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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, devendo
ser integrado no respetivo título de licenciamento da atividade económica.

DADOS GERAIS
Nº TUA

TUA20220429000735

REQUERENTE

STA - Sociedade Transformadora de Alumínios, SA

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

502029951

ESTABELECIMENTO

S.T.A.- Sociedade Transformadora de Aluminios, SA

CÓDIGO APA

APA00047626

LOCALIZAÇÃO

Rua Terramonte, 771

CAE

25720 - Fabricação de fechaduras, dobradiças e de outras ferragens

CONTEÚDOS TUA
ENQUADRAMENTO

LOCALIZAÇÃO

EXPLORAÇÃO

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO
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ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO
Data de
Emissão

Regime
Nº Processo

PCIP

PL202007280010
65

Data de Entrada em
Vigor

Indicador de enquadramento
Categoria 2.5b) - Fusão e ligas de
metais não ferrosos (alumínio e
Zamak): Capacidade Instalada 35,2 t/dia; Categoria 2.6 –
Tratamento de Superfícies:
Capacidade Instalada: 32,3 m3.

29-04-2022

29-04-2022

Data de
Validade

27-042030

Eficácia

Não

Sentido da
decisão

Deferimento
condicionado

Entidade
Licenciad
ora
Agência
Portuguesa
do
Ambiente

LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa
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LOC1.5 - Confrontações
Norte

Rua Terramonte

Sul

Rio Leça

Este

Unidade Industrial “Redegás”

Oeste

Unidade industrial “Varinco”

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

248,05

Área coberta (m2)

8 228,40

Área total (m2)

8 476,45
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LOC1.7 - Localização
Localização

Zona Industrial

EXPLORAÇÃO

EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000005

O presente Título Único Ambiental (TUA) resulta de
novo pedido de licenciamento ambiental, sendo emitido
para a instalação no seu todo.

T000006

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

Período de vida da instalação

RAA

T000007

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 vida da instalação

RAA

T000008

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

Período de vida da instalação

RAA

T000009

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

Período de vida da instalação

RAA

T000010

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 vida da instalação

RAA

T000011

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

Período de vida da instalação

Quando solicitado

T000012

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

Período de vida da instalação

RAA

As alterações da instalação que modifiquem o projeto
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Medida/Condição a cumprir
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.
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.

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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Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Período de vida da instalação

RAA

Período de vida da instalação

RAA

EXP2 - Medidas / Condições específicas a cumprir

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000037

Apresentar ponto de situação/reavaliação da
implementação das MTD previstas nos BREF SF e
BREF STM e/ou das medidas/técnicas equivalentes;
registar as evidências da manutenção da adequada
implementação das referidas medidas /técnicas [vide
Anexos MTD BREF SF - STA e MTD BREF STM - STA].

Período de vida da instalação

RAA

T000038

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

Período de vida da instalação

RAA

T000039

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 vida da instalação

RAA

T000041

Aguardar parecer quanto ao relatório de base, de acordo
com as Diretrizes da Comissão Europeia respeitantes
aos relatórios de base - 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

Período de vida da instalação

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

T000040

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 vida da instalação

RAA

T000209

Requerer a atualização das condições de licenciamento
no prazo máximo de 3 anos após a publicação das
conclusões MTD referentes às atividades da instalação
(BREF SF e BREF STM).

3 anos após a publicação das Conclusões MTD (período
de adaptação)

Submissão do pedido de alteração do TUA no Siliamb

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

Demonstração do
cumprimento

Prazo de implementação

T000015

Todas

Registar, para as atividades PCIP 2.5b) e 2.6, o consumo mensal
/anual de matérias-primas e/ou subsidiárias, evidenciando a
etapa do processo onde cada uma é utilizada

Período de vida da instalação

RAA

T000016

Solventes

Efetuar o registo do consumo mensal /anual de solventes
orgânicos, distinguindo as suas utilizações, por atividade
desenvolvida.

Período de vida da instalação

RAA

T000017

Lingotes

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 vida da instalação

RAA

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

Produtos intermédios e ou
finais

Código

Medida / Condição a cumprir

Demonstração do
cumprimento

Prazo de implementação

T000018

Produto Acabado/ Produzido

Registar o volume de produção mensal e anual efetivados das
atividades desenvolvidas 2.5b (tonelada de metal fundido) e 2.6
(tonelada de produto acabado).

Período de vida da instalação

RAA

T000019

Perdas de processo/ produto
não conforme

Registar a produção mensal e anual efetivados de perdas de
processo e produto fora de especificação gerado e reincorporado
no processo.

Período de vida da instalação

RAA

T000042

Metal fundido

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

Período de vida da instalação

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
/identifica
ção da
fonte
atribuído
pela
CCDR

Altura (m)

Diâmetro
(m)

Identificaç
ão das
unidades
contribuin
tes para a
fonte

T000088

FF1

CH6

10.500

Exaustão
dos fornos
1e2
(fundição
injetada
Alumínio)

T000089

FF2

CH16

11.100

Exaustão
do forno
fusão nº 9
(Fundição
coquilha)

Potência
térmica
nominal
(MWt)

Combustí
vel

0,70

Gás
Natural

0,35

Gás
Natural

Sistema
de
Tratament
o de
Efluentes
Gasosos
(STEG)

Eficácia
(%)

Parâmetro
associado
ao STEG

Exaustão
da
Italpresse
300
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Código
interno
CH4

CH21

CH8

CH23

CH22

N.º de
cadastro
/identifica
ção da
fonte
atribuído
pela
CCDR

Altura (m)
10.700
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Diâmetro
(m)

Identificaç
ão das
unidades
contribuin
tes para a
fonte
(fundição
injetada
ZAMAK)

Potência
térmica
nominal
(MWt)
0,17

Combustí
vel

Sistema
de
Tratament
o de
Efluentes
Gasosos
(STEG)

Eficácia
(%)

Parâmetro
associado
ao STEG

Gás
Natural

13.300

Exaustão
da Buhler
A5-1
(fundição
injetada
ZAMAK)

10.200

Exaustão
do ciclone
da
esmerilage
m Alumínio
coquilha 1

Não
aplicável

Ciclone de
via húmida

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

13.000

Exaustão
do ciclone
da
esmerilage
m Alumínio
coquilha 2

Não
aplicável

Ciclone de
via húmida

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

13.000

Exaustão
do ciclone
da
esmerilage
m Alumínio
injetado

Não
aplicável

Ciclone de
via húmida

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Não
aplicável

Ciclone de
via húmida

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

0,03

Gás
Natural

T000095

FF8

CH24

13.900

Exaustão
do ciclone
da
esmerilage
m inox

T000096

FF9

CH26

12.800

Exaustão
do ciclone
da MEPSA
- Polimento

Não
aplicável

13.400

Exaustão
do ciclone
da MEPSA
1Esmerilage
m

Não
aplicável

Ciclone de
via húmida

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Não
aplicável

Ciclone de
via húmida

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

T000097

FF10

CH27

T000098

FF11

CH43

13.400

Exaustão
do ciclone
da MEPSA
2Esmerilage
m

T000099

FF12

CH45

10.000

Exaustão
da linha de
anodizaçã
o

Não
aplicável

10.500

Exaustao
dos gases
da
plaforizaçã
oLacagem

Não
aplicável

13.500

Exaustão
da estufa
de
secagem
da
plaforizaçã
o1
(Lacagem)

Não
aplicável

13.500

Exaustão
da estufa
de
secagem
da
plaforizaçã
o2
(Lacagem)

Não
aplicável

T000100

T000101

T000102

FF13

FF14

FF15

CH14

CH15

CH37

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)
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Código
interno

CH12

CH35

CH36

N.º de
cadastro
/identifica
ção da
fonte
atribuído
pela
CCDR

Altura (m)
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Diâmetro
(m)

Identificaç
ão das
unidades
contribuin
tes para a
fonte

Potência
térmica
nominal
(MWt)

Combustí
vel

10.100

Exaustão
da estufa
de
polimerizaç
ão 1 Lacagem

Não
aplicável

13.500

Exaustão
da estufa
de
polimerizaç
ão 2 –
Lacagem

Não
aplicável

13.500

Exaustão
da estufa
de
polimerizaç
ão 3 –
Lacagem

Não
aplicável

Não
aplicável

T000106

FF19

CH42

13.500

Exaustão
da estufa
de
polimerizaç
ão 4 Lacagem

T000108

FF20

CH13

10.100

Exaustão
processo
Nanocoat

Não
aplicável

T000107

FF21

CH10

10.200

Exaustão
processo
Nanocoat

Não
aplicável

10.500

Exaustão
dos fornos
de
manutençã
o e fusão
nº 8
(Fundição
Coquilha)

1,46

Gás
Natural

13.300

Chaminé
de
exaustão
da caldeira
de
aquecimen
to da
lacagem

0,12

Gás
Natural

12.000

Chaminé
dos
queimador
es da
anodizaçã
o

0,39

Gás
Natural

16.200

Chaminé
exaustão
do
queimador
a gás
natural da
estufa de
secagem
da
polimerizaç
ão

0,33

Gás
Natural

10.100

Chaminé
exaustão
do
queimador
a gás
natural da
estufa de
secagem
da
plaforizaçã
o

0,33

Gás
Natural

T000175

T000176

T000177

T000178

T000179

FF22

FF23

FF24

FF25

FF26

CH45

CH41

CH44

CH34

CH1

Sistema
de
Tratament
o de
Efluentes
Gasosos
(STEG)

Eficácia
(%)

Parâmetro
associado
ao STEG
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EXP4.1.2 - Monitorização das fontes de emissão pontual

Código

Código da
fonte

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

Poluente

Unidade do
valor limite de
emissão ou
emissão
específica

Frequência
de
monitorizaçã
o

Período de
referência

Teor O2 de
referência

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

T000172

FF1

Compostos
inorgânicos
clorados
(expressos em
Cl-)

T000171

FF1

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

T000152

FF1

Dióxido de
Enxofre (SO2)

500

mg/Nm3

2x por ano

sem teor de
O2 de
referência

T000131

FF1

Compostos
Orgânicos
Voláteis
(expressos em
carbono total)

200

mg/Nm3

Trienal

sem teor de
O2 de
referência

Art.º 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

Quadro 9 do
anexo II da
Portaria n.º
190-B /2018
de 2 de julho

FF1

Óxidos de
Azoto (NOx
/NO2)

500

mg/Nm3

Trienal

sem teor de
O2 de
referência

Art.º 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

Quadro 9 do
anexo II da
Portaria n.º
190-B /2018
de 2 de julho

T000122

FF1

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

5

mg/Nm3

Trienal

sem teor de
O2 de
referência

Art.º 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

Quadro 9 do
anexo II da
Portaria n.º
190-B /2018
de 2 de julho

T000195

FF1

Dioxinas e
Furanos

-

ng/Nm3

2x por ano

sem teor de
O2 de
referência

Art.º 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

Aplicação
Sectorial

T000189

FF2

Compostos
inorgânicos
clorados
(expressos em
Cl-)

3

mg/Nm3

1x por ano

sem teor de
O2 de
referência

Art.º 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

VEA BREF SF

T000190

FF2

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

20

mg/Nm3

1x por ano

sem teor de
O2 de
referência

Art.º 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

VEA BREF SF

T000191

FF2

Dióxido de
Enxofre (SO2)

500

mg/Nm3

2x por ano

sem teor de
O2 de
referência

Art.º 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

Quadro 9 do
anexo II da
Portaria n.º
190-B /2018
de 2 de julho

T000192

FF2

Compostos
Orgânicos
Voláteis
(expressos em
carbono total)

200

mg/Nm3

2x por ano

sem teor de
O2 de
referência

Art.º 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

Quadro 9 do
anexo II da
Portaria n.º
190-B /2018
de 2 de julho

FF2

Óxidos de
Azoto (NOx
/NO2)

2x por ano

sem teor de
O2 de
referência

Art.º 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

Quadro 9 do
anexo II da
Portaria n.º
190-B /2018
de 2 de julho

T000155

T000193

Metais III
(Platina,
Vanádio,
Chumbo,
Crómio,
Cobre,
Antimónio,

3

mg/Nm3

1x por ano

sem teor de
O2 de
referência

Art.º 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

VEA BREF SF

20

mg/Nm3

1x por ano

sem teor de
O2 de
referência

Art.º 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

VEA BREF SF

Art.º 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

Quadro 9 do
anexo II da
Portaria n.º
190-B /2018
de 2 de julho

500

mg/Nm3

mínimo de 6h
e máximo de
8h

Quadro 9 do
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Unidade do
valor limite de
emissão ou
emissão
específica

Frequência
de
monitorizaçã
o

5

mg/Nm3

Trienal

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

Poluente

T000194

FF2

T000196

FF2

Dioxinas e
Furanos

-

ng/Nm3

2x por ano

T000160

FF3 e FF4

Compostos
inorgânicos
clorados
(expressos em
Cl-)

3

mg/Nm3

T000162

FF3 e FF4

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

20

T000197

FF3 e FF4

Dióxido de
Enxofre (SO2)

T000198

FF3 e FF4

Compostos
Orgânicos
Voláteis
(expressos em
carbono total)

FF3 e FF4

Óxidos de
Azoto (NOx
/NO2)

T000201

FF3 e FF4

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

5

T000202

FF3 e FF4

Dioxinas e
Furanos

T000129

FF5 a FF11

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

T000139

FF12

Sulfureto de
Hidrogénio
(H2S)

5

T000173

FF12

Compostos
Orgânicos
Voláteis
(expressos em
carbono total)

T000148

FF12

T000163

T000144

T000199

Estanho,
Manganês,
Paládio, Zinco)

