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ENQUADRAMENTO
ENQ1 - SUMÁRIO
Regime Aplicáveis

Solicitados

PCIP

X

X

REAR

X

X

Indicador de enquadramento

Data de
emissão

Categoria 2.5 b) do Anexo I do
REI - Fusão e ligas de metais
não ferrosos, incluindo produtos
de valorização e operação de
fundições de materiais não
14-09ferrosos.
2021
Capacidade instalada de fusão
(de alumínio, ligas de alumínio
e desperdícios/retornos do
processo): 68 t/dia.
Decreto-Lei n.º 39/2018, de
11 de junho

Data de Prorrogação
validade da validade

Sentido da
decisão

Entidade
Licenciadora

14-092028

-

Favorável
Condicionado

APA

-

-

Favorável

CCDR-N

LOCALIZAÇÃO
LOC1.5 - Confrontações
Norte

Padaria e caminho público

Sul

Acesso da A28 à EN13

Este

Campos de cultivo (a cerca de 1 km localiza-se uma zona industrial)

Oeste

EN13 com zona habitacional

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

35.958

Área coberta (m2)

28.000

Área total (m2)

67.493

LOC1.7 - Localização
Localização

Zona Urbana Densa
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EXPLORAÇÃO
EXP1 - Medidas/Condições gerais a cumprir
Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do
cumprimento

1. O presente Título Único Ambiental (TUA) substitui na íntegra a Licença
Ambiental (LA) n.º 129/2008, de 04/09/2008 e respetivo aditamento, e
trata-se de uma Renovação com alteração.

-

-

2. Na instalação, para além da atividade PCIP identificada no
enquadramento, são também desenvolvidas as seguintes atividades: CAE
27320 - Fabricação de outros fios e cabos eléctricos e electrónicos.

-

-

Data de Início (incluindo
a data de entrada em
funcionamento da
3. Informar sobre a data de início de exploração da instalação (quando
exploração após
aplicável), suspensão, reinício ou cessação da atividade. [1] [2]
alteração(ões)
[1] E-mail:
aprovada(s)): com uma
Apresentar evidência das respetivas comunicações efetuadas à entidade
IPPC@apambiente.pt
antecedência não
coordenadora (EC). [1]
e
inferior a 5 dias.
Data de suspensão ou
[2]
RAA
Para a data de início/entrada em funcionamento de uma alteração
reinício ou cessação: no
aprovada, incluir identificação da alteração subjacente (discriminando as
prazo máximo de 30
diferentes fases de implementação do projeto, se aplicável). [2]
dias contados da data
do facto que lhes deu
origem.
4. Registar o número de horas de funcionamento anual da instalação,
discriminando o número de horas em produção efetiva e em
Período de Exploração
RAA
limpeza/manutenção (evidenciando as diferentes etapas de processo).
Apresentar evidências do registo de acordo com o solicitado.
5. Registar o número de horas correspondente a situações de
funcionamento deficiente ou avaria nos sistemas/equipamentos de
Período de Exploração
RAA
retenção, drenagem, tratamento e/ou controlo de emissões para os
diferentes meios (emissões para o ar, produção de águas residuais, etc.).
6. 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
Período de Exploração
indicação de data(s) ou período(s) em que ocorreram e do
encaminhamento dado às substâncias geradas (matérias-primas,
produtos, efluentes líquidos, resíduos, etc.).
7. Registar os acontecimentos/causas, respetivas consequências, correções Período de Exploração
e ou ações corretivas, caso ocorra um acidente ou incidente.
8. Registar os acontecimentos/causas, respetivas consequências, correções
e ou ações corretivas, caso se verifique incumprimento das condições do
TUA. Caso o referido incumprimento corresponda a excedência de valor
limite de emissão, deverá o operador evidenciar que, a curto prazo, sejam Período de Exploração
implementadas ações corretivas e seja(m) realizada(s) nova(s)
medição(ões) para avaliar a eficácia das medidas implementadas, no
sentido de repor o normal funcionamento da instalação.

-

RAA

RAA
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Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

9. Registar o número e a natureza de queixas e ou reclamações recebidas e
o tratamento dado (resposta ao reclamante e implementação de Período de Exploração
correções e ou ações corretivas).
10. 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
Período de Exploração
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.
11. As alterações da instalação que modifiquem o projeto aprovado, que
possam ter consequências no ambiente ou que impliquem alteração nas
condições estabelecidas neste TUA estão sujeitas a prévia notificação à
Entidade Coordenadora, através das plataformas/canais de comunicação Período de Exploração
definidos para o efeito, só podendo ser iniciadas após a respetiva
autorização.

Demonstração do
cumprimento

RAA

Quando solicitado

RAA

Apresentar cópia das evidências da(s) notificação(ões), no RAA.
12. A emissão deste Título Único Ambiental não isenta a instalação da
obtenção de todas as outras autorizações, licenças ou atos de controlo
Período de Exploração
prévio, designadamente urbanísticos, necessários e legalmente exigíveis
para o desenvolvimento da atividade.

-

EXP2 - Medidas/Condições específicas a cumprir
Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do
cumprimento

13. Apresentar ponto de situação/reavaliação da implementação das MTD
previstas no BREF sectorial (BREF SF) e/ou das medidas técnicas
equivalentes. Registar as evidências da manutenção da adequada Período de Exploração
implementação das referidas medidas/técnicas (vide Anexo I – MTD
BREF SF).

RAA

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

RAA

15. Requerer a atualização das condições de licenciamento no prazo máximo
3 anos após a
Plataformas/canais de
de 3 anos após a publicação das Conclusões MTD referentes à atividade
publicação das
comunicação definidos
principal da instalação, no âmbito do BREF SF que se encontra em
Conclusões MTD
para o efeito
revisão.
(período de adaptação)
16. Tomar em consideração os princípios gerais e os outros aspetos
relevantes na exploração do estabelecimento, na monitorização de Período de Exploração
emissões para o ar e para a água previstos no REF ROM.

-
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Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do
cumprimento

17. Apresentar a reformulação do Relatório de Avaliação da Necessidade de
Elaboração de Relatório de Base, submetido no âmbito do pedido de
renovação da Licença Ambiental (versão de agosto de 2015),
considerando a instalação industrial no seu todo, incluindo todas as
atividades nela desenvolvidas (atividades PCIP e outras), decorrente do
processo de fusão. Assim, o documento deverá avaliar a existência de
novas substâncias presentes na instalação (matérias-primas, subsidiárias, 6 meses após emissão
combustíveis e/ou outras), e cuja utilização e/ou manuseamento, envolva
do TUA
e/ou provoque a libertação de substâncias perigosas relevantes, tendo
em conta a possibilidade de poluição do solo e das águas subterrâneas no
local da instalação.
O documento deverá ainda incluir em anexo plantas atualizadas da
instalação (processo produtivo, redes de drenagem de águas pluviais e
residuais, locais de armazenamento, reservatórios existentes, etc.).

E-mail:
ippc@apambiente.pt

18. 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
Período de Exploração
base, e eventual fundamentação sempre que necessário (devendo as
células relativas aos cálculos conter as respetivas fórmulas de cálculo
conducentes aos resultados obtidos).

