PROCESSO N.º PL20161
PL20161026000927
INSTALAÇÃO AVÍCOLA DA QUINTA DO PICHELEIRO

ELEMENTOS ADICIONAIS

Elaborado por:
LUSICRESCE – PRODUÇÃO AVÍCOLA, LDA
DA.
Março de 2019

Introdução
Com a elaboração do presente documento, a Lusicresce, anterior Hiperfrango,, pretende dar resposta ao
pedido de elementos adicionais efetuados por parte da Agência Portuguesa do Ambiente, relativo ao
conteúdo do pedido de Licenciamento Único de Ambiente da unidade industrial.
O conteúdo do presente documento pretende dar resposta a todos os pontos solicitados no âmbito do
Processo de Licenciamento PL201
PL20161026000927.
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Módulo II – Memória Descritiva
1. Confirmação do Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) / Número de Identificação Fiscal
(NIF) apresentado no formulário LUA, uma vez que o nome que consta no Sistema de Informação de
Classificação Portuguesa de Atividades Económicas (www.sicae.pt), não corresponde ao nome do
requerente, submetido neste processo.
Solicita-se
se igualmente a confirmaçã
confirmação
o do nome do operador a constar no TUA, devendo este
corresponder ao que se encontra no Sicae, devendo assim avaliar a eventualidade necessidade de
regularizar a informação no SILiAmb ou no Sicae;
No período de tempo que decorreu entre a submissão do proce
processo
sso até à presente data, ocorreu o
averbamento da empresa de Hiperfrango – Produção Avícola, Lda para Lusicresce – Produção Avícola,
Lda. Neste caso, apenas foi alterado o nome da empresa, mantendo
mantendo-se
se todos os restantes dados,
incluindo o NIF. No anexo 1, apresenta-se cópia da certidão permanente da empresa na qual se
comprova o averbamento da empresa. Será criado um pedido de averbamento do processo no Siliamb.
2. Apresentação da informação relativa à descrição das instalações das atividades desenvolvidas,
nomeadamente
meadamente os pontos 15, 17, 18 e 21 da Portaria n.º 398/2015, de 5 de novembro
novembro;
a. Descrição detalhada da instalação, da natureza e da extensão das atividades a desenvolver no
estabelecimento, com indicação dos balanços de entradas/consumos e saídas/emissões,
saídas/
e das
operações de gestão de resíduos realizados, quando aplicável
aplicável:
Pretende-se
se construir uma instalação avícola para postura de ovos, com capacidade para alojar 59
59.900
aves. A instalação será composta por dois grupos de 5 pavilhões avícolas inte
interligados entre si, um
armazém para armazenar matérias
matérias-primas,
primas, um reservatório de água, um posto de transformação e um
gerador de energia elétrica que apenas entrará um funcionamento em caso de falha da rede pública de
abastecimento de energia elétrica, de forma a assegurar o correto funcionamento da instalação.
Das 59.900 aves, 53.900
900 serão fêmeas (galinha poedeira ou reprodutora), e 66.000
000 serão machos (galo
reprodutor), e espera-se
se uma produção anual de cerca de 88.624.000
00 ovos, que terão como destino o
centro
tro de incubação do Grupo. Para o processo avícola,, serão necessárias cerca de 120 toneladas de
casca de arroz, para compor as camas das aves e cerca de 33.600
600 toneladas de ração para alimentação
3

das aves.. É também expectável um consumo médio anual de 88.000 m de água e 35.000
35
kWh de energia
elétrica.
Do decorrer do processo produtivo ir
irá ocorrer a produção de cadáveres de aves (cerca de 12 ton/ano),
que diariamente serão recolhidos do interior dos pavilhões avícolas e depositados em arcas
congeladoras localizadas
izadas no corredor técnico que une os 5 pavilhões, onde ficarão armazenados até à
sua recolha e encaminhamento para destino final autorizado (Q34).
O estrume produzido pelas
as aves irá permanecer no interior das zonas de postura até ao fim do ciclo de
produção,, após o qual será recolhido diretamente do interior dos pavilhões para os veículos que o
transportarão para destino final adequado (Q34). É esperada uma produção de cerca de 899 toneladas
de estrume avícola por ano. Importa referir, que dadas as características
rísticas do processo produtivo, a
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remoção do estrume irá ocorrer apenas uma vez por ano, já que o ciclo de produção apresenta uma
duração média de 44 a 48 semanas.
Após a remoção do estrume, irá proceder
proceder-se
se à lavagem do interior dos pavilhões avícolas e dos
do
3

equipamentos, o que irá resultar na produção de cerca de 20 m /ano de efluente pecuário. O mesmo
será encaminhado, através de uma rede de drenagem de águas residuais, para fossas totalmente
estanques, onde ficará armazenado até à sua recolha e encaminham
encaminhamento
ento para destino final adequado,
efetuado por operadores de gestão de resíduos devidamente licenciados (Q34).
Os resíduos,, nomeadamente, cartão e embalagens de plástico, serão armazenados no parque de
resíduos, e posteriormente encaminhados para operadore
operadoress de gestão de resíduos devidamente
licenciados.
No anexo 2 apresentam-se
se os quadros do formulário LUA devidamente preenchidos com as informações
referidas anteriormente.
b. Explicitação do cálculo da(s) capacidade(s) instalada(s)
instalada(s):
2

Para cálculo da capacidade instalada na Quinta do Picheleiro foi considerado o valor de 4,3 aves/m , por
forma a garantir as condições adequadas ao bem
bem-estar animal.
c. Lista e especificação dos processos tecnológicos/operações unitárias envolvidos
envolvidos:
Cada pavilhão avícola da Quinta do Picheleiro irá apresentar um sistema de ventilação, composto por 4
ventiladores de teto e respetivas entradas de ar, bem como 8 ventiladores de grande caudal no topo do
pavilhão para as ventilações de túnel. Será também iincluído
ncluído um sistema de arrefecimento por favos
evaporativos, denominado de pad colling,, e as respetivas entradas de ar (janelas de túnel).
Para assegurar a alimentação das aves, serão implementados 2 silos de armazenamento de ração, por
cada complexo de 5 pavilhões,
avilhões, que irão abastecer os 10 silos de armazenamento da ração diária (1 silo
por pavilhão). Cada pavilhão será composto por um sistema de alimentação com 3 circuitos de ração
com pratos de alimentação, 2 linhas de bebedouros com copos e 1 contador de água, por forma a
controlar os consumos de água por abeberamento.
Será instalado um sistema de recolha automática de ovos em cada corredor técnico que une os 5
pavilhões avícolas, composto por passadeiras e uma empacotadora automática dos ovos.
O sistema dee iluminação será composto por luminárias distribuídas de forma uniforme no pavilhão e
terá regulações do fluxo de iluminação.
d. Diagrama

descritivo/fluxograma

da(s)

atividade(s)

desenvolvida(s)

indicando

as

entradas/consumos e saídas/emissões
saídas/emissões:
Em seguida, apresenta-se
se o fluxograma que representa o processo produtivo a desenvolver na
instalação avícola da Quinta do Picheleiro.
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Figura 1. Fluxograma de produção

e. Apresentação das medidas a adotar aquando da cessação da atividade, de mo
modo a evitar a
existência de passivo ambiental
ambiental:
Prevê-se
se que a instalação avícola da Quinta do Picheleiro apresente um período de vida útil médio de 50
anos. Como tal, e dada a distância temporal, não são apresentadas medidas de minimização para a fase
de desativação. Contudo, durante a fase de exploração, serão aplicadas medidas de prevenção de
impactes ambientais, que irão permitir minimizar os impactes aquando da des
desactivação
activação da exploração.
Apesar das medidas de prevenção que acompanham a fase de exploração, quando for prevista a
desativação da instalação,, será apresentado um plano de desativação pormenorizado, que contemplará
aspetos como as ações de desmantelamento, o destino dado aos elementos retirados e um plano de
recuperação final de todas as áreas afetadas.
3. Reenvio do quadro Q03 do formulário LUA, incluindo todos os principais produtos consumidos,
nomeadamente os desinfetantes;
O Quadro Q03 foi preenchido e encontra
encontra-se no Anexo 2,, correspondente ao Formulário LUA.
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4. Apresentação do ponto de situação face ao parecer desfavorável do Pedido de Informação Prévia
(PIP), emitido pela Câmara Municipal de Leiria;
Atualmente, o processo contínua em anál
análise
ise na Câmara Municipal de Leiria. No anexo 3 apresenta-se
apresenta
parecer emitido pela Câmara Municipal de Leiria, no qual é aprovado o projeto de arquitetura.
Aguardamos a emissão da licença de construção, sendo que as condições exigidas pelo Município
impostas no referido ofício já se encontram cumpridas.
Módulo IV – Recursos Hídricos
5. Apresentação da declaração da entidade gestora do sistema público comprovando a impossibilidade
de ligação à rede pública de abastecimento e de descarga das águas residuais;
A respetiva declaração
eclaração é apresentada no Anexo 4. Por lapso, a referida declaração foi solicitada em
nome de outra empresa do Grupo Lusiaves (Multilafões). Contudo, e apesar de ter sido emitida em
nome da Multilafões, faz referência à Quinta do Picheleiro.
6. Apresentação
ntação dos quadros Q21 e Q23 do formulário LUA preenchidos;
Os respetivos Quadros foram preenchidos e encontram
encontram-se no Anexo 2,, correspondente ao Formulário
LUA.
A declaração de receção de efluentes domésticos na ETAR Mu
Municipal
nicipal é apresentada no Anexo 4 e a
autorização para descarga dos efluentes na ETAR da M.Ondas é apresentada no anexo 5, sendo que a
Quinta do Picheleiro já está mencionada no titulo, como sendo uma das instalações avícolas que pode
enviar efluente para tratamento na ETAR da unidade da Marin
Marinha das Ondas.
Módulo VI – Resíduoss Produzidos
7. Identificação dos operadores que efetuam a recolha e tratamento dos diferentes tipos de resíduos
produzidos na instalação, com os respetivos comprovativos/declarações;
Os resíduos produzidos na instalação serão armazenados nos parques de armazenamento temporário
de resíduos, onde permanecem até que seja feita a sua recolha e o encaminhamento para operadores
de gestão de resíduos devidamente licenciados, sendo sempre acom
acompanhados
panhados pela devida guia de
acompanhamento de resíduos, regulada pela Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril.
No quadro seguinte, apresenta
apresenta-se
se a listagem dos resíduos que serão produzidos na instalação avícola e
os respetivos destinos.
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Quadro 1. Resíduos Gerados na Instalação e respectivas Operações de Gestão

Código

Código
LER (1)

RP1

15 01 10*

RP2

20 01 21*

RN1

15 01 01

RN2

15 01 03

RN3

15 01 06

RN4

20 01 39

Plásticos

RN5

20 01 40

Metais

RN6

20 03 01

Resíduos sólidos
urbanos

Origem

Operação

Mistura de
embalagens

Lavagem e desinfeção
das zonas de engorda

R13

Lâmpadas
Usadas

Iluminação das zonas
de engorda

R13

Embalagens de
Papel
Embalagens de
madeira
(paletes)
Mistura de
embalagens de
medicamentos

Receção de matériasprimas

R12

Receção de matériaprima
Prevenção
higiosanitária

Descrição

Receção de matériaprima
Receção de matériaprima
Instalações sociais

Responsável pela
Operação

Responsável pelo
Transporte
Resicorreia – Gestão
e Serviços de
Ambiente, Lda.
Resicorreia – Gestão
e Serviços de
Ambiente, Lda.
Acácio Gomes
Miguel & Filhos

Resicorreia –
Gestão e Serviços
de Ambiente, Lda.
Resicorreia –
Gestão e Serviços
de Ambiente, Lda.
Acácio Gomes
Miguel & Filhos

R13

Acácio Gomes
Miguel & Filhos

Acácio Gomes
Miguel & Filhos

D15

Hiperfrango

Inogen/Valormed

Acácio Gomes
Miguel & Filhos
Acácio Gomes
Miguel & Filhos

Acácio Gomes
Miguel & Filhos
Acácio Gomes
Miguel & Filhos

C.M.Leiria

C.M.Leiria

R12
R12
D1

No anexo 6 apresentam-se
se as licenças relativas às empresas responsáveis por efectuar a recolha e
tratamento dos resíduos.
8. Relativamente às embalagens de medicamentos veterinários e vacinas administradas às aves (a
constar do Quadro 32), alerta
alerta-se
se para a existência do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de
embalagens de Medicamentos (SIGREM) atualmente gerido pela Valormed, pelo que estes resíduos
não perigosos terão de ser encaminhados para o SIGREM. Face ao exposto, solicita
solicita-se indicação:
a. Se a instalação aderiu ao SIGREM. Em caso afirmativo, solicita
solicita-se
se o envio de cópia de
documentação comprovativa da adesão ao SIGREM, ou;
Não aplicável.
b. Encaminha as embalagens de medicamentos veterinários e vacinas para uma entidade terceira
licenciada no âmbito do SIGREM. Em caso afirmativo, solicita
solicita-se
se identificação da referida entidade
entida
apresentando documentação comprovativa da sua adesão ao SIGREM.
A instalação avícola da Quinta do Picheleiro irá encaminhar as embalagens de medicamentos
veterinários para a Inogen, Inovaçõ
Inovações e Soluções Veterinárias, Lda (fornecedor dos referidos
medicamentos),, uma entidade terceira devidamente licenciada no âmbito do SIGREM, conforme
declaração
eclaração apresentada no Anexo 7.
Módulo VII – Efluentes pecuários (EP) e subprodutos de origem animal (SPA) produzidos
9. Apresentação do comprovativo
mprovativo da entidade recetora dos cadáveres atestando essa disponibilidade;
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A entidade
ntidade recetora dos cadáveres será a Comave do Zêzere – Indústria e Comércio
Com
de Aves, S.A.,
conforme declaração
eclaração apresentada no Anexo 8.
Módulo XII – Licenciamento Ambiental ((LA)
10. Em cumprimento do disposto no Artigo 42.º do Decreto
Decreto-Lei
Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto (Diploma
REI), solicita-se
se o envio de relatório de avaliação da necessidade do Relatório Base, elaborado de
acordo com a abordagem da Nota Interpretativa n.º 5/2014, de 17 de julho (ponto 1 (1.1 a 1.4),
disponível para consulta no site da APA, I.P. em www.apambiente.pt > Instrumentos > 3
Licenciamento Ambiental (PCIP) >Notas Interpretativas > Nota Interpretativa n.º 5/2014 – Relatório
Base;
No anexo 9 apresenta-se o R
Relatório de Avaliação Preliminar elaborado para a exploração avícola. No
decorrer da elaboração do referido relat
relatório, verificou-se que, dada a inexistência de substâncias
substância
perigosas relevantes que possam contaminar o
oss solos e as águas subterrâneas, não será
ser necessária a
elaboração de Relatório Base.
11. Atendo a Decisão de Execução (2017/302) da Comissão, de 15 de fevereiro de 2017, que estabelece as
conclusões sobre as Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) para a criação intensiva de aves de capoeira
ou de suínos,
s, nos termos da Diretiva 2010/75/EU do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às
emissões industriais, solicita
solicita-se
se o envio da análise das MTD implementadas, nomeadamente as MTD
previstas no atual BREF em vigor, atendendo que as mesmas deverão ser imple
implementadas;
mentadas;
O ficheiro relativo às MTD
D é apresentado no Anexo 10.
12. Deverá também ser apresentada a avaliação sistematizada e detalhada do ponto de situação da
instalação face à implementação das MTD constante nos Documentos de Referência de aplicação
transversal que possam também ser aplicáveis à instalação, dadas as futuras alterações,
designadamente:
a. Reference Document on Best Available Techiques on Emissions from Storage – BREF EFS, Comissão
Europeia (2006);
b. Reference Document on Best Available Tech
Techinques for energy Efficiency – BREF Ene, Comissão
Europeia (2009). Para o efeito deve ser preenchido o documento disponibilizado em
http://www.apambiente.pt/ ((Instrumentos > Licenciamento Ambiental (PCIP) > Documentos de
Referência
ência sobre MTD (BREF) > Siste
Sistematização das MTD).
O ficheiro relativo às MTD é apresentado no Anexo 10.
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ANEXO 1

