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Nº TUA TUA20191121000413

REQUERENTE Sorgal - Sociedade de Óleos e Rações, S.A.

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 502117940

ESTABELECIMENTO SORGAL - Sociedade de Óleos e Rações,S.A. - Ovar

LOCALIZAÇÃO E.N. 109 - Lugar da Pardala

CAE

10912 - Fabricação de alimentos para animais de criação (exceto para aquicultura)

10920 - Fabricação de alimentos para animais de companhia 
10913 - Fabricação de alimentos para aquicultura

TUA
Título Único Ambiental
O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e 
regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.

O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, devendo 
ser integrado no respetivo título de licenciamento da atividade económica.

DADOS GERAIS

CONTEÚDOS TUA

ENQUADRAMENTO LOCALIZAÇÃO

EXPLORAÇÃO DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO ANEXOS TUA
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Regime

Nº Processo Aplicáveis Solicitados
Indicador de 

enquadramento

Data de 
Emissão

Data de 
Validade

Prorrogação 
da validade Eficácia

Sentido da 
decisão

Entidade 
Licencia

dora

PCIP PL20170112001149 X X
Categoria 6.4biii 
(980 t/dia)

21-11-
2019

19-11-
2024

- Não
deferido 
condicionad
o

Agência 
Portugu
esa do 
Ambient
e

RH PL20170112001149 X X DL 226-A72007, 
31 de maio

21-11-
2019

21-11-
2019

- Não Favorável

Administ
ração da 
Região 
Hidrográ
fica do 
Centro

 

ENQUADRAMENTO

SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO

Mapa
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Norte Biosafe - Industria de Reciclagens, S.A.

Sul Cavan

Este EN109

Oeste Linha Ferrea CP

Área impermeabilizada não coberta (m2) 22669.60

Área coberta (m2) 32199.40

Área total (m2) 145272.00

Confrontações

Área do estabelecimento
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Localização Zona Industrial

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Registar o número de dias de funcionamento anual, apresentando uma estimativa 
da percentagem do número de dias e/ou horas gastas em operações de limpeza
/manutenção e em produção efetiva.

Período de Exploração RAA

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

Período de Exploração RAA

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

Período de Exploração
As evidências deverão ser mantidas em 
arquivo e disponibilizadas sempre que 
solicitado.

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

Período de Exploração
As evidências deverão ser mantidas em 
arquivo e disponibilizadas sempre que 
solicitado.

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

Período de Exploração RAA

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

Período de Exploração RAA

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

Período de Exploração RAA

O operador deve proceder anualmente à verificação do RAA por verificador 
qualificado pela APA – aplicável aos setores de atividade, para os quais existam 
verificadores qualificados para o ano de referência.

Período de Exploração RAA

O presente Título Único Ambiental (TUA) substituí na íntegra a Licença Ambiental 
(LA) n.º 187/2008.

Período de Exploração RAA

Localização

 

EXPLORAÇÃO

Medidas / Condições gerais a cumprir

Medidas / Condições específicas a cumprir
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Implementar as medidas preventivas adequadas ao combate à poluição, 
designadamente mediante a implementação das Melhores Técnicas Disponíveis 
(MTD) previstas nos Documentos de Referência (BREF) setoriais e transversais 
aplicáveis às atividades desenvolvidas na instalação.

Período de Exploração -

Requerer a atualização das condições de licenciamento no prazo máximo de 3 
anos após a publicação das conclusões MTD referentes à atividade principal da 
instalação (BREF FDM).

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

Ponto de situação do grau de implementação das MTD previstas nos documentos 
de referência aplicáveis (nomeadamente BREF ENE, BREF EFS e REF ROM) e
/ou das medidas técnicas equivalentes. Apresentar evidências da manutenção da 
adequada implementação das referidas técnicas.

Período de Exploração RAA

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

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

Relatório de Base (RB), caso venha a 
ser decidido pela APA

Matéria(s)-prima(s) e ou subsidiária
(s) Medida / Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Todas

Registar o consumo mensal/anual de matérias-primas e
/ou subsidiárias. Os dados devem ser agrupados por 
tipologia de matéria-prima e/ou subsidiária, evidenciando, 
para cada processo produtivo (AC animais de criação, AC 
aquacultura, AC animais companhia) as proporções de 
MP animais, MP vegetais consumidas, e outras.

Período de exploração RAA

Todas
Comunicar alteração de matérias-primas e/ou subsidiárias 
que possa apresentar repercussões ao nível do tipo de 
poluentes a emitir para o ar e/ou água.

Período de exploração RAA

Produtos intermédios e ou finais Medida / Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Produto acabado

Registar a quantidade mensal/anual de produto acabado. 
Os dados podem ser agrupados por tipologia de produto 
acabado (animais de criação, aquacultura e animais de 
companhia).

Período de Exploração RAA

Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos

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

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

Ar

Ar - Emissões pontuais



ESTADO: Emitido

DATA DO DOCUMENTO: 21/11/2019

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

CÓDIGO DOCUMENTO: D20191121001857

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 610d-7b55-4d3d-79a9

PÁG. 
/6 16

Caraterização das fontes de emissão pontual

Código da 
fonte Código interno

N.º de cadastro
/identificação 

da fonte 
atribuído pela 

CCDR

Identificação 
das unidades 
contribuintes 
para a fonte

Potência 
térmica 

nominal (MWt) Combustível

Método de 
tratamento
/redução - 
descrição 

STEG Eficiência (%) Parâmetro

FF1 FF1 11212
Caldeira 
Norbidel 6.00

Outros 
Combustíveis 
Sólidos

Bateria de 
Ciclones

FF2 FF2 11213 Caldeira Luís 
Gonçalves

6.17 Fuelóleo s/STEG

FF3 FF3 3027 Granuladora 
CPM AC

Não aplicável Ciclone

FF4 FF4 3032

Exaustão das 
células de 
produtos 
acabados AC

Não aplicável Filtro de 
mangas

FF5 FF5 3026 Granuladora 
CEASA AC

Não aplicável Ciclone

FF6 FF6 3023

Exaustão dos 
silos de 
armazenamento 
de MP e PA 
AC

Não aplicável Ciclone

FF7 FF7 3031 Aspiração da 
Moagem AC

Não aplicável Filtro de 
mangas

FF8 FF8 4890 Arrefecedor de 
Pet-food

Não aplicável Ciclone

FF9 FF9 5431 Moinho Pet-
food

Não aplicável s/STEG

FF10 FF10 5782 Secador Pet-
food

Não aplicável Ciclone

FF11 FF11 5430 Extrusora Pet-
food

Não aplicável s/STEG

FF12 FF12 4889 Secador Pet-
food

Não aplicável Ciclone

FF13 FF13 3028 Extrusão AP 
L1

Não aplicável Ciclone

FF14 FF14 3024 Secador AP L1 Não aplicável Ciclone

FF15 FF15 3025 Arrefecedor 
AP L1

Não aplicável Ciclone

FF16 FF16 3029 Moagem AP 
L1

Não aplicável Ciclone

FF17 FF17 12460 Secador AP L2 Não aplicável Ciclone

FF18 FF18 12459 Extrusora AP 
L2

Não aplicável Ciclone

FF19 FF19 12461 Arrefecedor 
AP L2

Não aplicável Ciclone
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Monitorização das fontes de emissão pontual

Código da 
fonte Parâmetro

Valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica Unidade

Frequência de 
monitorização

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

FF1
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

650 mg/Nm3 2x por ano 6.0 EN 14792

Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 
de junho 
(Parte 2 do 
Anexo III)

FF1

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3 2x por ano 6.0 EN 13284-1

Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 
de junho 
(Parte 2 do 
Anexo III)

FF1

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

200 mg/Nm3 2x por ano 6.0 EN 12619

Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 
de junho 
(Parte 2 do 
Anexo III)

FF1
Monóxido de 
Carbono (CO) s/VLE mg/Nm3

Sempre que 
sejam medidos 
os restantes 
parâmetros 
para esta fonte

6.0 EN 15058

DL nº 39/2018 
de 11 de junho 
(N.º 3 do artigo 
13.º)

FF2
Dióxido de 
Enxofre (SO2) 1700 mg/Nm3 2x por ano 3.0 EN 14791

Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 
de junho 
(Parte 2 do 
Anexo III)

FF2
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

500 mg/Nm3 2x por ano 3.0 EN 14792

Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 
de junho 
(Parte 2 do 
Anexo III)

FF2

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3 2x por ano 3.0 EN 13284-1

Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 
de junho 
(Parte 2 do 
Anexo III)

FF2

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

200 mg/Nm3 2x por ano 3.0 EN 12619

Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 
de junho 
(Parte 2 do 
Anexo III)

FF2
Sulfureto de 
Hidrogénio 
(H2S)

5 mg/Nm3 2x por ano 3.0

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.

Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 
de junho 
(Parte 2 do 
Anexo III)

FF2

Metais I 
(Cádmio, 
Mercúrio, 
Tálio)

0.2 (parâmetro 
a considerar: 
cádmio)

mg/Nm3 2x por ano 3.0

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 

Parâmetro 
relevante a 
monitorizar: 
cádmio. 
Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 
de junho 
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Código da 
fonte Parâmetro

Valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica Unidade

Frequência de 
monitorização

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

qualidade 
científica 
equivalente.

(Parte 2 do 
Anexo III)

FF2

Metais II 
(Arsénio, 
Níquel, 
Selénio, 
Telúrio)

1 (parâmetro a 
considerar: 
níquel)

mg/Nm3 2x por ano 3.0

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.

Parâmetro 
relevante a 
monitorizar: 
níquel. 
Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 
de junho 
(Parte 2 do 
Anexo III)

FF2

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

5 (parâmetros 
a considerar: 
vanádio, 
chumbo, 
cobre, 
antimónio, 
manganês e 
zinco)

mg/Nm3 2x por ano 3.0

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.

Parâmetros 
relevantes a 
considerar: 
vanádio, 
chumbo, 
cobre, 
antimónio, 
manganês e 
zinco). 
Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 
de junho 
(Parte 2 do 
Anexo III)

FF2 Monóxido de 
Carbono (CO)

s/VLE mg/Nm3

Sempre que 
sejam 
monitorizados 
os restantes 
parâmetros 
nesta fonte

3.0 EN 15058

Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 
de junho (N.º 3 
do Art. 13º)

FF3

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

20 mg/Nm3 1x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

EN 13284-1

VLE definido 
com base nos 
valores de 
emissão 
associados 
(VEA) às MTD 
estabelecidas 
no BREF FDM 
(Reference 
Document on 
Best Available 
Techniques in 
Food, Drink 
and Milk 
Industry)

FF4

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

20 mg/Nm3 1x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

EN 13284-1

VLE definido 
com base nos 
valores de 
emissão 
associados 
(VEA) às MTD 
estabelecidas 
no BREF FDM 
(Reference 
Document on 
Best Available 
Techniques in 
Food, Drink 
and Milk 
Industry)

VLE definido 
com base nos 
valores de 
emissão 
associados 
(VEA) às MTD 
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Código da 
fonte Parâmetro

Valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica Unidade

Frequência de 
monitorização

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

FF5 Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

20 mg/Nm3 1x por ano sem teor de 
O2 de 
referência

EN 13284-1 estabelecidas 
no BREF FDM 
(Reference 
Document on 
Best Available 
Techniques in 
Food, Drink 
and Milk 
Industry)

FF6

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

20 mg/Nm3 1x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

EN 13284-1

VLE definido 
com base nos 
valores de 
emissão 
associados 
(VEA) às MTD 
estabelecidas 
no BREF FDM 
(Reference 
Document on 
Best Available 
Techniques in 
Food, Drink 
and Milk 
Industry)

FF7

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

20 mg/Nm3 1x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

EN 13284-1

VLE definido 
com base nos 
valores de 
emissão 
associados 
(VEA) às MTD 
estabelecidas 
no BREF FDM 
(Reference 
Document on 
Best Available 
Techniques in 
Food, Drink 
and Milk 
Industry)

FF8

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

20 mg/Nm3 1x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

EN 13284-1

VLE definido 
com base nos 
valores de 
emissão 
associados 
(VEA) às MTD 
estabelecidas 
no BREF FDM 
(Reference 
Document on 
Best Available 
Techniques in 
Food, Drink 
and Milk 
Industry)

FF9

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

20 mg/Nm3 1x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

EN 13284-1

VLE definido 
com base nos 
valores de 
emissão 
associados 
(VEA) às MTD 
estabelecidas 
no BREF FDM 
(Reference 
Document on 
Best Available 
Techniques in 
Food, Drink 
and Milk 
Industry)

VLE definido 
com base nos 
valores de 
emissão 
associados 
(VEA) às MTD 
estabelecidas 
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Código da 
fonte Parâmetro

Valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica Unidade

Frequência de 
monitorização

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

FF10 Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

20 mg/Nm3 1x por ano sem teor de 
O2 de 
referência

EN 13284-1 no BREF FDM 
(Reference 
Document on 
Best Available 
Techniques in 
Food, Drink 
and Milk 
Industry)

FF11

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

20 mg/Nm3 1x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

EN 13284-1

VLE definido 
com base nos 
valores de 
emissão 
associados 
(VEA) às MTD 
estabelecidas 
no BREF FDM 
(Reference 
Document on 
Best Available 
Techniques in 
Food, Drink 
and Milk 
Industry)

FF12

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

20 mg/Nm3 1x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

EN 13284-1

VLE definido 
com base nos 
valores de 
emissão 
associados 
(VEA) às MTD 
estabelecidas 
no BREF FDM 
(Reference 
Document on 
Best Available 
Techniques in 
Food, Drink 
and Milk 
Industry)

FF13

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

20 mg/Nm3 1x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

EN 13284-1

VLE definido 
com base nos 
valores de 
emissão 
associados 
(VEA) às MTD 
estabelecidas 
no BREF FDM 
(Reference 
Document on 
Best Available 
Techniques in 
Food, Drink 
and Milk 
Industry)

FF14

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

20 mg/Nm3 1x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

EN 13284-1

VLE definido 
com base nos 
valores de 
emissão 
associados 
(VEA) às MTD 
estabelecidas 
no BREF FDM 
(Reference 
Document on 
Best Available 
Techniques in 
Food, Drink 
and Milk 
Industry)

VLE definido 
com base nos 
valores de 
emissão 
associados 
(VEA) às MTD 
estabelecidas 
no BREF FDM 
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Código da 
fonte Parâmetro

Valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica Unidade

Frequência de 
monitorização

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

FF15 Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

20 mg/Nm3 1x por ano sem teor de 
O2 de 
referência

EN 13284-1 (Reference 
Document on 
Best Available 
Techniques in 
Food, Drink 
and Milk 
Industry)

FF16

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

20 mg/Nm3 1x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

EN 13284-1

VLE definido 
com base nos 
valores de 
emissão 
associados 
(VEA) às MTD 
estabelecidas 
no BREF FDM 
(Reference 
Document on 
Best Available 
Techniques in 
Food, Drink 
and Milk 
Industry)

FF17

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

20 mg/Nm3 1x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

EN 13284-1

VLE definido 
com base nos 
valores de 
emissão 
associados 
(VEA) às MTD 
estabelecidas 
no BREF FDM 
(Reference 
Document on 
Best Available 
Techniques in 
Food, Drink 
and Milk 
Industry)

FF18

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

20 mg/Nm3 1x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

EN 13284-1

VLE definido 
com base nos 
valores de 
emissão 
associados 
(VEA) às MTD 
estabelecidas 
no BREF FDM 
(Reference 
Document on 
Best Available 
Techniques in 
Food, Drink 
and Milk 
Industry)

FF19

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

20 mg/Nm3 1x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

EN 13284-1

VLE definido 
com base nos 
valores de 
emissão 
associados 
(VEA) às MTD 
estabelecidas 
no BREF FDM 
(Reference 
Document on 
Best Available 
Techniques in 
Food, Drink 
and Milk 
Industry)

Medidas / Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

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

Período de Exploração -

Registar o número de horas de funcionamento (anual) de cada fonte pontual de 
emissão de poluentes e o respetivo consumo de combustível (se aplicável).

Período de Exploração RAA

Realizar a manutenção periódica dos equipamentos de tratamento das emissões 
atmosféricas.

Período de Exploração As evidências deverão ser 
disponibilizadas sempre que solicitado.

Apresentação de plano de manutenção e ações de verificação das eficiências de 
tratamento dos sistemas de tratamento de efluentes gasosos (STEG) instalados.