Período de
referência

Teor O2 de
referência

Condições
cumprimento

Art.º 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

anexo II da
Portaria n.º
190-B /2018
de 2 de julho

sem teor de
O2 de
referência

Art.º 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

Aplicação
Sectorial

1x por ano

sem teor de
O2 de
referência

Art.º 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

VEA BREF SF

mg/Nm3

1x por ano

sem teor de
O2 de
referência

Art.º 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

VEA BREF SF

500

mg/Nm3

2x por ano

sem teor de
O2 de
referência

Art.º 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

Quadro 9 do
anexo II da
Portaria n.º
190-B /2018
de 2 de julho

200

mg/Nm3

2x por ano

sem teor de
O2 de
referência

Art.º 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

Quadro 9 do
anexo II da
Portaria n.º
190-B /2018
de 2 de julho

2x por ano

sem teor de
O2 de
referência

Art.º 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

Quadro 9 do
anexo II da
Portaria n.º
190-B /2018
de 2 de julho

mg/Nm3

2x por ano

sem teor de
O2 de
referência

Art.º 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

Quadro 9 do
anexo II da
Portaria n.º
190-B /2018
de 2 de julho

-

ng/Nm3

2x por ano

sem teor de
O2 de
referência

Art.º 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

Aplicação
Sectorial

20

mg/Nm3

1x por ano

sem teor de
O2 de
referência

Art.º 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

VEA BREF SF

mg/Nm3

Trienal

sem teor de
O2 de
referência

Art.º 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

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

200

mg/Nm3

Trienal

sem teor de
O2 de
referência

Art.º 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

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

Dióxido de
Enxofre (SO2)

10

ng/Nm3

2x por ano

sem teor de
O2 de
referência

Art.º 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

VEA BREF
STM

FF12

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

30

mg/Nm3

2x por ano

sem teor de
O2 de
referência

Art.º 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

VEA BREF
STM

FF13 a FF15

Compostos
Orgânicos
Voláteis
(expressos em
carbono total)

200

mg/Nm3

Trienal

sem teor de
O2 de
referência

Art.º 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

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

Art.º 13.º do

Quadro 13 do
anexo II da

Partículas

500

mg/Nm3

sem teor de
O2 de
referência

Métodos de
medição

mínimo de 6h
e máximo de
8h

mínimo de 6h
e máximo de
8h

sem teor de
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Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

Poluente
totais em
suspensão
(PTS)

150

Unidade do
valor limite de
emissão ou
emissão
específica

Frequência
de
monitorizaçã
o

mg/Nm3

Trienal

Período de
referência

Teor O2 de
referência
O2 de
referência

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

Portaria n.º
190-B /2018
de 2 de julho

Art.º 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

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

T000138

FF20 e FF21

Compostos
Orgânicos
Voláteis
(expressos em
carbono total)

T000203

FF22

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

20

mg/Nm3

1x por ano

sem teor de
O2 de
referência

Art.º 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

VEA BREF SF

T000204

FF22

Compostos
inorgânicos
clorados
(expressos em
Cl-)

3

mg/Nm3

1x por ano

sem teor de
O2 de
referência

Art.º 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

VEA BREF SF

T000205

FF22

Dióxido de
Enxofre (SO2)

500

mg/Nm3

2x por ano

sem teor de
O2 de
referência

Art.º 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

Quadro 9 do
anexo II da
Portaria n.º
190-B /2018
de 2 de julho

T000146

FF22

Compostos
Orgânicos
Voláteis
(expressos em
carbono total)

200

mg/Nm3

Trienal

sem teor de
O2 de
referência

Art.º 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

Quadro 9 do
anexo II da
Portaria n.º
190-B /2018
de 2 de julho

FF22

Óxidos de
Azoto (NOx
/NO2)

Trienal

sem teor de
O2 de
referência

Art.º 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

Quadro 9 do
anexo II da
Portaria n.º
190-B /2018
de 2 de julho

T000207

FF22

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

5

mg/Nm3

2x por ano

sem teor de
O2 de
referência

Art.º 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

Quadro 9 do
anexo II da
Portaria n.º
190-B /2018
de 2 de julho

T000208

FF22

Dioxinas e
Furanos

-

ng/Nm3

2x por ano

sem teor de
O2 de
referência

Art.º 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

Aplicação
Sectorial

T000206

200

mg/Nm3

2x por ano

sem teor de
O2 de
referência

500

mg/Nm3

mínimo de 6h
e máximo de
8h

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

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000180

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

Período de vida da instalação

RAA

T000181

Realizar a manutenção periódica de todos os
equipamentos.

Período de vida da instalação

RAA

T000182

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

Período de vida da instalação

RAA

T000183

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 vida da instalação

RAA
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Para realizar a validação do documento e comprovar que o
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Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000184

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

Período de vida da instalação

RAA

T000185

As monitorizações a realizar '2x por ano' devem ser
efetuadas duas vezes em cada ano civil, com intervalo
mínimo de dois meses entre medições.

Período de vida da instalação

RAA

T000186

Nas monitorizações a serem efetuadas em regime
trienal, caso se verifique um aumento dos caudais
mássicos dos poluentes emitidos para valores
superiores aos limiares mássicos mínimos constantes no
Quadro 1 da Parte 1 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 39
/2018, deverá a frequência de monitorização passar,
desde logo, a ‘2 x / ano’, dando disso conhecimento à
APA e à CCDR.

Período de vida da instalação

RAA

T000187

Em todas as fontes pontuais e para todos os parâmetros
com exceção do parâmetros Dioxinas e Furanos e dos
parâmetros estabelecidos com base nas condições de
cumprimentos do BREF SF e BREF STM , caso exista
/venha a existir um histórico de dados de emissão,
obtidos por medição, que evidencie o cumprimento das
disposições previstas nos requisitos constantes do n.os
4 ou 5 do art.º 15º do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de
junho, então a monitorização poderá passar a ser
realizada com uma frequência de ‘1 x de 3 em 3 anos’
ou ‘’1 x de 5 em 5 anos’ , respetivamente, dando
conhecimento disso à APA e à CCDR.

Período de vida da instalação

RAA

T000211

Os métodos de medição, amostragem e análise das
Dioxinas e Furanos devem observar as normas CEN, ou
caso estas não existam as normas ISO, normas
nacionais ou internacionais que garantam dados de
qualidade científica equivalente. A frequência de
monitorização deste parâmetros poderá passar para 1
medição de 2 em 2 anos, desde que os valores obtidos
sejam consistentemente inferiores a 0,05ng I-TEQ/Nm3
e se mantenham inalteradas as condições de
funcionamento.

Período de vida da instalação

RAA

T000210

As fontes de emissão FF23 a FF26, ficam dispensadas
de monitorização uma vez que se encontram associadas
a um queimador com potência térmica nominal inferior a
1 MWth, estando fora do âmbito de aplicação do
Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho, de acordo com
o deu Art.º 2.º.

Período de vida da instalação

RAA

T000216

Demonstrar o cumprimento do valor de emissão total 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 seccionando a exposição entre
emissões pontuais, emissões difusas e emissões totais.

Período de vida da instalação

RAA

T000188

Reportar anualmente até 30 de abril do ano seguinte, a
informação solicitada na Portaria n.º 221/2018, de 1 de
agosto, na plataforma eletrónica única, referida no artigo
7.º do referido Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho.
Caso a plataforma não esteja disponível remeter via
correio eletrónico para a CCDR.

Período de vida da instalação

autocontrolo

T000220

De forma complementar ao conteúdo dos relatórios de
autocontrolo, devem ser criados registos que incluam o
detalhe possível sobre o modo de funcionamento do
equipamento associado à FF aquando das medições,
nomeadamente informação sobre a fase de fusão, carga
ou descarga de material, características da matériaprima e dos agentes adicionados (Ar, N, Ti, Fe, outros) e
outras informações relevantes, que permitam interpretar
os resultados obtidos. Esta informação deve vir
detalhada por fonte no RAA.

Período de vida da instalação

RAA

T000218

Apresentar parecer da CCDR em como a instalação
cumpre as alturas das chaminés, de acordo com as
disposições legais do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de
junho, e da Portaria n.º 190-A /2018, de 2 de julho. No
que se refere ao cálculo das alturas Hp, a apresentar à
respetiva entidade competente, o mesmo terá de ser
efetuado com base nos caudais mássicos máximos
passíveis de emissão, ou seja, os caudais de poluentes
correspondentes a concentrações iguais às dos Valores
Limite de Emissão aplicáveis e à capacidade de
funcionamento nominal.

Enviar demonstração do cumprimento das alturas das
chaminés.

RAA

Especificamente para os fornos elétricos onde ocorra o
processo de fusão de metais, os mesmo poderão estar
enquadrados no BREF SF assim como na Portaria n.º
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Medida/Condição a cumprir
190-B /2018, de 2 de julho (Quadro 9), pelo que as
respetivas emissões atmosféricas deveriam ser
confinadas devendo estes equipamentos possuir
chaminés de acordo com a legislação aplicável. De
modo a que possa ser elaborado parecer final sobre
esta matéria, deverá ser apresentado no PDA
justificação para a não necessidade de confinamento
destes equipamentos, incluindo para tal informação mais
detalhada das características técnicas e funcionamento
dos mesmos, fotografias de vários ângulos e demais
documentos considerados relevantes.

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.

Prazo de implementação
Até dezembro de 2022

Demonstração do cumprimento
PDA

EXP4.2 - Emissões difusas
EXP4.2.2 - Medidas / Condições a cumprir para as emissões difusas

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000043

Reavaliação de todos os potenciais equipamentos
/etapas geradores de emissões difusas, como partículas,
COV, etc. (incluir descrição de funcionamento de
equipamentos/etapas) e 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
etapas de preparação de moldação permanente/injeção,
forno de espera, operações de vazamento, transferência
de escória e carregamento dos fornos.

Até dezembro de 2022

PDA

T000229

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 SF e do REF ECM "Reference Document on Economics and Cross-Media
Effects".

Até dezembro de 2022

PDA

T000217

Para verificação de cumprimento com as MTD do BREF
SF e respetivos VEA (ver capítulo 5.5) a respeito das
emissões difusas oriundas da totalidade das máquinas
de injeção deverá o operador proceder com carácter
anual à avaliação da qualidade do ar interior para os
parâmetros partículas, gotículas de óleo (medidos em
Carbono total) e compostos orgânicos voláteis totais. A
avaliação deverá ser efetuada o mais próximos possível
de cada uma das máquinas de injeção devendo ser
demonstrado em relatório a entregar.

Período de vida da instalação

RAA

T000222

Após a primeira avaliação, poderá ser apresentado um
plano de monitorização alternativo da qualidade do ar
interior nas maquinas de injeção aos parâmetros
partículas, gotículas de óleos (medidos em Carbono
total) e compostos orgânicos voláteis totais, a avaliar e a
aprovar pela APA.

Até dezembro de 2022

PDA

T000221

A frequência de monitorização poderá passar para uma
medição de 3 em 3 anos em todas as máquinas de
injeção, desde que verificado o cumprimento dos VEA
às MTD do BREF SF para os parâmetros partículas,
gotículas de óleos (medidos em Carbono total) e
compostos orgânicos voláteis totais.

Período de vida da instalação

RAA

T000223

Sempre que haja necessidade de avaliar a qualidade do
ar interior, no âmbito da legislação aplicável em matéria
da segurança e saúde do trabalho, deverá o operador
contemplar nas avaliações a medição nas envolventes
das máquinas de injeção os parâmetros partículas,
gotículas de óleos (medidos em Carbono total) e
compostos orgânicos voláteis totais.

Período de vida da instalação

RAA

T000224

Sempre que haja alteração à exploração nas máquinas
de injeção deve ser realizada nova avaliação da
qualidade do ar interior contemplando os parâmetros
partículas, gotículas de óleos (medidos em Carbono
total) e compostos orgânicos voláteis.

Período de vida da instalação

RAA

Incluir relatório síntese com os resultados da qualidade
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Medida/Condição a cumprir
do ar interior para os parâmetros partículas, gotículas de
óleos (medidos em Carbono total) e compostos
orgânicos voláteis totais, identificando as máquinas de
injeção.

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.

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Período de vida da instalação

RAA

T000227

Caso o desempenho não cumpra com VEA-MTD (tabela
5.7 e capítulo 5.5 do BREF SF) deve o operador
reavaliar o funcionamento das máquinas de injeção e a
eficácia das medidas primárias existentes. Se
necessário, deve adotar ações para redução das
emissões na fonte e comprovar a sua eficácia com nova
avaliação ou implementar um sistema adequado de
captação e encaminhamento das emissões com devido
tratamento que permita o desempenho cumprindo VEAMTD.

Período de vida da instalação

RAA

T000228

Perante o desempenho inadequado, incluir projeto a
implementar devidamente enquadrado, com a solução a
implementar descriminada e calendarizada, bem como
devidamente justificada e fundamentada.

Período de vida da instalação

RAA

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

Código

Código

Tipo de energia
utilizada

T000045

Energia Eléctrica

T000046

Gás Natural

T000047

Gasóleo

Capacidade de
Armazenamento (t)

Consumo anual (t/ano)

N.º Alvará de tanque de
armazenamento

Valores Tep

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

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000049

Registar o consumo mensal/anual das diferentes formas
de energia utilizadas (também em TEP) evidenciando,
quando possível, os equipamentos/etapas de processo
onde é utilizada (incluindo geradores de emergência, se
aplicável).

Período de vida da instalação

RAA

T000050

Registar o consumo específico mensal de energia para
as diferentes formas de energia utilizadas (expresso em
kWh energia / ton de metal (alumínio e Zamak) fundido)
e kWh energia / ton de produto acabado). Deverá ser
explicitada a forma de cálculo dos valores apresentados.

Período de vida da instalação

RAA

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

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000051

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

Período de vida da instalação

RAA

T000053

Origem - rede pública: registar o consumo específico de
água (m3 de água consumida por quantidade de metal
fundido), explicitando a forma de determinação dos
valores apresentados

Período de vida da instalação

RAA

T000052

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

Período de vida da instalação

RAA

T000054

Origem - captação: registar o consumo específico de
água (m3 de água consumida por quantidade de metal
fundido), explicitando a forma de determinação dos
valores apresentados.

Período de vida da instalação

RAA

T000055

Dar cumprimento às condições gerais e específicas
previstas nas Autorizações de Utilização dos Recursos
Hídricos, para os fins a que se destinam - Captação de
Água Subterrânea, em anexo a este TUA.

Período de vida da instalação

RAA

EXP8.3 - Rejeição de águas residuais
EXP8.3.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000212

Dar cumprimento às condições gerais e específicas
previstas na Licença de Utilização dos Recursos
Hídricos - Rejeição de Águas Residuais, TURH n.º
L018187.2021.RH2 (vide Anexo).