RAA

EXP3 - Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos
EXP3.1 - Medidas/Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou subsidiárias
Matéria (s) -prima (s) e
ou subsidiária(s)

19. Todas
20. Lingotes de
alumínio

Prazo de
Demonstração
implementação do cumprimento

Medida/Condição a cumprir

Registar o consumo mensal/anual de matérias-primas e ou subsidiárias,
evidenciando a etapa do processo onde cada uma é utilizada.
Identificar a percentagem média dos principais metais presentes nas
ligas utilizadas no processo produtivo (incluindo os metais integrados
nos grupos Metais I, II e III).

Período de
Exploração

RAA

Período de
Exploração

RAA

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

Medida/Condição a cumprir

21. Subproduto da
Registar a quantidade mensal e anual de metal fundido (metal à
Fusão (de alumínio saída do forno de fusão), expressa em toneladas de metal fundido
e suas ligas)
/unidade de tempo.
22. Produto acabado Registar os valores de produção mensal e anual efetivadas
(expresso em toneladas de produto acabado/unidades de tempo).
23. Perdas de
Registar a produção mensal e anual efetivadas de perdas de
processo/ produto processo (gitos/aparas) e produto fora de especificação gerado e
não conforme
reincorporado no processo.

Prazo de
Demonstração
implementação do cumprimento

Período de
Exploração

RAA

Período de
Exploração

RAA

Período de
Exploração

RAA
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EXP4 - Ar
EXP4.1 - Ar - Emissões Pontuais
EXP4.1.1 - Caraterização das fontes de emissão pontual
N.º cadastro/
Código
identificação Altura
da
atribuída pela
(m)
fonte
CCDR

Identificação das unidades contribuintes para a fonte

Potência
térmica
nominal
(MWt)

Sistema de
Tratamento de
Combustível
Efluentes
Gasosos (STEG)

Fonte conjunta de Fundição:
o Forno de Fusão (Forno Revérbero de Soleira - Hearth) (2 MWt);
FF1

16510

15,0

o 2 Fornos Basculantes de Manutenção (Fornos Panela (Ladle))
(inclui tratamento do alumínio por Escorificação)

6,87

Gás Natural

Nenhum

Não
Aplicável

Não
Aplicável

Nenhum

 FB1 (1,965 MWt);
 FB2 (2,8 MWt).
o Estufa de Recozimento RC04 (0,11 MWt).
FF2

16511

10,0

Hotte de Laminagem

FF3

16512

14,8

Estufa de Têmpera RT02
(exaustão de gases de combustão e do interior da estufa)

0,5

Gás Natural

Nenhum

FF4

16513

14,8

Estufa de Revenido RV02N (Norte)
(exaustão de gases de combustão e do interior da estufa)

0,232

Gás Natural

Nenhum

FF5

16514

14,8

Estufa de Revenido RV02S (Sul)
(exaustão de gases de combustão e do interior da estufa))

0,232

Gás Natural

Nenhum

FF6

16515

14,5

Estufa de Revenido RV01N (Norte)
(exaustão de gases de combustão e do interior da estufa)

0,29

Gás Natural

Nenhum

FF7

16516

14,5

Estufa de Revenido RV01S (Sul)
(exaustão de gases de combustão e do interior da estufa)

0,29

Gás Natural

Nenhum

FF8

16517

14,5

Estufa de Recozimento RC03
(exaustão de gases de combustão e do interior da estufa)

0,87

Gás Natural

Nenhum

FF9

1532

13,5

Gerador de Vapor

1,4

Gás Natural

Nenhum

FF10

9761

14,3

Não
Aplicável

Não
Aplicável

Nenhum

FF11

10297

15,0

Não
Aplicável

Não
Aplicável

Nenhum

Conjunto de 7 Estufas DG1, DG2, DG3, DG4, DG5, DG6 e DG7
(Desgaseificação)
Conjunto de 2 Estufas DG8, DG9 (Desgaseificação)
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EXP4.1.2 - Monitorização das fontes de emissão pontual
Código da fonte

Parâmetro

Valor limite de
emissão ou emissão Unidade
específica

Frequência de Período de Teor O2 de
monitorização referência referência

Métodos
de
medição

Condições cumprimento

[3] Média ponderada de:
Partículas (PTS)

25

mg/Nm3

2x por ano

-

[1]

[2]

BREF SF (5.3 – Pág. 321) e
Portaria n.º 190-B/2018
(Quadro 13)
[3] Média ponderada de:

Dióxido de Enxofre
(SO2)

50

mg/Nm3

2x por ano

-

[1]

[2]

BREF SF (5.3 - Tab. 5.5),
Portaria n.º 190-B/2018
(Quadro 9) + Histórico
[3] Média ponderada de:

Óxidos de Azoto
(NOx/NO2)
Compostos
Orgânicos Voláteis
(expressos em
carbono total)

244

mg/Nm3

89

mg/Nm3

2x por ano

-

[1]

[2]

BREF SF (5.3 - Tab. 5.5) e
Portaria n.º 190-B/2018
(Quadros 9 e 13)
[3] Média ponderada de:

2x por ano

-

[1]

[2]

BREF SF (5.3 - Tab. 5.5) e
Portaria n.º 190-B/2018
(Quadros 9 e 13)
[3] Média ponderada de:

FF1

FF1 – Conduta
de saída do
Forno de Fusão

FF2

BREF SF (5.3 - Tab. 5.5) e
Portaria n.º 190-B/2018
(Quadro 13)

Cloro (Cl2)

4

mg/Nm3

2x por ano

-

[1]

[2]

Compostos
inorgânicos
Clorados
(expressos em Cl-)

30

mg/Nm3

2x por ano

-

[1]

[2]

Portaria n.º 190-B/2018
(Quadro 13)

Metais I

0,2

mg/Nm3

1x de
3 em 3 anos

-

[1]

[2]

Portaria n.º 190-B/2018
(Quadro 9)

Metais II

1

mg/Nm3

1x de
3 em 3 anos

-

[1]

[2]

Portaria n.º 190-B/2018
(Quadro 9)

Metais III

5

mg/Nm3

1x de
3 em 3 anos

-

[1]

[2]

Portaria n.º 190-B/2018
(Quadro 9)

Dioxinas e Furanos
(PCDD/PCDF)

-

Mín. 6h –
máx. 8h

[1]

[2]

Monóxido de
Carbono (CO)

-

mg/Nm3

2x por ano

-

[1]

[2]

Monóxido de
Carbono (CO)

5

mg/Nm3

2x por ano

-

[1]

[2]

Partículas (PTS)

150

mg/Nm3

1x de
3 em 3 anos

-

[1]

[2]

Portaria n.º 190-B/2018
(Quadro 13)

Compostos
Orgânicos Voláteis
(expressos em
carbono total)

200

mg/Nm3

1x de
3 em 3 anos

-

[1]

[2]

Portaria n.º 190-B/2018
(Quadro 13)

ng I2x por ano
TEQ/Nm3
[4]

Aplicação Setorial
(Ver Condição n.º 29)
Decreto-Lei n.º 39/2018
(artigo 13.º, n.º 3)
BREF SF (5.3 - Tab. 5.5)
(Ver Condição n.º 27)
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Valor limite de
emissão ou emissão Unidade
específica

Métodos
de
medição

Condições cumprimento

18%

[2]

Portaria n.º 190-B/2018
(Quadro 13)

-

18%

[2]

Portaria n.º 190-B/2018
(Quadro 12)

1x de
3 em 3 anos

-

18%

[2]

Portaria n.º 190-B/2018
(Quadro 12)

mg/Nm3

1x de
3 em 3 anos

-

3%

[2]

Decreto-Lei n.º 39/2018
(Anexo III, Parte 2 –
Quadro 10) [5]