Período de Exploração RAA

Apresentar, para cada parâmetro a monitorizar e por fonte fixa: i) Valores de 
concentração medidos (mg/Nm3) e, se aplicável, valores de concentração 
convertidos para o teor de oxigénio de referência, procedendo a uma comparação 
com os VLE estabelecidos; ii) valores de caudal mássico (kg/hora); iii) Carga 
poluente, expressa em massa/unidade de tempo; iv) Emissão específica, expressa 
em massa por unidade de produção (kg de poluente/tonelada de produto); v) 
velocidade de escoamento de saída dos gases. Deve ser incluída a metodologia 
seguida para o cálculo dos valores apresentados.

Período de Exploração RAA

O conteúdo dos relatórios de autocontrolo e a comunicação dos resultados das 
monitorizações devem ser efetuados de acordo com o preconizado na Portaria n.º 
221/2018, de 1 de agosto.

Período de Exploração -

Para as fontes de emissão pontual da instalação, a frequência de monitorização 
dos parâmetros anteriormente definidos, poderá ser alterada desde que cumpra os 
requisitos constantes do Artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho. O 
operador deve comunicar a alteração da frequência de monitorização em sede de 
RAA.

Período de Exploração RAA

Fonte FF2 (Caldeira Luís Gonçalves): apresentação de plano de medidas a 
implementar ao nível do funcionamento do equipamento que permita assegurar o 
cumprimentos dos VLE aplicáveis bem como as condições de funcionamento 
associadas.

Período de Exploração RAA

Para a avaliação do parâmetro Partículas totais (PTS), a efetuar uma vez por ano 
em fontes fixas de emissão não associadas a processos de combustão, as 
medições devem ser efetuadas no estado de emissão esperado mais elevado, em 
condições normais de funcionamento.

Período de Exploração -

A frequência de monitorização das fontes fixas de emissão deverá manter-se, até 
31.12.2019, tal como definido na LA n.º 187/2008. A partir de 01.01.2020 deve ser 
cumprida a frequência de monitorização definida no presente TUA. Os parâmetros
/fontes fixas que venham a ser monitorizados até final de 2019 devem cumprir os 
VLE definidos no presente TUA.

- -

A avaliação do parâmetro CO (monóxido de carbono) no efluente das fontes 
associadas a equipamentos de combustão visa avaliar a eficiência da combustão. 
No RAA devem ser evidenciadas as ações de manutenção/verificação dos 
equipamentos de combustão.

Período de Exploração RAA

Os aspetos construtivos das chaminés da instalação devem cumprir os requisitos 
estabelecidos no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho.

Período de Exploração RAA

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

Período de Exploração -

Medidas / Condições a cumprir para as emissões difusas

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Adotar boas práticas e medidas de minimização nas emissões difusas, durante o 

Emissões difusas
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

funcionamento normal e nos arranques e paragens, as quais deverão incluir as 
medidas preconizadas no n.º 1 do Art.º 9 do Decreto-Lei n.º 39/2018.

Período de Exploração -

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Registar o consumo (mensal) das diferentes formas de energia utilizadas na 
instalação, evidenciando etapas de processo (e/ou equipamentos) onde é utilizada.

Período de Exploração RAA

Registar o consumo específico mensal de energia para as diferentes formas de 
energia utilizadas na instalação (expresso em kWh energia / tonelada de produto 
acabado). Deverá ser explicitada a forma de cálculo dos valores apresentados.

Período de exploração RAA

Efetuar a avaliação das medidas implementadas e resultados alcançados para 
otimizar os consumos de energia.

Período de Exploração RAA

Registar o funcionamento de cada gerador de emergência existente na instalação 
(nº de horas de funcionamento/ano) e consumo anual de combustível.

Período de exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente às captações de água

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Captações de água subterrânea: registar o consumo (mensal/anual) de água no 
processo industrial.

Período de Exploração RAA

Captações de água subterrânea: registar o consumo específico (mensal/anual) de 
água utilizada no processo produtivo, expresso em volume de água consumida por 
quantidade de produto acabado (m3/tonelada). Deve ser explicitada a forma de 
determinação dos valores apresentados.

Período de Exploração RAA

Avaliar medidas tomadas e resultados alcançados para otimizar os consumos de 
água.

Período de Exploração RAA

Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas nos respetivos 
Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos incluídos em anexo ao presente TUA.

Período de Exploração RAA

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

Energia

Medidas / Condições a cumprir relativamente a energia

RH

RH - Captação

RH - rejeição em coletor
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Registar o número de horas (anual) correspondente à descarga de águas residuais 
industriais. Registar volume (anual) de águas residuais provenientes dos 
separadores de hidrocarbonetos afetos ao posto de combustível e à oficina
/estação de serviço.

Período de Exploração RAA

O autocontrolo a efetuar às águas residuais industriais deve cumprir as condições 
gerais e específicas expressas na autorização de descarga emitida pela entidade 
gestora do sistema de recolha e tratamento, ou por outra entidade que a venha a 
substituir.

Período de Exploração RAA

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

Período de Exploração RAA

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, indicando, para cada parâmetro monitorizado:- datas de 
amostragem, valores de concentração medidos (valores médios mensal/anual), 
carga poluente mensal/anual (ton/mês ou ton/ano). Devem igualmente ser 
apresentados os procedimentos efetuados para assegurar a representatividade 
das medições efetuadas e metodologia seguida para o cálculo de todos os valores 
apresentados.

Período de Exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Todo e qualquer resíduo produzido na instalação deve ser recolhido, identificado, 
separado, acondicionado e encaminhado para destino final adequado à sua 
tipologia. Deverá ser garantida a existência de parques/zonas para o 
armazenamento temporário de resíduos, em número suficiente face à produção de 
resíduos na instalação, não podendo em situação alguma existir resíduos não 
acondicionados.

Período de Exploração -

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

Período de Exploração -

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

Período de exploração RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Efetuar avaliação de ruído e apresentar o respetivo relatório de ensaio, se: tiverem 
sido registadas reclamações relativas a ruído; ocorrerem alterações na instalação 
que possam ter interferência direta com os níveis sonoros anteriormente 
existentes; o aumento de equipamentos com emissões sonoras para o exterior; o 

Resíduos

Resíduos gerados na atividade

Ruido

Medidas / Condições a cumprir relativamente ao ruído
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

aumento do número de horas de funcionamento de equipamentos ou alteração da 
sua disposição, que faça prever o aumento do nível sonoro no(s) recetor(es) 
sensível(eis).

Período de exploração RAA

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

Período de exploração RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

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

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

Plano de desativação total ou parcial

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

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

Relatório final de conclusão do plano de 
desativação total ou parcial

Tipo de informação/Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade

Emissões Ar - monitorização pontual

Plataforma eletrónica única 
(Art.º 2 da Portaria n.º 221
/2018) ou até à 
operacionalização da 
plataforma deverão ser 
efetuados os procedimentos 
definidos pela entidade 
competente

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

CCDR Centro

RAA a remeter até 30 de abril 
do ano seguinte àquele a que 
se reportam os dados. Para 
efeitos do RAA referente a 
2019 devem ser considerados 
os elementos solicitados no 
âmbito da LA nº 187/2008. Os 

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

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

 

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

Comunicações a efetuar à Administração
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Tipo de informação/Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade

Relatório Ambiental Anual (RAA) Formato digital através da 
Plataforma SILiAmb

indicadores solicitados no 
presente TUA (consumos de 
água, energia, produção de 
águas residuais, etc.) aplicam-
se ao período a partir de 
janeiro/2020.

APA

Relatório de base

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

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

APA

Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes 
(PRTR)

Formulário único (PRTR)

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

APA

Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR) Formulário MIRR (SILiAmb)
31 de março do ano seguinte 
àquele a que se reportam os 
dados.

APA

Situações de emergência (acidentes e incidentes)
Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente

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

APA, IGAMAOT, EC

Situações de incumprimento de condições do TUA
Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente

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

APA, EC, CCDR Centro

Plano de desativação total ou parcial
Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente

Aquando da previsão de 
cessação definitiva total ou 
parcial das atividades - com 6 
meses de antecedência.

