
 
 

2.º Aditamento à LICENÇA AMBIENTAL 

n.º 91/2008, de 5 de Junho de 2008 

 

Nos termos da legislação relativa à Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP), 
é emitido o 2.º Aditamento à Licença Ambiental do operador 

 

Hydro Building Systems, Lda. 

 

com o Número de Identificação de Pessoa Colectiva (NIPC) 507 172 876, para a 
instalação  

 

Hydro BS – Sistemas de Alumínio para a Construção Lda. 

 

sita na Unidade Industrial de Pombal – Aduguete, concelho de Pombal e distrito de Leiria. 

 

 
A Licença Ambiental é válida até 5 de Junho de 2018. 

 
 

Amadora, 17 de Outubro de 2011 

 

O Director-Geral 

 

 

Mário Grácio 
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Este aditamento é parte integrante da Licença Ambiental n.º 91/2008, de 5 de Junho 
de 2008. 

Alteração da página 1 da LA 

A página inicial (pag.1) constante da LA passa a apresentar a seguinte redacção: 

 

Onde se lê: 

sita na Unidade Industrial de Pombal – Aduguete, concelho de Pombal e distrito de Leiria, para o exercício 
da actividade de revestimento de peças estruturais em alumínio pelos processos de anodização e lacagem, 
compreendendo o tratamento de superfície por processos químicos e/ou electrolíticos incluído na categoria 
2.6 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de Agosto, na sua actual redacção, e classificada com a 
CAE Rev.3 n.º 25610 (Tratamento e revestimento de metais), de acordo com as condições fixadas no 
presente documento. 

Deverá ler-se: 

sita na Unidade Industrial de Pombal – Aduguete, concelho de Pombal e distrito de Leiria, para o exercício 
da actividade de revestimento de peças estruturais em alumínio pelo processo de lacagem, compreendendo 
o tratamento de superfície por processos químicos e/ou electrolíticos incluído na categoria 2.6 do Anexo I do 
Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de Agosto, na sua actual redacção, e classificada com a CAE Rev.3 n.º 
25610 (Tratamento e revestimento de metais), de acordo com as condições fixadas no presente documento. 

 

Alteração do Preâmbulo 

O Preâmbulo constante da LA passa a apresentar a seguinte redacção: 

 

Onde se lê: 

Esta Licença Ambiental (LA) é emitida ao abrigo do Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de Agosto, na sua 
actual redacção, relativo à Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (Diploma PCIP), para a actividade 
de revestimento de peças estruturais em alumínio pelos processos de anodização e lacagem, com uma 
capacidade licenciada de 4 332 ton/ano, no que se refere à produção anual de peças lacadas ou 
anodizadas (CAE Revisão 3 n.º 25610 (tratamento e revestimento de metais). 

Deverá ler-se: 

Esta Licença Ambiental (LA) é emitida ao abrigo do Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de Agosto, na sua 
actual redacção, relativo à Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (Diploma PCIP), para a actividade 
de revestimento de peças estruturais em alumínio pelos processos de lacagem, com uma capacidade 
licenciada de 3 000 t/ano, no que se refere à produção anual de peças lacadas ou anodizadas [CAE 
Revisão 3 n.º 25610 (tratamento e revestimento de metais)

1]
. 

 

Onde se lê: 

A actividade PCIP realizada na instalação é o tratamento de superfície de metais por meio de processos 
electrolíticos e químicos, identificada através da categoria 2.6 do Anexo I do Diploma PCIP, com uma 
capacidade instalada de 215,22 m

3
, no que se refere ao somatório dos volumes das cubas de tratamento. 

Deverá ler-se: 

A actividade PCIP realizada na instalação é o tratamento de superfície de metais por meio de processos 
electrolíticos e químicos, identificada através da categoria 2.6 do Anexo I do Diploma PCIP, com uma 
capacidade instalada de 58,91 m

3
, no que se refere ao somatório dos volumes das cubas de tratamento. 

 

                                            
1
 Actividade anteriormente classificada através da CAERev.2.1 28510 (Tratamento e revestimento de metais). 
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Alteração do ponto 3.1.2 -– Condições gerais de operação 

O Ponto 3.1.2 – Condições gerais de operação constante da LA é substituído pelo novo Ponto 3.1.2 que se 
apresenta:  

A instalação deve ser operada de forma a serem adoptadas todas as regras de boas práticas e medidas de 
minimização das emissões durante as fases de arranque e de paragem, bem como no que se refere às 
emissões difusas e/ou fugitivas, durante o funcionamento normal da instalação. 