200

mg/Nm3

1x de
3 em 3 anos

-

3%

[2]

Decreto-Lei n.º 39/2018
(Anexo III, Parte 2 –
Quadro 10) [5]

CO

-

mg/Nm3

1x de
3 em 3 anos

-

3%

[2]

Decreto-Lei n.º 39/2018
(artigo 13.º, n.º 3)

Partículas (PTS)

150

mg/Nm3

1x de
3 em 3 anos

-

[1]

[2]

Portaria n.º 190-B/2018
(Quadro 13)

Compostos
Orgânicos Voláteis
(expressos em
carbono total)

200

mg/Nm3

1x de
3 em 3 anos

-

[1]

[2]

Portaria n.º 190-B/2018
(Quadro 13)

Frequência de Período de Teor O2 de
monitorização referência referência

Código da fonte

Parâmetro

FF3,

Partículas (PTS)

150

mg/Nm3

1x de
3 em 3 anos

-

Óxidos de Azoto
(NOx/NO2)

500

mg/Nm3

1x de
3 em 3 anos

Compostos
Orgânicos Voláteis
(expressos em
carbono total)

200

mg/Nm3

Óxidos de Azoto
(NOx/NO2)

300

Compostos
Orgânicos Voláteis
(expressos em
carbono total)

FF4,
FF5,
FF6,
FF7,
FF8

FF9

FF10,
FF11

[1] Sem teor de O2 de referência;
[2] Normas CEN, ou em caso de inexistência de normas CEN, aplicam-se as normas da ISO, ou normas nacionais ou internacionais que
garantam dados de qualidade científica equivalente;
[3] Cálculo de acordo com metodologia estabelecida no Anexo III da Portaria n.º 190-B/2018, de 2 de julho;
[4] Ver Condição n.º 29 do presente TUA, relativa à possibilidade de redução da frequência de monitorização deste parâmetro.
[5] Após 31/12/2029, serão aplicáveis os VLE fixados na Parte 1 do Anexo III (Quadro 5) do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho (ver
Condição n.º 33 do presente TUA).

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

Prazo de
implementação

24. Demonstrar o cumprimento do valor de emissão de partículas para o ar com origem
no processo de fusão de alumínio, expresso em valor mássico específico, que deverá
Período de
ser inferior a 1 kg partículas/ tonelada de alumínio fundido (metal à saída do forno
Exploração
de fusão – fonte FF1), face ao preconizado no BREF SF (secção 5.3, página 321),
incluindo a metodologia seguida para o cálculo de todos os valores apresentados.

Demonstração do
cumprimento

RAA
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Medida/Condição a cumprir

Prazo de
implementação

25. Registar o número de horas de funcionamento, associado a cada fonte de emissão Período de
de poluentes para a atmosfera.
Exploração
26. Registar o número de horas de funcionamento e o consumo de combustível
associado ao(s) gerador(es) de emergência com potência térmica igual ou superior
a 1 MW.

Período de
Exploração

Demonstração do
cumprimento

RAA

-

27. Para efeitos da verificação do cumprimento do VEA aplicável às emissões de CO
associadas ao funcionamento do processo de fusão (VLE estabelecido com base na
Período de
condição de cumprimento “BREF SF”), a monitorização deste parâmetro deverá ser
Exploração
assegurada no interior da conduta à saída do Forno de Fusão, antes da ligação desta
corrente à chaminé que conduz à descarga destas emissões na atmosfera (FF1).

Autocontrolo; RAA

28. Apresentação da atualização de informação detalhada sobre as diferentes unidades
contribuintes para a Fonte FF1 (Forno de Fusão, Forno de Manutenção FB1, Forno
de Manutenção FB2 e Estufa de Recozimento RC04), incluindo dados sobre os
respetivos caudais volúmicos (valor médio horário, expresso em Nm3/h e em
condições de gás seco) dos efluentes gasosos de cada unidade contribuinte e
respetivo teor de oxigénio (expresso em %), considerando o seu funcionamento à Período de
capacidade nominal.
Exploração
Caso os valores resultantes apresentem desvios relativamente aos previamente
obtidos em medições anteriores, deverá ser incluída uma justificação devidamente
fundamentada, considerando a eventual realização de novas avaliações, de forma a
assegurar que os parâmetros de escoamento de cada unidade contribuinte são
representativos.

RAA 2022

29. A frequência de monitorização das Dioxinas e Furanos (fonte FF1) poderá passar
para uma medição de 2 em 2 anos, desde que os valores obtidos (em 2 medições) Período de
sejam consistentemente inferiores a 0,05 ng I-TEQ/Nm3 e se mantenham Exploração
inalteradas as condições de funcionamento.

Autocontrolo; RAA:
Indicação expressa
da alteração da
frequência de
monitorização

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

Autocontrolo; RAA

Período de
Exploração

31. Nas fontes com parâmetros estabelecidos com base na condição de cumprimento
BREF SF, a frequência de monitorização desses parâmetros poderá passar para 1 Período de
medição por ano, desde que o caudal mássico de emissão seja inferior ao limiar Exploração
mássico mínimo e se mantenham inalteradas as condições de funcionamento.

32. A frequência de monitorização dos parâmetros sujeitos a monitorização pontual,
com exceção dos parâmetros contemplados no BREF SF, poderá ser alterada desde
que cumpra os requisitos constantes no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 39/2018, de
11 de junho.

Período de
Exploração

RAA: deve ser
evidenciada a
alteração da
frequência de
monitorização
Comunicar a
alteração via e-mail:
ippc@apambiente.pt
RAA
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DATA 14-09-2021

Prazo de
implementação

Medida/Condição a cumprir

Demonstração do
cumprimento

33. No caso da Fonte FF9 (Gerador de Vapor), tratando-se de uma MIC (Média
Instalação de Combustão) existente com potência térmica nominal não superior a 5
MW, deverá o operador assegurar que, após 31/12/2029, a instalação se encontra
em condições de cumprir os VLE aplicáveis a partir dessa data, fixados na Parte 1
01/01/2030
do Anexo III (Quadro 5) do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho (conforme
previsto no n.º 6 do artigo 42.º daquele diploma). Para tal, o operador deverá ainda
desencadear, com a devida antecedência, o pedido de alteração do respetivo TEAR
(Título de Emissões para o Ar).
34. 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 Fonte Fixa FF1 aquando das medições, nomeadamente
Período de
informação sobre a fase de fusão, carga ou descarga de material, características da
Exploração
matéria-prima e dos agentes adicionados (ex.: Ni, Al, Zi, Cr, Cu, outros) e outras
informações relevantes, que permitam interpretar os resultados obtidos. Esta
informação deve vir detalhada por fonte no RAA.
35. Identificar para cada parâmetro a monitorizar: os valores de concentração medidos
e os valores de concentração corrigidos para o teor de oxigénio de referência
(procedendo a uma comparação com os VLE), os caudais mássicos e a respetiva
carga poluente (expressa em ton/ano ou kg/ano), incluindo a metodologia seguida
Período de
para o cálculo de todos os valores apresentados.
Exploração
Para cada parâmetro a monitorizar abrangido pelo BREF SF: devem ser
apresentados os resultados de monitorização obtidos nos últimos 2 anos (“ano de
referência” + “ano de referência - 1” + "ano de referência -2"). Realizar uma análise
crítica da evolução dos resultados obtidos neste período.
36. Identificar para cada parâmetro a monitorizar: emissões específicas, expressas em
Período de
massa (ex. kg) por unidade de produção (ex. tonelada de produto acabado),
Exploração
incluindo a metodologia seguida para o cálculo de todos os valores apresentados.