APA

Relatório Final de Conclusão do Plano de Desativação total ou 
parcial

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente

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

APA

Código Anexo Descrição

C067767 MTD_SORGAL_OVAR.pdf Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) implementadas 
na instalação

C068152 CP019958.2018.RH4A.pdf Autorização de captação de água
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 ANEXO 1  

Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) implementadas na instalação 

 

 



MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

BREF EFS (Emissões resultantes do armazenamento)

n.º atribuído (pode 

não estar de acordo 

com o documento 

BREF)

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

alternativa implementada

5.1.1.1 A. Sim

A. i) Sim Conceção, aquisição e instalação

A. ii) Sim Conceção, aquisição e instalação

A. iii) Sim Autómatos com sistema de gestão e alertas.

A. iv) Sim Conceção, aquisição e instalação

A. v) Sim Conceção, aquisição e instalação

A. vi) Sim Conceção, aquisição e instalação

A. vii) Sim Medidas de autoproteção.

5.1.1.1 B. Sim Plano geral de manutenção (ManWinWin) e assistência externa especializada

5.1.1.1 C. Sim Instalação existente. Apenas o depósito de combustível frota (gasóleo) é enterrado. Os restantes estão à superfície.

5.1.1.1 D. Sim Os tanques aéreos existentes são de cores claras ou metalizados  potenciando a reflexão solar.

5.1.1.1 E. Sim
O armazenamento e a trasfega ocorrem sempre em circuitos fechados, pelo que consideramos que as fugas estão 

reduzidas ao máximo.

5.1.1.1 F. Não aplicável

5.1.1.1 G. Sim Cada reservatório tem uma finalidade e uma substância perfeitamente definida, para armazenamento 

Não aplicável Não existem reservatórios deste tipo na instalação.

5.1.1.2 A.

A. i)

Reservatórios abertos

Sistemas dedicados

Monitorização de COV

Princípio da minimização de emissões no armazenamento em reservatórios

Utilizar sistemas dedicados.

5.1.1.2. Considerações específicas dos reservatórios

Se ocorrerem emissões para o ar, cobrir o reservatório com:

cobertura flutuante;

a forma de lidar com situações de emergência (distâncias a outros tanques, instalações e zonas limite, proteção contra incêndios, acesso a serviços de emergência (eg. bombeiros), etc.).

Implementar uma metodologia para definir planos de manutenção preventiva e para desenvolver planos de inspeção baseados na possibilidade de risco, como por exemplo a 
abordagem de manutenção baseada no risco e fiabilidade.

Instalar à superfície os reservatórios que operam aproximadamente ou à pressão atmosférica. 
No entanto, para o armazenamento de líquidos inflamáveis numa instalação com restrição de espaço, os tanques subterrâneos também podem ser considerados. No caso de gases 
liquefeitos, pode ser considerada, eg.  a armazenagem subterrânea, "mounded storage " ou esferas, dependendo do volume de armazenamento.

Cor do reservatório

Localização e Layout

Aplicar ao reservatório uma cor com uma refletividade à radiação térmica ou luminosa de pelo menos 70 %, ou uma proteção solar em reservatórios superficiais que contenham 
substâncias voláteis.

Minimizar as emissões associadas a atividades de armazenamento em reservatórios, transferência e manuseamento que tenham um efeito negativo significativo no ambiente.

Em instalações onde sejam expectáveis emissões significativas de COV proceder, de forma regular, ao cálculo das emissões de COV. 
O modelo de cálculo poderá carecer de validação por aplicação de métodos de medição.

5.1.1.1. Princípios gerais para prevenir e reduzir emissões

No design dos reservatórios tomar em consideração, pelo menos:

as propriedades físico-químicas da substância a armazenar;

de que forma a armazenagem é realizada, o nível de instrumentação necessária, quantos operadores são necessários e a respetiva carga de trabalho;

a forma como os operadores são informados sobre desvios às condições normais de processo (alarmes); 

a forma como o armazenamento é protegido de desvios às condições normais de processo (instruções de segurança, sistemas de interligação, dispositivos de descompressão, deteção e 

contenção de fugas, etc.);

o tipo de equipamento a ser instalado, tendo em particular consideração o histórico do produto (materiais de construção, qualidade de válvulas, etc.);

o plano de manutenção e inspeção a ser implementado e de que forma pode ser facilitado o trabalho de manutenção e inspeção (acesso, layout , etc.);

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

BREF - Emissões resultantes do armazenamento (EFS) | Data de adoção: 07/2006

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Design  dos Reservatórios

Inspeção e Manutenção

5.1. ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS E GASES LIQUEFEITOS

5.1.1. Reservatórios
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MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

BREF EFS (Emissões resultantes do armazenamento)

A. ii)

A. iii)

5.1.1.2 B.

Não aplicável Não existem reservatórios deste tipo na instalação.

5.1.1.2 C.

5.1.1.2 D.

5.1.1.2 E.

5.1.1.2 F.

5.1.1.2 G. Não aplicável

5.1.1.2 H. Não aplicável

5.1.1.2 I. Sim Conceção, aquisição e instalação

5.1.1.2 J. Não aplicável

5.1.1.2 K. Não aplicável

5.1.1.2 L. Não aplicável

L. i)

L. ii)

L. iii)

L. iv)

L. v)

Não aplicável Não existem reservatórios deste tipo na instalação.

5.1.1.2 M.

Não aplicável Não existem reservatórios deste tipo na instalação.

5.1.1.2 M.

M. i)

N. ii)

5.1.1.2 O. Não aplicável

5.1.1.2 P. Não aplicável

P. i)

P. ii)

P. iii)

P. iv)

5.1.1.3 A. Sim Medidas de autoproteção.

aplicar um tanque de contenção de vapor

aplicar um sistema de tratamento de vapor

5.1.1.3. Prevenção de incidentes e acidentes (graves)

Para prevenir incidentes e acidentes, aplicar um sistema de gestão de segurança de acordo com o descrito no BREF.

Gestão da segurança e do risco

Para o armazenamento de substâncias voláteis tóxicas (T), muito tóxicas (T+) ou carcinogénicas, mutagénicas e tóxicas à reprodução (CMR) categorias 1 e 2 em reservatórios 
subterrâneos ou "mounded tanks ", aplicar um sistema de tratamento de vapores.

Para outras substâncias, aplicar todas ou uma combinação das seguintes técnicas , dependendo das substâncias armazenadas:

aplicar válvulas de alívio de pressão em vácuo

O sistema de drenagem é dependente do tipo de reservatório utilizado podendo, no entanto, ser instalado um sistema de drenagem fechado ligado a um sistema de tratamento de 
vapores

Para emissões para o ar, proceder a: 

aplicação de um tanque de diafragma flexível equipado com válvulas de alívio de pressão/vácuo; ou

Tanques subterrâneos e "mounded tanks "

aplicar um equilíbrio de vapor

Para outras substâncias, aplicar sistemas de tratamento de vapores ou instalar tetos flutuantes internos. Usar tetos flutuantes de contacto direto e sem contacto.

Para reservatórios < 50 m3, aplicar um sistema de válvulas de alívio de pressão definido para o valor mais elevado possível consistente com os critérios de design  do tanque.

Para o armazenamento de substâncas voláteis tóxicas (T), muito tóxicas (T+) ou carcinogénicas, mutagénicas e tóxicas à reprodução (CMR) categorias 1 e 2 em reservatórios 
atmosféricos horizontais, aplicar um sistema de tratamento de vapores.

Para outras substâncias, aplicar todas ou uma combinação das seguintes técnicas, dependendo das substâncias armazenadas:

aplicar válvulas de alívio de pressão em vácuo

aplicação de um tanque elevatório equipado com válvulas de alívio de pressão/vácuo e ligado a um sistema de tratamento de vapores.

aumentar a taxa de pressão para 56 mbar

aplicar um equilíbrio de vapor

aplicar um tanque de contenção de vapor

aplicar um sistema de tratamento de vapor

Tanques de teto elevatório

Reservatórios pressurizados

Reservatórios atmosféricos horizontais

Para armazenagem de líquidos com níveis elevados de partículas (p.ex. crude) promover a mistura da substância para prevenir a deposição, ver secção 4.1.5.1.

Para prevenir a acumulação de depósito que possa vir a exigir um passo de limpeza adicional, proceder à agitação da substância armazenada (eg.  lamas).