Qualquer alteração do regime de funcionamento normal da instalação deverá ser comunicada à APA. 

Em caso da ocorrência de acidente com origem na operação da instalação deverá ser efectuado o previsto 
no ponto 5 da LA (Gestão de situações de emergência), salientando-se que a notificação deverá incluir os 
períodos de ocorrência e, sempre que aplicável, os caudais excepcionais descarregados. 

Deverão ser adoptadas todas as medidas adequadas ao nível do funcionamento das diferentes áreas de 
processo, designadamente das linhas de tratamentos de superfícies, da ETARI, do armazenamento de 
substâncias e da manutenção de equipamentos, redes de drenagem e bacias de retenção, de modo a 
evitar emissões excepcionais, fugas e/ou derrames, bem como minimizar os seus efeitos. Nesta medida, 
deverá o operador assegurar, como parte integrante do plano geral de manutenção da instalação, a 
realização de operações de inspecção e de manutenção periódicas a estes equipamentos/sistemas. 
Sempre que sejam efectuadas estas operações de manutenção deverá ser realizado um relatório sobre o 
referido controlo. Uma síntese dos relatórios realizados neste âmbito deverá ser incluída no Relatório 
Ambiental Anual (RAA) a elaborar pelo operador. 

A gestão dos equipamentos utilizados na actividade deve ser efectuada tendo em atenção a necessidade 
de controlar o ruído, particularmente através da utilização de equipamentos que, sempre que aplicável, se 
encontrem de acordo com o Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente do Equipamento para 
Utilização no Exterior, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro. 

Alteração do ponto 3.1.3.2 – Água 

O Ponto 3.1.3.2 – Água constante da LA é substituído pelo novo Ponto 3.1.3.2 que se apresenta:  

Segundo dados de 2008, a instalação apresenta um consumo médio anual de água de cerca de 19 300 m
3
, 

dos quais cerca de 2 770 m
3
 provêm da rede pública e destinam-se ao consumo doméstico (refeitório e 

instalações sanitárias), e 16 530 m
3
 provêm de dois furos, cujas principais características se resumem no 

Quadro 1, para uso no processo industrial.  

Quadro 1: Características das captações de água subterrânea existentes na instalação 

Código da captação   AC1 AC2 

Tipo Furo/poço Furo Furo 

Uso I/D/R Industrial Industrial 

Coordenadas 
M (m) 157 500 157 436 

P (m) 329 050 329 052 

Profundidade da captação (m) 55 55 

Potência do equipamento de extracção  (cv) 3 3 

Medidor de caudal com totalizador (S/N) S S 

Consumo médio  

diário (m
3
/dia) 53 2 

mensal (m
3
/mês) 920 50 

anual  (m
3
/ano) 15 870 660 

O operador constitui um pequeno utilizador do domínio hídrico, nos termos do nº 4 do art. 62º da Lei n.º 
58/2005, de 29 de Dezembro, dado que o grupo electrobomba de extracção dos furos AC1 e AC2 possuem 
potências inferiores a 5 cv. 
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Alteração do ponto 3.1.3.3 – Energia 

O Ponto 3.1.3.3 – Energia constante da LA passa a apresentar a seguinte redacção: 

Onde se lê: 

O gás natural é consumido a partir da rede pública de abastecimento e utilizado para alimentação dos 
queimadores associados aos fornos de polimerização, ao forno de leito fluidizado, às 2 caldeiras e das 2 
estufas da linha de lacagem. 

Deverá ler-se: 

O gás natural é consumido a partir da rede pública de abastecimento e utilizado para alimentação do 
queimador associado ao forno de polimerização, ao forno de leito fluidizado, e estufa da linha de lacagem. 

 

Alteração do ponto 3.1.4.3. – Águas residuais e pluviais 

O Ponto 3.1.4.3 – Águas residuais e pluviais constante da LA passa a apresentar a seguinte redacção:  

Onde se lê 

As águas residuais industriais provenientes das linhas de tratamentos de superfície por processos 
químicos e/ou electrolíticos (linha de anodização e linha de pré-tratamentos para lacagem) são tratadas 
previamente à sua descarga no meio (rio Arunca), no ponto EH2, em estação de tratamento de águas 
residuais industriais (ETARI) própria existente na instalação.  

