado pela entidade licenciadora.
4ª A captação será exclusivamente utilizada para REGA e ACTIVIDADE INDUSTRIAL no local supra indicado, fim que não pode ser
alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.
5ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de
resíduos de qualquer natureza.
6ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

800 (m3)

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