Aplicar tetos flutuantes de contacto direto (dupla cobertura), embora também possam ser usados sistemas existentes de tetos flutuantes sem contacto

Aplicar medidas adicionais para reduzir as emissões de acordo com o descrito no BREF.

Aplicar uma cobertura nas situações de condições climatéricas adversas (eg. ventos fortes, chuva ou queda de neve).

No caso de armazenamento de líquidos contendo elevadas quantidades de partículas, proceder à agitação da substância armazenada de forma a prevenir a criação de um depósito 
que possa vir a exigir um passo de limpeza adicional.

Para o armazenamento de substâncas voláteis tóxicas (T), muito tóxicas (T+) ou carcinogénicas, mutagénicas e tóxicas à reprodução (CMR) categorias 1 e 2 em reservatórios de 
teto fixo, aplicar um sistema de tratamento de vapores.

Reservatórios de teto fixo

Reservatórios de teto exterior flutuante

cobertura flexível ou de tenda;

cobertura rígida
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MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

BREF EFS (Emissões resultantes do armazenamento)

5.1.1.3 B. Medidas de autoproteção.

5.1.1.3 C.

C. i) Sim 

C. ii) Sim 

C. iii) Sim 

C. iv) Não aplicável

C. v) Sim 

C. vi) Não aplicável

C. vii)

C. vii) a. Sim 

C. vii) b. Não aplicável

C. vii) c. Não aplicável

C. viii)

C. viii) a. Não aplicável

C. viii) b. Sim Verificações periódicas, de acordo com a legislação aplicável.

5.1.1.3 D.

D. i) Não aplicável

D. ii) Sim Acompanhamento por operador responsável.

D. iii) Sim No âmbito da gestão de stocks.

5.1.1.3 E. Não aplicável De acordo com a legislação aplicável.

5.1.1.3 F. Não aplicável

5.1.1.3 G. Sim Bacias de retenção.

5.1.1.3 H. Não aplicável

5.1.1.3 I. Não aplicável

5.1.1.3 J. Não aplicável

5.1.1.3 K.

K. a) Não aplicável

K. b) Não aplicável

5.1.1.3 L. Não aplicável

5.1.1.3 M. Não aplicável

M. i) Coberturas ou revestimentos resistentes ao fogo

Para reservatórios superficiais que contenham líquidos inflamáveis ou líquidos que apresentem risco de contaminação significativa do solo ou de contaminação significativa das 
linhas de água adjacentes, implementar um sistema de contenção secundária (eg. bacias de retenção em reservatórios de parede simples "cup-tanks ", reservatórios de parede 
dupla com controlo da descarga de fundo)

Para novos tanques de parede simples que contenham líquidos com potencial risco de contaminação significativa do solo ou de contaminação significativa das linhas de água 
adjacentes, implementar uma parede de contenção total e impermeável

Para tanques existentes com sistema de contenção, realizar uma análise de risco considerando o grau de risco de derrame para o solo de forma a determinar a necessidade ou o 
tipo de parede de contenção a implementar.

Para solventes de hidrocabonetos clorados (CHC) armazenados em reservatórios de parede simples, aplicar laminados à base de resinas fenólicas e de furano nas paredes de 
betão (e sistemas de contenção).

No caso de reservatórios subterrâneos e "mounded tanks " contendo produtos com potencial risco de contaminação do solo proceder a:

aplicação de parede dupla com sistema de deteção de fugas, ou;

aplicação de parede simples com sistemas de contenção secundária e de deteção de fugas.

Ver Directiva 1999/92 / CE da ATEX.

Avaliar, caso a caso, a necessidade de implementar medidas de proteção contra incêndios que considerem:

Prevenir fissuras por tensão à corrosão (SCC) através de:

alívio de tensões por tratamento térmico após soldagem

realização de inspeções baseadas no risco.

Implementar e manter procedimentos operacionais, eg. por meio de um sistema de gestão, de forma a garantir:

a implementação de sistemas de alarme e/ou de válvulas de fecho automático em instrumentação para controlo de nível ou de pressão 

procedimentos operacionais adequados para prevenir o sobreenchimento durante as operações de enchimento de reservatórios

a existência de escoamento adequado para o lote de enchimento a receber

Instalar um sistema de deteção de fugas em reservatórios que contenham líquidos que representem potencial fonte de contaminação do solo. A aplicabilidade das diferentes 
técnicas depende do tipo de reservatório

Alcançar um "nível de risco negligenciável" da contaminação do solo a partir das tubagens de fundo ou das paredes inferiores dos reservatórios de armazenagem superficiais.

aplicação de métodos de construção adequados

prevenção da entrada da água das chuvas ou águas subterrâneas no reservatório e, se necessário, remoção da água que ficou acumulada;

encaminhamento das águas pluviais para um coletor de drenagem

realização de manutenção preventiva; 

Onde aplicável, adição de inibidores de corrosão ou aplicação de proteção catódica no interior do tanque

Para tanques subterrâneos, aplicar no exterior do tanque:

revestimento resistente à corrosão

galvanização, e ou

um sistema de proteção catódica

Procedimentos operacionais e formação 

Implementar e seguir as medidas de organização adequadas e garantir a formação e instrução de funcionários para a realização das operações na instalação de forma segura e 
responsável

Evitar a corrosão através de: 

seleção de material de construção resistente ao produto armazenado; 

Proteção contra incêndios

Áreas inflamáveis e fontes de ignição

Proteção do solo na envolvente dos reservatórios (contenção) 

Análise de risco para emissões para o solo (na base dos reservatórios) 

Instrumentação e automação para deteção de fugas

Procedimentos operacionais e instrumentação para prevenir sobreenchimento

Fugas devidas a corrosão e/ou erosão 
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MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

BREF EFS (Emissões resultantes do armazenamento)

M. ii)

M. iii)

5.1.1.3 N. Sim Medidas de autoproteção.

5.1.1.3 O. Não aplicável

5.1.2 A. Não aplicável

5.1.2 B. Não aplicável

5.1.2 C. Não aplicável

5.1.2 D. Sim
Plano de formação inclui a os riscos e segurança, bem como são disponibilizadas as respetivas fichas de segurança 

das substâncias utilizadas.

5.1.2 E. Não aplicável

5.1.2 F. Sim Salas dedicadas e de acesso restrito.

5.1.2. G Não aplicável

5.1.2 H. Não aplicável

5.1.2 I. Não aplicável

5.1.2 J. Não aplicável

5.1.2 K. Sim Medidas de autoproteção.

5.1.2 L. Sim Medidas de autoproteção.

Não aplicável

5.1.3 A.

A. i)

A. ii)

A. iii)

5.1.3 B.

5.1.3 C.

5.1.3. Bacias e lagoas

Nas situações normais de operações em que as emissões para o ar sejam significantes, cobrir as bacias e lagoas usando uma das seguintes opções:

cobertura de plástico

cobertura flutuante, ou

cobertura rígida, apenas para pequenas bacias.

De modo a evitar o transbordo por ação das chuvas em situações em que a bacia ou a lagoa não se encontra coberta, garantir um bordo livre suficiente

Nas situações de armazenamento de substâncias em bacias ou lagoas onde exista risco de contaminação do solo, aplicar uma barreira impermeável.

Ministrar formação e treino específico em procedimentos de emergência à(s) pessoa(s) responsável(eis) pelas operações de armazenagem e informar os restantes trabalhadores 
sobre os riscos de armazenagem de substâncias perigosas e precauções necessárias para o armazenamento em segurança de substâncias de perigosidades distintas.

Utilizar armazéns interiores/exteriores cobertos. 

Para quantidades de armazenagem inferiores a 2500 l ou kg de substâncias perigosas, implementar células de armazenamento. 

Isolar a área ou o edifício de armazenamento de substâncias perigosas embaladas de outras áreas de armazenamento, de fontes de ignição e de outros edifícios, dentro ou fora da 
instalação, assegurando uma distância suficiente, se necessário com implementação de paredes corta-fogo.

Separar e/ou segregar substâncias incompatíveis. 

Instalar um bacia estanque que garanta a contenção da totalidade ou parte dos líquidos perigosos nela armazenados.

Instalar um sistema estanque de contenção de agentes extintores nos edifícios e áreas de armazenagem de acordo com o previsto no BREF.

Aplicar um nível de proteção adequado das medidas de prevenção e de combate a incêndios de acordo com o previsto no BREF.