A ETARI funciona em regime descontínuo, em função da necessidade de renovação dos banhos activos 
das linhas de tratamentos de superfície e é composta pelos seguintes órgãos principais: 

 5 Reservatórios com 30 m
3
 de capacidade cada um: 

- 2 Depósitos para recepção/retenção dos efluentes ácidos concentrados, 

- 1 Depósito para recepção/retenção dos efluentes concentrados alcalinos,  

- 1 Depósito para recepção/retenção dos efluentes dos banhos de anodização e 

- 1 Depósito para armazenamento da água tratada e a ser reutilizada nos banhos de lavagem. 

 1 Depósito de 230 m
3
 de volume para retenção de eventuais derrames, no caso de ser excedida a 

capacidade de retenção dos reservatórios identificados no ponto anterior; 

 1 Reactor de 6,7 m3, anteriormente utilizado para a pré-neutralização de efluentes; 

 1 Reactor de neutralização com 4,3 m
3
 de volume; 

 1 cantarinha de floculação; 

 1 Espessador; 

 1 Decantador com 230 m
3
 de volume; 

 1 Filtro de prensa; 

 1 Filtro de areia e carvão activado e 

 1 Tanque de alimentação do efluente da decantação ao filtro de areia e carvão activado. 

O sistema de tratamento dos efluentes industriais realizado na ETARI da instalação considera inicialmente 
uma etapa de neutralização, à qual são alimentados todos os fluxos retidos na ETAR, e que considera a 
regulação do pH para valores compreendidos entre 7,5 e 9,0, através da adição de ácido de correcção 
(retirado do banho de anodização retido num dos reservatórios referidos acima) ou soda, conforme 
necessário. Seguem-se as etapas de floculação e de decantação, sendo o líquido clarificado resultante 
desta última alimentado por gravidade ao tanque de alimentação do filtro de areia e carvão activado e a 
fase sólida bombeada para o espessador.  

As lamas da decantação são inicialmente alimentadas ao espessador e, em seguida, ao filtro-prensa, 
sendo o líquido clarificado resultante de cada uma destas etapas enviado novamente para o decantador.  
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Deverá ler-se: 

As águas residuais industriais provenientes das linhas de tratamentos de superfície por processos químicos 
e/ou electrolíticos (linha de pré-tratamentos para lacagem) são tratadas previamente à sua descarga no 
meio (rio Arunca), no ponto EH2, em estação de tratamento de águas residuais industriais (ETARI) própria 
existente na instalação.  

A ETARI funciona em regime descontínuo, em função da necessidade de renovação dos banhos activos 
das linhas de tratamentos de superfície e é composta pelos seguintes órgãos principais: 

 5 Reservatórios: 

- 3 Depósitos para recepção/retenção dos efluentes ácidos concentrados, sendo 2 de 30 m
3
 

cada e um de 20 m
3
. 

- 1 Depósito para recepção/retenção dos efluentes concentrados alcalinos de 30 m
3
 

- 1 Depósito de reserva, com capacidade de 30 m
3
 

 1 Depósito de 230 m
3
 de volume para retenção de eventuais derrames, no caso de ser excedida a 

capacidade de retenção dos reservatórios identificados no ponto anterior; 

 1 Reactor de 4,6 m
3
, utilizado para a pré-neutralização de efluentes; 

 1 Reactor de neutralização com 9 m
3
 de volume; 

 1 Sistema de adição de cal, composto por tanque e sistema de dosificação; 

 1 Cantarinha de floculação; com 2 m
3
 de volume; 

 1 Sistema de adição de floculante/coagulante, composto por tanques de preparação da soluções e 
sistema de dosificação; 

 1 Sedimentador de 10 m
3
 

 1 Espessador de 10 m
3
; 

 1 Filtro de prensa; 

 1 Filtro de areia e carvão activado e 

 1 Tanque de alimentação do efluente da decantação ao filtro de areia e carvão activado. 

O sistema de tratamento dos efluentes industriais realizado na ETARI da instalação considera inicialmente 
uma etapa de pré-neutralização, onde é feita a mistura dos efluentes, a adição de cal e o controlo do pH. 
Segue-se a etapa de neutralização com controlo de pH. Seguem-se as etapas de floculação e de 
decantação, sendo o líquido clarificado resultante desta última alimentado ao tanque de alimentação do 
filtro de areia e carvão activado e a fase sólida bombeada para o espessador.  