-

RAA

RAA

RAA

37. No período de adaptação, após publicação das conclusões MTD do BREF SF, e
Após
previamente à submissão de pedido de atualização do TUA, deverá o operador publicação das
Pedido de
realizar as medições nos termos do documento sobre as conclusões MTD, quanto conclusões
atualização do TUA
aos períodos de amostragem, aos parâmetros, à frequência e aos métodos
MTD do
via SILiAmb / RAA
indicados, no sentido de avaliar a necessidade de adequação às novas exigências BREF SF em
que permitem demonstrar o cumprimento do estabelecido no BREF SF.
revisão

EXP4.2 - Ar – Emissões difusas
EXP4.2.1 - Caraterização das emissões difusas
Código
da fonte

Origem da emissão

Parâmetro

Valor limite de emissão
ou emissão específica

Unidade

Frequência de
monitorização

Período de
referência

Métodos de
medição

FD1

Forno de fundição de alumínio
e fornos de manutenção

-

-

-

-

-

-

FD2

Vazamento (Caleiras)

-

-

FD3

Laminagem

-

-

-

-

-

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

Medida/Condição a cumprir

38. Reavaliação de todos os potenciais equipamentos/etapas de processo geradores de
emissões difusas (incluir descrição do funcionamento dos equipamentos/etapas) e
avaliação/fundamentação técnica detalhada (em articulação com as disposições do
BREF SF) quanto à necessidade, ou não, do seu confinamento e encaminhamento
para uma chaminé, em particular, nas fases do processo com emissões difusas não
confinadas ou com encaminhamento incompleto das emissões para fontes fixas –
e.g.: caleiras de vazamento (vide ponto 5.1 do BREF SF, pág. 315 (MTD 26) que
estabelece como técnica “hooding and ducting design to capture fume arising from hot
metal, furnace charging, slag transfer and tapping”).
Esta avaliação poderá ser acompanhada de registos fotográficos, esquemáticos, etc.
39. Canalizar as emissões difusas de poluentes atmosféricos, desde que seja possível
confinar essas mesmas emissões, para um ponto de emissão, devendo aplicar-se as
condições de descarga de poluentes para a atmosfera através de uma chaminé de
altura adequada para permitir uma boa dispersão dos poluentes e salvaguardar o
ambiente e a saúde humana.

Período de
Exploração

Demonstração do
cumprimento

RAA 2021
(e seguintes, sempre
que aplicável)

Período de
Exploração

RAA

40. Nas situações onde não seja técnica ou economicamente viável, o confinamento das
Período de
emissões difusas por uma chaminé, deverá o operador apresentar detalhada
Exploração
fundamentação técnica, em articulação com as disposições do BREF SF.

RAA

Período de
Exploração

RAA

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

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

Tipo de energia utilizada

Capacidade de
Armazenamento

Consumo anual

N.º Alvará de tanque de
armazenamento

Valores Tep

CC1

Energia Elétrica

-

14.241 MWh

-

3.062

CC2

Gás Natural

-

2.133.792 m3

-

1.931

CC4

Gasóleo

10.000 L

-

-

19

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

Prazo de
Demonstração
implementação do cumprimento

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

Período de
Exploração

RAA

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

Período de
Exploração

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

Prazo de
implementação

Demonstração do cumprimento

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

Período de
Exploração

RAA

Período de
Exploração

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

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

EXP8 - Recursos Hídricos
EXP8.1 - RH - Captação

EXP8.1.1 - Medidas / Condições a cumprir relativamente às captações de água
Medida/Condição a cumprir

Prazo de
implementação

Demonstração
do cumprimento

46. Origem – 4 captações de água subterrânea (Poços Sul/Poente, Sul/Nascente,
Norte e Nascente): registar o consumo mensal/anual de água discriminando por
utilizações (rega, circuito de arrefecimento, etc.).

Período de
Exploração

RAA

47. Origem - rede pública: registar o consumo mensal/anual de água discriminando por
utilizações (consumo humano, etc.).

Período de
Exploração

RAA

48. Origem – 4 captações de água subterrânea: registar o consumo específico de água
utilizada no processo industrial (expresso em m3 de água consumida/tonelada de
subproduto de fusão e de produto acabado), explicitando a forma de determinação
dos valores apresentados.

Período de
Exploração

RAA

49. Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas nas Autorizações de
Utilização dos Recursos Hídricos (TURH), para os fins a que se destinam - Captação
de Água Subterrânea (4 Poços: Norte, Nascente, Sul/Nascente e Sul/Poente) – vide
Anexo II.

Período de
Exploração

RAA

EXP8.3 – Rejeição de águas residuais
EXP8.3.1 - Monitorização dos pontos de rejeição de águas residuais
Ponto de rejeição/amostragem

Substância/Parâmetro

Valor Limite de Emissão
ou Emissão específica

Unidade

Frequência de
monitorização

EH1 (Industrial, Pluvial não
contaminada)

-

-

-

-

PÁG. 12/16

DATA 14-09-2021

EXP8.3.2 - Medidas/Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais
Prazo de
Demonstração
implementação do cumprimento

Medida/Condição a cumprir

50. Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas na Autorização de
Período de
Utilização dos Recursos Hídricos (TURH) - Rejeição de Águas Residuais (EH1 – descarga
Exploração
do circuito de arrefecimento e tanque garantia de qualidade) – vide Anexo III.
51. As águas residuais industriais geradas na instalação não resultam do processo industrial
associado à atividade PCIP desenvolvida na instalação (categoria 2.5 b) do Anexo I do
REI), sendo geradas pela atividade associada não PCIP (fabricação de cabos isolados).

-

RAA

-

EXP8.4 – RH - Rejeição em coletor
EXP8.4.1 – Caracterização dos pontos de rejeição de águas residuais em coletor
Código do
Ponto de rejeição

Tipo de Origem

Autorização de rejeição em
sistemas públicos/terceiros

Data

Entidade Gestora

ED1

Industrial tratada/ Pluvial
tratada/ Doméstica

Sim

-

Esposende Ambiente

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

Prazo de
Demonstração
implementação do cumprimento

52. Dar cumprimento às condições impostas no regulamento de drenagem de águas
residuais da Entidade Gestora (Esposende Ambiente), bem como à respetiva
autorização de descarga em coletor municipal (ponto ED1) das águas residuais
domésticas, residuais industriais tratadas na ETARI da instalação e pluviais tratadas em
separador de hidrocarbonetos.

Período de
Exploração

RAA

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

Período de
Exploração

RAA

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

Período de
Exploração

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

Prazo de
implementação

Demonstração
do cumprimento

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

Período de
Exploração

RAA

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

Período de
Exploração

RAA

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

Período de
Exploração

RAA

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

Período de
Exploração

-

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

Período de
Exploração

-

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

Período de
Exploração

-

EXP12 - Ruído
EXP12.2 - Medidas/Condições a cumprir relativamente ao ruído
Medida/Condição a cumprir

Prazo de
implementação

Demonstração do
cumprimento

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

Período de
Exploração

RAA

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

RAA
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DESATIVAÇÃO/ENCE
ENC1 - Tipo de desativação
Total, Parcial, Outro, etc.