Prevenir a ignição na fonte de acordo com o previsto no BREF

paredes corta-fogo (apenas para tanques menores) e/ou

sistemas de arrefecimento de água.

A necessidade de implementar o equipamento de combate a incêndios e a decisão sobre qual equipamento deve ser aplicado devem ser avaliadas caso a caso, em articulação com 
os bombeiros locais.

No caso das substâncias tóxicas, carcinogénicas ou outras substâncias perigosas, aplicar um sistema de contenção total.

5.1.2. Armazenamento de substâncias perigosas embaladas

Implementar um sistema de gestão de segurança de acordo com o descrito no BREF.

Avaliar os riscos de acidentes e incidentes no local de armazenamento de acordo com os passos descritos no BREF.

Identificar a(s) pessoa(s) responsável(eis) pelas operações de armazenagem.

Prevenção da ignição

Equipamentos de combate a incêndios

Contenção de derrames e de agentes extintores contaminados

Separação e segregação 

Área de armazenagem 

Formação e responsabilidade 

Contenção de agentes extintores contaminados

Gestão da segurança e do risco

Equipamento de combate a incêndios
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MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

BREF EFS (Emissões resultantes do armazenamento)

Não aplicável

5.1.4 A.

5.1.4 B.

5.1.4 C.

5.1.4 D.

D. i)

D. ii)

D. iii)

D. iv)

5.1.4 E.

5.1.4 F.

5.1.4 G.

5.1.4 H.

Não aplicável

5.1.5 A.

5.1.5 B.

5.1.5 C.

C. i)

C. ii)

C. iii)

C. iv)

5.1.5 D.

5.1.5 E.

5.1.5 F.

5.1.5 G.

5.1.5 H.

Não aplicável

5.1.6 A.

5.1.6 B.

5.1.6 C.

C. i)

C. ii)

C. iii)

5.1.6 D.

Para armazenar grandes quantidades de hidrocarbonetos, recorrer ao uso cavernas sempre que a geologia do local seja adequada.

Aplicar um sistema de gestão de segurança para prevenção de acidentes e incidentes.

Aplicar e avalir de forma regular um programa de monitorização que inclua, pelo menos, o seguinte:

avaliação da estabilidade da caverna por monitorização sísmica;

monitorização da corrosão, incluindo avaliação periódica do revestimento;

realização de avaliações regulares de sonar para monitorizar eventuais variações de forma, e em particular se for utilizada salmoura não saturada.

Pequenos vestígios de hidrocarbonetos podem estar presentes na interface salmoura/hidrocarboneto devido ao enchimento e vazamento das cavernas. Nestas situações, separar 
os hidrocarbonetos na unidade de tratamento de salmoura, proceder à sua recolha e eliminação com segurança.

Emissões de incidentes e acidentes (graves)

avaliação da estabilidade da caverna por monitorização sísmica;

procedimentos de acompanhamento da qualidade da água por amostragem e análise regulares

monitorização de corrosão, incluindo avaliação periódica do revestimento.

Para evitar a fuga do produto armazenado da caverna, conceber a caverna de tal forma que, na profundidade a que está situada, a pressão hidrostática das águas subterrâneas que 
rodeiam a caverna seja sempre superior à do produto armazenado.

Para evitar a entrada de águas de infiltração na caverna, para além de um design  adequado, aplicar adicionalmente injeção de cimento

Se a água de infiltração que entra na caverna for bombeada para o exterior, aplicar o tratamento de águas residuais previamente à descarga

Aplicar proteção automática contra o transbordo

Aplicar válvulas de segurança para situações de emergência à superfície

5.1.6. Cavernas escavadas por dissolução de maciços salinos

Para evitar a fuga do produto armazenado da caverna, conceber a caverna de tal forma que, na profundidade a que está situada, a pressão hidrostática das águas subterrâneas que 
rodeiam a caverna seja sempre superior à do produto armazenado.

Para evitar a entrada de águas de infiltração na caverna, para além de um design  adequado, aplicar adicionalmente injeção de cimento

Se a água de infiltração que entra na caverna for bombeada para o exterior, aplicar o tratamento de águas residuais previamente à descarga

Aplicar proteção automática contra o transbordo

5.1.5. Cavernas pressurizadas

Para armazenar grandes quantidades de hidrocarbonetos, recorrer ao uso cavernas sempre que a geologia do local seja adequada.

Aplicar um sistema de gestão de segurança para prevenção de acidentes e incidentes.

Aplicar e avalir de forma regular um programa de monitorização que inclua, pelo menos, o seguinte:

monitorização do padrão de fluxo hidráulico em torno das cavernas por meio de medições de águas subterrâneas, piezómetros e/ou células de pressão, medição da altura de água de 

infiltração

Emissões de incidentes e acidentes (graves)

Emissões de incidentes e acidentes (graves)

Emissões para o ar resultantes do funcionamento normal

Para armazenar grandes quantidades de hidrocarbonetos, recorrer ao uso de cavernas sempre que a geologia do local seja adequada.

Aplicar um sistema de gestão de segurança para prevenção de acidentes e incidentes.

Aplicar e avalir de forma regular um programa de monitorização que inclua, pelo menos, o seguinte:

monitorização do padrão de fluxo hidráulico em torno das cavernas por meio de medições de águas subterrâneas, piezómetros e/ou células de pressão, medição da altura de água de 

infiltração

avaliação da estabilidade da caverna por monitorização sísmica;

procedimentos de acompanhamento da qualidade da água por amostragem e análise regulares

monitorização de corrosão, incluindo avaliação periódica do revestimento.

5.1.4 Cavernas atmosféricas

No caso de cavernas com um leito de água fixo para o armazenamento de hidrocarbonetos líquidos, aplicar equilíbio de vapores.

5 de 9



MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

BREF EFS (Emissões resultantes do armazenamento)

Não aplicável

5.1.7 A.

Não aplicável

5.2.1 A.

5.2.1 B.

5.2.1 C.

5.2.1 D.

5.2.1 E.

5.2.2.1 A.

5.2.2.1 B.

5.2.2.1 C.

C. i)

C. ii)

C. iii)

C. iv)

C. v)

C. vi)

5.2.2.1 D.

D. i)

D. ii)

D. iii)

D. iv)

5.2.2.1 E.

5.2.2.2 A.

5.2.2.3 A.

A. i)

A. ii)

A. iii)

A. iv)

A. v)

aplicação de válvulas de controlo rotativas ou bombas de velocidade variável

utilização de válvulas de diafragma, fole ou de parede dupla nas situações em que estão envolvidas de substâncias tóxicas, carcinogénicas ou outras substâncias perigosas

direcionar as válvulas de escape para o sistema de transferência ou armazenamento ou para um sistema de tratamento de vapores

aplicar manutenção preventiva, e;

onde aplicável, aplicar um revestimento interno ou adicionar inibidores de corrosão.

Para evitar a corrosão externa da tubagem, aplicar um sistema de revestimento de uma, duas ou três camadas dependendo das condições específicas do local (eg.  perto do mar). O 
revestimento não é normalmente aplicado a tubagens de plástico ou de aço inoxidável.

5.2.2.2. Tratamento de vapores

Aplicar o tratamento ou equilíbio de vapores nas emissões significativas da carga e descarga de substâncias voláteis para (ou de) camiões, barcos e navios. A relevância das 
emissões depende da substância e do volume emitido e deve ser avaliada caso a caso.

5.2.2.3. Válvulas

Para as válvulas considerar:

a seleção correta do material de embalagem e construção para aplicação no processo em causa

identificação das válvulas de maior risco, através de monitorização

encaixar flanges cegas em conexões pouco usadas para evitar a abertura acidental

usar tampas ou tampões nas extremidades de condutas abertas em vez de válvulas

garantir que as juntas selecionadas são adequadas ao processo em causa

garantir que a junta está instalada corretamente;

garantir que a junta de flange seja montada e carregada corretamente;

no caso de transferências de substâncias tóxicas, carcinogénicas ou outras substâncias perigosas, implementar juntas de alta integridade.