Período de vida da instalação

RAA

T000213

Para cada parâmetro monitorizado no ponto de
descarga, indicar o valor de concentração medida
(expressos em valores médios mensais), a respetiva
emissão específica, expressa em kg de poluente por
tonelada de produto acabado e a respetiva carga
poluente (expressa em massa/unidade de tempo – kg
/ano), incluindo a metodologia seguida para o cálculo de
todos os valores apresentados

Período de vida da instalação

RAA

T000214

Registar os volumes mensais/anuais de efluente
descarregado e as leituras dos medidores de caudal de
todos os pontos de rejeição, assim como o respetivo
volume específico (mensal/anual) de águas residuais
industriais geradas e descarregadas (m3 de efluente
descarregado por ton de produto acabado) no ponto de
rejeição, incluindo a metodologia seguida para o cálculo
de todos os valores apresentados.

Período de vida da instalação

RAA

T000215

A alteração nas redes de drenagem de águas residuais
(domésticas ou industriais) ou pluviais deverá ser
previamente participada à APA apresentando memória
descritiva sobre as ações implementadas, assim como
planta(s), a escala adequada e devidamente legendada
(s), evidenciando as obras a realizar.

Período de vida da instalação

RAA
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EXP10 - Resíduos
EXP10.1 - Resíduos gerados na atividade
EXP10.1.2 - Caraterização do armazenamento temporário dos residuos produzidos no estabelecimento

Código do
parque de
armazena
mento de
resíduos

Área total
(m2)

T000079

PA1

28,30

28,30

28,30

Sim

Não

T000056

PA2

10,20

10,20

10,20

Sim

Não

T000058

PA3

90,40

90,40

90,40

Sim

Não

T000069

PA4

107,30

107,30

107,30

Sim

Não

Código

Área
impermea
bilizada
(m2)

Área
coberta
(m2)

Vedado

Sistema
de
Drenagem

Volume da
bacia de
retenção
(m3)

Código
LER
armazena
do

Acondicio
namento
do
resíduo material
do
recipiente

Acondicio
namento
do
resíduo tipo de
recipiente

Acondicio
namento
do
resíduo n.º de
recipiente
s

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

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000080

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

Período de vida da instalação

RAA

T000081

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

Período de vida da instalação

RAA

T000082

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

Período de vida da instalação

RAA

T000083

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

Período de vida da instalação

RAA

T000084

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 vida da instalação

RAA

T000085

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

Período de vida da instalação

RAA

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

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000086

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

Período de vida da instalação

RAA

T000087

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

Período de vida da instalação

RAA

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

ENC1 - Tipo de desativação

Código
T000020

Tipo de desativação
Total ou parcial

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

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000021

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

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

Plano de desativação total ou parcial

T000022

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

PÁG.
17/19

Estado: Emitido
Data de consulta: 02/05/2022

CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

D20220429002386
f4e4-fd6a-95c1-1b6d

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.

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração

Código

Tipo de informação
/Parâmetros

Formato de reporte

Periodicidade de
comunicação

Data de reporte

Entidade

T000023

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

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

1º RAA referente ao ano de
2022. RAA seguintes: Até 30
de junho de cada ano,
reportando-se às condições do
ano anterior.

T000230

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.

Até dezembro de 2022

APA

T000024

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

T000025

Registo Europeu de Emissões
e Transferências de Poluentes
(PRTR)

Formulário PRTR a submeter
no SILiAmb

PRTR a submeter anualmente
em data a definir; 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 45 dias
seguidos contados a partir da
data da realização da
monitorização. O conteúdo dos
relatórios de autocontrolo e a
comunicação dos resultados
das monitorizações devem ser
efetuados de acordo com a
Portaria n.º 221/2018, de 01
/08. Até à operacionalização da
plataforma eletrónica única de
comunicação de dados e ao
abrigo do previsto no art.º 41º
do DL n.º 39/2018, deve ser
seguido o procedimento
transitório publicado no portal
da APA

CCDR Norte

T000027

MIRR/MRRU

Proceder ao registo de
resíduos (produzidos e geridos)
no Sistema Integrado de
Registo Eletrónico de Resíduos
(SIRER), (MRRU e /ou MIRR,
conforme aplicável), suportado
pelo Sistema Integrado de
Licenciamento Ambiental
(SILIAmb).

No período definido pela APA

APA

T000028

Situações de emergência
(acidentes e incidentes)

Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre
eficiente

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

APA, EC, IGAMAOT

T000029

Situações de incumprimento de
condições do TUA.

Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre
eficiente.

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

EC, APA e CCDR Norte

T000030

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

T000031

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

T000026

APA
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ANEXOS TUA

Anex1 - Anexos

Código

Ficheiro

Descrição

T000032

MTD BREF SF - STA.pdf

MTD BREF SF - STA

T000033

MTD BREF STM - STA.pdf

MTD BREF STM - STA

T000034

TURH AC1 - Furo 1 - A001849.2013.RH2.pdf

TURH AC1 - Furo 1 - A001849.2013.RH2

T000035

TURH AC2 - Furo 2 - AO3778-2009_RH2.11998.A.pdf

TURH AC2 - Furo 2 - AO3778-2009_RH2.11998.A

T000036

TURH AC3 - Furo 3 - A001848.2013.RH2.pdf

TURH AC3 - Furo 3 - A001848.2013.RH2

T000174

TURH L018187.2021.RH2 - Águas Residuais.pdf

TURH L018187.2021.RH2 - Águas Residuais
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ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - FORJAS E FUNDIÇÕES (SF) | Data de adoção: 05/2005 | Versão: 06.04.2018
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.
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

5.1 MTD genéricas (para a indústria de fundição)
Gestão de fluxos de materiais (minimização de consumo de matérias-primas e maximização da recuperação de materiais reduzindo ao máximo a quantidade de
resíduos produzidos)
1

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

2

Efectuar o armazenamento separado de vários materiais (ver Secção 4.1.2) de modo a prevenir a sua deterioração e a ocorrência de acidentes (ver Secção 4.1.3).

Sim

São utilizadas bacias de retenção para químicos. Verifica-se ainda a separação de materiais no parque de
armazenamento da fundição.

3

Proceder ao armazenamento dos desperdícios de modo a conservarem um grau de qualidade que permita a sua reutilização no processo, bem como evitar a
contaminação ambiental como descrito na Secção 4.1.2. Em particular, é considerado MTD a impermeabilização das áreas de armazenamento de refugo que
devem adicionalmente ser munidas de rede de drenagem e sistemas de tratamento de efluentes. A existência de cobertura (telhados) pode substituir a necessidade
de impermeabilização - armazenagem de sucata numa superfície impermeabilizada, com sistema de drenagem e recolha.

Sim

As diferentes ligas usadas estão identificadas por cores.
As peças não conforme/gitos são armazenadas em contentores à cor da liga e em parques cobertos para que possam
ser reaproveitados.

4

Reciclagem interna de sucata metálica (gitos), sob as condições descritas nas Secções 4.1.4, 4.1.5 e 4.1.6.

Sim

Os gitos de alumínio são reintroduzidos no fornos de fusão.
Os gitos de Zamak são enviados para valorização.

5

Armazenamento separativo dos diversos resíduos, de forma a permitir reutilização, reciclagem e eliminação
Vários ecopontos para recolha diferenciada de resíduos

Sim

As peças não conforme/gitos são armazenados em contentores à cor da liga e em parques cobertos para que possam
ser reaproveitados.

6

Utilização de recipientes reutilizáveis ou recicláveis (ver Secção 4.1.7).

Sim

São utilizados contentores metálicos / madeira /plástico.

7

Recurso a modelos de simulação e procedimentos de gestão apropriados à otimização da redução de desperdícios (otimização da recuperação de metal no
processo industrial) - otimização do rendimento em metal (ver Secção 4.4.1) e otimização de fluxos de materiais.

Sim

Éutilizado um software de simulação de enchimento.

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

Sim

São utilizadas colheres de transporte aquecidas.

8

Acabamentos: corte de gitos, grenalhagem e rebarbagem
No respeitante ao corte por abrasão, à granalhagem e à rebarbagem, é MTD a recolha e o tratamento dos gases de exaustão por via húmida ou seca - VEA para
Partículas - 5 - 20 mg/Nm 3. As técnicas para recolha e tratamento de gases de exaustão são descritas nas secções 4.5.10.1 e 4.5.10.2.

9

Tratamento Térmico
10

A utilização de combustíveis limpos (i.e., gás natural ou combustíveis com baixo teor em enxofre) em fornos de tratamento térmico ( ver Secção 4.5.11.1).

11
12

A operação automática dos fornos e o controlo dos sistemas de queima e aquecimento (ver Secção 4.5.11.1).

Ver BREF EFS

Sim
Sim
Não aplicável

Existem ciclones de via húmida e seca. As emissões gasosas são monitorizadas periodicamente e é efetuada
manutenção periódica a estes equipamentos, de acordo com o plano de manutenção da empresa.
A empresa não possui processos de tratamento térmicos.

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

Redução das emissões de ruído.

Sim

13

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

Sim

O ruído é monitorizado sempre que ocorram alterações, tendo a última avaliação sido feita em agosto de 2020.
O ruído emitido pelo equipamento é um dos critérios de seleção aquando da aquisição de novos equipamentos.

14

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

Sim

Existe encapsulamento de algumas máquinas ruidosas.

15

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

Sim

Monitorização do ruído ambiental, sempre que se verifiquem alterações que possam impactar no ruído ambiente.

Águas residuais

Sim

16

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

Sim

Recolha dos efluentes com bases nas características dos mesmos.

17

Utilização de sistema de drenagem de águas de escorrência superficial associado a sistemas de tratamento para remoção de óleos, previamente à descarga em
águas superficiais, como descrito na Secção 4.6.4.

Sim

Este tipo de efluentes é recolhido e enviado para gestor de resíduos autorizado.

18

Maximização da reciclagem de água no processo industrial, bem como do uso de águas residuais tratadas (ver Secção 4.6.1).

Sim

A água usada para o arrefecimento das máquinas de fundição, após utilização, é arrefecida através de processo
natural e volta a ser introduzida no sistema.

19

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

Sim

Encaminhamento das águas de desengorduramento para a ETARI.

Redução das emissões difusas
É MTD 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; técnicas adicionais de armazenamento são detalhadas no BREF “Emissions from storage” (emissões resultantes do armazenamento)]

Sim

20

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

Não aplicável

O armazenamento de material não é efetuado no exterior/ a descoberto.

21

Limpeza sob vácuo das secções de moldação e vazamento em fundições de moldação em areia, de acordo com o descrito na Secção 4.5.1.1.

Não aplicável

Não é efetuada fundição de moldação em areia.

22

Manter estradas e rodas limpas

Sim

Limpeza periódica das vias de circulação.

23

Manter as portas exteriores fechadas

Sim

As portas são mantidas fechadas.

24

Realização de limpezas periódicas

Sim

25

Gestão e controlo de possíveis emissões difusas para a água.

Não aplicável

Limpeza periódica das vias de circulação e das máquinas.
O setor da fundição está separado de pontos de água, não existindo contaminação por emissões difusas.

É MTD a minimização de emissões fugitivas (que podem decorrer do encaminhamento incompleto de gases de exaustão de fontes confinadas) por otimização da
captura e tratamento, tendo em consideração os valores de emissão associados estabelecidos nas Secções 5.2 e 5.3. Para esta otimização uma ou mais das
seguintes medidas são utilizadas, dando preferência à recolha dos fumos tão próximo da fonte quanto possível:

Sim

26

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

Sim

A captura de emissões é efetuada próximo da abertura do forno.

27

O reforço dos sistemas de encerramento (campânulas de forno) de modo a minimizar a perda de emissões para a atmosfera.

Sim

Os fornos de manutenção de alumínio e fusão de zamak estão munidos de campânulas.

28

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

Sim

Existem aspiradores na cobertura da área fabril.

Sistema de Gestão Ambiental

VEA/VCA

Condições

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

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - FORJAS E FUNDIÇÕES (SF) | Data de adoção: 05/2005 | Versão: 06.04.2018
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.
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

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

29

- definição de uma política ambiental para a instalação
- planeamento e estabelecimento dos procedimentos necessários
- 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.
- verificação do desempenho e tomada de ações corretivas, com particular atenção para: monitorização e medição (ver também o BREF relativo à monitorização de
emissões); ações corretivas 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.
- Revisão pela administração.

Não

A empresa não possui um SGA certificado por entidade externa, no entanto, é seguido um conjunto de praticas com
vista ao cumprimento dos requisitos legais. A certificação do SGA não é considerado um fator estratégico para a
empresa atualmente.

Sim

Em caso de desmantelamento, será definido um plano detalhado de trabalhos.

Sim

Em caso de desmantelamento, será definido um plano detalhado de trabalhos, incluindo nomeadamente os
equipamentos sob pressão.

Desmantelamento
Aplicação de todas as medidas necessárias para evitar a poluição decorrente do desmantelamento das instalações. Estas medidas são descritas na Secção 4.11 (as
medidas em causa devem abranger, pelo menos, as seguintes componentes processuais: tanques, reservatórios, tubagens, isolamentos, lagoas e aterros) e
incluem:

30

31

- minimização de riscos e custos através de um projecto cuidado durante a fase inicial de projecto
- desenvolvimento e implementação de um programa de beneficiação das instalações existentes
- desenvolvimento e manutenção de um plano de encerramento para instalações novas e existentes.
Minimização de riscos na fase de projecto, aplicação de um programa de manutenção e beneficiação das instalações existentes, bem como a elaboração e
aplicação de um plano de encerramento, para instalações novas e existentes (atenção a tanques, reservatórios, tubagens, isolamentos, lagoas e aterros).

VEA/VCA

Condições

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

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - FORJAS E FUNDIÇÕES (SF) | Data de adoção: 05/2005 | Versão: 06.04.2018
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

5.2 MTD para Fusão de metais ferrosos.
Forno de cúpula para fusão de ferro
32

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

33

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

34

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

35

Aplicar boas práticas de medição.

36

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

37

Fluxo a quente
- CO: 20 - 1000 mg/Mm3;
- SO2: 20 - 100 mg/Mm3:
- NOx: 10 - 200 mg/Mm3;
Fluxo a Frio
- SO2: 100 - 400mg/Nm3;
NOx: 20 - 70 mg/Nm3;
COVNM: 10 - 20 mg/Nm3;
Sem utilização de coque:
- NOx: 160 - 400 mg/Nm3.

38

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

39

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

40

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

41

Utilizar um sistema de wet scrubber na fundição de escória básica

42

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

43
44

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

Fusão de aço e ferro em forno de arco elétrico
45

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

46

Realizar a prática de escória em espuma.