ENC2 - Medidas/Condições a cumprir relativamente ao encerramento e ou desativação
da instalação
Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

63. 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

64. Elaborar e submeter o relatório final de Aquando da conclusão da desativação de
conclusão do plano de desativação total ou
acordo com o plano previamente
parcial da instalação para aprovação.
aprovado

Relatório final de conclusão
do plano de desativação
total ou parcial

OBRIGAÇÕES

DE

COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração
Tipo de informação/
Parâmetros

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

Formato de reporte

Formato digital através da
Plataforma SILiAmb
(até 50 MB por upload)
Formato digital até 10 MB ou
através de plataforma online de
transferência de ficheiros para o
e-mail ippc@apambiente.pt.

Relatório de base

Diretrizes da Comissão
Europeia respeitantes aos
relatórios de base Comunicação da Comissão
2014/C 136/03, JOUE de
06.05.2014

Data de reporte

Entidade

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

APA

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

APA
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Tipo de informação/
Parâmetros

Formato de reporte

Data de reporte

Entidade

Registo Europeu de
Emissões e
Transferências de
Poluentes (PRTR)

Formulário PRTR
a submeter no SILiAmb

PRTR a submeter anualmente em data a definir.

APA

Emissões Ar

Monitorização pontual: comunicação até 45 dias
seguidos contados a partir da data da realização da
monitorização.
O conteúdo dos relatórios de autocontrolo e a
SILiAmb Emissões Ar /
comunicação dos resultados das monitorizações
Formato de Envio Autocontrolo devem ser efetuados de acordo com a Portaria n.º CCDR Norte
Emissões
221/2018, de 1 de agosto.
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.

Mapa Integrado de
Registo de Resíduos
(MIRR)

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

No período definido pela APA

APA

Situações de emergência
(acidentes e incidentes)

Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre
eficiente

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

APA, EC

Situações de
incumprimento de
condições do TUA

Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre
eficiente

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

EC, APA
e/ou CCDR
Norte

Plano de Desativação
total ou parcial

Formato digital ou qualquer via
Aquando da previsão de cessação definitiva total ou
disponível que se mostre
parcial das atividades - com 6 meses de antecedência.
eficiente

APA

Relatório Final de
Conclusão do Plano de
Desativação total ou
parcial

Formato digital ou qualquer
Aquando da conclusão da desativação de acordo com
vida disponível que se mostre
o plano previamente aprovado.
eficiente.

APA

ANEXOS

Anex1 - Anexos
Anexo

Descrição

Anexo I.pdf

Sistematização MTD sectorial – BREF SF

Anexo II.pdf

TURH – Captações de Águas Subterrâneas (Poços Sul/Poente, Sul/Nascente, Norte e Nascente)

Anexo III.pdf

TURH – Rejeição Águas Residuais (EH1)

Anexo IV.pdf

Lista de Abreviaturas
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ANEXO I - BREF SF

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

Calendarização da implementação
(mês.ano)

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).

Sim

O armazenamento de matéria prima ou subsidiária é efetuado em condições adequadas de modo a evitar as
emissões difusas decorrentes desta atividade. À exceção de lingote de alumínio e sucata interna limpa para
recuperação, todos os materiais são armazenados no interior da nave fabril em locais próprios. O manuseamento e
transporte da matéria prima para o interior da nave fabril não implica a libertação de emissões difusas.

--

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

O armazenamento de lingote de alumínio é armazenado no exterior em local próprio.
Toda a sucata de alumínio limpa é recuperada no forno. Estes materiais são armazenados junto da zona que
abastece o forno de alumínio, ou no exterior em zona específica quando não existe espaço suficiente.
Existem outras matérias primas específicas para o processo de fundição (aditivos, materiais de limpeza do metal,
etc.) que são armazenadas em local próprio na secção de 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

Toda a sucata de alumínio limpa que será recuperada no forno é armazenada junto da zona que abastece o forno
de alumínio, ou, quando não existe espaço suficiente no exterior em zona específica. O armazenamento dos
desperdícios de alumínio no exterior (local descoberto) não prejudica a sua qualidade e não põe em causa a sua
recuperação no forno de fundição. De referir que o tempo de armazenamento deste material no exterior é curto. Por
outro lado, sendo um metal não ferroso, não se evidencia a contaminação ambiental associada a este
armazenamento (não ocorre a produção de lixiviados contaminados).

--

4

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

Sim

Toda a sucata de alumínio limpa é recuperada no forno.

--

5

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

Sim

Todos os resíduos produzidos na Solidal são armazenados em parque de resíduos com diferenciação de áreas para
colocação dos diversos resíduos.

--

Sim

As caixas de cartão que acondicionam o polietileno são reutilizadas para acondicionamento de resíduos junto das
máquinas.
Os bidões de óleo novo são reaproveitados para a colocação de óleo usado, sendo depois encaminhado para
operador de gestão de resíduos licenciado.
Os bigbags que acondicionam a matéria prima são reutilizados para a separação seletiva de resíduos de filme
plástico.
As paletes de matérias primas de plástico são devolvidas ao fornecedor.
De referir que as bobines que embalam o produto final da Solidal (cabos) também são reutilizáveis.

--

--

31/12/2021

6

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

7

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

Sim

Existe um acompanhamento/monitorização dos resíduos produzidos na fundição de forma a que se possam tomar
ações de melhoria no sentido de reduzir a sua produção (estudo especialmente dedicado à produção de
desperdícios de alumínio e polietileno).
Este processo encontra-se numa fase inicial de recolha de elementos, após o qual serão avaliadas, do ponto de
vista técnico e económico, as eventuais ações a incrementar, se necessário, para otimizar a redução de
desperdícios.

8

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

Existem procedimentos e instruções Internas para o efeito, nomeadamente IT.PRO.102 - Vazamento e Laminagem;
IT.PRO.101 - Fundição do Alumínio e Ligas de Alumínio.
Encontra-se em análise o projeto de tapar as caleiras de vazamento de alumínio (atualmente são abertas):
melhorias a obter do ponto de vista térmico, qualidade do alumínio e reduz a perigosidade do ambiente de trabalho.

Acabamentos: corte de gitos, grenalhagem e rebarbagem
9

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.

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).

Não aplicável

A Solidal não possui estes processos de acabamento.

--

Não aplicável

--

--

Sim

Ver pontos seguintes.

--

Sim

Os fornos de tratamento térmico (recozimento, revenido e têmpera) são alimentados a gás natural.

--

--

11

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

Sim

Os fornos de tratamento térmico são automáticos, com base na parametrização definida. É efetuado o controlo de
temperatura e tempo.
Pelo menos com a periodicidade anual é efetuada uma verificação das condições de queima associada aos fornos.

12

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

Sim

As emissões provenientes dos fornos de tratamento térmico são conduzidas para a atmosfera através de fontes
fixas (exaustões localizadas).

--

Sim

Ver pontos seguintes.

--

Redução das emissões de ruído.
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13

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

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

MTD implementada?

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

Calendarização da implementação
(mês.ano)

Não

Tendo em conta os resultados obtidos na avaliação do ruído ambiental e mesmo à exposição dos trabalhadores,
não houve ainda a necessidade de definição e adoção de um plano de redução do ruído.

--

--

--

14

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

Não

Na Solidal não existem operações muito ruidosas (não existe a atividade de abate/desmoldação). No entanto,
sempre que tal for necessário serão utilizados sistemas de encapsulamento de equipamentos (priveligiar a redução
de ruído na fonte).

15

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

Sim

- fechar todas as portas (e mantendo-as fechadas tanto quanto possível), especialmente durante a noite;
- minimizar o número de atividades de transporte durante a noite.