A corrosão interna pode ser causada pela natureza corrosiva do produto a ser transferido. Para prevenir a corrosão:

selecionar materiais de construção resistentes ao produto;

aplicar métodos de construção adequados;

Procedimentos operacionais e formação 

Gestão da segurança e do risco

Princípio da minimização de emissões no armazenamento em reservatórios

Implementar e seguir as medidas de organização adequadas e garantir a formação e instrução de funcionários para a realização das operações na instalação de forma segura e 
responsável

5.2.2. Considerações sobre técnicas de transferência e manuseamento

5.2.2.1. Tubagem

Para novas situações, aplicar tubagens fechadas acima do solo. Para tubagens subterrâneas existentes, aplicar uma abordagem de manutenção baseada no risco e fiabilidade de 
acordo com o previsto no BREF.

Minimizar o número de flanges, recorrendo a conexões soldadas e tendo em consideração as limitações dos requisitos operacionais para manutenção dos equipamentos ou 
flexibilidade do sistema de transferência.

Para conexões de flanges aparafusadas, considerar:

O armazenamento flutuante não é MTD 

5.2. TRANSFERÊNCIA E MANUSEAMENTO DE LÍQUIDOS E GASES LIQUEFEITOS

5.2.1. Princípios gerais para prevenção e redução de emissões

Implementar uma ferramenta para definir planos de manutenção proativos e desenvolver planos de inspeção baseados na possibilidade de risco, como por exemplo a abordagem 
de manutenção baseada no risco e fiabilidade

Programas de deteção e reparação de fugas

Inspeção e manutenção

Para grandes unidades de armazenamento, e em função dos produtos armazenados, implementar um plano de reparação de deteção e reparação de fugas com especial foco nas 
situações mais suscetíveis de causar emissões

Minimizar as emissões associadas a atividades de armazenamento em reservatórios, transferência e manuseamento que tenham um efeito negativo significativo no ambiente.

Implementar um sistema de gestão de segurança de acordo com o descrito no BREF.

5.1.7. Armazenamento flutuante
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MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

BREF EFS (Emissões resultantes do armazenamento)

5.2.2.4 A.

A. i)

A. ii)

A. iii)

A. iv)

A. v)

A. vi)

A. vii)

A. viii)

A. ix)

A. x)

5.2.2.4 B.

5.2.2.4 C.

5.2.2.4 D.

5.2.2.4 E.

5.2.2.5 A.

5.3.1 A. Sim Sempre que aplicável

5.3.1 B. Não aplicável

5.3.1 C. Não aplicável

C. i)

C. ii)

C. iii)

C. iv)

5.3.1. D Não aplicável

D. i)

D. ii)

D. iii)

5.3.1. E Não aplicável

E. i)

E. ii)

E. iii)

E. iv)

E. v)

5.3.2 A. Sim Sempre que aplicável

5.3.2 B. Sim Conceção, aquisição e instalação

5.3.2 C. Não aplicávelNo caso de armazéns/barracões, aplicar ventilação adequada, sistemas de filtragem e manter as portas fechadas.

Medidas adicionais para reduzir as emissões de poeira do armazenamento aberto, de longo e curto prazo, incluem:

colocar o eixo longitudinal da pilha de material sólido paralelo ao vento predominante;

aplicar plantações de proteção, cercas corta-vento ou posicionar a pilha/monte contra o vento para reduzir a velocidade do vento;

na medida do possível, aplicar apenas uma pilha de material sólido em vez de várias

proceder ao armazenamento com muros de contenção de forma a reduzir a superfície livre e minimizar as emissões difusas de poeiras. Esta redução é maximizada se o muro for colocado a 

montante da pilha de material sólido

instalar as paredes de contenção próximas entre si

5.3.2. Armazenamento Fechado

Aplicar armazenamento fechado usando, eg. silos, bunkers , funis de enchimento e contentores. Nas situações em que o armazenamento em silos não é apropriado, o recurso a um 
armazém/barracão pode ser uma alternativa. Este será o caso em que eg. para além do próprio armazenamento haja necessidade de proceder à mistura do material sólido

No caso dos silos, adotar um design adequado para garantir estabilidade e evitar o seu desmoronamento

No caso de armazenamento aberto a longo prazo, implementar uma das seguintes técnicas ou uma combinação adequada das mesmas:

humedecer a superfície utilizando substâncias com propriedades duradouras de aglutinação de poeiras

cobertura da superfície (eg.  lonas, encerados);

solidificação da superfície;

aplicação de relva sobre a superfície.

Para armazenamento aberto a curto prazo, implementar uma das seguintes técnicas ou uma combinação adequada das mesmas:

humedecer a superfície utilizando substâncias com propriedades duradouras aglutinantes de poeiras

humedecer a superfície com água;

cobertura da superfície (eg.  lonas, encerados).

Para compressores que transferem gases não tóxicos, aplicar vedantes mecânicos lubrificados a gás

Para compressores que transferem gases tóxicos, aplicar vedantes duplos com barreira de líquido ou gás e purgar o lado do processo do vedante de contenção com um gás 
tampão inerte.

Para serviços de alta pressão, aplicar um sistema vedante triplo em série.

5.2.2.5 Conexões para amostragem

Para pontos de amostragem de produtos voláteis, aplicar uma válvula de amostragem de aperto ou válvula de agulha e válvula de bloqueio. Quando as linhas de amostragem 
exigirem purga, aplicar linhas de amostragem em circuito fechado.

5.3. ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS SÓLIDOS

5.3.1. Armazenamento aberto

Aplicar armazenamento fechado utilizando medidas primárias (eg.  silos, bunkers , funis de enchimento e contentores) para eliminar, tanto quanto possível, a influência do vento e 
evitar a formação de poeiras.

No caso de armazenamento aberto, proceder a inspeções visuais de forma regular ou contínua para avaliar a ocorrência de emissões de poeiras e verificar se as medidas 
preventivas se encontram em bom funcionamento

aquando da montagem, proceder ao alinhamento e acoplamento da bomba/compressor de acordo com as recomendações dos produtores

Instalação e manutenção de bombas e compressores

nivelar corretamente as peças rotativas;

acionar corretament as bombas e compressores antes do seu funcionamento

operar a bomba e compressor dentro do nível de desempenho recomendado pelos produtores

o valor do NPSH (net positive suction head ) disponível deve sempre exceder o valor requerido pelo fabricante da bomba ou compressor;

aplicar controlo e manutenção regulares de equipamentos rotativos e sistemas de vedação, combinados com um programa de reparação ou substituição.

Selecionar corretamente os tipos de bomba e selagem aplicáveis ao processo, e preferencialmente bombas tecnologicamente concebidas para serem  estanques (vide BREF).

Sistemas de vedação em compressores

Sistema de vedação em bombas

5.2.2.4. Bombas e Compressores

O projeto, instalação e operação de bombas ou do compressores influenciam consideravelmente o potencial de vida e a fiabilidade do sistema vedante, devendo ser considerados 
os seguintes fatores:

fixação adequada da bomba ou unidade de compressão à sua placa de base ou estrutura;

aplicação de tensões de ligação entre tubagens de acordo com as especificações dos produtores;

design adequado das tubagens de sucção para minimizar variações hidráulicas;

alinhamento do eixo e da cápsula de acordo com as recomendações dos produtores
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MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

BREF EFS (Emissões resultantes do armazenamento)

5.3.2 D. Não aplicável

5.3.2 E. Não aplicável

Não aplicável

5.3.3 A.

5.3.4 A. Não aplicável

5.4.1 A. Sim

5.4.1 B. Sim Gestão de expedição.

5.4.1 C. Não aplicável

5.4.1 D. Sim
Circuitos rodoviários internos identificados, pavimentados e devidamente sinalizados com indicadores de baixa 

velocidade de circulação. 

5.4.1 E. Sim
Circuitos rodoviários internos identificados, pavimentados e devidamente sinalizados com indicadores de baixa 

velocidade de circulação. 

5.4.1 F. Sim No âmbito do plano de manutenção, plano de higienização e limpeza.

5.4.1 G. Sim

5.4.1 H. Não aplicável

5.4.1 I. Não aplicável

I. i)

I. ii)

I. iii)

I. iv)

5.4.1 J. Não aplicável

J. i)

J. ii)

J. iii)

5.4.2 A. Não aplicável

5.4.2 B.

B. i)

B. ii)

B. iii)

B. iv)

5.4.2 C. Não aplicável

Transportadores e calhas de transferência

tubos de enchimento de altura ajustável, e

tubos em cascata de altura ajustável.