11/03/2019

Portal da Empresa

Acesso à Certidão Permanente

Certidão Permanente de Registos
Voltar

Sair

Certidão Permanente
Código de acesso: 3534-8218-1289
A entrega deste código a qualquer entidade pública ou privada dispensa a apresentação
de uma certidão em papel.(artº 75º, nº5 do Código do Registo Comercial)
Matrícula
NIPC: 509578667
Firma: LUSICRESCE - PRODUÇÃO AVÍCOLA, LDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE POR QUOTAS
Sede: Zona Industrial da Zicofa 4 Cova das Faias Leiria
Distrito: Leiria Concelho: Leiria Freguesia: Marrazes e Barosa
2415 314 Leiria
Objecto: Avicultura
Capital: 5.000,00 Euros
CAE Principal: 01470-R3
Data do Encerramento do Exercício: 31 Dezembro
Forma de Obrigar: a) Pela assinatura de um único gerente; e b) Pela assinatura dos
mandatários sociais no âmbito do respetivo mandato
Prazo de duração dos(s) Mandato(s): Menção não aplicável à presente entidade
Órgãos Sociais/Liquidatário/Administrador ou Gestor Judicial:
GERÊNCIA:
Nome: AVELINO DA MOTA FRANCISCO GASPAR
NIF/NIPC: 140181172
Cargo: Gerente
Nome: SUSANA PAULA PEREIRA FRANCISCO GASPAR
NIF/NIPC: 177771640
Cargo: Gerente
Nome: PEDRO ALEXANDRE GASPAR FERREIRA
NIF/NIPC: 214947939
Cargo: Gerente

Conservatória onde se encontram depositados os documentos: Conservatória do Registo
Comercial de Leiria
Os elementos constantes da matrícula não dispensam a consulta das inscrições e respectivos
averbamentos e anotações porquanto são estes que definem a situação jurídica da entidade.
Inscrições - Averbamentos - Anotações
Insc.1

AP. 15/20101011 19:22:15 UTC - CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE,
DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ÓRGÃO(S) SOCIAL(AIS)
FIRMA: HIPERFRANGO - PRODUÇÃO AVÍCOLA, LDA
NIPC: 509578667
NATUREZA JURÍDICA: SOCIEDADE POR QUOTAS
SEDE: Zona Industrial da Zicofa 4 Cova das Faias Leiria
Distrito: Leiria Concelho: Leiria Freguesia: Marrazes
2415 - 314 Leiria
OBJECTO: Avicultura
CAPITAL : 5.000,00 Euros
Data de Encerramento do Exercício : 31 Dezembro
SÓCIOS E QUOTAS:
QUOTA : 4.900,00 Euros
TITULAR: LUSIAVES - SGPS S.A.
NIF/NIPC: 507438884
Residência/Sede: Rua da Fonte, lugar de Marinha das Ondas
3090 - 485 Marinha das Ondas
QUOTA : 100,00 Euros
TITULAR: HIPERFRANGO - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES E AVES S.A.
NIF/NIPC: 504291424
Residência/Sede: Rua Cidade de Lisboa, nº 9, Zona Industrial de Frielas
2660 - 024 Frielas
FORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCIAIS:
Forma de obrigar: a) com a intervenção do gerente Avelino da Mota Gaspar Francisco;
b) com a intervenção de quaisquer dois gerentes; c) com a intervenção de
mandatários sociais no âmbito do respectivo mandato.
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ORGÃO(S) DESIGNADO(S):
GERÊNCIA:
Nome/Firma: AVELINO DA MOTA GASPAR FRANCISCO
NIF/NIPC: 140181172
Residência/Sede: Praceta Fernando Pessoa, Lote 12, Marrazes, Leiria
2415 - 695 Leiria
Nome/Firma: PEDRO ALEXANDRE GASPAR FERREIRA
NIF/NIPC: 214947939
Residência/Sede: Urb Jardim das Oliveiras, Lt 26, r/c Dtº
3100 - 573 Pombal
Nome/Firma: JOEL DA SILVA
NIF/NIPC: 200985795
Residência/Sede: Rua da Lameira, nº 2, Picotos, Carnide
3105 - 041 Carnide
Data da deliberação: 2010-10-01
CONSERVATÓRIA DA SEDE:
Distrito: Leiria
Concelho: Leiria
Conservatoria: CRC de Leiria
Conservatória do Registo Comercial de Cascais
O(A) Conservador(a) Auxiliar, Maria Luisa Nunes de Sousa
An. 1 - 20101012 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial de Cascais
O(A) Conservador(a) Auxiliar, Maria Luisa Nunes de Sousa
Av.1

OF. 20131105 - ACTUALIZADO
Distrito: Leiria Concelho: Leiria Freguesia: Marrazes e Barosa
Conservatória do Registo Comercial de Leiria
O(A) Ajudante, Helena Maria dos Santos Mota
An. 1 - 20131106 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial de Leiria
O(A) Ajudante, Helena Maria dos Santos Mota

Av.2

AP. 156/20140526 21:56:38 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE
MEMBRO(S) DO(S) ORGÃO(S) SOCIAL(AIS) (ONLINE)
GERÊNCIA:
Nome/Firma: AVELINO DA MOTA GASPAR FRANCISCO
NIF/NIPC: 140181172
Causa: renúncia
Data: 2014.05.14
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Dario Filipe D Ferreira
An. 1 - 20140527 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Dario Filipe D Ferreira

Av.3

AP. 12/20141016 12:57:08 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE
MEMBRO(S) DO(S) ORGÃO(S) SOCIAL(AIS) (ONLINE)
GERÊNCIA:
Nome/Firma: PEDRO ALEXANDRE GASPAR FERREIRA
NIF/NIPC: 214947939
Cargo: Gerente
Causa: Renúncia
Data: 30 de Setembro de 2014
Nome/Firma: JOEL DA SILVA
NIF/NIPC: 200985795
Cargo: Gerente
Causa: Renúncia
Data: 30 de Setembro de 2014
Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia
O(A) Ajudante, Elsa Teixeira Soares
An. 1 - 20141016 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia
O(A) Ajudante, Elsa Teixeira Soares

Insc.2

AP. 21/20140515 17:10:54 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE
ORGÃO(S) SOCIAL(AIS) (ONLINE)
ORGÃO(S) DESIGNADO(S):
GERÊNCIA:
Nome/Firma: HUGO FILIPE CRAVO GASPAR
NIF/NIPC: 231832400
Cargo: gerente
Residência/Sede: Outeiro da Ranha IC2, s/n, Vermoil
3105 - 308 Pombal
Nome/Firma: PAULO ALEXANDRE FRANCISCO GASPAR
NIF/NIPC: 211279897
Cargo: gerente
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Residência/Sede: Zona Industrial da Zicofa, Lote 4
2415 - 314 Leiria
Data da deliberação: 14 de Maio de 2014
Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia
O(A) Ajudante, Elsa Teixeira Soares
An. 1 - 20140516 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia
O(A) Ajudante, Elsa Teixeira Soares
Av.1

AP. 33/20170404 20:49:19 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE
MEMBRO(S) DO(S) ORGÃO(S) SOCIAL(AIS) (ONLINE)
GERÊNCIA:
Nome/Firma: PAULO ALEXANDRE FRANCISCO GASPAR
NIF/NIPC: 211279897
Cargo: Gerente
Residência/Sede: Praceta Fernando Pessoa, lt 12, Marrazes
2415 - 691 Leiria
Causa: Renúncia
Data: 20 de março de 2017
Nome/Firma: HUGO FILIPE CRAVO GASPAR
NIF/NIPC: 231832400
Cargo: Gerente
Residência/Sede: Outeiro da Ranha, IC2, s/n
3105 - 408 Vermoil
Causa: Renúncia
Data: 20 de março de 2017
Conservatória do Registo Comercial/Automóvel Braga
O(A) Conservador(a), Maria Manuela Magalhães da Silva Neto
An. 1 - 20170405 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial/Automóvel Braga
O(A) Conservador(a), Maria Manuela Magalhães da Silva Neto

Insc.3

AP. 24/20141029 22:53:59 UTC - ALTERAÇÕES AO CONTRATO DE
SOCIEDADE(ONLINE)
FORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCIAIS:
Forma de obrigar: a) Pela assinatura de um único gerente; e b) Pela assinatura dos
mandatários sociais no âmbito do respetivo mandato
Artigo(s) alterado(s): 10º
Conservatória do Registo Comercial de Sintra
O(A) Ajudante, Maria Isabel Sequeira Santos Oliveira
An. 1 - 20141030 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial de Sintra
O(A) Ajudante, Maria Isabel Sequeira Santos Oliveira

Insc.4

AP. 34/20170404 20:49:19 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE
ORGÃO(S) SOCIAL(AIS) (ONLINE)
ORGÃO(S) DESIGNADO(S):
GERÊNCIA:
Nome/Firma: AVELINO DA MOTA FRANCISCO GASPAR
NIF/NIPC: 140181172
Cargo: Gerente
Residência/Sede: Zona Industrial da Zicofa, lote 4
2415 - 314 Leiria
Nome/Firma: SUSANA PAULA PEREIRA FRANCISCO GASPAR
NIF/NIPC: 177771640
Cargo: Gerente
Residência/Sede: Zona Industrial da Zicofa, lote 4
2415 - 314 Leiria
Nome/Firma: PEDRO ALEXANDRE GASPAR FERREIRA
NIF/NIPC: 214947939
Cargo: Gerente
Residência/Sede: Zona Industrial da Zicofa, lote 4
2415 - 314 Leiria
Data da deliberação: 20 de março de 2017
Conservatória do Registo Comercial/Automóvel Braga
O(A) Conservador(a), Maria Manuela Magalhães da Silva Neto
An. 1 - 20170405 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial/Automóvel Braga
O(A) Conservador(a), Maria Manuela Magalhães da Silva Neto

Insc.5

AP. 61/20180914 18:15:24 UTC - ALTERAÇÕES AO CONTRATO DE
SOCIEDADE(ONLINE)
Artigo(s) alterado(s): 1º e 5º
FIRMA: LUSICRESCE - PRODUÇÃO AVÍCOLA, LDA
SÓCIOS E QUOTAS:
QUOTA : 3.500,00 Euros
TITULAR: GRUPO LUSIAVES - SGPS, S.A.

https://bde.portaldocidadao.pt/RegistoOnline/Services/CertidaoPermanente/consultaCertidao.aspx?id=3534-8218-1289
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Portal da Empresa
NIF/NIPC: 507438884
Residência/Sede: Rua Da Fonte, Marinha das Ondas
3090 - 485 MARINHA DAS ONDAS
QUOTA : 1.500,00 Euros
TITULAR: LUSIAVES - INDÚSTRIA E COMÉRCIO AGRO-ALIMENTAR S.A.
NIF/NIPC: 501667490
Residência/Sede: Rua Da Fonte, Marinha das Ondas
3090 - 485 MARINHA DAS ONDAS
Conservatória do Registo Comercial Porto
O(A) Ajudante, Fernando Teixeira Pires
An. 1 - 20180921 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial Porto
O(A) Ajudante, Fernando Teixeira Pires

Menções de Depósito - Anotações
Menção

Dep. 6496/2010-11-22 18:34:03 UTC - TRANSMISSÃO DE QUOTA(S)
QUOTA E SUJEITO ACTIVO:
QUOTA : 4.900,00 Euros
TITULAR: Meigal S.G.P.S., S.A.
NIPC: 508986656
Sede: Avenida Avenida António Augusto de Aguiar, Número 144, 5º, Lisboa
Código Postal: 1050-021 LISBOA
SUJEITO PASSIVO:
QUOTA : 4.900,00 Euros
Titular: Lusiaves S.G.P.S., S.A.
NIPC: 507438884
Sede: Rua da Fonte, Marinha das Ondas
Código Postal: 3090-485 MARINHA DAS ONDAS
Requerente e Responsável pelo registo,
Jorge Moura Alves, Advogado(a), Cédula Profissional nº 46537c
Morada: Rua Rua do Municipio-Lote A A, 2º Dtº, Leiria
Código Postal: 2410-137 Leiria
Menção realizada pelo apresentante nos termos do artigo 55-A, nº 4 do Código
do Registo Comercial

Menção

Dep. 6497/2010-11-22 18:34:07 UTC - TRANSMISSÃO DE QUOTA(S)
QUOTA E SUJEITO ACTIVO:
QUOTA : 100,00 Euros
TITULAR: Meigal S.G.P.S., S.A.
NIPC: 508986656
Sede: Avenida Avenida António Augusto de Aguiar, Número 144, 5º, Lisboa
Código Postal: 1050-021 LISBOA
SUJEITO PASSIVO:
QUOTA : 100,00 Euros
Titular: Hiperfrango - Comércio e Distribuição de Carnes e Aves S.A.
NIPC: 504291424
Sede: Rua Cidade de Lisboa, Número 9, Zona Industrial de Frielas
Código Postal: 2660-024 FRIELAS
Requerente e Responsável pelo registo,
Jorge Moura Alves, Advogado(a), Cédula Profissional nº 46537c
Morada: Rua Rua do Municipio-Lote A A, 2º Dtº, Leiria
Código Postal: 2410-137 Leiria
Menção realizada pelo apresentante nos termos do artigo 55-A, nº 4 do Código
do Registo Comercial

Menção

DEP 5479/2011-10-03 23:44:27 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL
Ano da Prestação de Contas: 2010 (2010-10-11 a 2010-12-31)
Requerente e Responsável pelo Registo: HIPERFRANGO - PRODUÇÃO AVICOLA LDA
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro
An. 1 - 20111003 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção

DEP 2309/2012-07-13 10:01:33 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL
Ano da Prestação de Contas: 2011 (2011-01-01 a 2011-12-31)

https://bde.portaldocidadao.pt/RegistoOnline/Services/CertidaoPermanente/consultaCertidao.aspx?id=3534-8218-1289
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Requerente e Responsável pelo Registo: HIPERFRANGO - PRODUÇÃO AVICOLA LDA
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro
An. 1 - 20120713 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção

DEP 4417/2013-07-18 20:17:51 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL
Ano da Prestação de Contas: 2012 (2012-01-01 a 2012-12-31)
Requerente e Responsável pelo Registo: HIPERFRANGO - PRODUÇÃO AVICOLA LDA
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro
An. 1 - 20130718 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção

DEP 4215/2014-07-17 23:40:09 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL
Ano da Prestação de Contas: 2013 (2013-01-01 a 2013-12-31)
Requerente e Responsável pelo Registo: HIPERFRANGO - PRODUÇÃO AVICOLA LDA
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro
An. 1 - 20140717 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção

DEP 5298/2015-07-20 18:28:29 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL
Ano da Prestação de Contas: 2014 (2014-01-01 a 2014-12-31)
Requerente e Responsável pelo Registo: HIPERFRANGO - PRODUÇÃO AVICOLA LDA
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro
An. 1 - 20150720 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção

DEP 4832/2016-07-26 20:49:16 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL
Ano da Prestação de Contas: 2015 (2015-01-01 a 2015-12-31)
Requerente e Responsável pelo Registo: HIPERFRANGO - PRODUÇÃO AVICOLA LDA
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro
An. 1 - 20160726 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção

Dep. 228/2017-03-30 09:33:57 UTC - TRANSMISSÃO DE QUOTA(S)
QUOTA E SUJEITO ACTIVO:
QUOTA : 3.500,00 Euros
Resultante da divisão da quota: 4.900,00 euros
TITULAR: Grupo Lusiaves SGPS, S.A.
NIPC: 507438884
Sede: Rua Da Fonte, Marinha das Ondas
Código Postal: 3090-485 MARINHA DAS ONDAS
SUJEITO PASSIVO:
QUOTA : 4.900,00 Euros
Titular: Triun SGPS S.A.
NIPC: 508986656
Sede: Avenida António Augusto de Aguiar 144, 5 Esq, Lisboa
Código Postal: 1250-021 LISBOA
Requerente e Responsável pelo registo,
Jorge Moura Alves, Advogado(a), Cédula Profissional nº 46537c
Morada: Rua Rua do Municipio-Lote A A, 2º Dtº, Leiria
Código Postal: 2410-137 Leiria
Menção realizada pelo apresentante nos termos do artigo 55-A, nº 4 do Código
do Registo Comercial

Menção

Dep. 314/2017-05-08 10:42:05 UTC - UNIFICAÇÃO DE QUOTA(S)
QUOTAS A UNIFICAR:
QUOTA : 100,00 Euros
QUOTA : 1.400,00 Euros
QUOTA UNIFICADA E TITULAR:
QUOTA : 1.500,00 Euros
Titular: Triun SGPS, S.A.
NIPC: 508986656
Sede: Avenida António Augusto de Aguiar 144, 5º Esq, Lisboa
Código Postal: 1250-021 LISBOA

https://bde.portaldocidadao.pt/RegistoOnline/Services/CertidaoPermanente/consultaCertidao.aspx?id=3534-8218-1289

5/6

11/03/2019

Portal da Empresa
Requerente e Responsável pelo registo,
Jorge Moura Alves, Advogado(a), Cédula Profissional nº 46537c
Morada: Rua Rua do Municipio-Lote A A, 2º Dtº, Leiria
Código Postal: 2410-137 Leiria
Menção realizada pelo apresentante nos termos do artigo 55-A, nº 4 do Código
do Registo Comercial

Menção

Dep. 315/2017-05-08 10:42:07 UTC - TRANSMISSÃO DE QUOTA(S)
QUOTA E SUJEITO ACTIVO:
QUOTA : 1.500,00 Euros
TITULAR: Lusiaves Industria e Comércio Agro-Alimentar S.A.
NIPC: 501667490
Sede: Rua Da Fonte, Marinha das Ondas
Código Postal: 3090-485 MARINHA DAS ONDAS
SUJEITO PASSIVO:
QUOTA : 1.500,00 Euros
Titular: Triun SGPS, S.A.
NIPC: 508986656
Sede: Avenida António Augusto de Aguiar 144, 5º Esq, Lisboa
Código Postal: 1250-021 LISBOA
Requerente e Responsável pelo registo,
Jorge Moura Alves, Advogado(a), Cédula Profissional nº 46537c
Morada: Rua Rua do Municipio-Lote A A, 2º Dtº, Leiria
Código Postal: 2410-137 Leiria
Menção realizada pelo apresentante nos termos do artigo 55-A, nº 4 do Código
do Registo Comercial

Menção

DEP 5821/2017-07-30 20:58:31 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL
Ano da Prestação de Contas: 2016 (2016-01-01 a 2016-12-31)
Requerente e Responsável pelo Registo: HIPERFRANGO - PRODUÇÃO AVICOLA LDA
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro
An. 1 - 20170730 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção

DEP 4207/2018-07-18 02:54:54 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL
Ano da Prestação de Contas: 2017 (2017-01-01 a 2017-12-31)
Requerente e Responsável pelo Registo: HIPERFRANGO - PRODUÇÃO AVICOLA LDA
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro
An. 1 - 20180718 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Certidão permanente subscrita em 12-02-2019 e válida até 12-02-2020
Fim da Certidão
Nota Importante:
Não necessita de imprimir este documento. Pode dar o código de acesso a qualquer entidade
pública ou privada, sempre que precise de apresentar uma certidão de registo comercial.

Voltar

Sair
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Quadro Q1 – Memória descritiva - Códigos CAE das atividades exercidas

Classificação

CAE (Rev. 3)

Data de Início (mês/ano)

(1)

Em laboração desde:

(2)

Laboração prevista
a partir de:

Capacidade Instalada
Unidades

Valor

Principal
Secundária
Secundária
Secundária
(1) Mencione o código (a 5 dígitos) da revisão 3 da Classificação Portuguesa das Atividades Económicas (CAE Rev. 3).
(2) Data de início de laboração, ou data da primeira licença de funcionamento.

Quadro Q2 – Memória descritiva - Instalações de Pecuária Intensiva: Capacidade Instalada
Quadro exclusivo REAP
Código

Tipo

Capacidade Instalada
(n.º de animais)

(1)

Observações

A1
A1+n
(1)Para Aves: GP: Galinha Poedeira ou Reprodutora; GR: Galo Reprodutor; FC: Frango de Carne; PU: Peru; PA: Pato; CO: Codorniz;
Para Suínos: PR: Porca Reprodutora; VA: Varrasco; LT: Leitão (4 a 10 semanas); PO: Porco de Engorda (> 10 semanas); OT: Outro (especifique
na coluna Observações).
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Quadro Q3 – Memória descritiva - Instalações de Pecuária Intensiva: Principais Produtos Consumidos
Quadro exclusivo REAP

Código

Designação

M1

(1)

RT

Consumo (t/ano)

Capacidade de
Armazenamento (t)

3 600

138

Observações

Casca de arroz/
Aparas de madeira
M3
DS
350
0
Litros
(1) RE: Ração produzida na exploração; RT: Ração adquirida a terceiros; DS: Desinfetantes; SE: Serraduras; OT: Outro (especifique na coluna Observações).
M2

OT

120

50

Quadro Q4 – Memória descritiva - Instalações de Pecuária Intensiva: Produtos ou Gamas de Produtos Finais
Quadro exclusivo REAP

Código

Produtos ou Gamas de
(1)
Produtos Finais

Unidades

(2)

Quantidade

Destino

(3)

Observações

F1
F1+n
(1) Para Aves: GP: Galinha Poedeira; RP: Galinha Reprodutora; GR: Galo Reprodutor; FC: Frango de Carne; PU: Peru; PA: Pato; CO: Codorniz; OV: ovos; PI: pintos;
Para Suínos: PR: Porca Reprodutora; VA: Varrasco; LT: Leitão (4 a 10 semanas); PO: Porco (> 10 semanas); SR: Suíno de refugo; OT: Outro (especifique na coluna
Observações);
(2) t/ano; dúzias/ano, unidades/ano;
(3) VE: Venda em espécie; AB: Abate na Instalação; AT: Abate e Transformação na Instalação.

Quadro Q5 – Memória descritiva - Instalações de Abate/Matadouros

Código

Tipo de animal (1)

Quantidade admitida
(tonelada de peso vivo/ano)

Capacidade de abate
(tonelada de carcaça/ano)

Observações

MN1
MN1+n
(1) Para Aves: FC: Frango de Carne; PU: Peru; PA: Pato; CO: Codorniz; Para Suínos: LT: Leitão (4 a 10 semanas); PO: Porco (> 10
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semanas); SR: Suíno de refugo; OT: Outro (especifique na coluna Observações).

Quadro Q6 – Memória descritiva - Atividades de eliminação ou valorização de carcaças ou resíduos de animais

Tipo de matéria
(1)
Processada

Código

Quantidade processada
(t/ano)

Operação
(2)
realizada

Produto saído da Operação
Tipo

(3)

Quantidade
(t/ano)

Observações
Destino

(4)

MN1
MN1+n
(1) Categoria SPA de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1069/2009;
(2) EI: eliminação por incineração; EO: eliminação por outro processo (especifique na coluna Observações); VA: valorização;
(3) FA: farinha; CZ: cinzas; OT: outro (especifique na coluna Observações);
(4) RA: rações; EA: eliminação por aterro; EI: eliminação por incineração; OT: outro destino (especifique na coluna Observações).

Quadro Q7 – Memória descritiva - Matérias-primas e ou subsidiárias perigosas

Código

Designação

(1)

Capacidade de
(2)
Armazenamento (t)

Consumo anual
(2)
(t/ano)

Orgânico/ Inorgânico

Observações

MP1
MP1+n
(1) Indique a designação sob uma das denominações constantes do Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
16 de dezembro de 2008, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, e cuja execução na ordem jurídica nacional
se encontra assegurada pelo Decreto-Lei n.º 220/2012, de 10 de outubro, ou, se a mesma não constar da referida legislação, indicar a
nomenclatura internacionalmente reconhecida e, quando aplicável, o nome comercial.
(2) Em toneladas ou outra unidade a especificar na coluna Observações, em função do aplicável.
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Quadro Q8 – Memória descritiva - Matérias-primas e ou subsidiárias não perigosas

Código

Designação

Capacidade de
(1)
Armazenamento (t)

Consumo anual (t/ano)

(1)

Observações

MN1
MN1+n
(1) Em toneladas ou outra unidade a especificar na coluna Observações, em função do aplicável.

Quadro Q9 – Memória descritiva - Principais Produtos Intermédios Perigosos Fabricados

Código

Designação

(1)

Capacidade de
(2)
Armazenamento (t)

Produção anual
(2)
(t/ano)

Origem

Orgânico/
Inorgânico

(3)

Observações

IP1
IP1+n
(1) Indique a designação sob uma das denominações constantes do Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de
2008, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, e cuja execução na ordem jurídica nacional se encontra assegurada pelo DecretoLei n.º 220/2012, de 10 de outubro, ou, se a mesma não constar da referida legislação, indicar a nomenclatura internacionalmente reconhecida e, quando aplicável,
o nome comercial.
(2) Em toneladas ou outra unidade a especificar na coluna Observações, em função do aplicável.
(3) Indique as matérias-primas utilizadas recorrendo aos códigos dos Quadros Q7 e Q8.

Quadro Q10 – Memória descritiva - Principais Produtos Intermédios Não Perigosos Fabricados
Código

Designação

Capacidade de
(1)
Armazenamento (t)

Produção anual (t/ano)

IN1
IN1+n
(1) Em toneladas ou outra unidade a especificar na coluna Observações, em função do aplicável.
(2) Indique as matérias-primas utilizadas recorrendo aos códigos dos Quadros Q7 e Q8.
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(1)

Origem

(2)

Observações

Quadro Q11 – Memória descritiva - Produtos ou Gamas de Produtos Finais Perigosos
Código

Designação

Capacidade de
(2)
Armazenamento (t)

(1)

Produção anual
(2)
(t/ano)

Origem

Orgânico/
Inorgânico

(3)

Observações

PP1
PP1+n
(1) Indique a designação sob uma das denominações constantes do Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro
de 2008, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, e cuja execução na ordem jurídica nacional se encontra assegurada pelo
Decreto-Lei n.º 220/2012, de 10 de outubro, ou, se a mesma não constar da referida legislação, indicar a nomenclatura internacionalmente reconhecida e,
quando aplicável, o nome comercial.
(2) Em toneladas ou outra unidade a especificar na coluna Observações, em função do aplicável.
(3) Indique as matérias-primas utilizadas recorrendo aos códigos dos Quadros Q7 a Q10.

Quadro Q12 – Memória descritiva - Produtos ou Gamas de Produtos Finais Não Perigosos

Código

Designação

Capacidade de
(1)
Armazenamento (t)

Produção anual (t/ano)

(1)

Origem

(2)

Observações

PN1
PN1+n
(1) Em toneladas ou outra unidade a especificar na coluna Observações, em função do aplicável.
(2) Indique as matérias-primas e produtos intermédios utilizados, recorrendo aos códigos dos Quadros Q7 a Q10.

Quadro Q13 – Energia - Tipos de energia utilizada na instalação
Código

Tipo

(1) (2)

Capacidade de Armazenamento (t)

(3) (4)

Consumo anual (t/ano)

Observações

CC1
CC1+n
(1) CA: Carvão; EE: Energia Elétrica; GP: Gás Propano; GB: Gás Butano; GN: Gás Natural; GL: GPL; FO: Fuel Óleo; GS: Gasóleo; RE: Resíduos; RC:
Resíduos+Carvão; RF: Resíduos+Fuel; OT: Outro (especifique na coluna Observações);
(2) Caso sejam utilizados resíduos como combustível, os dados referentes aos mesmos devem ser igualmente especificados no Quadro Q32.
(3) Preencha, se aplicável;
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Quadro Q14 – Energia - Tipos de Energia ou Produtos Energéticos Gerados
Produção anual
Código

Origem

Destino/Utilização

(1)

Tipo (2)

Unidades

Consumo Próprio
Descrição
%

Quantidade

Venda
%

Observações

EP1
EP1+n
(1) Preencha com os códigos do Quadro Q11;
(2) EE: Energia Elétrica; BG: Biogás; EM: Energia Mecânica; ET: Energia Térmica; CO: Energia Elétrica + Térmica; OT: Outra (especifique na coluna Observações).

Quadro Q15 – Recursos hídricos - Água utilizada/consumida: Origens e Consumos
Origem
Código da
Captação

Tipo

(1)

Coordenadas (2)
M (m)

P(m)

Utilizações

(3)

Consumos
(m3/dia)

n.º de TURH/
n.º de Processo no
SILIAMB

Observações

X
Y
AC1
AC1+n
(1) Discrimine cada origem: FR: Furo; PC: Poço; CS: Captação Superficial (rios, lagos, etc.); CA: Captação de Água Salgada; MN: Minas; RT: Redes de Terceiros; OT: Outros
(especificar na coluna observações);
(2) Indique as coordenadas da captação no sistema de coordenadas M e P (M=Meridiana, P=Perpendicular à Meridiana) no sistema de referência PT -TM06/ETRS89;
(3) PI: Processo Industrial; DM: Doméstica (instalações sanitárias, balneários, refeitório/cantina); AA: Abeberamento Animal, LV: Lavagens; RG: Rega; AR: Arrefecimento;
DS: Desinfeção (veículos, instalações), OT: Outros (especifique na coluna Observações).

Para cada uma das origens que possuem caraterização analítica, preencher os Quadros Q16, Q17 e Q18, identificando-a com o código atribuído no Quadro Q15 ou com o
código identificado aquando do pedido do TURH.