Sim

Ver pontos seguintes.

--

16

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

Sim

Existe rede separativa dos efluentes produzidos: domésticos e industriais.

--

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

18

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

Sim

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

Na Solidal não existem operações de decapagem. As águas que necessitam de tratamento antes de descarga no
coletor municpal são as produzidas nas linhas catenárias e tinas de reticulação, que são submetidas a um sistema
de tratamento físco-químico.

--

Sim

Ver pontos seguintes.

--

Sim

No exterior apenas é armazenado material sólido (lingotes de alumínio e sucata metálica interna para recuperação)
e produto final acabado.

--

Águas residuais

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:

Existem duas áreas na Solidal onde existem separadores de hidrocarbonetos: estação de lavagem de empilhadores
e local de implantação do depósito de gasóleo. As águas produzidas nestas zonas após passagem no separador
são encaminhadas para o coletor municipal (não ocorre descarga para meio natural).
A água do sistema de refrigeração é mantida em circuito fechado.
As águas tratadas provenientes das linhas catenárias e tinas de reticulação poderiam eventualmente ser reutilizadas
no processo que lhes deu origem. No entanto, o volume de água produzido não tem significado face aos custos que
implicaria esta solução (alteração de redes, sistemas de bombagem e controlo periódio da qualidade da água
tratada para entrada no processo).

--

--

[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)]

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 protecções contra o vento.

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 existem na Solidal secções de moldação e vazamento em fundições de moldação em areia.

--

--

22

Manter estradas e rodas limpas

Sim

A área descoberta da Solidal é pavimentada e é mantida limpa. Não existe necessidade de proceder à limpeza de
rodas dos veículos que acedem às instalações da empresa, tendo em conta o tipo de operações que eles
desenvolvem.

23

Manter as portas exteriores fechadas

Não

Não existem naves na empresa com emissões difusas significativas. No setor de fundição existem exaustões das
emissões para fontes fixas.
Estudo realizado em 2019 aos agentes químicos, conduziu a teores inferiores aos respetivos Valores Limite de
Exposição (VLE) estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 41/2018 e pela Norma Portuguesa NP 1796:2014, nos postos
de trabalho avaliados.

--

24

Realização de limpezas periódicas

Sim

O pavimento das naves é diariamente limpo por empresa externa. As máquinas produtivas são limpas uma vez por
semana pelos próprios colaboradores, conforme definido no plano de limpeza das máquinas (as máquinas param
para realização da operação de limpeza (cerca de 2 h/semana)).

--

25

Gestão e controlo de possíveis emissões difusas para a água.

Não existem emissões difusas de poluentes que possam ser conduzidas para a água.

--

Não aplicável

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

Sim

Ver pontos seguintes.

--

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

Sim

Existe uma captação dos gases de escape dos fornos de fundição e manutenção, encaminhados para a fonte fixa
FF1.

--

27

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

Não

O forno da Solidal opera de portas fechadas que só abre para alimentação e vazamento do metal.

--

28

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

Sim

Existem alguns ventiladores instalados no tecto do pavilhão da fundição e extrusão de polímeros.

--

Sim

Ver pontos seguintes.

--

26

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

Desmantelamento

Sim

Implementação, em 2002, de um sistema de gestão ambiental certificado segundo o
referencial da norma NP EN ISO 14001.
A Solidal dispõe de um Sistema de Gestão Integrado da Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde do Trabalho.

--

Sim

Ver pontos seguintes.

--

Sim

Embora não se perspetive o desmantelamento da instalação, ou partes dela, caso tal ocorra serão aplicadas todas
as medidas necessárias para evitar a poluição decorrente deste processo.

--

Sim

Embora não se perspetive o desmantelamento da instalação, ou partes dela, caso tal ocorra serão aplicadas todas
as medidas necessárias para evitar a poluição decorrente deste processo.

--

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).
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5.2 MTD para Fusão de metais ferrosos.

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

Forno de cúpula para fusão de ferro

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

32

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

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

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)

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

34

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

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

35

Aplicar boas práticas de medição.

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

36

Utilizar coque com propriedades conhecidas e de qualidade controlada.

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

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:
3

- NOx: 10 - 200 mg/Mm ;
Fluxo a Frio
- SO2: 100 - 400mg/Nm3;
3

NOx: 20 - 70 mg/Nm ;
3

COVNM: 10 - 20 mg/Nm ;
Sem utilização de coque:
3
- NOx: 160 - 400 mg/Nm .

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.

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

39

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

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

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.

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

41

Utilizar um sistema de wet scrubber na fundição de escória básica

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

42

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

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

43
44

Pré-tratar as escórias de modo a permitir a sua reutilização externa

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

Recolher e reciclar fragmentos de coque

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

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.

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

46

Realizar a prática de escória em espuma.

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

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

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

47

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;
3
- Nox: 10 - 50 mg/Nm ;
- CO: 200 mg/Nm 3.

49

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

Fusão de ferro e aço em forno de indução
50

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

PÁG. 4/8

ANEXO I - BREF SF

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

51

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD
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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.

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

52

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

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

53

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

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

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, extracção à boca ou extracção na cobertura

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

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.

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

56

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

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

Fusão de ferro em forno rotativo
57

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

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

58

Utilizar um queimador de gás.

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

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 emisão associados às MTD:
- Partículas: 5 - 20 mg/Nm 3;
- PCDD/PCDF: ≤0,1 ng TEQ/Nm 3;
3
- SO2: 70 -130 mg/Nm ;
- NOx: 50 -205 mg/Nm 3;
- CO: 20 - 30 mg/Nm 3.

60

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

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

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 selecção da técnica de nodularização sem emissão de gases ou a captura
dos gases de MgO, recorrendo a sistemas de extracção adequados.

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

62

Aproveitamento das poeiras de MgO para reciclagem.

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

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.

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

Ver pontos seguintes.

--

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

Sim
Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

64

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

Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

65

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

Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

66

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

Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

67

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

Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

3

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

Fusão de alumínio em forno rotativo

Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

68

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

Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

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.

Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

Sim

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

Sim

Os gases de escape do forno de fusão são captados e canalizados para a FF1. Esta fonte canaliza também as
emissões resultantes de outros processos: fornos de manutenção do alumínio, estufa de revenido e estufas de
recozimento. A Licença Ambiental n.º 198/2008 e respetivo 1.º aditamento estabelece os valores limite a cumprir
nas emissões associadas à FF1, diferentes dos VEA a esta MTD (n.º 70), uma vez que a chaminé recebe emissões
de outras unidades contribuintes.
De uma forma geral, todos os parâmetros cumprem os VLE estabelecidos na decisão PCIP à exceção do teor de
SO2, que habitualmente excede o VLE.

--

Não

No forno apenas é fundido metal puro (lingotes) ou sucata limpa produzida internamente, isenta de óleo, tinta, ou
outros produtos que possam gerar emisões de fumos no carregamento do forno.

--

Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

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/Nm 3;

70

- NOx: 50 mg/Nm 3;
3
- CO: 5 mg/Nm ;
- COT: 5 mg/Nm 3.

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/Nm 3;
3

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

Fusão de aluminío 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
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ANEXO I - BREF SF

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

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/Cl2 ou N2/Cl2

Fusão de magnésio

MTD implementada?

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

Calendarização da implementação
(mês.ano)

Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

Sim

No forno de manutenção é adicionado um desgasificante.
Ver ponto seguinte.