5.4.2. Considerações sobre técnicas de transferência

Para aplicar uma garra mecânica, deve ser seguido o diagrama de decisão previsto no BREF e manter a garra sobre o funil durante um período de tempo suficiente após a descarga 
do material.

No caso de garras mecânicas novas, selecionar equipamentos com as seguintes propriedades:

forma geométrica e capacidade de carga ótima;

o volume da garra deve ser sempre maior do que o volume que é dado pela curvatura da garra

a superfície deve ser lisa para evitar a aderência do material, e

Garra mecânica

a garra deve ter boa capacidade de contenção durante toda a operação

Para todos os tipos de substâncias, projetar o transportador para as calhas de transferência de forma a que o derrame seja reduzido ao mínimo (vide  mais detalhes no BREF).

Manter limpos os pneus dos veículos. A frequência de limpeza e tipo de unidade de limpeza a adotar deve ser decidida caso a caso.

Para cargas/descargas mais suscetíveis ao vento, e no caso de produtos molháveis, humedecer o produto.

Para atividades de carga/descarga, minimizar a velocidade de descida e a altura de queda livre do produto. A redução da velocidade de descida pode ser conseguida através das 
seguintes técnicas:

instalar defletores dentro dos tubos de enchimento

aplicar uma cabeça de carga na extremidade da tubagem ou tubo para regular a velocidade de saída

aplicar uma cascata (por exemplo, tubo em cascata ou funil de carga/descarga)

aplicar um ângulo de inclinação mínimo através de eg.  calhas

Para minimizar a altura de queda livre do produto, a saída do sistema de descarga deve ser orientado para o fundo do espaço de carga ou para o topo do material já empilhado. 
Técnicas de carga para o efeito incluem:

tubagens de enchimento de altura ajustável

Aplicar sistemas de redução de poeiras e garantir níveis de emissão previstos no BREF, dependendo da natureza/tipo de substância armazenada. O tipo de técnica de redução deve 
ser determinado com base numa análise caso a caso.

No caso dos silos que contenham sólidos orgânicos, os mesmos devem ser resistentes à explosão e equipados com uma válvula de fecho rápido para evitar que a entrada de 
oxigénio no silo

Evitar a dispersão de poeiras devido a atividades de carga e descarga ao ar livre, agendando a transferência, tanto quanto possível, para períodos em que a velocidade do vento é 
baixa. 

Garantir distâncias de transporte o mais curtas possível e recorrer, sempre que possível, a medidas de transporte em contínuo.

Ao utilizar uma pá mecânica, reduzir a altura de queda e selecionar a melhor posição durante a descarga para um camião

Ajustar a velocidade dos veículos que circulam na instalação pde forma a evitar ou minimizar a formação de poeiras

No caso de vias utilizadas somente por camiões e carros, implementar superfícies duras nas estradas, eg. betão ou asfalto, de forma a que possam ser facilmente limpas e evitar a 
formação de poeiras pelos veículos.

Proceder à limpeza das estradas dotadas de superfícies duras.

5.3.3. Armazenamento de sólidos perigosos embalados

Detalhes de MTD relativas ao armazenamento de sólidos perigosos embalados na Secção 5.1.2. do BREF

5.3.4. Prevenção de incidentes e acidentes (graves)

Para prevenir incidentes e acidentes, aplicar um sistema de gestão de segurança de acordo com o descrito no BREF.

Gestão da segurança e do risco

5.4. TRANSFERÊNCIA E MANUSEAMENTO DE MATERIAIS SÓLIDOS

5.4.1. Abordagens genéricas para minimização de poeiras com origem nos processos de transferência e manuseamento
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MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

BREF EFS (Emissões resultantes do armazenamento)

5.4.2 D. Não aplicável

D. i)

D. ii)

D. iii)

5.4.2 E. Não aplicável

E. i)

E. i) a)

E. i) b)

E. i) c)

E. i) d)

E. i) e)

E. i) f)

E. ii)

E. ii) a)

E. ii) b)

E. ii) c)

5.4.2 F. Sim Sempre que aplicável

5.4.2 G. Sim Sempre que aplicável

5.4.2 H. Sim
Filtros de mangas associados às chaminés de exaustão das células de armazenamento de matérias-primas e produto 

acabado (FF4 e FF6)

5.4.2 I. Não aplicável

I. i)

I. ii)

I. iii)

Transportador aerobelt

uma boa conceção do transportador, incluindo folgas e espaço entre folgas;

pulverização de água e pulverização a jato nos pontos de transferência e/ou;

limpeza da correia/tapete.

Para produtos altamente sensíveis à deriva (S1 e S2) e moderadamente sensíveis à deriva, não molháveis (S3), considerar para situações novas:

Aplicação de transportadores fechados, ou sistemas onde a própria correia ou uma segunda correia bloqueia o material, tais como:

Transportadores pneumáticos;

Transportadores de corrente;

Transportadores de parafuso

Transportador de correia de tubo;

uma tolerância de instalação precisa; e

uma correia com baixa resistência ao rolamento.

Transportador de baixa fricção

Transportador com diabolos.

O tipo de transportador depende da substância a ser transportada e do local, deve ser decidido com base numa análise caso a caso.

Para os transportadores convencionais existentes, o transporte de produtos altamente sensíveis à deriva (S1 e S2) e produtos moderadamente sensíveis à deriva, não molháveis 
(S3), aplicar um sistema de encapsulamento. 

Ao aplicar um sistema de extração, filtrar o fluxo de ar de saída

Para reduzir o consumo de energia para correias transportadoras, aplicar:

Para os produtos não ou ligeiramente sensíveis à deriva (S5) e moderadamente sensíveis à deriva e molháveis (S4), aplicar uma correia transportadora aberta e adicionalmente, 
dependendo das circunstâncias locais, aplicar uma das seguintes técnicas ou uma combinação adequada das mesmas:

proteção lateral contra o vento;

Transportador de correia de laço;

Transportador de dupla correia.

Ou aplicar correias transportadoras fechadas, sem polias de suporte, tais como:
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Autorização de captação de água 
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Processo n.º: 450.10.02.02.008679.2017.RH4A

Utilização n.º: CP019958.2018.RH4A

Início: 2018/12/12

Comunicação Prévia - Início de Utilização dos Recursos Hídricos

Identificação

Código APA APA00019853

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 502117940

Nome/Denominação Social* Sorgal - Sociedade de Óleos e Rações, S.A.

Idioma Português

Morada* EN 109 - Lugar da Pardala

Localidade* SÃO JOÃO OVR

Código Postal 3880-728

Concelho* Ovar

Telefones 256581100

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação AC1

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Poço

Prédio/Parcela Sorgal - Sociedade de Óleos e Rações - Unidade de Ovar

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Baixo Vouga / Ovar / São João

Longitude -8.618360

Latitude 40.887443

Região Hidrográfica Vouga, Mondego e Lis

Bacia Hidrográfica Vouga

Sub-Bacia Hidrográfica PT04VOU0514 :: Ria Aveiro-WB5

Tipo de massa de água

Massa de água

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

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Método Escavação

Profundidade (m) 9.0

Diâmetro máximo (mm) 5000.0
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Profundidade do sistema de extração (m) 8.0

Tipo Betão

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 10.0

Mês de maior consumo agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

3000

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria Fabrico de rações para animais de criação, animais de companhia, aquacultura

CAE Principal 10912 : Fabricação de alimentos para animais de criação (exceto para aquicultura)

Condições Gerais

1ª A captação será exclusivamente utilizada para a(s) finalidade(s) e no local supra indicados, fim que não pode ser alterado sem
prévia autorização da entidade licenciadora.

2ª Qualquer alteração das condições de exploração da captação deverá ser comunicada à entidade licenciadora.

3ª A captação que deixe de ter a função para que foi inicialmente constituída deve ser desativada no prazo de 15 dias após a cessação
da sua exploração e selada de acordo com os procedimentos que este Serviço venha a indicar, tal como é referido no artigo 46º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. A cessação bem como a interrupção prolongada da exploração de águas subterrâneas,
deverá igualmente ser comunicada a este Serviço.

4ª A extração de água só pode ter início após a aprovação do relatório e envio de informação atualizada da caracterização da
captação.

Outras Condições

1ª Com base nos elementos apresentados, os dados referidos no Anexo para pesquisa de águas subterrâneas e por não haver
conhecimento de reclamações, propõe-se o deferimento.

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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