As lamas da decantação são inicialmente alimentadas ao espessador e, em seguida, ao filtro-prensa, 
sendo o líquido clarificado resultante de cada uma destas etapas enviado novamente para o sedimentador.  

Alteração do ponto 3.1.5.1. – Emissões para o ar 

O Ponto 3.1.5.1. – Emissões para o ar constante da LA é substituído pelo novo Ponto 3.1.5.1 que se 
apresenta:  

Existem na instalação 5 fontes pontuais de emissões para o ar, indicando-se no Quadro I.4 do ponto 4 do 
Anexo I para cada uma delas, a altura, as unidades contribuintes para o caudal gasoso efluente e a 
potência térmica associada, no caso das fontes pontuais associadas a equipamentos de combustão.  

As chaminés existentes na instalação deverão dar cumprimento às normas relativas à construção de 
chaminés de acordo com o disposto nos n.

os
 1 e 2 do art.º 32º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril. Em 

cada chaminé a secção de amostragem deverá apresentar pontos de amostragem com orifício 
normalizado, de acordo com o estabelecido na Norma Portuguesa NP 2167 (2007), relativa às condições a 
cumprir na “Secção de amostragem e plataforma para chaminés ou condutas circulares de eixo vertical”. 
Em eventuais casos em que se verifique dificuldade de aplicação desta Norma, e tendo por base proposta 
fundamentada do operador, poderão ser aprovadas secções de amostragem alternativas. Nesse sentido, 
se aplicável, deverá o operador apresentar os fundamentos considerados relevantes e respectivos 
elementos técnicos complementares de análise. 

Relativamente à nova chaminé FF14 deverão ser incluídos no RAA de 2011 elementos que demonstrem 
que a altura da referida chaminé cumpre os requisitos da Portaria nº 263/2005 de 17 de Março. 

Caso se verifiquem incumprimentos, deverá o operador tomar as medidas necessárias, para que as 
chaminés associadas às fontes pontuais da instalação se encontrem em conformidade com a legislação 
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aplicável. Alternativamente poderá ser apresentado parecer da CCDR Centro referente às alturas e demais 
aspectos construtivos de todas as chaminés existentes na instalação. 

Existe adicionalmente uma chaminé de 9,8 m de altura, associada a um gerador de emergência a gasóleo 
com 60 kVA de potência, utilizado no abastecimento de energia aos transportadores dos fornos e aos 
monorails e garantir a sinalização e as tomadas de emergência em caso de falha na rede de abastecimento 
de energia eléctrica. 

Alteração do Ponto 4.2.1. – Controlo das emissões para o ar 

O Ponto 4.2.1. – Controlo das emissões para o ar da LA passa a apresentar a seguinte redacção:  

Onde se lê: 

O controlo da emissão para o ar nas fontes pontuais identificadas no Quadro I.4 do ponto 4 do Anexo I. 
deverá ser efectuado de acordo com o especificado nos Quadros II.1 a II.4 do Ponto 1 do Anexo II., não 
devendo nenhum parâmetro de emissão exceder os valores limite de emissão (VLE) aí mencionados. 

Deverá ler-se: 

O controlo da emissão para o ar nas fontes pontuais identificadas no Quadros I.4 do ponto 4 do Anexo I. 
deverá ser efectuado de acordo com o especificado nos Quadros II.1 a II.3 não devendo nenhum 
parâmetro de emissão exceder os valores limite de emissão (VLE) aí mencionados. 

Alteração do ANEXO I – Ponto 2. Descrição do Processo Produtivo  

O Ponto 2 do Anexo I constante da LA é substituído pelo novo Ponto 2 que se segue: 

A unidade de Pombal da Hydro Building Systems é uma instalação dedicada ao revestimento por lacagem 
de componentes estruturais em alumínio, essencialmente perfis, tubos e chapas. 

A instalação está localizada em zona mista, emprega cerca de 100 trabalhadores e funciona durante 22 
horas por dia, correspondentes a 3 turnos diários, ao longo de 6 dias por semana. 