47

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

48

Arrefecer os gases resultantes da operação e recolhê-los utilizando um filtro de mangas.
Os valores emissão associados a esta MTD são:
- Partículas: 5 - 20 mg/Nm 3;
- PCDD/PCDF: ≤0,1 ng TEQ/Nm 3;
- Nox: 10 - 50 mg/Nm 3;
- CO: 200 mg/Nm 3.

49

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

Fusão de ferro e aço em forno de indução
50

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

51

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

52

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

53

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

54

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

55

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

56

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

Fusão de ferroem forno rotativo
57

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

58

Utilizar um queimador de gás.

59

Recolher os gases de processo junto à saída do forno, aplicando pós combustão, arrefecendo utilizando um permutador de calor e depois aplicar despoeiramento a
seco, tendo em conta os seguintes valores de emissão associados às MTD:
- Partículas: 5 - 20 mg/Nm 3;
- PCDD/PCDF: ≤0,1 ng TEQ/Nm 3;
- SO2: 70 -130 mg/Nm3;
- NOx: 50 -205 mg/Nm3;
- CO: 20 - 30 mg/Nm 3.

MTD implementada?

Não aplicável

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

A empresa não funde metais ferrosos.

VEA/VCA

Condições

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

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - FORJAS E FUNDIÇÕES (SF) | Data de adoção: 05/2005 | Versão: 06.04.2018
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

60

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

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

MTD implementada?

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

VEA/VCA

Condições

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

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - FORJAS E FUNDIÇÕES (SF) | Data de adoção: 05/2005 | Versão: 06.04.2018
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

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

Tratamento de metais ferrosos
61

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

62

Aproveitamento das poeiras de MgO para reciclagem.

63

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

5.3 MTD para Fusão de metais não-ferrosos.
Fusão de alumínio, cobre, chumbo e zinco em forno de indução
64

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

65

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

66

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

67

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

Sim
Não aplicável

Não existem fornos de indução

Não aplicável

Não existem fornos rotativos

Não aplicável

Não existem fornos de fornalha

Não aplicável

Não existem fornos de cuba

Não aplicável

Não existem fornos de telhado radiante

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

Fusão de alumínio em forno rotativo
68

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

69

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

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

70

- NOx: 50 mg/Nm3;
- CO: 5 mg/Nm3;
- COT: 5 mg/Nm3.

71

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

Fusão de alumínio em forno de cuba
Permitir a eficiente recolha e exaustão dos gases. Os valores de emissão associados às MTD são:
- SO2: 30 – 50 mg/Nm 3;

72

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

Fusão de alumínio em forno de telhado radiante
73

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

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

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

Desgaseificação e a limpeza do alumínio
75

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

Fusão de magnésio
76

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

77

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

5.4 MTD para Fundição em moldagem perdida.
Moldagem em areia verde

78

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

79

Aplicação de regeneração primária, tal como definida na secção 4.8.2.. A quantidade de areia nova adicionada dependerá da quantidade de machos utilizada e da
sua compatibilidade. Para mono-sistemas a areia verde, taxa de regeneração (massa de areia regenerada/ massa total de areia) de cerca de 98% (areia simples) ou
de 90-94% (areia verde com machos incompatíveis) estão associadas ao uso de MTDs.

Sim
Sim

Fornos cobertos com tampas, hottes e monitorização periódica das emissões gasosas

Sim
Sim

É utilizada uma unidade de bombagem móvel com árgon

Não aplicável

Não é efetuada fusão de magnésio

Não aplicável

A fundição não é efetuada com moldagem pedida.

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)
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n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

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

Moldagem de areia ligada quimicamente
80

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

81

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

82

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

83

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

84

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

85

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

86

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

87

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

88

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

Vazamento, arrefecimento e agitação
89

90

Incluir linhas de vazamento e arrefecimento e providenciar extração, para linhas de vazamento em série.
Incluir equipamento de agitação e tratar os gases de exaustão utilizando despoeiramento húmido ou seco como é indicado na secção 4.5.9.3. Os valores de
emissão associados às MTD são:
- Partículas: 5 - 20 mg/Nm 3;
Macharia
- Aminas: 5 mg/Nm 3;
Unidades de regeneração
- SO2; 120 mg/Nm3;
- NOx 150 mg/Nm3.

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

Sim
Sim

91

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

Sim

Afinação do processo peça a peça de forma a minimizar o consumo de desmoldadnte e não prejudicando a qualidade
do produto.

92

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

Sim

É efetuada recolha das águas residuais para bacias de retenção existentes nas máquinas, posteriormente
encaminhadas como resíduos para operador licenciado.

93

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

Sim

É efetuada recolha das águas residuais para bacias de retenção existentes nas máquinas, posteriormente
encaminhadas como resíduos para operador licenciado.

Preparação de areias ligadas quimicamente
94

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

95

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

Não aplicável

Não são utilizadas areias.

VEA/VCA

Condições

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

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Tratamentos de superfície de metais e matérias plásticas | Data de adoção: 08/2006 | Versão: 06.10.2017
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.
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

5.1. MTD GERAIS
5.1.1. Técnicas de Gestão
5.1.1.1. Ferramentas de Gestão Ambiental

1.

É MTD Aplicar e cumprir um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) que inclua, conforme aplicável às circunstâncias de cada caso, as seguintes características:

Não

1. a)

Definição de uma política ambiental para a instalação pela gestão de topo (o empenho da gestão de topo é visto como uma condição prévia para a aplicação bemsucedida de outros elementos dos SGA);

Sim

1. b)

Planeamento e definição dos procedimentos necessários;

Sim

1. c)

Implementação dos procedimentos, prestando particular atenção a:

1. c) i.

Estrutura e responsabilidade;

Sim

1. c) ii.

Formação, sensibilização e competência;

Sim

1. c) iii.

Comunicação;

Sim

1. c) iv.

Envolvimento dos colaboradores;

Sim

1. c) v.

Documentação;

Sim

1. c) vi.

Controlo eficiente do processo;

Sim

1. c) vii.

Programa de manutenção;

Sim

1. c) viii.

Preparação e resposta às situações de emergências;

Sim

1. c) ix.

Salvaguardar o cumprimento da legislação ambiental.

Sim

A empresa não possui um SGA certificado por entidade externa, no entanto, é
seguido um conjunto de praticas com vista ao cumprimento dos requisitos legais.
A certificação do SGA não é considerado um fator estratégico para a empresa
atualmente.

Verificar o desempenho e implementar ações correctivas, prestando particular atenção a:

1. d)
1. d) i.

Monitorização e medição;

Sim

1. d) ii.

Ações corretivas e preventivas;

Sim

1. d) iii.

Manter registos;

Sim

1. d) iv.

A fim de determinar se o SGA está em conformidade deve ser realizada uma auditoria interna independente (quando exequível) com as disposições planeadas para
a gestão ambiental e avaliar se foram adequadamente implementadas e mantidas.

Não aplicável

A empresa não possui um SGA certificado por entidade externa, no entanto, é
seguido um conjunto de praticas c com vista ao cumprimento dos requisitos legais
aplicáveis e ao controlo dos impactes ambientais.

1. e)

Revisão pela gestão de topo.

Não aplicável

A empresa não possui um SGA certificado por entidade externa, no entanto, é
seguido um conjunto de praticas c com vista ao cumprimento dos requisitos legais
aplicáveis e ao controlo dos impactes ambientais.

2.

Três outros elementos, que podem complementar as fases acima descritas, são consideradas medidas de apoio (facultativas). Contudo, a sua ausência
normalmente não é inconsistente com as MTD. Estes três passos adicionais são:

2. a)

Análise e validação do sistema de gestão e do processo de auditoria por um organismo de certificação acreditado ou um verificador externo ao SGA;

Não

Não é considerado estratégico para a empresa.

2. b)

Preparação e publicação regular (e possivelmente validação externa) de uma declaração ambiental que descreva todos os aspectos ambientais significativos da
instalação, permitindo a comparação anual face aos objectivos e metas ambientais, bem como com valores de referências do sector, conforme apropriado;

Não

Não é considerado estratégico para a empresa.

2. c)

Adesão e implementação de um sistema voluntário internacional como o EMAS e EN ISO 14001: 2004. Este passo voluntário pode dar maior credibilidade ao SGA.
Em particular, o EMAS, que incorpora todos os elementos acima mencionados, dá maior credibilidade. Contudo, sistemas não normalizados podem, em princípio,
ser igualmente eficazes desde que sejam apropriadamente planeados e implementados.

Não

Não é considerado estratégico para a empresa.

3.

Especificamente para este setor industrial, é também importante considerar os seguintes elementos potenciais dos SGA:

3. a)

O impacto ambiental na fase de planeamento de uma nova fábrica;

Sim

A considerar caso exista uma nova fábrica

3. b)

Desenvolvimento e utilização de tecnologias mais limpas;

Sim

Na seleção de novas tecnologias é dada prioridade a tecnologias mais limpas.

3. c)

Aplicação regular de benchmarking sectorial, quando exequível, incluindo eficiência energética e conservação de energia, escolha de materiais para o processo,
emissões atmosféricas, descargas para água, consumo de água e geração de resíduos.

Sim

Normalmente efetuado junto dos nossos fornecedores (parceiros).

Sim

A empresa dispõe de plano de manutenção e limpeza.

Sim

Em situações específicas é efetuado um reprocessamento do material tendo em
conta as especificações do cliente

5.1.1.2. Limpeza e Manutenção
4.

É MTD a elaboração de um programa de limpeza e de manutenção, que inclua formação e acções preventivas dos colaboradores para minimizar riscos ambientais
específicos.
5.1.1.3. Minimização do efeito de reprocesso

5.

É MTD minimizar impactes ambientais causados pelo reprocessamento de material, através de sistemas de gestão que requerem uma reavaliação regular das
especificações do processo e do controlo da qualidade em conjunto com o operador e o cliente.
Isso pode ser feito por:
Garantir que as especificações são:
Correctas e actualizadas;
Compatíveis com a legislação;
Aplicáveis
Atingíveis
Apropriadamente mensuráveis para alcançar os requisitos dos clientes
Diálogos entre o operador e o cliente de modo a que sejam propostas alterações nos processos e sistemas antes da implementação;
Formação de operadores para utilização do sistema;

Sim

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

Garantir que os clientes estão conscientes das limitações do processo e dos atributos do tratamento de superfície alcançado.

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

É promovido o diálogo com os clientes.

Sim

É garantida a formação dos envolvidos.

Sim

É promovido o diálogo com os clientes, informando-os acerca do processo e suas
condições.

5.1.1.4. Benchmarking da instalação
6.

É MTD estabelecer valores de referência que permitam monitorizar o desempenho de forma contínua e também contra benchmarks externos. As áreas essenciais
para o benchmarking são:

A avaliar

Não existem dados disponíveis a nível nacional que permitam aferir o
desempenho ambiental da STA e estabelecer valores de referência.
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MTD implementada?

6. a)

Uso de energia

A avaliar

6. b)

Uso de água

A avaliar

6. c)

Uso de matéria-prima.

A avaliar

7.

É MTD registar e monitorizar o uso de todas as entradas por tipo: eletricidade, gás, GLP e outros combustíveis e água, independentemente da fonte e custo por
unidade. O detalhe e o período de registo, quer horária, por turno, por semana, por metro quadrado de produção ou outra medida, etc. será de acordo com o
tamanho do processo e a importância relativa da medida.

Sim

8.

Continuamente otimizar o uso de entradas (matérias-primas e utilitários) em relação a benchmarks. Um sistema de gestão de dados deverá incluir:

Sim

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade
ou Descrição da técnica alternativa implementada
Não existem dados disponíveis a nível nacional que permitam aferir o
desempenho ambiental da STA e estabelecer valores de referência. A STA é
consumidora intensiva de energia, pelo que estabelece e acompanha diversos
indicadores neste domínio da energia, apresentando também objetivos de
melhoria claros.
Não existem dados disponíveis a nível nacional que permitam aferir o
desempenho ambiental da STA e estabelecer valores de referência.
Não existem dados disponíveis a nível nacional que permitam aferir o
desempenho ambiental da STA e estabelecer valores de referência.
Estes consumos são monitorizados e registados.

8. a)

Identificação da pessoa ou pessoas responsáveis pela avaliação e tomada de medidas sobre os dados;

Sim

O responsável pelo processo

8. b)

Tomar medidas para informar os responsáveis pelo desempenho da instalação, incluindo alertar os operadores, de forma rápida e eficaz, sobre as variações do
desempenho normal;

Sim

O responsável pelo processo assume este requisito.

8. c)

Outras investigações para verificar porque razão o desempenho tem variado ou está fora de linha com Benchmarks externos

A avaliar

Não existem dados disponíveis a nível nacional que permitam aferir o
desempenho ambiental da STA e estabelecer valores de referência.

5.1.1.5. Otimização e controlo das linhas de processo
9.

Otimização de atividades individuais e das linhas de produção calculando teoricamente os inputs e outputs para eventuais opções de melhoria e comparar estes
valores com os que a instalação alcança sem essas medidas.

Sim

Indicadores do processo: taxa de peças boas; quantidade de peças /pessoa/hora

10.

Informações de benchmarking, dados da indústria, conselhos neste documento e outras fontes podem ser usados. Os cálculos podem ser realizados manualmente,
embora isso seja mais fácil com o software.

Sim

Medição do consumo de água; Medição da concentração dos banhos usando
cartas de SPC.

11.

No caso das instalações com linhas automáticas de produção, o controlo e optimização do processo deve ser efectuado em tempo real por meio de sistemas de
controlo digital

Sim

Adição de componentes aos banhos
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Sim

No caso de instalar uma nova linha ou na manutenção desta, estes requisitos são
tidos em consideração.

5.1.2. Layout, construção e operação da instalação
É MTD projetar, construir e operar uma instalação no sentido de prevenir a poluição através da identificação dos potenciais riscos e implementar um plano de ação
de três passos.

12.
12. P1.
12. P1. a)
12. P1. b)
12. P1. c)
12. P2.
12. P2. a)
12. P2. b)
12. P2. c)
12. P2. d)
12. P3.
12. P3. a)
12. P3. b)
12. P3. b) i.
12. P3. b) ii.
12. P3. b) iii.
12. P3. b) iv.
12. P3. b) v.
12. P3. b) vi.
12. P3. b) vii.