Quadro Q16 – Recursos hídricos - Água utilizada/consumida: caracterização das origens de água
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ORIGEM/Código
da Captação

Parâmetros

Unidades

Concentração
Antes de qualquer tratamento
Máxima
Média

Após Tratamento (1)
Máxima
Média

Observações

(1) Caso a água utilizada/consumida não seja sujeita a qualquer tratamento, mencioná-lo na coluna observações

Quadro Q17 – Recursos hídricos - Água utilizada/consumida: tratamento
ORIGEM/Código da Captação

Caudal Tratado (m3/dia)

Tipo de Tratamento/Etapa

Quadro Q18 – Recursos hídricos - Água utilizada/consumida: resíduos gerados no tratamento
Se aplicável

ORIGEM/Código da Captação

Tipo de Tratamento / Etapa

Resíduos Gerados
Quantidade (ton/ano)

Código LER (1)

Observações

(1) Mencionar o respetivo código da Lista Europeia de Resíduos (LER), constante no Anexo da Decisão 2014/955/UE, de 18 de dezembro de 2014.

Caso do funcionamento do(s) sistema(s) de tratamento da água utilizada/consumida identificado(s) resulte a produção de resíduos, deverá esta informação ser igualmente
referenciada no Quadro Q32, relativo aos resíduos produzidos na instalação.
Se a origem da água utilizada é uma captação subterrânea ou superficial própria, com garantia de qualidade semelhante ao do consumo humano, então alguns dos
elementos solicitados nesta tabela deixam de ser necessários com o pedido do TURH.
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Quadro Q19 – Recursos hídricos - Águas residuais: Rejeição em meio hídrico
Águas residuais, incluindo águas das lavagens/efluentes pecuários
Parte 1/2
Código ponto de
(1)
descarga

Tipo de Origem

(2)

Coordenadas do ponto de descarga
M (m)
P(m)
X
Y

(3)

Regime de Descarga
Tipo de
descarga

h/dia

(4)

d/mês

semana/ano

EH1
EH1+n
(1) Deverá também ser indicado o código do operador, se distinto (entre parêntesis);
(2) DM: Doméstico; PLC: Pluvial Contaminado; IN: Industrial; DI: Doméstico + Industrial; EP: Efluente Pecuário/Águas de lavagem, OT: Outro (especificar na coluna das
observações);
(3) Indique as coordenadas da instalação no sistema de coordenadas M e P (M=Meridiana, P=Perpendicular à Meridiana) no sistema de referência PT-TM06/ETRS89;
(4) Descarga contínua; descarga descontínua, descarga esporádica (indicar periodicidade na coluna das observações: ex. 1 hora, 2 vezes por semana; descarga potencial
(indicar causa na coluna observações: derrames acidentais, esvaziamento de reservatórios, etc.).

Parte 2/2
Caudal de Descarga
médio diário
médio anual
(m3/d)
(m3/ano)

Modo de determinação do
(6)
Tipo de recetor
(5)
caudal da descarga

Nome do recetor
e bacia
(7)
hidrográfica

Origem:
Unidade/
(8)
Processo

(5) Medidor de caudal; estimativa;
(6) Indique o tipo de meio recetor: Mar, linha de água, estuário, albufeira, lago ou outro (especificar coluna observações);
(7) Indique o nome do rio, ribeira, ribeiro, barranco, albufeira, estuário ou águas costeiras e indicação da bacia hidrográfica;
(8) Sempre que possível, indique a origem das águas residuais indicando a unidade e ou etapa/processo que lhes dá origem.

Quadro Q20 – Recursos hídricos - Águas residuais: Rejeição no solo
Águas residuais, incluindo águas das lavagens/efluentes pecuários
Parte 1/2
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n.º TURH/n.º
processo no
SILIAMB

Obs.

Código ponto de
(1)
descarga

Tipo de Origem

Coordenadas ponto de descarga (3)

(2)

M(m)
X

Regime de Descarga (4)

P(m)
Y

Tipo de descarga

h/dia

d/mês

semana/ano

ES1
ES1+n
(1) Deverá também ser indicado o código do operador (entre parêntesis);
(2) DM: Doméstico; PLC: Pluvial Contaminado; IN: Industrial; DI: Doméstico + Industrial; EP: Efluente Pecuário/Águas de lavagem, OT: Outro (especificar na coluna das
observações).
(3) Indique as coordenadas da instalação no sistema de coordenadas M e P (M=Meridiana, P=Perpendicular à Meridiana) no sistema de referência PT-TM06/ETRS89;
(4) Descarga contínua; descarga descontínua, descarga esporádica (indicar periodicidade na coluna das observações: ex. 1 hora, 2 vezes por semana; descarga potencial
(indicar causa na coluna observações: derrames acidentais, esvaziamento de reservatórios, etc.).

Parte 2/2
Caudal da Descarga
Médio diário (m3/d)

Modo de Determinação do
(5)
Caudal da Descarga

Médio anual (m3/ano)

Obs.

(5) Medidor de caudal; estimativa.

Quadro Q20b – Recursos hídricos - Águas residuais: Rejeição no solo
Águas residuais, incluindo águas das lavagens/efluentes pecuários
Código ponto de
(1)
descarga

Destino da
(2)
descarga

Caracterização do solo recetor
Tipo de solo

(3)

Uso do solo recetor

(4)

Área (ha)

Titular do
terreno

n.º TURH/ n.º processo no
SILIAMB

ES1
ES1+n
(1) Deverá também ser indicado o código do operador (entre parêntesis);
(2) Indique se é rega, fertirrigação, infiltração/espalhamento, outro (especificar na coluna das observações);
(3) Argiloso; Arenoso, Outro (especificar nas observações);
(4) Solo cultivado, cultura hortícola, cultura agrícola não hortícola, floresta, solo não cultivado, outro (especificar nas observações);
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Obs.

Quadro Q21 – Recursos hídricos - Águas residuais: Descarga para sistemas públicos
Águas residuais, incluindo águas das lavagens/efluentes pecuários
Parte 1/2

Parte 2/2

Código ponto de
(1)
descarga

Tipo de
(2)
Origem

ED1
ED2

Coordenadas do ponto de descarga
M(m)
X

P(m)
Y

DM

-8.912656

39.893302

EP

-8.813640

40.031060

(3)

Regime de Descarga
4)

Tipo (

Descarga
esporádica
Descarga
esporádica

h/dia

dia/mês

semana/ano

--

--

1

--

--

1

(1) Deverá também ser indicado o código do operador (entre parêntesis);
(2) DM: Doméstico; PLC: Pluvial Contaminado; IN: Industrial; DI: Doméstico + Industrial; EP: Efluente Pecuário/Águas de lavagem, OT: Outro especificar na
coluna das observações;
(3) Indique as coordenadas da instalação no sistema de coordenadas M e P (M=Meridiana, P=Perpendicular à Meridiana) no sistema de referência PTTM06/ETRS89;
(4) Descarga contínua; descarga descontínua, descarga esporádica (indicar periodicidade na coluna das observações: ex. 1 hora, 2 vezes por semana; descarga
potencial (indicar causa na coluna observações: derrames acidentais, esvaziamento de reservatórios, etc.).
Caudal da Descarga
médio diário
3
(m /d)

médio anual
3
(m /ano)

Modo de
Determinação do
(5)
Caudal da Descarga

--

5

Medidor de caudal

--

20

Medidor de caudal

Meio de
(6)
descarga
Coletor Municipal
seguido de ETAR
Entrega a
terceiros

Destino das descargas em sistemas coletivos
Entidade
Entidade
Designação do
(7)
Tipo de sistema
detentora do transportadora
(8)
sistema
(9)
(10)
sistema
ETAR Municipal

ETAR do Norte

C.M. Leiria

ETAR Industrial

ETAR Marinha
das Ondas

Lusiaves

Obs.

(5) Medidor de caudal; estimativa;
(6) Coletor Municipal seguido de ETAR; Coletor industrial seguido de ETAR; Coletor misto seguido de ETAR; Cisterna; Camião-Tanque; Entrega de terceiros, Outro
(especificar na coluna das observações);
(7) ETAR Municipal, ETAR industrial, ETAR mista, Outro (especificar na coluna das observações);
(8) Indique o nome do sistema coletivo (Ex. ETAR de Frielas);
(9) Indique o nome da entidade detentora do sistema coletivo;
(10) Indique o nome da entidade transportadora, se aplicável.
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Para cada um dos pontos de rejeição de águas residuais que possuem caraterização analítica, preencher o Quadro Q22, identificando-a com o código atribuído no Quadro
Q19, Q20 e Q21 ou com o código identificado aquando do pedido do TURH.

Quadro Q22 – Recursos hídricos - Caracterização das águas residuais por ponto de descarga
Águas residuais, incluindo águas das lavagens/efluentes pecuários
Ponto de descarga

Concentração (histórico de pelo menos 3 anos- caso existente)
Parâmetros

Ponto de Q19 Número
(6)
(7)
Q20 e Q21
TURH

(1)

Unidades

Antes de qualquer
Após Tratamento
Tratamento
média máxima
média máxima
média mensal
média mensal
diária
diária

Metodologia
(2)
Utilizada

VLE

(3) (5)

VEA

(4) (5)

Obs.

(1) Os parâmetros a mencionar devem corresponder aos característicos da instalação. Para apoio, consultar lista indicativa contida no Anexo III;
(2) Indique se os valores referidos foram obtidos por: medições que utilizam métodos normalizados ou aceites (ME); cálculos que utilizam métodos de estimativa e/ou
fatores de emissão nacional ou internacionalmente aceites, representativos dos sectores industriais (CA); estimativas não normalizadas que recorrem às hipóteses mais
credíveis ou às opiniões de peritos (ES). Se os valores resultarem de métodos de cálculo (CA) ou estimativas (ES), inclua ainda por ponto de descarga e por parâmetro, a
metodologia utilizada e a justificação da sua utilização; se resultarem de medições, refira naquele anexo o método de medição (ME) usado.
(3) Indique o VLE ou VMA, e respetiva unidade, definido na legislação aplicável ou pela entidade gestora do sistema de drenagem coletivo, consoante o aplicável.
(4) Apenas para instalações sujeitas a licenciamento ambiental.
Mencione o valor de emissão associado (VEA), ou intervalo de valores, às MTD preconizadas nos BREF aplicáveis às atividades desenvolvidas, expressando este valor na
mesma unidade utilizada para o VLE. Os VEA deverão estar de acordo com o BREF aplicável à instalação.
(5) Se regime = INC e se no Q30 existir STEG por via húmida, então é preciso preencher o Q19 dos RH.
(6) Quadro Q19, Q20 e Q21 ou Outro.
(7) Quando Outro no (6)
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Quadro Q23 – Recursos hídricos - Águas Residuais: Linhas de tratamento
Águas residuais, incluindo águas das lavagens/efluentes pecuários
Origem
Águas
Residuais

Ponto de
(1)
descarga

Etapas de Tratamento (2)
GR

TM

DO

NT

HM

FL

DC

LG

DB

LP

LA

FS

FC

TA

AR

Outras
(especifique)

LT1
ED1
X
LT2
ED2
X
LT3
ED2
X
(1) Indique o ponto de descarga, de acordo com a nomenclatura utilizada nos Quadros Q19, Q20 e Q21.
(2) Assinale com um X as etapas incluídas nas linhas de tratamento: GR: Gradagem; TM: Tamisação; DO: Desoleador; NT: Neutralização; HM:
Homogeneização; FL: Floculação; DC: Decantação; LG: Lagunagem; DB: Discos Biológicos; LP: Leitos Percoladores; LA: Lamas Ativadas; FS:
Fossa Séptica; FC: Fossa Séptica com Instalação Complementar, TA: Tratamento Anaeróbio; AR: Arrefecimento.

Quadro Q24 – Recursos hídricos - Identificação dos resíduos gerados nas etapas de tratamento de águas residuais
(1)

Resíduo gerado
(2)
Quantidade (t/ano)
Código LER

Tipo de tratamento/etapa

Observações

(1) Os resíduos resultantes do tratamento das águas residuais devem ser igualmente referenciados no Quadro
Q32, relativo aos resíduos produzidos na instalação.
(2) Mencionar o respetivo código da Lista Europeia de Resíduos (LER) constante no Anexo da Decisão
2014/955/UE, de 18 de dezembro de 2014.

Quadro Q25 – Recursos hídricos - Águas residuais: Reutilização ou recirculação
Águas residuais, incluindo águas das lavagens/efluentes pecuários
Código

Proveniência

(1)

Água reutilizada/recirculada
(m3/ano)

Rn
Rn+1
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Utilização

(2)

Observações

(1) Se for água tratada antes de ser reutilizada, indique a linha de tratamento associada indicando os códigos do Quadro Q23. Não
sendo aplicável, indique "NA"
(2) LV: Lavagens; PI: Processo industrial; DM: Doméstica (instalações sanitárias); RG. Rega; AR: Arrefecimento; OT: Outros.

Quadro Q26 – Emissões para o Ar - Identificação dos pontos de emissão pontuais

Código da fonte

Código interno

(1)

Origem da emissão (unidade
(2)
ou secção da instalação)

N.º de horas de funcionamento/n.º dias
de funcionamento (horas/ano ou
dias/ano)

Caudal médio diário
(3)
(Nm3)

FFn
FFn+1
(1) Indique o código interno, se adotado na instalação
(2) Indique se se tratam de instalações de combustão, outras fases de fabrico (indicar o processo), extrações localizadas encaminhadas para o ponto de
emissão, etc.
(3) C: emissão contínua; E: emissão esporádica (indicar periodicidade na coluna Observações, p.e. 2 horas/dia; 1 hora, 2 vezes por semana); P: emissão
potencial (indicar causa na coluna Observações: fugas, esvaziamento de reservatórios, etc.).

Quadro Q27a – Emissões para o Ar - Caracterização das fontes pontuais
Sessão de saída
Código da
fonte

Altura acima
do nível do
solo (m)

Área (m2)

Forma

(1)

Sessão de amostragem
Existência de
Existência de
orifícios
pontos de
normalizados (S/N)
amostragem (S/N)
(2)

Localização
em altura (m)
(3)

Caudal
volúmico
(m3N/h)

Velocidade
Temperatura
de saída
de saída dos
dos gases
gases (ºC)
(m/s)

FFn
FFn+1
(1) CR: Circular, RT: Retangular; OT: Outra (especifique na coluna Observações)
(2) Pontos de amostragem de acordo com a Norma NP 2167 ou outra que a venha a substituir? Caso não aplicável, indicação de outras normas europeias
(CEN) ou nacionais aplicáveis
(3) Mencione a altura (em metros), acima do nível do solo, a que se encontra a secção de amostragem na chaminé, bem como as distâncias às
perturbações mais próximas na coluna
(4) Identifique os equipamentos que contribuem para as emissões na fonte identificada (deve ser preenchida mesmo se existindo um equipamento
contribuinte): Atividade PCIP/Atividade associada/Atividade não PCIP associada
(5) Deve ser preenchida informação por cada uma das unidades contribuintes.
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(6) Identifique o combustível usado: (1) CA: Carvão; GP: Gás Propano; GB: Gás Butano; GN: Gás Natural; GL: GPL; FO: Fuel Óleo; GS: Gasóleo; RE: Resíduos;
RC: Resíduos+Carvão; RF: Resíduos+Fuel; OT : Outro (especifique na coluna Observações);
(7) Identifique os casos em que a chaminé associada à fonte pontual identificada é partilhada (por outra fonte pontual de outra instalação ou da mesma
instalação).
(A) Lista dos códigos fonte do quadro Q26.