O processo industrial desenvolvido considera uma linha de produção de lacagem -, no que diz respeito às 
operações de tratamento de superfície por processos químicos e/ou electrolíticos, cujas etapas e 
respectivas capacidades instaladas da actividade PCIP 2.6 se apresentam no Quadro I.3 

As peças recepcionadas na instalação começam por ser amarradas aos respectivos bastidores, sendo 
então alimentadas à linha de produção.  

 

Quadro I.3 – Volumes unitários das tinas que compõem a linhas de tratamentos de superfície e temperaturas médias 
de operação 

Operação unitária de tratamento de superfície 
Volume (m

3
) Temperatura 

Unitário Total  (ºC) 

     

LINHA DE LACAGEM     
     

Desengorduramento alcalino 13,2 13,2  55-60 

Lavagem 13,2 13,2   

Desoxidação 13,2 13,2  50-55 

Lavagem 13,2 13,2   

Neutralização 13,2 13,2   

Lavagem 13,2 13,2   

Desengorduramento + ataque ácido  9,91 9,91  20-40 

Lavagem com água desmineralizada  13,2 13,2   

Lavagem com água desmineralizada  16,5 16,5   

Lavagem com água desmineralizada  9,41 9,41   

Lavagem com água desmineralizada  13,2 13,2   

Conversão isenta de crómio 9,41 9,41  20-30 

     
CAPACIDADE INSTALADA DA ACTIVIDADE PCIP 2.6 58,91 m

3
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Após a fase de pré-tratamentos de superfície constituída pelas operações indicadas no Quadro I.3, as 
peças são submetidas às etapas de pré-secagem, secagem em estufa, pintura e polimerização.  

Após a etapa da pintura, as peças são submetidas a temperaturas de polimerização normais, em forno de 
polimerização em U, equipado com um queimador com potência térmica nominal de 540 Kw. 

A pré-secagem consiste no estacionamento das peças no espaço existente entre a última tina e a estufa de 
secagem, de modo a promover o escorrimento do excesso de água antes da sua entrada na estufa, e 
assim minimizar os gastos energéticos associados à secagem das peças. No caso de peças cuja forma 
não favoreça o escorrimento do excesso de água por gravidade, como é o caso dos perfis tubulares, a pré-
secagem pode considerar a sopragem das peças com ar comprimido. 

Existe ainda na instalação 1 forno de leito fluidizado, para a remoção da camada de tinta que se vai 
acumulando nos bastidores que transportam e suportam as peças nesta etapa e que pode resultar no 
isolamento das peças, interferindo assim nos processos electrostáticos de deposição de tinta em pó.  

Para o aquecimento dos banhos aquecidos do pré-tratamento da lacagem, cada uma das tinas está 
equipada como uma serpentina, onde circula água aquecida na estufa de secagem; sendo o aquecimento 
complementado, se necessário, com recurso a resistências eléctricas. 

A estufa de secagem está equipada com um queimador de chama directa a gás natural, com a potência 
térmica de 170 000 Kcal/h (197,5 kW). 

 

Alteração do ANEXO I – Ponto 4. Identificação das fontes de emissão pontual para a 
atmosfera 

O Quadro I. 4 do Ponto 4 do Anexo I constante da LA é substituído pelo novo Quadro I.4 que se apresenta:  

 

Quadro I. 4- Fontes de emissão pontual para a atmosfera provenientes da instalação 

Código 
da Fonte 

N.º de 
Cadastro 

Altura 
total

 (1)
 

(m)
  

Contribuições 

Potência térmica 
nominal  

(kW) 

FF1 2809 16,2 Forno de leito fluidizado - Chaminé A 

291 

FF2 4262 16,2 Forno de leito fluidizado - Chaminé B 

FF10 ... 13,4 Hotte do laboratório ... 

FF13 6671 15,3 Forno de polimerização – Queimador 540 

FF14 ... 14,8 Forno de polimerização – Interior do Forno ... 