--

A implementar

No circuito das caleiras através do qual é vazado o alumínio será introduzido um sistema de desgaseificação com
azoto, com unidade de geração de azoto associada.

ago/20

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

76

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

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

77

Para pequenas fundições, utilizar SO2 como gás de cobertura ou tomar medidas para minimizar as emissões e o consumo de SF6. Em casos em que é utilizado SF6,
o valor de emissão associado à MTD é <0,9 kg/ton fundida para moldagem de areia e <1,5 kg/ton para moldagem sob pressão.

Não aplicável

A SOLIDAL efetua fundição de alumínio.

--

Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

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.

Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

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.

Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

5.4 MTD para Fundição em moldagem perdida.
Moldagem em areia verde
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ANEXO I - BREF SF

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

Moldagem de areia ligada quimicamente

MTD implementada?

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

Calendarização da implementação
(mês.ano)

Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

80

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

Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

81

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

Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

82

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

Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

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.

Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

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.

Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

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.

Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

86

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

Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

87

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

Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

88

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

Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

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.

Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

92

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

Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

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.

Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

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
3
- Aminas: 5 mg/Nm ;
Unidades de regeneração
3
- SO2; 120 mg/Nm ;
- NOx 150 mg/Nm 3.

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

Preparação de areias ligadas quimicamente

Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

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.

Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--

95

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

Não aplicável

A fusão de alumínio ocorre em forno revérbero de soleira.

--
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Processo n.º: 450.10.02.02.004167.2018.RH2
Utilização n.º: A003438.2018.RH2
Início: 2018/03/05

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
Código APA

APA00033780

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

500272182

Nome/Denominação Social*

SOLIDAL, Condutores Eléctricos, S.A.

Idioma

Português

Morada*

Lugar do Paço – Gandra

Localidade*

ESPOSENDE

Código Postal

4741-909

Concelho*

Esposende

Telefones

253969420

Obrigação de correcção de Dados de Perfil

|_|

Localização
Designação da captação

Poço Sul - Poente

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Poço

Prédio/Parcela

Solidal-Condutores Eléctricos SA

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Cávado / Esposende / Gandra

Longitude

-8.77377

Latitude

41.52537

Região Hidrográfica

Cavado, Ave e Leca

Bacia Hidrográfica

Cavado

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Perfuração:
Método

Rotopercussão

Profundidade (m)

4.0

Diâmetro máximo (mm)

1200.0

Profundidade do sistema de extração (m)

4.0

Revestimento:
Tipo

Betão
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Profundidade (m)

4.0

Diâmetro máximo da coluna (mm)

1200.0

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

4.0

Caudal máximo instântaneo (l/s)

4.000

Volume máximo anual (m3)

5400.0

Mês de maior consumo

julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

600

Nº horas/dia em extração

1

Nº dias/mês em extração

30

Nº meses/ano em extração

12

Finalidades
Rega
Área total a regar (ha)

1.0000

Área atual a regar (ha)

1.0000

Área a regar no horizonte de projeto (ha)
Vai ser promovido tratamento à água captada

|_|

Outras origens de água para rega

Não existe

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

Tipo de rega

Jardins e relvado

Aspersão

Atividades de outro tipo
Atividade Industrial

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

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

Outras Condições
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Água Subterrânea
emitida com o código A02053/2009-RH2.1196.A.
2ª A captação será exclusivamente utilizada para Atividade Industrial no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia
autorização da entidade licenciadora.
3ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

600 (m3)

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

Nuno Lacasta
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.004403.2018.RH2
Utilização n.º: A003578.2018.RH2
Início: 2018/03/06

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
Código APA

APA00033780

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

500272182

Nome/Denominação Social*

SOLIDAL, Condutores Eléctricos, S.A.

Idioma

Português

Morada*

Lugar do Paço – Gandra

Localidade*

ESPOSENDE

Código Postal

4741-909

Concelho*

Esposende

Telefones

253969420

Obrigação de correcção de Dados de Perfil

|_|

Localização
Designação da captação

Poço Sul - Nascente

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Poço

Prédio/Parcela

Poço Sul - Nascente

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Cávado / Esposende / Gandra

Longitude

-8.77392

Latitude

41.52671

Região Hidrográfica

Cavado, Ave e Leca

Bacia Hidrográfica

Cavado

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Perfuração:
Método

Rotopercussão

Profundidade (m)

4.0

Diâmetro máximo (mm)

1200.0

Profundidade do sistema de extração (m)

4.0

Revestimento:
Tipo

Betão
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Profundidade (m)

4.0

Diâmetro máximo da coluna (mm)

1200.0

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

4.0

Caudal máximo instântaneo (l/s)

4.000

Volume máximo anual (m3)

5400.0

Mês de maior consumo

julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

600

Nº horas/dia em extração

1

Nº dias/mês em extração

30

Nº meses/ano em extração

12

Finalidades
Rega
Área total a regar (ha)

1.0000

Área atual a regar (ha)

1.0000

Área a regar no horizonte de projeto (ha)

1.0000

Vai ser promovido tratamento à água captada

|_|

Outras origens de água para rega

Não existe

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

Tipo de rega

Jardins e relvado

Aspersão

Atividades de outro tipo
Atividade Industrial

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

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

Outras Condições
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Água Subterrânea
emitida com o código A02052/2009-RH2.1196.A.
2ª A captação será explorada em harmonia com a memória descritiva aprovada em 06/03/2018 pela entidade licenciadora.
3ª A captação será exclusivamente utilizada para Rega e Atividade Industrial no local supra indicado, fim que não pode ser alterado
sem prévia autorização da entidade licenciadora.
4ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

600 (m3)

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

Nuno Lacasta
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.007131.2018.RH2
Utilização n.º: A008477.2018.RH2
Início: 2018/06/05

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
Código APA

APA00033780

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

500272182

Nome/Denominação Social*

SOLIDAL, Condutores Eléctricos, S.A.

Idioma

Português

Morada*

Lugar do Paço – Gandra

Localidade*

ESPOSENDE

Código Postal

4741-909

Concelho*

Esposende

Telefones

253969420

Obrigação de correcção de Dados de Perfil

|_|

Localização
Designação da captação

Lugar do Paço - Poço Norte

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Poço

Prédio/Parcela

Lugar do Paço

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Cávado / Esposende / Gandra

Longitude

-8.77529

Latitude

41.52713

Região Hidrográfica

Cávado, Ave e Leça

Bacia Hidrográfica

Cavado

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Perfuração:
Método

Escavação

Profundidade (m)

7.0

Diâmetro máximo (mm)

1200.0

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Outro

Energia

Elétrica
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Potência do sistema de extração (cv)

4.0

Caudal máximo instântaneo (l/s)

4.000

Volume máximo anual (m3)

3600.0

Mês de maior consumo

julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

375

Nº dias/mês em extração

30

Nº meses/ano em extração

12

Finalidades
Atividades de outro tipo
Rega e Atividade Industrial.

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

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

375 (m3)

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

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.007132.2018.RH2
Utilização n.º: A008478.2018.RH2
Início: 2018/06/05

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
Código APA

APA00033780

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

500272182

Nome/Denominação Social*

SOLIDAL, Condutores Eléctricos, S.A.