Quadro Q27b – Emissões para o Ar - Caracterização das fontes pontuais

Código da
fonte

Tipo /
Tamanho
do Campo:

Lista(A)

Identificação das
unidades
contribuintes
para a fonte

Caudal horário de cada
uma das contribuições

Ex. equipamento
1, caldeira 3, FCC
(4)

(Deve ser preenchida
informação por cada
uma das unidades
contribuintes)
(5)

Produção de
vapor/água
(kg/h)

Potência
térmica/consumo
térmico (MWth)

Tipo de
combustível
(6)

Consumo máximo
de combustível
(kg/h)

Teor de enxofre

Número Decimal (max.
3 casas decimais)

Número
Decimal (max.
3 casas
decimais)

Número Decimal
(max. 3 casas
decimais)

lista

Número Decimal
(max. 3 casas
decimais)

Número Decimal
(max. 3 casas
decimais)

Texto / 50

Rendimento

Combustível (caso aplicável)
Observações
(7)

(A) Lista dos códigos fonte do quadro Q26.
(4) a (7) Ver notas do quadro anterior.

Quadro Q28a – Emissões para o Ar - Características das Emissões por ponto de emissão
Código da fonte

Temperatura (ºC)

Pressão (hPa)

(A) Lista dos códigos fonte do quadro Q26
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Teor em O2 (%)

Teor de vapor de água (%)

Texto / 250

Quadro Q28b – Emissões para o Ar - Características das Emissões por ponto de emissão
Concentração (mg/Nm3)
Código
da fonte

Parâmetros (por ponto de
(1)
emissão - fonte)

Valor médio expresso
(2)
nas condições reais

Valor médio
corrigido pelo teor
de O2 de
referência

Metodologia
(3)
Utilizada

Caudal mássico
(unidade em
conformidade com
legislação aplicável)

VLE
VEA
(mg/Nm3) (mg/Nm3) Observações
(4)

(5)

(1) Os parâmetros a mencionar devem corresponder aos característicos da instalação. Para apoio, consulte a lista de Poluentes/Parâmetros (Anexo III) (incluindo
também, no caso das instalações COV, as substâncias ou misturas às quais sejam atribuídas ou que devam se acompanhadas das advertências de perigo previstas
no art.º 97.º do DL 127/2013, de 30 de agosto).
(2) Se o valor for expresso noutra unidade, especifique-a na coluna Observações. Para apoio, consultar lista de Poluentes/Parâmetros Condicionantes das Emissões
para o ar, atualizada de acordo com a Portaria n.º 80/2006, de 23 de janeiro, e a Portaria n.º 676/2009, de 23 de junho.
(3) Indique se os valores referidos foram obtidos por: medições que utilizam métodos normalizados ou aceites (ME); cálculos que utilizam métodos de estimativa
nomeadamente balanços mássicos e/ou fatores de emissão nacional ou internacionalmente aceites, representativos dos sectores industriais (CA); estimativas não
normalizadas que recorrem às hipóteses mais credíveis ou às opiniões de peritos (ES). Se os valores resultarem de métodos de cálculo (CA) ou estimativas (ES),
inclua em anexo, por ponto de emissão e por parâmetro, a metodologia utilizada e a justificação da sua utilização; se resultarem de medições, inclua em anexo o
método de medição (ME) usado e o respetivo relatório.
(4) Mencione o Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido na legislação geral ou específica para o setor em causa; se o valor for expresso noutra unidade,
especifique-a na Coluna Observações;
(5) Apenas para instalações sujeitas a licenciamento ambiental.
Mencione o Valor de Emissão Associado (VEA), ou intervalo de valores, às MTD preconizadas nos BREF aplicáveis às atividades desenvolvidas; se o valor for
expresso noutra unidade, especifique-a na coluna Observações.
(A) Lista dos códigos fonte do quadro Q26

Quadro Q29 – Emissões para o Ar - Características das monitorizações
Código da
fonte/Poluente

Parâmetros
(1)

Localização da amostragem
(2)
Local
Distância

Método de
Amostragem

Método Analítico

(3)

Frequência

Intervalos de
amostragem

Observações

(2) CH: Chaminé, indicando a altura em metros na coluna seguinte; CT: Conduta, indicando a distância ao ponto de perturbação do escoamento mais próximo, na
coluna seguinte; OT: Outra (especifique na coluna Observações), indicando na coluna seguinte a distância. Para apoio, consulte a lista de Poluentes/Parâmetros
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Condicionantes das Emissões para o ar, atualizada de acordo com a Portaria n.º 80/2006, de 23 de janeiro, e a Portaria n.º 676/2009, de 23 de junho.
(A) Lista dos códigos fonte do quadro Q26.

Quadro Q30 – Emissões para o Ar - Tratamento/redução das emissões para a atmosfera por fontes pontuais
Código da fonte

(1)

Parâmetros

Método de
Tratamento/Redução

Eficiência (%)

Observações

(1) Lista dos códigos fonte do quadro Q26.

Quadro Q31 – Emissões para o Ar - Identificação dos resíduos gerados/Tratamento de redução de emissões para a atmosfera por fontes pontuais
Código da fonte

(1)

Tipo de Tratamento/Etapa

Resíduos Gerados
(2)
Quantidade (t/ano)
Código LER

Observações

(1) Lista dos códigos fonte do quadro Q26
(2) Mencione o respetivo código de acordo com a Lista Europeia de Resíduos (LER) constante no Anexo da Decisão 2014/955/UE, de 18 de dezembro de
2014.

Os resíduos resultantes do tratamento das emissões para a atmosfera devem ser igualmente referenciados no Quadro Q32, relativo aos resíduos produzidos na instalação.

Quadro Q32 – Resíduos - Resíduos produzidos na Instalação
Designação

(1)

Código LER

(2)

Caraterização

(3)

Unidade/Processo que lhe deu
origem

Quantidade gerada
(t/ano)

RN1
RN1+n
RP1
RP1+n
(1) Deverá ser usada a designação RN para resíduos não perigosos e RP para Resíduos Perigosos (Ex. RP1, RP2, RN1, RN2, etc.).
(2) Código do resíduo de acordo com a Lista Europeia de Resíduos (LER) constante no Anexo da Decisão 2014/955/UE, de 18 de dezembro de 2014.
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(3) Neste campo deverá ser efetuada a caraterização qualitativa do resíduo.

Quadro Q33 – Resíduos - Armazenamento temporário dos resíduos produzidos
Área (m2)
Código do
parque de
armazenamento

Total

Coberta

Impermea
bilizada

Vedado

Sistema
de
drenagem
(1)

Bacia de
Retenção
(m3 ou L)
(2)

Acondicionamento
LER Número de recipientes e respetiva
Material
Resíduos
capacidade
Tipo de
do
Armazenados recipiente
Unidade
recipiente
Capacidade
(3)
(4)
Número
Recipiente
(5)
Recipientes
(6)

Obs.

PA1
PA1+n
(1) Sim/Não. Caso Sim, identificação do local de destino das escorrências, assim como descrição dos eventuais sistemas de tratamento existentes.
(2) Sim/Não. Se Sim, indicar Volume (em m3).
(3) Código do resíduo de acordo com a Lista Europeia de Resíduos (LER) constante do Anexo à Decisão 2014/955/UE, de 18 de dezembro de 2014.
(4) A preencher por cada código LER.(Tambor, Barrica de Madeira, Jerrican, Caixa, Saco, Embalagem Compósita, Tanque, Granel, Embalagem Metálica Leve, Outro
(especifique na coluna Observações), Não Aplicável (justifique na coluna Observações)).
(5) A preencher por cada código LER. (Aço, Alumínio, Madeira, Matéria Plástica, Vidro, Porcelana ou Grés, OT: Outro (especifique na coluna Observações), Não Aplicável
(justifique na coluna Observações)).
(6) A preencher por cada código LER. Indicação (kg ou m3).

Quadro Q34 – Efluentes pecuários (EP) e subprodutos de origem animal (SPA) produzidos na Instalação
Estrume, excrementos, águas de lavagem (chorume), cadáveres de animais, cascas de ovos/ovos partidos, entre outros

Designação
(1)

Categoria
de SPA
(2)

SPAP1

M2

SPAP2

M2

SPAP3

Caraterização
(3)

Unidade/Process
o que lhe deu
origem

Cadáveres de
Produção avícola
aves
Estrume
Limpeza das
Avícola
zonas de postura
Efluente
Lavagem das
Agro-Pecuário zonas de postura

Quantidade
gerada (t/ano)

Transportador (4)

Destinatário (4)

Operação efetuada dentro ou
fora da instalação

Nome

NIPC

Nome

NIPC

12

Comave

509578667

Comave

509578667

Fora

899

TIL

505897199

Euroguano

507452313

Fora

20 m3

Octalimpa

507187482

Lusiaves

501667490

Fora
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(1) Deverá ser usada a designação SPAP para SPA produzidos (ex.: SPAP1, SPAP1+n)
(2) Categoria SPA de acordo com Regulamento (CE) n.º 1069/2009.
(3) Neste campo deverá ser efetuada a caraterização qualitativa do EP e SPA.
(4) Se o transportador e ou destinatário for o próprio produtor, indicar “o próprio”.

Quadro Q35 – Armazenamento temporário dos EP e SPA produzidos
Área (m2)
Código

Vedado
Total

Coberta

Impermeabilizada

Acondicionamento
Sistema
Bacia de
de
Número de recipientes e respetiva
Retenção
EP e SPA
Material
drenagem
capacidade
Tipo
de
(2)
Armazenados
do
(1)
recipiente
Unidade
recipiente
Capacidade
(3)
Numero
Recipiente
(4)
Recipientes
(5)

Obs.

PA1
PA1+n
(1) Sim/Não. Caso Sim, identifique o local de destino das escorrências, assim como descrição dos eventuais sistemas de tratamento existentes.
(2) Sim/Não. Se sim, indicar o volume (m3).
(3) A preencher por cada EP e SPA (Tambor, Jerrican, Caixa, Saco, Embalagem Compósita, Tanque, Embalagem Metálica Leve, Arca congeladora ou Frigorífica,
Pavilhão/Armazém, Fossa, Lagoa, Outro (especifique na coluna Observações), Não Aplicável (justifique na coluna Observações).
(4) A preencher por cada EP e SPA (Aço, Alumínio, Matéria Plástica, Outro (especifique na coluna Observações), Não Aplicável (justifique na coluna Observações).
(5) A preencher por cada EP e SPA. Indicação do número de recipientes e quantidade armazenada (kg ou m3).

Quadro Q36 – Ruído - Fontes de Ruído

Código

Identificação das etapas de
processo/equipamentos geradores de
ruído

Regime de Emissão
(1)

Nível de Potência Sonora
(dB(A))

Observações

(1) C: Contínuo; E: Esporádico (Indique o período em min/h, h/d, D/ano, na coluna observações); P: Potencial (Indique a causa na coluna
observações).
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Quadro Q37 – Ruído: Incomodidade para o Exterior
Código
Códigos de
Alvo fontes relevantes

Alvo
(1)

Distância (m)
(2)

Indicadores
dB(A) (3)
Lden
Ln

Diurno

Diferencial
dB(A) (3)
Entardecer

Noturno

Medidas de
Redução
(4)

Observações

(1) HP: Hospital; ES: Escola; HB: Habitações; ZR: Zona Residencial; OT: Outros (especifique na coluna observações).
(2) Distância ao limite da instalação.
(3) Inclua o relatório de avaliação de ruído, efetuado por empresa acreditada, com as medições e cálculos efetuados.
(4) BA: Barreira Acústicas; CI: Capotas de Isolamento; SI: Silenciadores; OT: Outros.

Quadro Q38 – LA - Avaliação da instalação face aos BREF aplicáveis
Descrição do
Está
modo de
implementada? implementação
(1)

MTD

VEA/VCA
(2)

Proposta de valor a
atingir dentro da
gama de VEA/VCA
(3)

Descrição da técnica
alternativa implementada (Se
preencheu “N” na coluna
“MTD está implementada?”.)
(4)

Motivo da não aplicabilidade
(Se preencheu “n.a.” na
coluna “MTD está
implementada?”.) (5)

BREF (indicar o nome do BREF em análise)
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento de
conclusões MTD

Descrição
de acordo
com o BREF

S/N/n.a.

(1) Incluir descrição sobre o sistema de gestão que assegurará o bom desempenho da técnica.
(2) Indicar a gama de VEA e/ou VCA associados ao uso da MTD, se existentes.
(3) Deverá ser indicado o(s) valor(es) dentro da gama de VCA e/ou VEA que irá ser atingido, caso exista VCA e/ou VEA.
(4) Se se trata de uma instalação existente terá de apresentar em anexo documentos de adjudicação dos equipamentos e trabalhos necessários para a implementação da
MTD ou de técnica alternativa e sua respetiva calendarização.
(5) Descrição dos motivos técnicos que levam a que a MTD não seja aplicável ao processo produtivo da instalação.
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Quadro Q39 – LA - Outras técnicas não descritas no BREF
Descrição da técnica implementada ou a implementar

Descrição do modo de implementação *

Quantificação dos valores de emissão atingidos ou a atingir e
da mais-valia ambiental da sua utilização

* Incluir descrição sobre o sistema de gestão que assegurará o bom desempenho da técnica.

Quadro Q40 – Resíduos a tratar na instalação
Designação Código LER
(1)
(2)

Caraterização (3)

Operação de valorização ou
eliminação (4)

Capacidade
instalada

Unidade

Capacidade de
armazenagem instantânea

Unidade

RN1
RN1+n
RP1
RP1+n
(1) Deverá ser usada a designação RN para resíduos não perigosos e RP para Resíduos Perigosos (Ex. RP1, RP2, RN1, RN2, etc.).
(2) Código do resíduo de acordo com a Lista Europeia de Resíduos (LER), constante no Anexo da Decisão 2014/955/UE, de 18 de
dezembro de 2014.
(3) Neste campo deverá ser efetuada a caraterização qualitativa do resíduo.
(4) Códigos das operações de eliminação e das operações de valorização, de acordo com o anexo I e anexo II, respetivamente, do
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, na sua redação atual.

Quadro Q41 – Armazenamento dos resíduos a tratar na instalação
Área (m2)
Código
PA1

Total

Coberta

Impermeabilizada

Vedado

Sistema de
drenagem
(1)

Bacia de
Retenção
(2)

.
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Código LER
(3)

Tipo de
recipiente
(4)

Material do
Capacidade
recipiente
Recipientes
(5)

Número de
recipientes
(6)

Obs.

PA1+n
(1) Sim/Não. Caso Sim, identificação do local de destino das escorrências, assim como descrição dos eventuais sistemas de tratamento existentes
(2) Sim/Não. Se Sim, indicar Volume (m3)
(3) Código do resíduo de acordo com a Lista Europeia de Resíduos (LER), constante no Anexo da Decisão 2014/955/UE, de 18 de dezembro de 2014.
(4) A preencher por cada código LER. (Tambor, Barrica de Madeira, Jerrican, Caixa, Saco, Embalagem Compósita, Tanque, Granel, Embalagem Metálica Leve, Outro
(especifique na coluna Observações), Não Aplicável (justifique na coluna Observações)).
(5) A preencher por cada código LER. (Aço, Alumínio, Madeira, Matéria Plástica, Vidro, Porcelana ou Grés, OT: Outro (especifique na coluna Observações), Não
Aplicável (justifique na coluna Observações)).
(6) A preencher por cada código LER. Indicação do número de recipientes e quantidade armazenada (kg ou m3).