 
(1)

 Altura da chaminé, correspondente à distância, medida na vertical, entre o topo da chaminé e o solo 
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Alteração do ANEXO II – Ponto 1. Monitorização das emissões para a atmosfera 

 

O Ponto 1 do Anexo II constante da LA é substituído pelo novo Ponto 1 que se apresenta:  

Quadro II.1 – Monitorização e valores limite das emissões para a atmosfera nas fontes pontuais FF1 e FF2 (exaustão 
do forno de leito fluidizado) 

Parâmetro 
VLE 

(1)
 Frequência da 

monitorização (mg/Nm
3
) 

Partículas Totais em Suspensão (PTS) 150 

1 vez de 3 em 3 anos 
(2)

 

Compostos Orgânicos Voláteis (COV) expressos em Carbono Total  200 

Óxidos de Azoto (NOx) expressos em NO2  
Até 23/6/2012 1500 

A partir de 24/672012 500 

Monóxido de Carbono (CO) 
(3)

  - 

(1) Os valores limite de emissão (VLE) referem-se ao teor de O2 efectivamente medido, desde que dentro da gama de valores 
expectável para o processo em causa, e gás seco nos efluentes gasosos. 

(2)  As monitorizações a efectuar de 3 em 3 anos, caso se verifique um aumento dos caudais mássicos dos poluentes emitidos para 
valores superiores aos limiares mássicos mínimos constantes da Portaria n.º 80/2006, de 23 de Janeiro, deverão ser efectuadas 
desde logo com a frequência de duas vezes por ano. A próxima monitorização deverá ser realizada em 2013. 

(3) Parâmetro a monitorizar para efeitos de controlo da combustão, não estando sujeito a cumprimento de VLE. 

 

Quadro II. 2 – Monitorização e valores limite das emissões para a atmosfera nas fontes pontuais FF13 (Exaustão do 
queimador do Forno de Polimerização) e FF14 (Exaustão do Forno de Polimerização)  

Parâmetro 
VLE 

(1)
 Frequência da 

monitorização (mg/Nm3) 

Partículas Totais em Suspensão (PTS) 150 2 vezes por ano 
(2)

 

Óxidos de Azoto (NOx) expressos em NO2 500 

1 vez de 3 em 3 anos 
(3)

 Compostos Orgânicos Voláteis (COV) expressos em Carbono Total 200 

Monóxido de Carbono (CO) 
(4) 

 - 

(1) Os valores limite de emissão (VLE) referem-se ao teor de O2 efectivamente medido, desde que dentro da gama de valores 
expectável para o processo em causa, e gás seco nos efluentes gasosos.  

(2)  As monitorizações a efectuar duas vezes em cada ano civil, deverão ser realizadas com um intervalo mínimo de 2 meses entre 
medições. Após as duas primeiras monitorizações, caso exista um histórico de dados de emissão, obtidos por medição, que 
evidencie o cumprimento das disposições do n.º 4 do art. 19º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, então a monitorização 
desta fonte, para os poluentes nessa situação, após análise, poderá passar a ser realizada com uma frequência de “uma vez de 3 
em 3 anos”, tomando simultaneamente em consideração, para os casos aplicáveis, as disposições do art. 27º daquele diploma. 

(3) As monitorizações a efectuar de 3 em 3 anos, caso se verifique um aumento dos caudais mássicos dos poluentes emitidos para 
valores superiores aos limiares mássicos mínimos constantes da Portaria n.º 80/2006, de 23 de Janeiro, deverão ser efectuadas 
desde logo com a frequência de duas vezes por ano. A próxima monitorização deverá ser realizada em 2013 

(4) Parâmetro a monitorizar para efeitos de controlo da combustão, não estando sujeito a cumprimento de VLE. 

 

Quadro II. 3 – Monitorização e valores limite das emissões para a atmosfera na fonte pontual FF14 (Exaustão do 
Forno de Polimerização)  

Parâmetro 
VLE 

(1)
 Frequência da 

monitorização (mg/Nm3) 

Partículas Totais em Suspensão (PTS) 150 2 vezes por ano 
(2)

 

(1) Os valores limite de emissão (VLE) referem-se ao teor de O2 efectivamente medido, desde que dentro da gama de valores 
expectável para o processo em causa, e gás seco nos efluentes gasosos. 

(2) As monitorizações a efectuar duas vezes em cada ano civil, deverão ser realizadas com um intervalo mínimo de 2 meses entre 
medições. Após as duas primeiras monitorizações, caso exista um histórico de dados de emissão, obtidos por medição, que 
evidencie o cumprimento das disposições do n.º 4 do art. 19º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, então a monitorização 
desta fonte, para os poluentes nessa situação, após análise, poderá passar a ser realizada com uma frequência de “uma vez de 3 
em 3 anos”, tomando simultaneamente em consideração, para os casos aplicáveis, as disposições do art. 27º daquele diploma. 