Passo 1
Projetar instalações industriais com dimensões adequadas.
Identificar as áreas de risco de derrame de produtos químicos e criar barreiras utilizando materiais adequados para conter eventuais derrames.
Assegurar a estabilidade dos componentes e das linhas do processo produtivo, incluindo os equipamentos raramente ou esporadicamente utilizados.
Passo 2
Assegurar que as tinas ou tanques de armazenamento de substâncias perigosas são protegidas usando técnicas de construção como tanques de parede dupla ou
situando-os em zonas abrangidas por tanques de retenção.
Assegurar que as tinas das linhas de produção se encontram envolvidas por zonas de retenção.
Quando os banhos são bombeados de umas tinas para as outras, assegurar que a tina de recepção tem dimensões adequadas para receber o banho transferido.
Assegurar que os sistemas de escoamento e as bacias de retenção estão devidamente identificados e que são periodicamente inspeccionados como partes
integrantes de um plano de manutenção.
Passo 3
Proceder a inspecções e programas de testes regulares.
Ter planos de emergência para o caso de ocorrência de incidentes, os quais devem conter:
Planta das zonas de maior incidência;
Procedimentos de emergência para os casos de derrames de produtos químicos e óleos;
Inspecções aos dispositivos de retenção;
estabelecer linhas mestras para a gestão de resíduos, nomeadamente para o controlo de resíduos provenientes de derrames;
identificação de equipamento apropriado e assegurar que o mesmo se encontra disponível e em boas condições de funcionamento;
assegurar que os colaboradores estão alerta para este tipo de problemas e treinados para lidar com potenciais situações de derrames e acidentes;
identificar as regras e responsabilidades das pessoas envolvidas.

5.1.2.1. Armazenamento de químicos e substratos
13.

Para além das questões gerais do documento de referência sobre armazenamento, foram identificadas MTD específicas, para este sector, as seguintes questões:

13. a)

evitar a formação de gás cianeto livre armazenando os ácidos e cianetos separadamente;

13. b)

armazenar separadamente ácidos e bases;

Sim

É garantido o armazenamento de produtos respeitando a sua compatibilidade.

13. c)

reduzir o risco de incêndios armazenando separadamente produtos químicos e agentes oxidantes inflamáveis;

Sim

É garantido o armazenamento de produtos respeitando a sua compatibilidade.

13. d)

reduzir o risco de incêndio armazenando separadamente quaisquer produtos químicos que sejam espontaneamente combustíveis quando húmidos, em condições
secas e separadas de agentes oxidantes. Marcar a área de armazenamento desses produtos químicos para evitar o uso de água de combate a incêndios;

Sim

Os produtos químicos são acondicionamento tendo em consideração a sua
compatibilidade e em locais específicos para o efeito, isolados de outras áreas.

13. e)

evitar a contaminação de solos e da água devido a derrames e descargas de produtos químicos;

Sim

Existência de bacia de retenção sob a linha.

13. f)

evitar, ou prevenir, a corrosão dos recipientes de armazenagem, tubagens, sistemas de distribuição e sistemas de controlo, por produtos químicos corrosivos e
vapores provenientes do seu manuseamento.

Sim

Verificação aquando da manutenção da linha.

14.

Não aplicável

Não faz parte da composição dos banhos

Para minimizar o processamento adicional, prevenir a degradação de peças de metal/substratos armazenados, por uma, ou por combinação de:

14. a)

redução do tempo de armazenamento

Sim

Para os produtos mais críticos existe em stock pelo menos uma embalagem de
reserva.

14. b)

Controlar a corrosividade da atmosfera de armazenamento, controlando a humidade, a temperatura e a composição.

Sim

Instalação um sistema de exaustão associado aos banhos .

14. c)

utilizar um revestimento ou embalagem anti-corrosão.

Sim

Os produtos são fornecidos em embalagem plástica.

5.1.3. Agitação de banhos
15.
15. a)
15. b)
15. c)
15. c) i.
15. c) ii.
15. c) iii.
15. c) v.
15. c) v

Agitar soluções de processo para garantir um movimento de solução fresca sobre as faces de trabalho. Isto pode ser conseguido por uma ou por combinação de:
turbulência hidráulica;
agitação mecânica das peças;
sistemas de agitação de ar de baixa pressão em:
recuperação de materiais;
anodização;
outros processos que requerem alta turbulência para alcançar alta qualidade;
soluções que exigem a oxidação de aditivos;
onde é necessário remover gases reactivos (tais como hidrogénio).

Sim
Não aplicável

Não é usado o processo de turbulência hidráulica.

Não aplicável

Não existe agitação mecânica de peças.

Sim

Em substituição o ar comprimido pelo uso de sopradores.

Sim

A STA é consumidora intensiva de energia.

Sim

Prática da equipa de manutenção da empresa.

5.1.4. Utilidade de entradas - energia e água
5.1.4.1. Eletricidade - alta tensão e grandes exigências de corrente
16.
16. a)
16. b)
16. c)
16. d)
16. e)
16. f)
16. g)
16. h)

Reduzir o consumo de eletricidade:
minimizar as perdas de energia reativa para todos os suprimentos trifásicos, testando em intervalos anuais, para garantir que cos φ entre a tensão e os picos de
corrente esteja permanentemente acima de 0,95;
Reduzir a queda de tensão entre os condutores e os conectores, minimizando a distância entre os retificadores e os ânodos (e rolos condutores no revestimento da
bobina). A instalação dos retificadores próximos dos ânodos nem sempre é realizável ou pode submeter os retificadores a corrosão severa e/ou manutenção. Em
alternativa, podem ser usadas, barras de barramento com maior área de seção transversal.
manter os barramentos curtos, com área de seção transversal suficiente, e manter a refrigeração, usando arrefecimento de água onde o arrefecimento do ar é
insuficiente;
utilizar alimentação individual de ânodo por barramento com controlos para otimizar a configuração atual;
manter regularmente retificadores e contatos (barramento) no sistema elétrico;
instalar retificadores modernos controlados eletronicamente com um melhor fator de conversão do que os antigos;
aumentar da condutividade de soluções de processo através de aditivos e manutenção de soluções;
usar formas de onda modificadas (por exemplo, pulso, reverso) para melhorar depósitos de metal, onde a tecnologia existe.

Sim

Sim
Sim
Sim
Sim

Instalados há 3 anos

Sim
Não aplicável

Tecnologia não disponivel para processo de anodização.

5.1.4.2. Aquecimento de soluções
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n.º atribuído de
acordo com o BREF
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Conclusões MTD

17.

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Ao usar aquecedores elétricos de imersão ou aquecimento direto aplicado a um tanque, para evitar incêndios por monitorar o tanque manualmente ou
automaticamente para garantir que não seca.

MTD implementada?

Não aplicável

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

O aquecimento dos banhos é realizado de forma indireta.

5.1.4.3. Redução de perdas de calor
18.

Reduzir as perdas de aquecimento:

18. a)

procurar oportunidades de recuperação de calor;

18. b)

18. d)
18. d) i.
18. d) ii.
18. d) iii.

reduzir a quantidade de ar extraído através das soluções aquecidas;
otimizar a composição da solução de processo e do intervalo de temperatura de trabalho. Monitorizar a temperatura dos processos e do controle dentro destas
faixas de processo otimizadas:
isolar tanques de solução aquecidos, com uma ou mais das seguintes técnicas:
utilização de tanques de dupla parede;
utilização de reservatórios pré-isolados;
aplicação de isolamento.

18. e)

isolar a superfície de tanques aquecidos usando seções de isolamento flutuante, tais como esferas ou hexagonais. Exceções são onde:

18. c)

18. e) i.
18. e) ii.
18. e) iii.

Sim
A avaliar

Calcular o payback do investimento no aproveitamento do calor libertado para o
aquecimento das áreas produtivas.

Sim

Tinas com coberturas

Sim

Sem registo formal, mas é efetuada essa monitorização.

Sim
Sim
Sim
Sim
Não aplicável

Já testado no passado e as esferas aquando da imersão das racks caíam no
pavimento.

as peças em racks são pequenas, leves e podem ser deslocadas pelo isolamento;
as peças de trabalho são suficientemente grandes para prender as secções de isolamento (tais como carroçarias de veículos);
as secções de isolamento podem mascarar ou interferir com o tratamento no tanque.
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MTD implementada?

19. a)

evitar o sobre-arrefecimento através da optimização da composição da solução do processo e da temperatura de trabalho. Monitorizar a temperatura dos
processos e com controlo dentro destas gamas de processos otimizadas;

Sim

Monitorizada a temperatura dos banhos, sem registo formal

19. b)
19. c)

utilizar um sistema de arrefecimento fechado, para sistemas de arrefecimento novos ou de substituição;
remover o excesso de energia das soluções de processo por evaporação onde:

Sim

Existência de um chiller.

5.1.4.4. Refrigeração
19.

19. c) i.
19. c) ii.

É MTD:

existe a necessidade de reduzir o volume da solução para os produtos químicos de make-up;

Não aplicável

O banho da anodização requer temperatura entre 16ºc e 20ºc. Inferior à
temperatura ambiente. O arrefecimento por evaporação não funciona.

a evaporação pode ser combinada com cascata e/ou sistemas de secagem reduzidos para minimizar as descargas de água e materiais do processo.

Não aplicável

O banho da anodização requer temperatura entre 16ºc e 20ºc. Inferior à
temperatura ambiente. O arrefecimento por evaporação não funciona.

Não aplicável

O banho da anodização requer temperatura entre 16ºc e 20ºc. Inferior à
temperatura ambiente. O arrefecimento por evaporação não funciona.

Não aplicável

O único sistema de refrigeração existente é o chiller (sistema fechado) pelo que
se considera não existir probabilidade de contaminação por legionella.

instalar um sistema de evaporação, de preferência a um sistema de arrefecimento onde o cálculo do balanço energético mostre uma menor necessidade de energia
por evaporação forçada do que para arrefecimento adicional e a química da solução é estável.

19. d)
20.

É MTD projetar, localizar e manter sistemas abertos de refrigeração para prevenir a formação e transmissão de legionella

5.1.5. Redução de desperdício de água e materiais

5.1.5.1. Redução do consumo de água no processo

21.
21. a)
21 b)
21 c)

Sim

Genericamente, o setor de produção de sistemas para portas e janelas
caracteriza-se por utilizar processos de fundição, injetada ou por gravidade, de
matérias-primas como zamak ou alumínio, e por aplicar métodos de acabamento
como a esmerilagem, o polimento, a lacagem e a anodização. A água é utilizada
no processo de vibração e anodização.

Sim

Registo do consumo de água nas linhas de vibração e anodização

Sim

Nos banhos de lavagem em cascata

Sim

No banho de colmatagem

É MTD minimizar o uso de água através de:
monitorizar todos os pontos de uso de água e materiais numa instalação, registrar as informações numa base dados, de acordo com o uso e as informações de
controlo necessárias. As informações são usadas para benchmarking e pelo sistema de gestão ambiental;
recuperação de água de soluções de lavagem e reutilização num processo adequado à qualidade da água recuperada;
evitar a necessidade de enxaguar entre atividades usando substâncias químicas compatíveis em atividades sequenciais.
5.1.5.2. e 5.1.5.3 - Redução de arrastes

22.

É MTD para novas linhas ou atualizações reduzir o arraste de água excedente da lavagem anterior usando um tanque de eco-lavagem (ou pré-mergulho). A
acumulação de partículas pode ser controlada para o nível de qualidade requerido por filtragem.

23.

Eco-enxaguamento (pré-imersão) não pode ser usado:

23. a)
23. b)
23. c)
23. d)
23. e)
24.

24. a)
24. a) i.
24. a) ii.
24. b)
24. b) i.
24. b) ii.
24. b) iii.
24. b) iv.
24. b) v.
24. b) vi.
24. b) vii.
24. c)
25
25. a)
25. a)
25. a)
25. a)

Não aplicável

A linha é antiga e não existe espaço para implementar novos processos de
lavagem (considerado inviável).

onde os problemas são causados com os processos subsequentes (como o pré-revestimento químico parcial)
em carrossel, bobina de revestimento ou carretel de bobina linhas
com decapagem ou desengorduramento
em linhas de níquel devido a problemas de qualidade
em anodização, à medida que o material é removido do substrato (não adicionado).
Aplicar uma, ou mais, técnicas descritas nesta seção para minimizar o arrasto de materiais de uma solução de processo.
As exceções são:
quando tal não seja necessário devido à aplicação de MTD alternativas;
onde os sistemas químicos sequenciais são compatíveis
após um eco-enxaguamento
onde a reacção na superfície requer uma paragem por diluição rápida durante
passivação de crómio hexavalente
decapagem, brilho e selagem de alumínio, magnésio e suas ligas
imersão em zinco
Decapagem
Pré-imersão ao activar plástico
activação antes da cromagem
iluminação de cor após zinco alcalino
para o tempo de drenagem, em que um atraso provoca a desativação ou o dano da superfície entre os tratamentos, como entre o niquelamento seguido de
5.1.5.3.1 - Redução de Viscosidade
É MTD reduzir a viscosidade através da otimização dos banho utilizados no processo
Reduzir a concentração de químicos ou utilizar solução com baixas concentrações
Adicionar agentes molhantes
Garantir que os químicos utilizados no processo não excedem os valores recomendados
Garantir que a temperatura está otimizada de acordo com o processo e a condutividade necessária
5.1.5.4 - Banhos de lavagens

26.

Reduzir o consumo de água utilizando lavagem múltipla.

27.

O Eco-rinse pode ser combinado com outros estágios de enxaguamento para aumentar a eficácia do sistema de lavagem múltipla.

28.

O valor de referência para a água descarregada na linha de processamento ,utilizando uma combinação de MTD para minimizar o consumo de água, é de 3 - 20
litros/m2/fase de enxaguamento. O valor pode ser calculado para se relacionar com outros factores de produção (tais como o peso do metal depositado, o peso do
rendimento do substrato, etc.) em instalações individuais. Os valores para a extremidade inferior da gama podem ser alcançados por plantas novas e existentes.

Sim

É medido o consumo de água na anodização e consegue-se relacionar o mesmo
com a quantidade de peças anodizadas. Relacionar o mesmo por m 2 torna-se
difícil de calcular em função da geometria das peças anodizadas.

29.

As técnicas de pulverização são técnicas importantes para atingir a extremidade inferior deste intervalo.

Não

Não são utilizadas técnicas de pulverização.

30.

As instalações de PCB estão geralmente acima deste intervalo e podem ser da ordem de 20 - 25 l / m2 / fase de enxaguamento ou superior. Contudo, as reduções
de volume podem ser limitadas por requisitos de elevada qualidade.