Quadro Q42 – Atividades COV abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto
Atividade COV (0)

Consumo (t/ano)

Data início Atividade

(0) 1.Impressão rotativa off-set com secagem a quente,2.Rotogravura para publicações,3.Outras unidades de rotogravura, flexografia, serigrafia rotativa, laminagem ou
envernizamento, serigrafia rotativa sobre têxteis/cartão,4.Limpeza de superfícies,5.Outros processos de limpeza de superfícies,6.Revestimento de veículos (retoque de
veículos foi revogada pelo DL 181/2006),7.Revestimento de bobinas,8.Outros processos de revestimento, nomeadamente de metais, plásticos, têxteis, tecidos, películas e
papel,9.Revestimento de fios metálicos para bobinas,10.Revestimento de superfícies de madeira,11.Limpeza a seco,12.Impregnação de Madeira,13.Revestimento de
curtumes,14.Fabrico de calçado,15.Laminagem de madeiras e plástico,16.Revestimentos Adesivos,17.Fabrico de preparações de revestimento, tintas de impressão,
vernizes e colas,18.Processamento de Borracha,19.Extracção de óleos vegetais e gorduras animais e refinação de óleos vegetias,20.Fabrico de produtos farmacêuticos.

Quadro Q43 – Advertências de Perigo
Advertências de Perigo (1)

Caudal mássico dos compostos referidos no art. 98º, DL 127/2013 (por Advertência de Perigo) (g/h)

(1) H340, H350, H350i, H360D, H360F, H341, H351.
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Quadro Q44 - Atividades PCIP desenvolvidas na instalação
Preencha este quadro de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto
Capacidades
Rubrica PCIP

Limiar PCIP (1)

Descrição
Unidades

Capacidade Instalada
Valor

Unidades (2)

Valor

(1) Mencione as unidades e os valores dos limiares que constam do Anexo I do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto;
(2) Expresse as capacidades nas mesmas unidades do limiar PCIP, sempre que este conste no Anexo I do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto; caso
contrário expresse em toneladas por ano, sempre que possível.
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ANEXO 3

ANEXO 4

ANEXO 5

Processo n.º: 450.10.04.01.011731.2018.RH4A
Utilização n.º: L018014.2018.RH4A
Início: 2018/11/12
Validade: 2023/11/30

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais

Identificação
Código APA

APA00017662

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

501667490

Nome/Denominação Social*

LUSIAVES - Indústria e Comércio Agro-Alimentar, SA

Idioma

Português

Morada*

Zona Industrial da Zicofa, Lote 4 - Cova das Faias

Localidade*

LEIRIA

Código Postal

2415-314

Concelho*

Leiria

Telefones

931790230

Obrigação de correcção de Dados de Perfil

|_|

Caracterização do(s) tratamento(s)
Designação

ETAR Lusiaves - Marinha das Ondas

Nível de tratamento implementado

Secundário

Tipo de tratamento

Sistema de tratamento biológico SBR por lamas ativadas

Caudal Máximo descarga

2400.00 m3/dia

Nut III – Concelho – Freguesia

Baixo Mondego / Figueira da Foz / Marinha das Ondas

Longitude

-8.815140

Latitude

40.031010

Ano de arranque

2010

População servida (e.p.)

600

Caracterização da rejeição
Origem das águas residuais
Industriais

Processo de produção;Sanitários e refeitório;Torre de refrigeração;Pluviais
contaminadas

Características do Afluente Bruto
Volume Máximo mensal

64000.0 (m3)

CBO5

2500.0 (mg/L O2)

CQO

5000.0 (mg/L O2)

N

100.0 (mg/L N)

P

50.0 (mg/L P)

Designação da rejeição

ETAR Lusiaves - Marinha das Ondas
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Meio Recetor

Ribeira/ribeiro

Margem

Margem

Denominação do meio recetor

Ribeira das Meias

Sistema de Descarga

Coletor com obra de proteção (boca de lobo)

Nut III – Concelho – Freguesia

Baixo Mondego / Figueira da Foz / Marinha das Ondas

Longitude

-8.813670

Latitude

40.030710

Região Hidrográfica

Vouga, Mondego e Lis

Bacia Hidrográfica

Mondego

Sub-Bacia Hidrográfica

PT04MON0691 :: Rio Pranto

Tipo de massa de água

RIO

Massa de água

PT04MON0691 :: Rio Pranto

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

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

2/6 L018014.2018.RH4A

previstas para correção da situação.
16ª As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são
suportadas pelo utilizador.
17ª Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio.
18ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos
legalmente exigíveis.

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

Outras Condições
1ª No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou
prestada uma caução no valor de 77.500 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos
previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento
de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de
efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência
Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos
hídricos > Formulários).
2ª Poderá ser dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do
disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho, após
análise da caução efetuada.
3ª Com a entrada em vigor do presente título de utilização dos recursos hídricos fica automaticamente caducado o título
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L019456.2013.RH4 emitido em 2013/12/17.

Anexos
Localização e caracterização da obra
Condições de descarga das águas residuais em condições normais de funcionamento
As condições de descarga do efluente final, de acordo com o disposto na legislação aplicável, a respeitar pelo titular da licença
são as seguintes.
Observações
As águas residuais que afluem à ETARI têm origem doméstica nas produzidas nas instalações sanitárias usadas por 600 trabalhadores e
origem industrial no processo de produção centro de abate e transformação de aves, no edifício de lavagem de viaturas (com separador
hidrocarbonetos), oficina (com separador hidrocarbonetos), posto de abastecimento de combustíveis (com separador hidrocarbonetos),
torre de refrigeração, purgas da caldeira, explorações avícolas pertencentes ao grupo da Lusiaves, nomeadamente Quinta de S. Tomé,
Quinta da Cruz, Guerres, Quinta da Charneca, Central de Lavos, Casal Seiça, Marinha de Baixo, Quinta de S. Francisco, Quinta dos
Olivais, Quinta Formosa, Quinta do Banco I, Quinta do Banco II, Quinta do Banco III, Quinta da Asseiceira, Vale Cavalo, Quinta de Ançã
(Cabanas), Quinta do Vale, Quinta do Seixo e Quinta do Picheleiro.
Parâmetro

VLE

Legislação aplicável

Fósforo total (mg/L P)

5

(b)

Azoto total (mg/L N)

15

(b)

Óleos Minerais (mg/L)

15

(a)

Óleos e Gorduras (mg/L)

15

(b)

Sólidos Suspensos Totais (mg/L)

60

(b)

Carência Química de Oxigénio (mg/L O2)

125

(b)

Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2)

40

(b)

pH (Escala de Sörensen)

6-9

(a)

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

Autocontrolo
Programa de autocontrolo a implementar
Observações
As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser
preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios
que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações
descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos
terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza.
Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao
mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
Efetuar monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008
de 11 de junho.
Os resultados do programa de autocontrolo qualitativo e quantitativo (caudal mensal) serão enviados à Administração da Região
Hidrográfica do Centro em formato digital para o e-mail arhc.geral@apambiente.pt, ou serão reportados no Sistema Integrado de
Licenciamento do Ambiente (SILiAmb), que pode ser acedido em https://siliamb.apambiente.pt.
Periodicidade de reporte:
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Os resultados do programa de autocontrolo, bem como as cópias dos boletins analíticos deverão ser reportados à Entidade Licenciadora
com uma periodicidade trimestral.
Descrição do equipamento de controlo instalado:
-Local de
Parâmetro
amostragem

Metodo analítico

Frequência de
amostragem

Tipo de
amostragem

Entrada

Fósforo total (mg/L P)

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

Mensal

Composta (iv)

Saída

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

Mensal

Pontual

Saída

Carência Química de
Oxigénio (mg/L O2)

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

Mensal

Composta (iv)

Saída

Carência Bioquímica de
Oxigénio (mg/L O2)

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

Mensal

Composta (iv)

Saída

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

Mensal

Composta (iv)

Saída

Azoto total (mg/L N)

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

Mensal

Composta (iv)

Saída

Óleos e Gorduras (mg/L)

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

Mensal

Composta (iv)

Saída

Óleos Minerais (mg/L)

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

Mensal

Composta (iv)

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

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização e caracterização da obra
Peças desenhadas com a localização da obra
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ANEXO 6

Licença Ambiental
LA n.º 697/0.0/2017
Nos termos da legislação relativa ao Regime de Emissões Industriais e ao Regime Geral
da Gestão de Resíduos é concedida a Licença Ambiental que inclui a Alvará de Licença
de Operação de Gestão de Resíduos ao operador

Resicorreia – Gestão e Serviços de Ambiente, Lda
com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 507 203 992, para a
Instalação sita na Parque Industrial da Sertã - Lote 95, Apartado 125,
6100-909 Sertã, para o exercício da atividade de

Tratamento e Eliminação de Resíduos Perigosos
e
Armazenamento Temporário de Resíduos Perigosos e não Perigosos
incluídas nas categorias 5.1 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, e
Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro e nas operações R9, D9 e
R13/D15 e classificada com a CAE Rev.3 nº 19202 (Fabricação de produtos petrolíferos
a partir de resíduos) atividade principal e CAE nº 38120 (Recolha de Resíduos
perigosos), CAE n.º 38220 (Tratamento e Eliminação de resíduos Perigosos) e CAE n.º
38322 (Valorização de Resíduos não metálico), atividades secundárias de acordo com
as condições fixadas no presente documento.
A presente licença é válida até 05 de dezembro de 2022
Amadora, 05 de dezembro de 2017

O Presidente do Conselho Diretivo da APA, IP

NUNO
SANCHEZ
LACASTA

Assinado de forma
digital por NUNO
SANCHEZ LACASTA
Dados: 2017.12.13
18:15:54 Z

Nuno Lacasta

ÍNDICE
1 – Condições Gerais .................................................................................................................................... 2
1.1 – Identificação e localização da instalação ............................................................................................. 2
1.1.1 – Identificação da instalação.......................................................................................................... 2
1.1.2 – Localização da instalação ............................................................................................................ 3
1.2 – Atividades desenvolvidas na instalação............................................................................................... 3
1.3 – Articulação com outros regimes jurídicos ........................................................................................... 4
1.4 – Validade ............................................................................................................................................... 4
2 – Condições Operacionais de Exploração .................................................................................................. 4
2.1 – Gestão de recursos e utilidades........................................................................................................... 6
2.1.1 – Matérias-primas .......................................................................................................................... 6
2.1.2 – Águas de abastecimento ............................................................................................................. 6
2.1.3– Energia ......................................................................................................................................... 7
2.2 – Emissões .............................................................................................................................................. 7
2.2.1 – Emissões para o ar ...................................................................................................................... 8
2.2.1.1 – Pontos de Emissão ............................................................................................................. 8
2.2.1.2 – Pontos de Emissão Difusas ............................................................................................... 8
2.2.1.3. – Monitorização ......................................................................................................................... 8
Controlo das emissões para a atmosfera das fontes pontuais ............................................................... 8
2.2.3. – Emissões de Águas Residuais e Pluviais ..................................................................................... 9
2.2.3.1 – Sistemas de tratamento, retenção e reutilização .................................................................... 9
2.2.3.2 – Pontos de Emissão ................................................................................................................. 10
2.2.4 – Ruído ......................................................................................................................................... 10
2.3 – Resíduos............................................................................................................................................. 11
2.3.1 – Armazenamento temporário .................................................................................................... 12
2.3.2 Transporte ............................................................................................................................... 13
3 – MTD Utilizadas e Medidas a Implementar ........................................................................................... 14
3.1 – MTD implementadas ......................................................................................................................... 14
4 – Prevenção e controlo de acidentes/Gestão de situações de emergência ............................................ 21
5 – Gestão de informação/Registos, documentação e formação .............................................................. 22
6 – Relatórios .............................................................................................................................................. 23
6.1 – Relatório de Base ............................................................................................................................... 23
6.2 – Relatório Ambiental Anual (RAA) ...................................................................................................... 23
6.3 – PRTR – Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes ............................................... 27
7- Lista dos Equipamentos.......................................................................................................................... 28
8 – Lista das infraestruturas/Edifícios ........................................................................................................ 28
9 - Segurança .............................................................................................................................................. 28
10 – Encerramento e desmantelamento/Desativação definitiva ............................................................... 28
ANEXO I – Exploração da atividade ..................................................................................................... 31
ANEXO II – Lista dos Resíduos ............................................................................................................ 38
ANEXO III Lista de Equipamentos ........................................................................................................ 60
ANEXO IV – Título de Utilização de Recursos Hídricos .................................................................... 63

LA n.º
697

Ren.
0

Subs.
0

Ano
2017

1 – Condições Gerais
Esta licença ambiental (LA) é emitida ao abrigo do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de
agosto, e Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro, relativo ao
regime de emissões industriais (REI) aplicável à prevenção e controlo integrados da
poluição e ao abrigo do artigo 36.º do Decreto-lei n.º 178/2006, de 5 de setembro,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011 de 17 de junho, com a alteração
introduzida pelo Decreto-Lei n.º 75/2015, de 11 de maio (Regime de Licenciamento
Único de Ambiente – Diploma LUA), à redação do seu artigo 42.º (Licenciamento
industrial) e aplicando-se à totalidade da instalação.
Esta Licença Ambiental inclui as condições relativas ao Licenciamento de Operações de
Gestão de Resíduos.
Nenhuma alteração relacionada com a atividade, ou com parte dela, pode ser realizada
ou iniciada sem a prévia notificação à Entidade Coordenadora - EC (APMEI) e a
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR)
A presente LA reúne as obrigações que o operador detém em matéria de ambiente e
será integrada na licença ou autorização da atividade a emitir pela EC, não substituindo
outras licenças emitidas pelas autoridades competentes.
Esta LA será reajustada aos limites e condições sobre prevenção e controlo integrados
da poluição sempre que a APA entenda por necessário. É conveniente que o operador
consulte regularmente a página da APA, www.apambiente.pt, para acompanhamento
dos vários aspetos relacionados com este assunto.
O Anexo I, da presente LA apresenta uma descrição sumária das atividades
desenvolvida na instalação e o fluxograma do todo processo.
1.1 – Identificação e localização da instalação
1.1.1 – Identificação da instalação
Quadro 1 – Dados de identificação
Operador
Instalação
NIPC

Resicorreia – Gestão e Serviços de Ambiente, Lda
Resicorreia – Gestão e Serviços de Ambiente, Lda
507 203 992

Morada

Parque Industrial da Sertã - Lote 95, Apartado 125, 6100909 Sertã
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1.1.2 – Localização da instalação
Quadro 2 - Características e localização geográfica
Coordenadas do ponto médio da instalação DATUM LISBOA
Tipo de localização da instalação
Área total
Área da instalação (m2)

M – 2717.016
P - 16599.835
Zona Industrial
9185

Área coberta

4331

Área impermeabilizada não coberta
Área não impermeabilizada nem
coberta

4854
0

1.2 – Atividades desenvolvidas na instalação
As atividades PCIP reguladas por esta licença são as atividades de valorização e de
eliminação de resíduos perigosos, incluídas nas categorias 5.1 b)e j) do Anexo I, e
classificada com a CAE nº 19202 (Fabricação de produtos petrolíferos a partir de
resíduos) atividade principal e CAE nº 38120 (Recolha de Resíduos perigosos), CAE n.º
38220 (Tratamento e Eliminação de resíduos Perigosos) e CAE n.º 38322 (Valorização
de Resíduos não metálico), atividades secundárias.
Quadro 3 - Atividades desenvolvidas na instalação
Categoria
PCIP/OGR