Idioma

Português

Morada*

Lugar do Paço – Gandra

Localidade*

ESPOSENDE

Código Postal

4741-909

Concelho*

Esposende

Telefones

253969420

Obrigação de correcção de Dados de Perfil

|_|

Localização
Designação da captação

Lugar do Paço - Poço Nascente

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Poço

Prédio/Parcela

Lugar do Paço

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Cávado / Esposende / Gandra

Longitude

-8.77496

Latitude

41.52684

Região Hidrográfica

Cávado, Ave e Leça

Bacia Hidrográfica

Cavado

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Perfuração:
Método

Rotopercussão

Profundidade (m)

7.0

Diâmetro máximo (mm)

1500.0

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Outro

Energia

Elétrica
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Potência do sistema de extração (cv)

4.0

Caudal máximo instântaneo (l/s)

4.000

Volume máximo anual (m3)

3600.0

Mês de maior consumo

julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

375

Nº dias/mês em extração

30

Nº meses/ano em extração

12

Finalidades
Atividades de outro tipo
Rega e Atividade Industrial.

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

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

375 (m3)

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

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.04.01.009199.2017.RH2
Utilização n.º: L008437.2017.RH2
Início: 2017/08/29
Validade: 2022/08/28

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais

Identificação
Código APA

APA00033780

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

500272182

Nome/Denominação Social*

SOLIDAL, Condutores Eléctricos, S.A.

Idioma

Português

Morada*

Lugar do Paço – Gandra

Localidade*

ESPOSENDE

Código Postal

4741-909

Concelho*

Esposende

Telefones

253969420

Caracterização da rejeição
Origem das águas residuais
Industriais

Outra

Características do Afluente Bruto
Volume máximo mensal

100.0 (m3)

CBO5

40.0 (mg/L O2)

CQO

150.0 (mg/L O2)

N

15.0 (mg/L N)

P

10.0 (mg/L P)

Designação da rejeição

Circuito arrefecimento e tanque garantia de qualidade (SOLIDAL, Condutores
Eléctricos, S.A.)

Meio Recetor

Ribeira/ribeiro

Margem

Margem direita

Denominação do meio recetor

Ribeiro da Gandra

Sistema de Descarga

Coletor sem obra de proteção

Nut III – Concelho – Freguesia

Cávado / Esposende / Gandra

Longitude

-8.77569

Latitude

41.52553

Região Hidrográfica

Cavado, Ave e Leca

Bacia Hidrográfica

Cavado

Tipo de massa de água

TRANSICAO
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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, fim que não pode ser alterado sem prévia autorização da entidade
licenciadora.
2ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente licença sejam aplicáveis.
3ª 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 = 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 na cláusula 4ª, não
seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será aplicada tendo por base as características do efluente
bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR e incluídas no anexo à 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 pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.
7ª 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.
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.
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 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio.
11ª A entidade licenciadora reserva o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos, por período a
definir em situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidentes.
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 27º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
14ª A licença caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
15ª O titular obriga-se a solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo, caso se mantenham as
condições que determinaram a sua atribuição.
16ª Esta licença não confere direitos contra concessões que vierem a efetuar-se nos termos da legislação vigente.
17ª 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.
18ª Em caso de incumprimento da presente licença, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31
de maio.
19ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
Entidades.

Condições Específicas
1ª Qualquer alteração no funcionamento do sistema, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser
comunicada à Entidade Licenciadora no prazo de cinco dias.
2ª O titular obriga-se a assumir a responsabilidade pela eficiência do processo de tratamento e/ou procedimentos que adotar com
vista a minimizar os efeitos decorrentes da descarga de efluentes, atendendo às necessidades de preservação do ambiente e de
defesa da saúde pública.
3ª A descarga das águas residuais na linha de água não deve provocar alteração da sua qualidade que ponha em risco os seus usos
e tem de ser 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 a entidade gestora do sistema responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a
correção da situação a ocorrer.
4ª O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da
natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser
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desenvolvidas no local.
5ª O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou
preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa.
6ª O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
7ª 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.
8ª O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados
obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
9ª O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte
das entidades competentes, conforme o modelo apresentado em Anexo.
10ª As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e evolução da qualidade do meio
recetor ou outras restrições de utilização local que o justifiquem.
11ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

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

VLE

Ferro total (mg/L Fe)

2

Óleos e Gorduras (mg/L)

15

Sólidos Suspensos Totais (mg/L)

60

Carência Química de Oxigénio (mg/L O2)

150

pH (Escala de Sörensen)

6-9

Legislação
Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto
Avaliação de conformidade (descrição dos critérios de avaliação)
De acordo com o nº 6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto

Autocontrolo
Programa de autocontrolo a implementar
Observações
Os resultados do programa de autocontrolo qualitativo e quantitativo (volume mensal de efluente rejeitado) serão reportados na
plataforma SILiAmb, que pode ser acedida em https://siliamb.apambiente.pt, ou serão enviados à entidade licenciadora, em formato
digital, para o e-mail arhn.trh@apambiente.pt, até ao dia 15 do mês seguinte ao trimestre a que respeitam as medições.
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.
Periodicidade de reporte:
Os resultados do programa de autocontrolo, bem como as cópias dos boletins analíticos deverão ser reportados à Entidade Licenciadora
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com uma periodicidade trimestral.
Descrição do equipamento de controlo instalado:
Medição de caudal
Local de
Parâmetro
amostragem

Metodo analítico

Frequência de
amostragem

Tipo de
amostragem

Saída

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

Mensal

Pontual

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

Pontual

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

Pontual

Saída

Óleos e Gorduras (mg/L)

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

Mensal

Pontual

Saída

Ferro total (mg/L Fe)

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

Mensal

Pontual

Saída

Temperatura (ºC)

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

Pontual

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..

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização e caracterização da obra
Peças desenhadas com a localização da obra
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Anexo IV - Lista de Abreviaturas
APA, I.P.

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

ARH

Administração da Região Hidrográfica do Algarve

BREF EFS

Documento de Referência aplicável às Emissões Resultantes do Armazenamento

BREF ENE

Documento de Referência aplicável à Eficiência Energética

BREF ICS

Documento de Referência aplicável aos Sistemas de Arrefecimento Industrial

BREF SF

Documento de Referência aplicável às Forjas e Fundições

CCDR

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional

CELE

Comércio Europeu de Licenças de Emissão

CEN

Comité Europeu de Normalização

EC

Entidade Coordenadora do Exercício da Atividade Económica

EPAL

Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A.

IAPMEI

Agência para a Competitividade e Inovação

IGAMAOT

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

IPQ

Instituto Português da Qualidade

ISO

Organização Internacional de Normalização

JOUE

Jornal Oficial da União Europeia

LER

Lista Europeia de Resíduos

MIRR

Mapa Integrado de Registo de Resíduos

MTD

Melhores Técnicas Disponíveis

OGR

Operação de Gestão de Resíduos

OTR

Operação de Tratamento de Resíduos

PCIP

Prevenção e Controlo Integrados da Poluição

PDA

Plano de Desempenho Ambiental

PGA

Plano de Gestão Ambiental

PRTR

Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes

RAA

Relatório Ambiental Anual

REAR

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

REF ROM

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

REI

Regime das Emissões Industriais

RH

Recursos Hídricos

SGA

Sistema de Gestão Ambiental

SILiAmb

Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente

STEG

Sistemas de Tratamento de Emissões Gasosas

TEAR

Título de Emissões para o Ar

TEGEE

Título de Emissão de Gases com Efeito de Estufa

TUA

Título Único Ambiental

TURH

Título de Utilização de Recursos Hídricos

VEA

Valor de Emissão Associado (às melhores técnicas disponíveis)

VLE

Valor Limite de Emissão