31.

Conservar materiais de processo voltando a água de enxaguamento do primeiro enxaguamento para a solução de processo

Sim
Não aplicável

Não aplicável
Sim

É efetuada lavagem em cascata.
A linha é antiga e não existe espaço para implementar novos processos de
lavagem (considerado inviável).

A STA não possui este tipo de processo.
É efetuada lavagem em cascata.
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n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

32.
32. a)
32. b)
32. c)
32. d)
33.

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

As reduções na descarga de água para as extremidades inferiores destes intervalos podem ser limitadas por razões ambientais locais por concentrações de:

MTD implementada?

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

Não aplicável

As descargas estão isentas de boro, cloretos e sulfatos.

Não aplicável

As descargas estão isentas de boro, cloretos e sulfatos.

Boro
Flúor
Sulfato
Cloreto.
Os efeitos cruzados do aumento de energia e produtos químicos usados para tratar essas substâncias superam os benefícios de diminuir a descarga de água para a
parte inferior da faixa.

33. a)
33. a) i.
33. a) ii.
33. a) iii.
33. a) iv.
33. a) v.
33. a) vi.
33. a) vii.

As exceções a esta MTD para reduzir o consumo de água são:
Onde a reação na superfície requer uma paragem por diluição rápida:
Passivação de crómio hexavalente
Decapagem, brilho e selagem de alumínio, magnésio e suas ligas
Imersão em zinco
Decapagem
Pré-imersão ao activar plástico
Activação antes da cromagem
Banhos de iluminação a cores após zinco alcalino

33. b)

Onde há uma perda de qualidade causada por enxaguamento excessivo.
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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

5.1.6 - Reutilização de materiais e gestão de resíduos
É MTD:

34.
34. a)

Prevenir;

Sim

A empresa tenta sempre que possível prevenir a produção de resíduos, investindo
no reaproveitamento de materiais.

34. b)

Reduzir;

Sim

A empresa tenta sempre que possível reduzir a produção de resíduos, investindo
no reaproveitamento de materiais.

Reutilizar, Reciclar e Valorizar.

Sim

A STA encaminha os seus resíduos, sempre que possível, para valorização.

34. c)

Destas, a prevenção e redução de todas as perdas materiais é a prioridade. A perda de metais e de componentes não metálicos em conjunto pode ser evitada ou
reduzida de forma significativa através da utilização de MTD nos processos de produção.

35.

Sim

5.1.6.1 - Prevenção e Redução

36.

É MTD prevenir a perda de metais e outras matérias primas, enquanto os metais e não-metais são retidos. Isto é alcançável reduzindo e manuseando o arraste de acordo
com as secções 4.6 e 5.1.5.3 e aumentado a recuperação no arraste descrito nas secções 4.7, 4.7.11 e referido na secção 4.10, incluindo troca de iões, membranas,
evaporação e outras técnicas para concentrar e reutilizar o arraste e reutilizar águas de lavagens.

37.

É MTD prevenir a perda de matérias por dosagem excessiva através de:

A avaliar

A STA reaproveita os seus produtos não conforme da anodização, fundindo ou
enviando para a lacagem (dependendo do caso). Está ainda em avaliação a
possibilidade de se poder usar as águas de lavagem em outros processos como
na vibração (calcular custo/beneficio).

Sim

Analise qualitativa das concentrações dos químicos nos banhos

37. a)

Monitorização da concentração dos químicos;

Sim

Analise qualitativa das concentrações dos químicos nos banhos

37. b)

Gravação e benchmarking da utilização do produtos;

Sim

Através do nosso fornecedor

37. c)

Reporte de desvios ao benchmarking ao responsável e efetuar os ajustes necessários para manter a solução nos limites ótimos

Sim

Analise qualitativa das concentrações dos químicos nos banhos

5.1.6.2 - Reutilização

É MTD recuperar o metal como material de ânodo usando técnicas da secção 4.12 e combinação com recuperação no arraste (secção 4.7 e secções 5.1.6.4 e 5.1.6.3). Isto
pode ajudar na redução do uso de água e recuperação de á guas em etapas de lavagem posteriores.

38.

A avaliar

A STA reaproveita os seus produtos não conforme da anodização, fundindo ou
enviando para a lacagem (dependendo do caso). Está ainda em avaliação a
possibilidade de se poder usar as águas de lavagem em outros processos como
na vibração (calcular custo/beneficio).

Sim

Nos banhos de anodização é utilizado o princípio de cascata, com o objectivo de
reduzir o consumo de água.

5.1.6.3 - Recuperação de Metais e Fecho do Circuito
39. É MTD conservar os materiais do processo retornando a água da 1ª lavagem ao banho do processo (ver secções 4.7, 4.7.8, 4.7.10, 4.7.11 e 4.7.12).

Não aplicável

O processo ne anodização não são utilizado metais. É usado ácido sulfúrico e
soda cáustica.

40. É MTD fechar o circuito dos matérias para:

Não aplicável

Não é usado crómio hexavalente e cádmio.

40. a) Crómio Hexavalente duro;

Não aplicável

A anodização está isenta de crómio hexavalente.

40. b) Cadmio

Não aplicável

A anodização está isenta de cádmio.

41.

O fecho do circuito de químicos do processo pode ser alcançado aplicando uma combinação de técnicas tais como: lavagens em cascata, troca de iões, técnicas de
membranas, evaporação (secção 4.7.11).

Sim

Está implementado o sistema de lavagens em cascata.

Sim

É efetuado nas linhas de anodização e vibração e encaminhado para a ETARI.

5.1.6.4 - Reciclagem e recuperação.
42. Depois de aplicar técnicas de prevenção e redução de perdas (secção 4.1.7.3) é MTD:
42. a) Identificar e segregar resíduos e águas residuais quer em etapas do processo quer durante o tratamento de águas residuais para facilitar recuperação ou reutilização
42. b) Recuperar e/ou reutilizar metais de águas residuais tal como descrito nas secções 4.12 e 5.2.5.7;

Não aplicável

A STA não possui decapagem.

Reutilizar materiais externamente, quando a qualidade e quantidade o permitir, por exemplo, usando suspensão de Hidróxido de Alumínio dos tratamento de superfície
42. c)
para precipitar o fosfato do efluente final em ETAR municipais de tratamento de águas residuais;

Não aplicável

A STA não possui decapagem.

42. d) Recuperar materiais externamente, tais como ácidos fosfóricos e crómicos, gastos em banhos de decapagem

Não aplicável

A STA não possui decapagem.

42. e) Recuperar metais externamente

Não aplicável

A STA não possui decapagem.

Não aplicável

Não existe este processo.

5.1.6.5 - Outras técnicas para otimizar a utilização de matérias-primas
43.

Na Galvanoplastia, onde a eficiência do ânodo é superior à do cátodo e a concentração de metal vai aumentando, é MTD controlar a concentração de metal de acordo
com a eletroquímica através de:

43. a) Dissolução externa do metal, com galvanoplastia com ânodos inertes. Atualmente, a principal aplicação é em galvanização alcalina de zinco sem cianetos
Substituir alguns dos ânodos solúveis por ânodos de membranas com corrente de circuito separada extra. Pode não ser possível em galvanização sub-contratada. Porque
43. b)
as membranas poder-se-ão partir
43. c) Utilização de ânodos insolúveis onde a técnica está provada.
5.1.7 - Controlo e Manutenção de banhos
44.
44. a)
44. b)

É MTD aumentar a vida útil do banho de processo, bem como para manter a qualidade de saída, particularmente quando os sistemas operacionais estão próximos
ou fechados pelo circuito de materiais por:
Por determinação de parâmetros críticos de controle
De maneira a mantê-los dentro de limites aceitáveis estabelecidos pela remoção de contaminantes.

Sim
Sim

Controlo analítico dos banhos

Sim

Controlo analítico dos banhos

5.1.8. - Emissões água residuais
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n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

45.

Minimizar todo o uso de água em todos os processos, no entanto, existem situações locais onde a redução do uso da água pode ser limitada pelo aumento da
concentração de aniões que são difíceis de tratar.

Sim

46.

Eliminar ou minimizar a utilização e a perda de materiais, em especial substâncias prioritárias, substitutos e/ou controlo de determinadas substâncias perigosas.

Não aplicável

Todas as lamas resultantes da ETARI são consideradas resíduos não perigosos.

47.

É MTD, quando se modificam tipos ou fontes de soluções químicas e antes da sua utilização na produção, testar o seu impacto nos sistemas de tratamento de
águas residuais (internos) existentes. Se o teste indicar um problema potencial:

Não aplicável

Todas as lamas resultantes da ETARI são consideradas resíduos não perigosos.

47. a)
47. b)

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

Banhos a funcionar em cascata e adição de água aos mesmo é feito com
passadores automáticos.

Rejeitar a solução, ou
Mudar o sistema de tratamento de águas residuais para lidar com o problema.
Identificar, separar e tratar fluxos que são conhecidos como problemáticos quando combinados com outros fluxos, tais como:

Não aplicável

Todas as lamas resultantes da ETARI são consideradas resíduos não perigosos.

Não aplicável

O processo de anodização está isento deste tipo de produtos.

48. b)

Óleos e gorduras
Cianeto

Não aplicável

O processo de anodização está isento deste tipo de produtos.

48. c)

Nitrito

Não aplicável

O processo de anodização está isento deste tipo de produtos.

48. d)

Cromatos (CrVI)

Não aplicável

O processo de anodização está isento deste tipo de produtos.

48. e)

Agentes complexantes

Não aplicável

O processo de anodização está isento deste tipo de produtos.

48. f)

Cádmio (É MTD operar processos com Cádmio em circuito fechado, sem descarga para a água).

Não aplicável

O processo de anodização está isento deste tipo de produtos.

48.
48. a)
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n.º atribuído de
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49.

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

É MTD monitorizar e descarregar as águas residuais

Sim

São efetuadas recolhas mensais e efetuada a respetiva caracterização da água
tratada.

As MTD para minimização de resíduos são apresentadas na Secção 5.1.5 e para a recuperação de materiais e a gestão de resíduos na Secção 5.1.6

Sim

A STA procura minimizar a quantidade de resíduos produzida; os que são
produzidos são encaminhamento para gestores licenciados.

5.1.9 Resíduos
50.

5.1.10 Emissões atmosféricas
51.

Quando a extração de gases é efetuada, é MTD o uso das técnicas descritas na Seção 4.1.8.3 para reduzir a quantidade de emissões libertadas.

Não aplicável

A STA cumpre os requisitos legais associados.

5.1.11 - Ruído
52.

É MTD identificar fontes de ruído significativas e alvos potenciais na comunidade local.

53.

É MTD reduzir o ruído onde os impactos serão significativos usando medidas de controle apropriadas, tais como:
Operação efetiva da planta, por exemplo:
encerramento das portas
minimizar as entregas e ajustar os prazos de entrega.
Controles de engenharia como instalação de silenciadores em ventiladores grandes, uso de gabinetes acústicos onde for praticável para equipamentos com alto

53. a)
53. a) i.
53. a) ii.
53. b)

Sim

É efetuada medição dos níveis de ruído para o exterior sempre que existem
alterações que possam alterar o impacto deste nos alvos sensíveis. A última
medição foi efetuada em agosto 2020.

sim
Sim
Sim
Não aplicável

Não tem impacto no ruído ambiente.

Sim

5.1.12 - Proteção de lençóis freáticos e desativação da instalação
54.

Proteger as águas subterrâneas e auxiliar o desmantelamento do local:.

Sim

54. a)

considerar o eventual desmantelamento durante a concepção ou atualização da instalação

Sim

Será considerado aquando de um eventual desmantelamento da instalação.

54. b)

localização dos materiais no local dentro de áreas confinadas, utilizando a operação de projeto e as técnicas de prevenção e manuseamento de acidentes

Sim

Será considerado aquando de um eventual desmantelamento da instalação.

54. c)
54. d)

registar o histórico de produtos químicos prioritários e perigosos na instalação e onde foram usados e armazenados
atualizar esta informação anualmente, de acordo com o SEM

Sim

Existe um inventário de produtos químicos, em permanente atualização.

54. e)

utilizar as informações adquiridas para auxiliar na desativação da instalação, remoção de equipamentos, prédios e resíduos dos locais

Sim

Será considerado aquando de um eventual desmantelamento da instalação.

54. f)

tomar medidas corretivas para a contaminação potencial das águas subterrâneas ou do solo

Sim

Será considerado aquando de um eventual desmantelamento da instalação.

Sim

NA STA são utilizados bastidores de titânio, o que permite evitar a perda de peças
devido à resistencia mecânica das mesmas.

Sim

O design das racks tem sempre em conta o tipo de peças.

Não aplicável

5.2 MTD ESPECÍFICAS
5.2.1 - Linhas manuais
55.

Nas linhas jig (bastidores), é MTD organizar o processo do jigging para minimizar a perda de peças de trabalho e maximizar a eficiência de transporte atual.

5.2.2 - Redução de arraste em bastidores
56.

Evitar o arraste de soluções de processo em linhas de processamento do jig por uma combinação das seguintes técnicas:

56. a)

arranjar as peças de trabalho para evitar a retenção de líquidos de processo por meio de jigging em ângulo e colocando os componentes em forma de taça de
cabeça para baixo

Sim

As racks são pensadas para evitar a retenção de líiquidos, pois de outra forma a
qualidade do acabamento das peças não seria assegurada.

56. b)

maximizar o tempo de drenagem ao retirar os jigs. Os valores de referência indicativos para os dispositivos de drenagem são apresentados na Tabela 4.2. Este será
limitado por:

Sim

A forma como são fixadas as peças nas racks e exigência da qualidade do
produto final não permite arrastos de líiquidos e, por esta razão, a questão da
drenagem não se coloca.
O tempo de drenagem é mitigado pelo design dos jigs.

56. b) i.

o tipo de solução de processo

Sim

56. b) ii.

a qualidade exigida

Sim

56. b) iii.

o tempo de serviço do transportador disponível para as instalações automáticas

Sim

A linha é automatica e está equipada com dois transportadores, o que permite
maior flexibilidade.

56. c)

inspecionar e manter regularmente os jigs para que não haja fissuras ou rachas para reter a solução do processo e que os revestimentos do jigs mantenham as suas
propriedades hidrofóbicas

Sim

O design dos jigs não permite desde logo retenção de líquidos. Uma das tarefas
do responsável da linha é a inspeção do estado dos jigs.