Designação

Capacidade Instalada

5.1 b)/D9

Unidade de tratamento físico-químico

5.1 b)/R12

Unidade de tratamento físico-químico

Capacidade instalada (ton/ dia) - 25

(Tratamento dos filtros de óleos e Pré – tratamento de
Resíduos Perigosos para Valorização ou Eliminação

Capacidade instalada (ton/ dia) - 130

5.1 j)/R9
R12
R13/D15
R13/D15

(Tratamento de águas e lamas

Unidade de tratamento de Óleos usados
(Re-refinação e outras reutilizações de óleos
Desmantelamento de veículos em fim de
vida
Armazenamento temporário de resíduos
perigosos
Armazenamento temporário de resíduos
não perigosos

Capacidade instalada (ton/ dia) - 10

Capacidade instalada (ton/ dia) - 130
Capacidade instalada (ton/ dia) - 5
Capacidade instalada (ton) - 45
Capacidade instalada (ton) - 500
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1.3 – Articulação com outros regimes jurídicos
Quadro 4 - Regimes jurídicos aplicáveis à atividade desenvolvida pela instalação
Regime jurídico

Identificação do
documento

DL n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que
estabelece o regime da utilização dos
recursos hídricos

Licença de Utilização dos
Recursos Hídricos para
Captação de Água
Subterrânea

DL n.º 178/2006, de 5 de setembro, que
estabelece o regime geral da gestão de
resíduos (RGGR), alterado e republicado
pelo DL n.º 73/2011, de 17 de junho,
DL n.º 127/2008, de 21 de julho, relativo às
condições nacionais para cumprimento do
Regulamento (CE) n.º 166/2006, de 18 de
janeiro, relativo à criação de um Registo
Europeu de Emissões e Transferência de
Poluentes e Resíduos

Observações

Títulos de Utilização de Recursos
Hídricos (TURH)

Regime geral de gestão de resíduos

Formulário Registo
Europeu de Emissões e
Transferência de Poluentes
e Resíduos (PRTR)

Categoria 5.1
Submissão com periodicidade anual

A instalação apresenta ainda enquadramento no âmbito de outros diplomas da
legislação ambiental, referenciados na LA nas áreas específicas de aplicação, bem
como enquadramento em outros diplomas não referenciados na LA.
Decorrente dos regimes jurídicos aplicáveis à atividade desenvolvida pela instalação,
sempre que aplicável e necessário, poderá vir a ser efetuado aditamento à presente
LA.
1.4 – Validade
Esta Licença Ambiental é válida por um período de 5 anos, de acordo com o disposto
no n.º 2 do artigo 33.º do Regime Geral de Gestão de Resíduos, exceto se ocorrer,
durante o seu prazo de vigência, alguma das situações previstas no Art.º 19º do
Decreto-Lei (DL) n.º 127/2013, de 30 de agosto (REI), e Declaração de Retificação n.º
45-A/2013, de 29 de outubro que motivem a sua alteração ou atualização.
O pedido de renovação terá de incluir todas as alterações de exploração ou
atualizações que não constem da atual LA, seguindo os procedimentos previstos no
Artigo 21.º do DL 127/2013, de 30 de agosto ou da legislação em vigor à data.

2 – Condições Operacionais de Exploração
A instalação deverá ser explorada de forma a prevenir a libertação não autorizada e
acidental de substâncias poluentes para o ar, o solo ou linhas de água de modo a
prevenir ou reduzir ao mínimo os efeitos negativos para o ambiente, bem como
eventuais riscos para a saúde humana, devendo ser operada de forma a serem
adotadas todas as regras de boas práticas e medidas de minimização das emissões
durante o funcionamento normal da instalação.
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A gestão de óleos minerais usados deve ser efetuada de acordo com o estipulado no
Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de julho, na sua atual redação, em particular:
− Para exercer a atividade de gestão de óleos usados que cumpram as
especificações técnicas aprovadas pela APA, I.P. e pela DGAE, os operadores
devem-se encontrar qualificados de acordo com os requisitos de qualidade
técnica e eficiência dos operadores de gestão de óleos usados aprovados pela
APA e pela DGAE e serem aderentes a um sistema integrado ou designados por
um sistema individual;
− O operador encontra-se obrigado a respeitar as especificações técnicas
aprovadas pela APA, I.P. e pela DGAE. O operador deve assegurar um sistema
de controlo que permita a determinação das características do óleo usado
recolhido junto de cada produtor, nomeadamente para efeitos do
cumprimento das especificações técnicas, aprovadas pela APA, I.P. e pela
DGAE, e que permita a determinação das características do óleo usado
resultante das unidades de tratamento;
− A determinação qualitativa de PCB nos óleos usados poderá ser realizada com
recurso a método colorimétrico, devendo a determinação quantitativa de PCB
nos óleos usados ser realizada com recurso aos métodos de referência das
normas europeias EN 12766-1 e prEN 12766-2, bem como as versões
atualizadas subsequentes;
− Se determinado óleo usado, em resultado da aplicação do sistema de controlo,
for incompatível com o tipo de tratamento ou valorização previsto,
nomeadamente no que diz respeito ao cumprimento do limite máximo de 50
ppm de PCB, o operador de gestão fica obrigado a notificar a APA no prazo
máximo de vinte e quatro horas, identificando o produtor de óleos usados e as
quantidades envolvidas.
O controlo de operação de tratamento compreende a realização de ações de inspeção,
vigilância e manutenção dos equipamentos, dos pisos impermeabilizantes, das
coberturas e bacia de retenção existentes, bem como, controlo analítico dos
parâmetros relevantes nas diversas linhas de tratamento que possibilitem o ajuste das
condições de operação e manutenção da eficiência do tratamento.
Os resíduos armazenados no estabelecimento, encontram-se identificados, segundo a
Lista Europeia de Resíduos e estão armazenados em local devidamente arejado e
destinado a esse efeito, de forma a ser possível em qualquer altura, detetar eventuais
derrames e fugas.
Deve existir no estabelecimento um arquivo com o processo de licenciamento da
atividade de tratamento de resíduos, atualizado e organizado, para ser disponibilizado
às entidades com competências de fiscalização e inspeção, sempre que solicitado.
O estabelecimento deve efetuar o registo das cargas de resíduos recusadas, incluindo
informação relativa ao motivo da recusa, indicando a sua origem, classificação segundo
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a LER, número da respetiva guia de acompanhamento de resíduos, bem como outras
informações consideradas relevantes.
Relativamente aos resíduos expedidos, deverá existir no estabelecimento um registo
completo e atualizado com informação relativa ao destino dado aos resíduos
expedidos, que deve de incluir a sua classificação segundo a Lista Europeia de
Resíduos, data de saída, quantidade da carga de resíduos expedidos, dados sobre a
operação de valorização/eliminação, a que esses resíduos serão sujeitos no respetivo
destino final e dados do respetivo estabelecimento de destino.
Em caso da ocorrência de acidente com origem na operação da instalação deverá ser
efetuado o previsto no ponto 4 da licença (Prevenção e controlo de acidentes/Gestão
de situações de emergência), salientando-se que a notificação deverá incluir os
períodos de ocorrência e, sempre que aplicável, os caudais excecionais descarregados.
Nenhuma alteração relacionada com a atividade pode ser implementada sem a prévia
notificação à APA, na qualidade de entidade licenciadora.
2.1 – Gestão de recursos e utilidades
2.1.1 – Matérias-primas

As matérias-primas da instalação consistem essencialmente em resíduos, resíduos
perigosos e não perigosos estão identificados segundo o seu código LER, no Anexo II
deste documento.
A instalação pode receber para tratamento das seguintes tipologias de resíduos
perigosos: águas e lamas oleosas, óleos usados, veículos em fim de vida (VFV), resíduos
de hidrocarbonetos líquidos combustíveis, de origem terrestre e de origem marítima
(resíduos MARPOL). São ainda recebidos resíduos perigosos e não perigosos de
diversas tipologias, para a operação de armazenamento de resíduos.
As substâncias perigosas existentes na instalação, incluindo os resíduos, não atingem
os limiares de enquadramento pelo Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, que
estabelece o regime de prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias
perigosas e a limitação das suas consequências para o homem e o ambiente. Caso o
inventário destas substâncias presentes na instalação sofra alterações, deverá o
operador proceder à reavaliação da Instalação, averiguar se as mesmas suscitam o
enquadramento neste âmbito e reportar esta situação à APA.
2.1.2 – Águas de abastecimento

Os sistemas de abastecimento de água à instalação consistem:
-

-

No abastecimento de água para consumo humano (para utilização nos serviços
administrativos, balneários e instalações sanitárias) e para às unidades
funcionais da instalação com origem na rede pública,
No abastecimento de água para a rega dos espaços verdes, através da água
proveniente da Captação subterrânea (AC1).

-
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Quadro 5- Caracterização da captação AC1
Código

Tipo

AC1

Captação
Subterrânea

Utilização
Rega dos espaços
verdes

Autorização de Utilização dos Recursos
Hídricos para Captação de Água
Alvará de Licença Nº 527-C/2007

Controlo da captação e Monitorização

A utilização dos recursos hídricos na captação de água subterrânea (AC1) está
autorizada de acordo com as condições expressas na Licença de Alvará de Captação
nº527-C/2007 emitido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Centro, incluída no Anexo IV desta LA.
O operador deve dar cumprimento às condições estabelecidas na referida autorização.
Caso se verifique alguma alteração ao regime de exploração da captação AC1, deverá
ser comunicada à APA.
2.1.3– Energia

A instalação, durante o seu processo de tratamento de resíduos, consome:
•
•

Energia elétrica proveniente da rede nacional, com um consumo médio
estimado em cerca de 52.300 kWh
Gasóleo:240 t/ano armazenado em depósito com capacidades de 15 m3 e 1,85
m3, utilizado na caldeira de aquecimento de fluido térmico, associada ao
processo industrial) e ao processo de tratamento de óleos usados. (operação
de valorização R12).

2.2 – Emissões
O operador deverá efetuar a exploração e manutenção adequadas dos sistemas de
retenção, drenagem, tratamento e controlo de emissões existentes na instalação, de
modo a permitir mantê-los a um nível de eficiência elevado, reduzindo ao tempo
mínimo possível os respetivos períodos de indisponibilidade.
O operador deve realizar as amostragens, medições e análises de acordo com o
mencionado nesta licença e especificações constantes nos pontos seguintes.
Todas as colheitas de amostras e as análises referentes ao controlo das emissões
devem ser efetuadas, preferencialmente, por laboratórios acreditados.
O operador deve assegurar o acesso permanente e em segurança aos pontos de
amostragem e de monitorização.
O equipamento de monitorização e de análise deve ser operado de modo a que a
monitorização reflita com precisão as emissões e as descargas, respeitando os
respetivos programas de calibração e de manutenção.
O operador deverá assegurar que a instalação cumpre os valores limite de emissão
aplicáveis, fixados na licença ambiental, cujo grau de exigência mínimo permitido
consta das disposições legais e regulamentares ambientais em vigor.
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O operador deverá dar cumprimento acessório a outras disposições legais e
regulamentares ambientais que lhe possam ser aplicáveis.
2.2.1 – Emissões para o ar

As emissões para a atmosfera, com origem na instalação de tratamento de resíduos,
são provenientes das fontes pontuais que abaixo se identificam, e que se encontram
associadas às respetivas atividades e/ou etapas do processo.
2.2.1.1 – Pontos de Emissão

Na Instalação existem duas fontes de emissão, identificadas no quadro seguinte.
Quadro 6 – Caracterização das fontes de emissão para a atmosfera
Código

Equipamento
associado

Caldeira de
termofluido

FF1

(1)
(2)

Potência
Térmica
(MWth) (1)

0,6978

Regime
Emissão

Esporádico

Altura da
Combustível chaminé
(m) (2)

Gasóleo

12

Processo
Tratamento de óleos
usados e tratamento de
resíduos líquidos de
hidrocarbonetos para
produção de produto
combustível

Potência térmica instalada dos equipamentos de combustão associados;
Altura da chaminé acima do nível do solo, correspondente à distância medida na vertical entre o topo e o solo.

2.2.1.2 – Pontos de Emissão Difusas

Ocorrem na instalação emissões difusas para o ar, provenientes do pavilhão da ETAR
(fugas, evaporação), tanque de armazenamento/tratamento de lamas e águas oleosas
(evaporação, manuseamento de produtos voláteis e dos vapores associados ao
armazenamento de resíduos), tanques de tratamento de resíduos de hidrocarbonetos
líquidos combustíveis e de óleos usados (evaporação, fugas) e da zona de
desmantelamento de VFV (fugas)
2.2.1.3. – Monitorização
Controlo das emissões para a atmosfera das fontes pontuais

O controlo da emissão de poluentes para a atmosfera na fonte pontual FF1 deverá ser
efetuado de acordo com o especificado nos Quadro 7 da licença, não devendo
nenhum parâmetro de emissão exceder os Valores Limite de Emissão (VLE) aí
mencionados.
Quadro 7 –Monitorização e VLE da fonte FF1 - caldeira de Termofluido
Parâmetro

VLE (1)
(mg/Nm3)

Partículas

150

Óxidos de azoto (NOx), expressos em NO2

500

Dióxido de enxofre (SO2)

1700

Monóxido de Carbono (CO)

500

Sulfureto de Hidrogénio

5

Frequência da
monitorização

Uma vez de três em três anos

(1) Todos os VLE são referidos ao teor de O2 característico do processo (8%) e a gás seco nos efluentes gasosos.
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Para os processos que presentemente são responsáveis pela emissão de alguns
poluentes segundo caudais mássicos reduzidos, para os quais está estabelecida uma
frequência de monitorização de uma vez de três em três anos, qualquer alteração do
funcionamento das atividades em questão, que venha a conduzir a um aumento dos
caudais mássicos de poluentes emitidos para valores superiores aos limiares mássicos
mínimos constantes do Anexo da Portaria n.º 80/2006, de 23 de janeiro, conduzirá à
necessidade de o operador passar a efetuar nessas fontes/poluentes monitorização
segundo um regime de “duas vezes em cada ano civil”, com um intervalo mínimo de
dois meses entre as medições. Simultaneamente essa alteração de funcionamento
deverá ser comunicada à APA, de forma a ser reavaliada a eventual necessidade de
introdução de alterações complementares relativamente ao tipo de monitorização a
realizar nessas fontes.
2.2.3. – Emissões de Águas Residuais e Pluviais

Na instalação é produzido o seguinte:
Águas residuais industriais provenientes do processo de tratamento de
resíduos e manutenção de equipamentos e infraestrutura;
Águas residuais domésticas provenientes das áreas sociais.
Águas pluviais potencialmente contaminadas provenientes do sistema de
drenagem das águas pluviais das áreas de circulação
Águas pluviais não contaminadas provenientes das coberturas dos edifícios e
parque de estacionamento de veículos ligeiros,)
2.2.3.1 – Sistemas de tratamento, retenção e reutilização

Na instalação existe uma Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais (ETARI)
dimensionada para tratamento contínuo. O efluente a tratar chega por gravidade a um
tanque de receção em construção civil, com uma capacidade de 12 000 litros, de onde
é bombeado para um tanque vertical de acumulação de efluente, com uma capacidade
de 40 000 litros. Deste tanque é depois enviado para tratamento, com abaixamento de
pH e dosagem de coagulante, e posterior neutralização com cal hidratada.
Seguidamente é adicionado um floculante e promovida a decantação das lamas num
sedimentador lamelar. As lamas são extraídas pelo fundo do sedimentador e filtradas
em filtro prensa, a água clarificada sai do sedimentador por transbordo (“overflow”) e
será enviada para filtração final em colunas de Quartzite e Carvão Ativado
(equipamento a instalar numa segunda fase), antes da sua descarga no coletor
municipal.
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2.2.3.2 – Pontos de Emissão

Os pontos de emissão de águas residuais e pluviais existentes na instalação
encontram-se identificados no Quadro 8
Quadro 8 – Pontos de emissão de águas residuais e pluviais
Ponto

Coordenadas (DD)
Tipo de
efluente

Origem do
efluente

Meio de
descarga

Regime
de
descarga

16552.885

Águas residuais
domésticas

Águas residuais
domésticas,
provenientes das
instalações
sanitárias e dos
balneários

Coletor municipal
de águas residuais
sendo
encaminhadas
para a ETAR da
Sertã, Águas do
Centro, S.A.