56. d)

organizar com os clientes a fabricação de componentes com espaços mínimos para capturar a solução do processo ou para fornecer orifícios de drenagem

Sim

Temos sempre este fator em conta no design dos equipamentos.

56. e)

encaixe saliências de drenagem entre os tanques inclinados de volta para o tanque de processo.

Sim

A linha tem este implementado este tipo de metodologia sempre que seja
tecnicamente possível.

56. f)

enxague de spray, névoa ou spray de excesso de ar de solução de processo de volta para o tanque de processo. Isso pode ser limitado por:

56. f) i.
56. f) ii.

o tipo de solução de processo
a qualidade exigida

5.2.3 - Redução de arrastamentos em tambores
57.
57. a)
57. b)
57. c)
57. d)
58.
58. a)
58. b)
58. c)
58. d)

Evitar o arrastar de soluções de processo em linhas de processamento de tambor por uma combinação das seguintes técnicas:

Não aplicável

A última etapa do processo é a colmatagem a uma temperatura de cerca de 90ºc.
Por evaporação as peças acabam por secar.

Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

Não são usados tambores.

Não aplicável

Não são usados tambores.

Não aplicável

Não são usados tambores.

construção dos barris de um plástico hidrófobo liso e inspeção regular de áreas desgastadas, danos, recessos ou protuberâncias que podem reter solução de
assegurar que os furos dos furos nos corpos do tambor tenham área de seção transversal suficiente em relação à espessura requerida dos painéis para minimizar os
assegurar que a proporção de furos nos corpos do barril é tão alta quanto possível para a drenagem, mantendo a resistência mecânica
substituição de furos por tampões de malha (embora isso não seja possível com peças pesadas).
Ao retirar o barril, evitar arraste de soluções de processo em linhas de processamento barril:
retirar lentamente para maximizar o arrastar-para fora, veja a Tabela 4.3
girar intermitentemente
pulverização (enxague usando um tubo dentro do barril)
encaixe das saliências de drenagem entre os tanques inclinados para trás para o tanque de processo
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inclinar o cano de uma extremidade sempre que possível

58. e)

5.2.4 - Linhas manuais
59.

Não aplicável

Não existem linhas manuais

É MTD operar em linhas manuais para:

59. a)
59. b)

aplicar as técnicas de jigging nas seções 4.3.3 quando o processamento do gabarito
aumentar a taxa de recuperação de arrasto utilizando as técnicas descritas nas Secções 5.1.5, 5.1.6, bem como as técnicas das Secções 5.2.2 e 5.2.3

59. c)

suportar o jig ou barril em pendurais acima de cada atividade para garantir o tempo de drenagem correto e aumentar a eficiência do enxaguamento por
pulverização, consulte as Seções 4.7.6 e 5.1.5.4.
5.2.5 - Substituição e/ou controlo de substâncias nocivas

60.

É uma MTD geral usar substâncias menos perigosas
5.2.5.1 - EDTA

61.

Sim
Não aplicável

Na seleção de novos produtos, é uma preocupação da empresa optar por
produtos menos perigosos.
Não é usado EDTA

É MTD evitar o uso de EDTA e outros agentes quelantes fortes através do:

61. a)

Uso de substitutos biodegradáveis como o acido glucónico (secção 4.9.1)

61. b)

Uso de métodos alternativos tais como galvanização direta na manufatura em PCB (secção 4.15).

16/26

VEA/VCA

Condições

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

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Tratamentos de superfície de metais e matérias plásticas | Data de adoção: 08/2006 | Versão: 06.10.2017
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Onde EDTA é utilizado é MTD:

MTD implementada?

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

Não aplicável

Não é usado EDTA

Não aplicável

Não é usado PFOS

Não aplicável

Não é usado PFOS

64.

Onde PFOS é utilizado é MTD minimizar a sua emissão para o ambiente através de técnicas de conservação de materiais, tais como, circuitos fechados de materiais
(secção 5.1.6.3)

Não aplicável

Não é usado PFOS

65.

Em instalações de anoziadção é MTD usar surfactantes sem PFOS (secção 4.9.2).

Não aplicável

Não é usado PFOS

66.

Noutros processos, é MTD fasear gradualmente a não utilização de PFOS. Pode haver limitações ver secções (4.2.3, 4.9.4.2, 4.9.6 e 4.18.2)

Não aplicável

Não é usado PFOS

Não aplicável

Não são usados cianetos

Não aplicável

Não são usados cianetos

Não aplicável

Não é usado este produto

Não aplicável

Não é usado este produto

5.2.5.7 - Crómio hexavalente

Não aplicável

Não é usado este produto

5.2.5.7.1 - Galvanização decorativa com crómio

Não aplicável

Não é usado este produto

Não aplicável

Não é usado este produto

62.
62. a)

Minimizar a sua libertação usando técnicas de poupança de materiais e água (secção 5.1.5 e 5.1.6).

62. b)

Assegurar que a EDTA é libertada para a água residuais utilizando as técnicas de tratamento descritas na secção 4.1.6.8
5.2.5.2 - PFOS (Sulfonato de perfluorooctano)

63.

Onde PFOS é utilizado é MTD minimizar o seu uso através:

63. a)

Monitorizar e controlar a adição de materiais com PFOS medindo a tensão superficial (secção 4.9.2)

63. b)

Minimizar as emissões atmosféricas usando secções com isolamento flutuante (secções 4.4.3)

63. c)

Controlar as emissões atmosféricas de gases perigosos como descrito na secção 4.1.8

66. a)

Usar processo sem PFOS (secções 4.9.4.2 e 4.9.6)

66. b)

Fechando o processo ou o tanque relevante em linhas automáticas (secções 4.2.3 e 4.18.2)
5.2.5.3 - Cianetos

67.

Não é possível substituir os cianetos em todos as aplicações. Onde soluções com cianetos têm que ser utilizadas é MTD usar tecnologias em circuito fechado em processos
com cianeto
5.2.5.4 - Cianeto de Zinco

68.

É MTD substituir Cianeto de Zinco por soluções usando:

68. a)

Zinco ácido para eficiência de energia ótima, emissões ambientais reduzidas e para acabamentos em decorações brilhantes

68. b)

Zinco alcalino sem cianeto onde a distribuição de metal é importante (seção 4.9.4.2 embora podendo conter PFOS, ver secção 5.2.5.2)
5.2.5.5 - Cianeto de Cobre

69.

É MTD substituir o Cianeto de Cobre por acido ou Pirofosfato de cobre (secção 4.9.5), exceto:

69. a)

Chapeamento em aço, moldes em zinco fundido, alumínios ou ligas de alumínio

69. b)

Onde chapeamento em aço ou outras superfícies iria ser seguido de galvanização com cobre
5.2.5.6 - Cádmio

70.

É MTD galvanizar cádmio em circuito fechado (secção 5.1.6.3)

71.

É MTD galvanizar cádmio em áreas separadas com monitorização separada da emissão para a água

72.

É MTD substituir Crómio Hexavalente por:

72. a)

Crómio Trivalente (secções 4.9.8.3 e 4.9.8.4), ou

72. b)

Técnica sem crómio, tal como, liga de estanho-cobalto (secção 4.9.9)

73.

Quando utilizando Crómio Trivalente é MTD, verificar se a existência de agentes complexantes interfere com o tratamento das águas residuais (secção 5.1.8.2)
5.2.5.7.2 - Galvanização com Crómio hexavalente

74.

É MTD reduzir as emissões para o ar com uma ou com a combinação de várias das seguintes técnicas (secção 4.18)

74. a)

Cobrir o banho de tratamento, mecanicamente ou manualmente, especialmente quando os tempos de operação são longos ou em períodos não operacionais.

74. b)

Usar extração de ar com condensação dos vapores no evaporador no sistema de recuperação de materiais nos processos em circuito fechado (secção 4.7.11.6).
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n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

74. c)
75.

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

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

Para linhas novas ou quando se remodela uma linha e onde as peças a tratar têm tamanho relativamente uniforme, fechar a linha ou o tanque de galvanização. (secção 4.2)
Operar banhos com Crómio Hexavalente em circuitos fechados (secção 4.7.11.6 e 5.1.6.3). Isto retém PFOS e Crómio hexavalente nos banhos do processo.
5.2.5.7.4 - Acabamentos Fosfo-cromato

76.

MTD implementada?

Não aplicável

Não é usado este produto

Não aplicável

Não é usado este produto

É MTD substituir Crómio hexavalente por sistemas sem Crómio Hexavalente (secção 4.9.12)

5.2.6 - Substituição para polimento
77.

Use cobre ácido para substituir polimento mecânico. No entanto, isso nem sempre é tecnicamente possível. O aumento do custo pode ser compensado pela
necessidade de técnicas de redução de poeira e ruído
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n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

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

5.2.7 - Substituição e alternativas para desengorduramento

78.

Os operadores de tratamento de superfícies, em especial os estabelecimentos de venda por encomenda ou contratados, nem sempre estão bem informados pelos
seus clientes sobre o tipo de óleo ou graxa existentes na superfície das peças ou substratos. É a MDT a ligação com o cliente ou operador do processo anterior para:

Sim

Contacto permanente com os nossos parceiros

78. a)

minimizar a quantidade de óleo ou graxa e/ou;

Sim

Contacto permanente com os nossos parceiros

78. b)

selecionar óleos, graxas ou sistemas que permitam a utilização sistemas de desengorduramento mais ecológicos.

Sim

Contacto permanente com os nossos parceiros

79.

É MTD onde há óleo excessivo, usar métodos físicos para remover o óleo, tal como o centrifugação ou air knife . Alternativamente, para peças grandes, de
qualidade crítica e/ou de alto valor, pode ser utilizado o raspador manual.
5.2.7.1 - Desengorduramento com Cianetos

80.

É MTD substituir por outras técnicas (seções 5.2.5.3 e 4.9.5)
5.2.7.2 - Desengorduramento com Solventes

81.

Desengorduramento com Solventes pode ser substituído por outras técnicas (secções 4.9.14 e especificamente 4.9.14.2) em todos os casos neste sector uma vez que os
tratamento subsequentes são à base de água e não existem incompatibilidades.
5.2.7.3 - Desengorduramento aquoso

82.

É MTD é reduzir o uso de químicos e energia usando sistemas de longa vida com regeneração de banhos e/ou manutenção continua, off-line ou on-line (secções
4.9.14.4, 4.9.14.5 e 4.11.13)

Não aplicável

Não é usado este produto

Não aplicável

Não é efetuado desengorduramento com solventes

Não aplicável

Não é efetuado desengorduramento com solventes

Sim
Sim

Plaforização

Sim

O desengorduramento na fundição e conformação inox utiliza ultrassons.

Sim

Análise química dos banhos e acerto de composição química.

5.2.7.4 - Desengorduramento de alta performance
83.

É MTD usar uma combinação de técnicas (secção 4.9.14.9) ou técnicas especializadas com gelo seco ou limpeza ultrassónica (secções 4.9.14.6 e 4.9.14.7)

5.2.8 - Manutenção e prolongamento da vida de banhos desengordurantes
84.

Para reduzir o uso de materiais eo consumo de energia, é MTD usar uma ou uma combinação das técnicas para manutenção e prolongar a vida útil das soluções de
desengorduramento (ver técnicas adequadas na Seção 4.11.13).

5.2.9 - Prolongamento do tempo de vida dos banhos
85.

Quando o consumo de ácido para decapagem é alto, é MTD prolongar a vida do ácido usando uma das técnicas da Seção 4.11.14, ou estender a vida de ácidos
decapantes eletrolíticos usando eletrólise para remover metais e oxidar alguns compostos orgânicos (ver Secção 4.11.8).

Não aplicável

Não temos processos de decapagem

86.

O decapante, e outros ácidos fortes, também podem ser recuperados ou reutilizados externamente, ver Secção 4.17.3 e 5.1.6.4, mas pode não ser MTD em todos os
casos.

Não aplicável

Não temos processos de decapagem

Não aplicável

Não é usado crómio hexavalente.

5.2.10 - Recuperação de solução de cromagem hexavalente
87.

Recuperar crómio hexavalente em soluções concentradas e caras, tais como soluções de cromatografia preta contendo prata. Técnicas adequadas tais como
técnicas de permuta iónica ou eletrólise de membrana usadas na escala normal para o setor são referenciadas nas Seções 4.10, 4.11.10 e 4.11.11. Para outras
soluções, os custos de make-up dos novos produtos químicos são de apenas 3 a 4 €/litro.

5.2.11 - Anodização
88.

Para além das MTD genéricas, todas as MTD específicas relevantes para processos e produtos químicos (descritos acima) aplicam-se à anodização. Além disso, as
seguintes MTD se aplicam especificamente à anodização:

88. a)

recuperação de calor: é MTD recuperar o calor de banhos de selagem anodização usando uma das técnicas descritas na Seção 4.4.3.

Não aplicável

O banho da selagem deve ser mantido a uma temperatura entre 90ºC e 95ºC, e
para o efeito temos dispositivos que são colocados sobre os banhos de selagem
para minimizar a perda de calor.

88. b)

recuperação da corrosão cáustica: é MTD recuperar a corrosão cáustica (ver Seção 4.11.5) se:

Não aplicável

O nosso processo está isento de corrosão cáustica.

Enxaguamento em circuito fechado: Não é BAT para anodização usar um ciclo fechado de água enxaguada com troca iônica, uma vez que os produtos químicos
removidos são de impacto e quantidade ambiental similares aos produtos químicos necessários para a regeneração

Não aplicável

O enxaguamento no processo de anodização é feito ao ar.

utilizar surfactantes isentos de PFOS.

Não aplicável

Não usamos surfactantes na anodização.

Não aplicável

Não existe este processo.

88. b) i.

existe um elevado consumo de solução cáustica

88. b) ii.

não há utilização de qualquer aditivo para inibir a precipitação da alumina

88. b) iii.
88. c)
88. d)

a superfície gravada atingiu as especificações.

5.2.12 - Bobine continua - bobine de aço de grande escala
89.

Além das MTD genéricas descritas na Seção 5.1, todas as MTD relevantes para processos e produtos químicos aplicam-se ao revestimento em bobine de aço em
grande escala. As seguintes MTD aplicam-se especificamente ao processamento da bobine:

89. a)

usar controlo de processo em tempo real para assegurar a otimização constante do processo (ver Seção 4.1.5)

89. b)
89. d)

utilizar motores de elevada eficiência energética na substituição de motores ou em equipamentos, linhas ou instalações (ver Secção 4.4.1.3)
Utilizar rolos compressores para evitar o arrastar das soluções de processo ou evitar a diluição das soluções de processo por arrastamento da água de lavagem (ver
Secção 4.6 e 4.14.5)
comutar a polaridade dos eléctrodos em processos de desengorduramento electrolítico e decapagem electrolítica a intervalos regulares (ver Secção 4.8.3)

89. e)

minimizar o uso de óleo usando um lubrificador eletrostático coberto (ver Seção 4.14.16)

89. f)

optimizar a folga ânodo-cátodo para processos electrolíticos (ver Secção 4.14.12)

89. g)

optimizar o desempenho do rolo de condutores através do polimento (ver Secção 4.14.13)

89. h)

use polidores de borda para remover a acumulação de metal formada na borda da tira. (Ver Secção 4.14.14)

89. i)

use máscaras de borda para evitar derrubada quando aplique somente um lado (ver Seção 4.14.15).

89. c)
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Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade
ou Descrição da técnica alternativa implementada

5.2.13 - Placas de circuito impressas
90.

Além das MTD gerais descritas na Seção 5.1, qualquer MTD relevante para processos e produtos químicos se aplicam à produção de placas de circuito impresso
(PCB). As seguintes MTD aplicam-se especificamente ao fabrico de PCB:

90. a)

enxaguamento: quando enxaguar entre degraus, usar rolos compressores para reduzir drag-out, sprays e várias técnicas de enxague descrito para outros processos

90. b)

fabricação das camadas internas: Esta área está a mudar rapidamente, com avanços tecnológicos dirigindo especificações do cliente. Use técnicas com baixo
impacto ambiental, como técnicas alternativas à ligação de óxidos

90. c)

resistências secas: Quando se desenvolve resistência seca:

90. c) i.

reduzir o arrasto por lavagem com solução de revelador fresco

90. c) ii.

otimizar a pulverização do desenvolvedor

90. c) iii.

controlar as concentrações da solução reveladora

90. c) iv.
90. d)
90. e)
90. f)
90. g)
90. h)
90. i)
90. i) i.
90. i) ii.
90. j)

Não aplicável

Não existe este processo.

separar a resina desenvolvida do efluente, tal como por ultrafiltração
decapagem, em geral: Utilize as técnicas de arrastar e lavagens múltiplas descritas nas Secções 4.6 e 4.7.10. Alimentar a primeira água de enxaguamento na
solução de decapagem.
corrosão ácida: Monitorizar a concentração de ácido e peróxido de hidrogénio regularmente e manter uma concentração óptima
corrosão alcalina: Monitorizar o nível de etanol e cobre regularmente e manter uma concentração ideal. Para a corrosão de amoníaco, regenerar a solução de
gravação e recuperar o cobre conforme descrito
resistir à separação: Separar a resina do efluente por filtração, centrifugação ou ultrafiltração de acordo com o tamanho do fluxo
remoção do resíduo de etch (estanho): coletar as águas de lavagem e concentrar separadamente. Precipitar o lodo rico em estanho e enviar para recuperação
eliminação de soluções gastas: muitas soluções contêm agentes complexantes, tais como os utilizados para:
imersão ou revestimento directo
processo de óxido preto ou marrom para camadas internas
É MTD avaliar e dispor deles de acordo com a Seção 4.15.10
para reduzir as emissões atmosféricas da aplicação da máscara de solda: use resinas de alto teor de sólidos e baixo teor de COV.
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Processo n.º: PR_CPT_009424
Utilização n.º: A001849.2013.RH2
Início: 2013/01/31

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
Número de Identificação fiscal

502029951

Nome/Denominação Social

S.T.A. - SOCIEDADE TRANSFORMADORA DE ALUMÍNIOS, SA

País

Portugal

Morada

Rua Terramonte, 771

Localidade

Gueifães

Código Postal

4470-122

Concelho

Maia

Localização
Designação da captação

Gueifães 2

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio

Gueifães 2

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Grande Porto / Maia / Gueifães

Longitude

-8.60336

Latitude

41.20455

Bacia Hidrográfica

11998 :: Leca

Sub-Bacia Hidrográfica

02LEC0137 :: Ribeira do Arquinho

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Perfuração:
Método

Rotopercussão

Profundidade (m)

64.0

Diâmetro máximo (mm)

200.0

Revestimento:
Tipo

PVC

Diâmetro máximo da coluna (mm)

140.0

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

4.0
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Volume máximo anual (m3)

10600.0

Mês de maior consumo

julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

880

Nº horas/dia em extração

22

Nº dias/mês em extração

22

Nº meses/ano em extração

11

Finalidades
Atividade Industrial
Tipo de indústria

Fabricação de fechaduras, dobradiças e de outras ferragens

CAE Principal

25720 : Fabricação de fechaduras, dobradiças e de outras ferragens

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 = 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, 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 estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.
5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 1 do artigo 16º do Decreto-Lei n.º 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 Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
14ª 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.
15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
16ª 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.
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Outras Condições
1ª A captação será exclusivamente utilizada para Actividade Industrial no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem
prévia autorização da entidade licenciadora.
2ª 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.
3ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

880 (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
semestral.
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 Vice-Presidente

Manuel Lacerda
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: PR_CPT_009423
Utilização n.º: A001848.2013.RH2
Início: 2013/01/31

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
Número de Identificação fiscal

502029951

Nome/Denominação Social

S.T.A. - SOCIEDADE TRANSFORMADORA DE ALUMÍNIOS, SA

País

Portugal

Morada

Rua Terramonte, 771

Localidade

Gueifães

Código Postal

4470-122

Concelho

Maia

Localização
Designação da captação

Gueifães

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio

Gueifães

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Grande Porto / Maia / Gueifães

Longitude

-8.60379

Latitude

41.20456

Região Hidrográfica

RH2 :: Cavado, Ave e Leca

Bacia Hidrográfica

11998 :: Leca

Sub-Bacia Hidrográfica

02LEC0138 :: Rio Leça

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Perfuração:
Método

Outro

Profundidade (m)

61.0

Diâmetro máximo (mm)

200.0

Profundidade do sistema de extração (m)

55.0

Revestimento:
Tipo

PVC

Diâmetro máximo da coluna (mm)

140.0

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível
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Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

4.0

Volume máximo anual (m3)

6336.0

Mês de maior consumo

agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

528

Nº dias/mês em extração

22

Nº meses/ano em extração

11

Finalidades
Atividade Industrial
Tipo de indústria

Fabricação de fechaduras, dobradiças e de outras ferragens

CAE Principal

25720 : Fabricação de fechaduras, dobradiças e de outras ferragens

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 = 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, 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 estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.
5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 1 do artigo 16º do Decreto-Lei n.º 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 Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
14ª 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.
15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
16ª 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.
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Outras Condições
1ª A captação será exclusivamente utilizada para Actividade Industrial no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem
prévia autorização da entidade licenciadora.
2ª 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.
3ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

528 (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
semestral.
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 Vice-Presidente

Manuel Lacerda
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.04.01.023086.2021.RH2
Utilização n.º: L018187.2021.RH2
Início: 2021/10/25
Validade: 2023/11/08

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais

Identificação
Código APA

APA00019391

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

502029951

Nome/Denominação Social*

STA - Sociedade Transformadora de Alumínios, SA

Idioma

Português

Morada*

Rua Terramonte, 771, Gueifães

Localidade*

MAIA

Código Postal

4470-122

Concelho*

Maia

Telefones

229069220 / 917502948

Obrigação de correcção de Dados de Perfil

|_|

Caracterização do(s) tratamento(s)
Designação

ETARI (STA - Sociedade Transformadora de Alumínios, SA)

Nível de tratamento implementado

Outro

Tipo de tratamento

Tratamento fisico-químico

Caudal Médio descarga

2200.00 m3/mês

Caudal de ponta

100.0 m3/dia

Nut III – Concelho – Freguesia

Grande Porto / Maia / Gueifães

Longitude

-8.602484

Latitude

41.205154

Caracterização da rejeição
Origem das águas residuais
Industriais

Processo de produção;Torre de refrigeração;Pluviais contaminadas

Características do Afluente Bruto
Volume Médio mensal

2100.0 (m3)

CBO5

200.0 (mg/L O2)

CQO

400.0 (mg/L O2)

N

40.0 (mg/L N)

P

20.0 (mg/L P)

Designação da rejeição

ETARI (STA - Sociedade Transformadora de Alumínios, SA)

Meio Recetor

Rio

Margem

Margem direita
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Denominação do meio recetor

Rio Leça

Sistema de Descarga

Coletor sem obra de proteção

Nut III – Concelho – Freguesia

Grande Porto / Maia / Gueifães

Longitude

-8.603200

Latitude

41.204290

Região Hidrográfica

Cávado, Ave e Leça

Bacia Hidrográfica

Leca

Sub-Bacia Hidrográfica

PT02LEC0138 :: Rio Leça

Tipo de massa de água

RIO

Massa de água

PT02LEC0138 :: Rio Leça

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

Condições Gerais
1ª A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando
autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia
autorização da Entidade Licenciadora.
2ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for
aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as
suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
3ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de
Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O –
ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
4ª A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
5ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que
antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as
características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
6ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho, na sua redação atual.
7ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
8ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o
acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de
tratamento.
9ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas,
serão suportadas pelo seu titular.
10ª A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31
de maio.
11ª A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora
atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
12ª A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
13ª A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o
disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
14ª A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
15ª O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo
de 6 meses antes do seu termo.
16ª O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido
nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou
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previstas para correção da situação.
17ª As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são
suportadas pelo utilizador.
18ª Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio.
19ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos
legalmente exigíveis.

Condições Específicas
1ª Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições
impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
2ª O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista
a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de
água recetora.
3ª A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo
efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no
local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam
ocorrer.
4ª O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
5ª O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da
natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser
desenvolvidas no local.
6ª O titular obriga-se a enviar e a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias
e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa, devendo, quando existem alterações ou a
introdução de novas substâncias enviar, semestralmente, à Entidade Licenciadora a respetiva atualização.
7ª O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR,
incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação
do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades
Competentes.
8ª O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
9ª O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação
deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de
acordo com o mencionado no Anexo.
10ª O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os
dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
11ª O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte
das Entidades Competentes.
12ª As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do
meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
13ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24
horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal
máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
14ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Outras Condições
1ª É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no
art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
2ª Foi apresentada cópia da apólice de seguro de "Resp. Ambiental Danos Rec. Naturais" nº 0084.10.111519. Deverá ser feita prova
do pagamento anual do respetivo prémio. No caso de ocorrer a resolução deste contrato, esse facto deverá ser comunicado à
entidade licenciadora.
3ª A presente Licença de Utilização dos Recursos Hídricos anula e substitui o licença n.º L017499.2021.RH2

Anexos
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Localização e caracterização da obra
Condições de descarga das águas residuais em condições normais de funcionamento
As condições de descarga do efluente final, de acordo com o disposto na legislação aplicável, a respeitar pelo titular da licença
são as seguintes.
Parâmetro

VLE

Legislação aplicável

Carência Química de Oxigénio (mg/L O2)

150

(b)

Alumínio (mg/L Al)

5

(b)

Zinco (mg/L Zn)

2

(b)

Sólidos Suspensos Totais (mg/L)

30

(b)

pH (Escala de Sörensen)

6-9

(a)

Nitratos (mg/L NO3)

50

(a)

Fósforo total (mg/L P)

10

(b)

Crómio total (mg/L Cr)

2

(b)

Crómio hexavalente (mg/L Cr (VI))

0,1

(b)

Cobre total (mg/L Cu)

1

(b)

Legislação
(a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto (b) BREF STM - Surface Treatment of Metals (Tratamentos de Superfície de
Metais e Matérias Plásticas).
Avaliação de conformidade (descrição dos critérios de avaliação)
De acordo com o n.º 6 do artigo 69º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.

Autocontrolo
Programa de autocontrolo a implementar
Observações
As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser
preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios
que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações
descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos
terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza.
Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao
mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
Os resultados do programa de autocontrolo qualitativo e quantitativo (volume mensal de efluente rejeitado) serão reportados no Sistema
Integrado de Licenciamento do Ambiente (SILiAmb) ou enviados à entidade licenciadora, em formato digital, para o e-mail
arhn.geral@apambiente.pt, até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que respeitam as medições.
Monitorização dos parâmetros CBO5 e Azoto total para efeitos do cálculo da TRH, nos termos do Decreto-Lei nº 97/2008 de 11 de
junho, alterado pela Lei nº 82-D/2014, de 31 de dezembro, Decreto-Lei nº 42-A/2016, de 12 de agosto e pela republicação através do
Decreto-Lei nº 46/2017, de 3 de maio.
Periodicidade de reporte:
Os resultados do programa de autocontrolo, bem como as cópias dos boletins analíticos deverão ser reportados à Entidade Licenciadora
com uma periodicidade trimestral.
Descrição do equipamento de controlo instalado:
Medição de caudal.
Local de
Parâmetro
amostragem
Saída

Metodo analítico

pH (Escala de Sörensen) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Frequência de
amostragem

Tipo de
amostragem

Mensal

Composta (i)
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Saída

Carência Química de
Oxigénio (mg/L O2)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal

Composta (i)

Saída

Carência Bioquímica de
Oxigénio (mg/L O2)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Trimestral

Composta (i)

Saída

Sólidos Suspensos Totais Metodologia aplicável em conformidade com o
(mg/L)
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal

Composta (i)

Saída

Azoto total (mg/L N)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Trimestral

Composta (i)

Saída

Fósforo total (mg/L P)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal

Composta (i)

Saída

Zinco (mg/L Zn)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal

Composta (i)

Saída

Alumínio (mg/L Al)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal

Composta (i)

Saída

Nitratos (mg/L NO3)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Trimestral

Composta (i)

Saída

Cobre total (mg/L Cu)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal

Composta (i)

Saída

Crómio hexavalente (mg/L Metodologia aplicável em conformidade com o
Cr (VI))
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal

Composta (i)

Saída

Crómio total (mg/L Cr)

Mensal

Composta (i)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Amostragem composta - representativa da água residual descarregada, recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos
máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21
horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração..
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Localização e caracterização da obra
Peças desenhadas com a localização da obra
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