Contínuo

166535.116

Águas pluviais
potencialmente
contaminadas
Águas pluviais
não
contaminadas
provenientes das
coberturas dos
edifícios e
parque de
estacionamento

Águas pluviais
potencialmente
contaminadas são
encaminhadas
Coletor municipal
de água,

Coletor municipal
de água

Descontínuo

16842.394

Águas residuais
industriais
provenientes da
ETARI

Águas residuais
industriais tratadas
São encaminhadas
na Estação de
para ETAR da Sertã
Tratamento de
Águas Residuais
Industriais

Descontínuo

de
emissão

ED1

ED2

ED3

M (m)

2702.739

2721.392

2777.516

P (m)

2.2.4 – Ruído

A gestão dos equipamentos utilizados na atividade deve ser efetuada 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 DL n.º 221/2006, de 8 de novembro.
As avaliações de ruído deverão ser repetidas sempre que ocorram reclamações ou
alterações significativas na instalação, na disposição dos equipamentos existentes ou
na sua envolvente que possam ter implicações ao nível do ruído, de forma verificar o
cumprimento do critério de exposição máxima (valores limite de exposição) e do
critério de incomodidade, de acordo com o previsto pelos Artigos 11.º e 13.º do
Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo DL n.º 9/2007, de 17 de janeiro, e
alterado pelo DL n.º 278/2007, de 1 de agosto.
Caso se verifique a impossibilidade de parar a atividade de produção da instalação
para a medição dos níveis de ruído residual, deverá o operador proceder de acordo
com o disposto no n.º 6 do Artigo 13.º, do RGR.
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No caso de se verificar a necessidade de adoção das medidas de redução previstas no
n.º 2 do Artigo 13.º do RGR, de modo a cumprir os critérios definidos no n.º 1 daquele
artigo, deverá o operador tomar também em consideração o disposto no n.º 3 do
mesmo artigo. Caso seja necessária a implementação de medidas de minimização,
deverá posteriormente ser efetuada nova caraterização de ruído, de forma a verificar o
cumprimento dos critérios de incomodidade e de exposição máxima.
As campanhas de monitorização, as medições e a apresentação dos resultados
deverão cumprir os procedimentos constantes na Norma NP 1730-1:1996, ou versão
atualizada correspondente, assim como as diretrizes a disponibilizar em
www.apambiente.pt.
2.3 – Resíduos
A área de receção de resíduos na instalação deve estar dotada de sistemas de retenção
e/ou de drenagem adequados ao volume e às características dos resíduos
rececionados, devendo ainda apresentar as condições necessárias à sua descarga,
inspeção, amostragem e transferência para armazenamento e/ou tratamento.
A admissão e receção dos resíduos devem ser precedidas de procedimento de préaceitação, que permita a verificação da sua compatibilidade com as condições de
admissão ao tratamento previsto. Assim, para este efeito, sempre que aplicável
(primeira receção do resíduo daquele produtor/cliente, ou sempre que hajam dúvidas
da tipologia do resíduo), devem de existir dados do produtor ou detentor,
acompanhado de registo de toda a informação disponível sobre a identificação e
caracterização do resíduo. E caso necessário, deve o respetivo resíduo ser objeto de
ensaios de tratabilidade e eventualmente de análise laboratorial, com recolha de uma
amostragem normalizada, com base num plano de amostragem predefinido, adequado
a cada tipo de resíduo e tratamento.
A classificação de resíduos deve ser efetuada em conformidade com a Lista Europeia
de Resíduos (LER), na sua versão atual, que estabelece o normativo harmonizado de
identificação e classificação de resíduos em Portugal e em todos os países da
Comunidade Europeia. Não obstante, a classificação de resíduos, seja competência do
produtor desses resíduos, dado que é o melhor conhecedor da fonte/atividade
geradora dos mesmos e das suas características, bem como das características das
substâncias que tenham estado em contacto com esses resíduos, deve a instalação
dedicado à atividade de tratamento de resíduos, proceder à verificação da
conformidade de atribuição do código LER efetuado pelo produtor de resíduos e caso
necessário proceder à sua correção e notificação ao respetivo produtor.
A instalação deve ainda averiguar a conformidade da operação de eliminação ou de
valorização classificada, de acordo com o Anexo I e II do Regime Geral de Gestão de
Resíduos, na sua versão atual.
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2.3.1 – Armazenamento temporário

O armazenamento temporário dos resíduos rececionados e produzidos na instalação
deverá cumprir as seguintes condições:
- O armazenamento de resíduos líquidos perigosos, bem como reagentes líquidos
perigosos, deverá ser efetuado em locais projetados para, em caso de derrame,
reter 110% do volume do maior recipiente de armazenamento previsto. Este
requisito aplica-se, igualmente, para a plataforma de descarga de cisternas, onde
deverá ser garantida uma capacidade de retenção de 110% do respetivo volume de
transporte;
- Deverá ser efetuado de forma a não provocar qualquer dano para o ambiente nem
para a saúde humana e de forma a evitar a possibilidade de derrame, incêndio ou
explosão, devendo ser respeitadas as condições de segurança relativas às
características que conferem perigosidade ao(s) resíduo(s) e que estão, regra geral,
associadas com as características de perigo da substância (ou mistura de
substâncias) perigosa(s) presentes no resíduo em questão;
- Os locais destinados a esse efeito deverão, encontrar-se devidamente
impermeabilizados, sendo prevista a contenção/retenção de eventuais
escorrências/derrames de modo a evitar a possibilidade de dispersão, devendo ser
tomadas todas as medidas conducentes à minimização dos riscos de contaminação
de solos e águas;
- O armazenamento de resíduos deve ter em consideração a classificação do resíduo
em termos da LER, as suas características físicas e químicas, bem como as
características que lhe conferem perigosidade;
- Cada contentor deverá ter um rótulo indelével e permanente onde conste a
identificação dos resíduos, de acordo com a LER, e a classe de perigosidade se for
possível, o produtor do resíduo e, quando possível, o local de produção, as
características que lhe conferem perigosidade, se for o caso, e a quantidade;
- Os resíduos devem ser armazenados de forma que seja, sempre possível e em
qualquer altura, detetar derrames e fugas;
- Deve também ser assegurada a adequada ventilação dos locais de armazenagem;
- Deverá ser dada especial atenção, entre outros aspetos, à resistência, estado de
conservação e capacidade de contenção das embalagens em que os resíduos são
acondicionados/armazenados, bem como às questões relacionadas com o
empilhamento dessas embalagens (ex: bidões);
- O armazenamento temporário de resíduos em contentores, barricas, bidões ou
outros em altura não deverá ultrapassar as 3 paletes, devendo as pilhas ser
arrumadas de forma a permitir a circulação entre si e em relação às paredes da
instalação.
- O armazenamento de óleos usados com PCB deverá ser efetuado em zona
independente dos restantes resíduos, dotada de bacia de retenção ou caleiras
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canalizadas para depósito estanque, com dimensão adequada para conter
eventuais derrames, em conformidade com a condição anterior. Todo o material
armazenado contendo ou contaminado com PCB deve estar devidamente rotulado
de acordo com o Anexo II do Decreto-Lei n.º 72/2007, de 27 de março,
Para os resíduos destinados unicamente a armazenamento temporário na instalação,
a armazenagem previamente à sua valorização deverá ser efetuado dentro de um
período máximo de três anos, enquanto o armazenamento temporário de resíduos
previamente à sua eliminação, deverá ser efetuado dentro de um período máximo de
um ano.
Em conformidade com o disposto no n.º 5 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 72/2007, de
27 de março, o armazenamento de resíduos com PCB, destinados a eliminação, não
pode exceder o período de 18 meses
2.3.2 Transporte

O transporte de resíduos deve ser realizado nos termos do previsto no artigo 21.º do
Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, na sua atual redação, e de acordo com as
condições estabelecidas na Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril, que revoga a Portaria
n.º 335/97, de 16 de maio.
Neste contexto salienta-se que, deverão ser utilizadas as guias de acompanhamento
de resíduos, criadas no âmbito da referida portaria (Guias Eletrónicas de
Acompanhamento de Resíduos – e-GAR), e disponíveis na plataforma eletrónica da
APA, I.P. – Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER) no SILIAMB.
Não obstante, durante o período transitório previsto no artigo 18.º da Portaria n.º
145/2017, de 26 de abril (até 31.12.2017), a utilização das e-GAR apresenta caráter
voluntário, podendo o operador utilizar, em alternativa, o modelo de guias de
acompanhamento de resíduos aprovado pela Portaria n.º 335/97, de 16 de maio,
exclusivo da Imprensa Nacional - Casa da Moeda (INCM) n.º 1428. A partir de 2018 as
e-GAR são de utilização obrigatória, para o transporte nacional de resíduos.
O transporte de resíduos abrangidos pelos critérios de classificação de mercadorias
perigosas deve ainda obedecer ao Regulamento de Transporte de Mercadorias
Perigosas por Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 41 – A/2010, de 29 de abril, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 206-A/2012, de 31 de agosto e o
Decreto-Lei n.º 246-A/2015 de 21 de outubro
Se aplicável, a transferência de resíduos para fora do território nacional deverá ser
efetuada em cumprimento da legislação em vigor em matéria de movimento
transfronteiriço de resíduos, nomeadamente o Regulamento n.º 1013/2006 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho, na sua atual redação, e o DL n.º
45/2008, de 11 de março, na sua redação atualizada.
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3 – MTD Utilizadas e Medidas a Implementar
3.1 – MTD implementadas
O funcionamento da instalação prevê, de acordo com o processo de licenciamento
apresentado pelo operador, a utilização de várias das técnicas identificadas como
Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) para as atividades desenvolvidas estabelecidas
nos seguintes Documentos de Referência no âmbito PCIP (BREF), sectoriais e
transversais, aplicáveis à instalação, que se encontram adotados pela Comissão
Europeia (CE), cuja respetiva notícia de adoção está publicada em Jornal Oficial das
Comunidades (JO C):
•

Reference Document on Best Available Techniques for Waste Treatment
Industries (BREF WT);

No que se refere à utilização de Melhores Técnicas Disponíveis transversais deverão
ser analisados os seguintes documentos, já finalizados e disponíveis para consulta em
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/:
•

Reference Document on the General Principles of Monitoring – BREF MON
(princípios gerais de monitorização);

•

Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage –
BREF EFS (emissões proveniente do armazenamento);

As MTD aplicadas na instalação e a implementar de acordo com o projeto
apresentado a licenciamento encontram-se identificadas no Quadro 9.
Quadro 9 - MTD implementadas e a implementar na instalação, de acordo com o projeto
apresentado a licenciamento
Documento de
referência

MTD aplicáveis

1.
2.
3.
4.
Reference Document on
Best Available Techniques
for Waste Treatment
Industries
(BREF WT)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Gestão ambiental
sistemas de gestão ambiental
manter registos detalhados das atividades no local
implementação de procedimento de boas práticas internas
existência de uma relação privilegiada com o cliente/produtor dos
resíduos
disponibilidade de pessoal qualificado
Melhor conhecimento dos resíduos sujeitos a tratamento
conhecimento detalhado dos resíduos sujeitos a tratamento
implementação de um procedimento de pré-aceitação
implementação de um procedimento de aceitação
implementação de diferentes procedimentos de amostragem
existência de uma unidade de receção
Resíduos após tratamento
análise dos resíduos após tratamento
Sistemas de gestão
rastreabilidade no tratamento dos resíduos
regras de mistura/ homogeneização
procedimentos de segregação e compatibilidade
eficiência do tratamento de resíduos
plano de gestão de acidentes
planos de gestão do ruído e das vibrações
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Reference Document on
Best Available Techniques
for Waste Treatment
Industries
(BREF WT)

Ren.
0

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Gestão de utilidades e matérias-primas
consumo e produção de energia
eficiência energética
aferição do desempenho interno
utilização de resíduos como matéria-prima
Armazenamento e manuseamento
técnicas gerais de armazenamento
sistemas de contenção
marcação das condutas
armazenamento/acumulação de resíduos
técnicas genéricas de manuseamento
técnicas de agrupamento/mistura de resíduos acondicionados
guia de segregação para o armazenamento
técnicas para manuseamento de resíduos contentorizados
Outras técnicas comuns não mencionadas anteriormente
utilização de sistemas de ventilação durante as operações decorte,
trituração e crivagem
encapsulação das operações de corte e trituração de resíduos especiais
processos de lavagem
Tratamentos das emissões para a atmosfera
utilização de tanques, cubas e reservatórios enterrados abertos
sistemas de confinamento com extração para unidades adequadas de
redução das emissões
sistemas de extração adequadamente dimensionados para alguns tipos de
armazenamento e de tratamentos
operação e manutenção do equipamento de redução das emissões
sistemas de depuração para os principais efluentes gasosos inorgânicos
procedimentos para a deteção e reparação de fugas
níveis de emissões de compostos orgânicos voláteis associados à
utilização de MTD
Gestão das águas residuais
utilização da água e sua contaminação
especificação adequada dos efluentes ao sistema de tratamento de
efluentes no local ou aos critérios de descarga
procedimentos para evitar que os efluentes contornem os sistemas de
tratamento da instalação
recolha de águas residuais
segregação dos diferentes tipos de águas residuais
impermeabilização em betão de todas as áreas de tratamento
recolha de águas pluviais
reutilização de águas residuais tratadas e de águas pluviais
verificação diária do sistema de gestão de efluentes e manutenção de um
registo
identificação das principais substâncias e produtos perigosos dos
efluentes tratados
técnicas adequadas de tratamento das águas residuais para cada tipo de
águas residuais
aumento da fiabilidade do desempenho das técnicas de controlo e
redução das emissões para as águas residuais
descarga de águas residuais
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Gestão dos resíduos produzidos
planeamento da gestão de resíduos produzidos
utilização de embalagens reutilizáveis
reutilização de tambores
existência de um inventário dos resíduos no local
Reference Document on
reutilização de resíduos
Best Available Techniques
Contaminação de solos
for Waste Treatment
58. preparação e manutenção da superfície das áreas operacionais
Industries
59. impermeabilização da superfície das áreas operacionais e redes de
(BREF WT)
drenagem
60. redução da dimensão da unidade de tratamento e do uso de
reservatórios/tubagem enterrados
MTD para tipos específicos de tratamento de resíduos
Tratamentos físico-químicos das águas residuais
61. técnicas em reactores físico-químicos
62. parâmetros adicionais a identificar para as águas residuais
63. processo de neutralização
64. precipitação de metais
65. quebra de emulsões
66. oxidação/redução
67. águas residuais contendo compostos de crómio (VI)
68. águas residuais contendo nitritos
69. redução das emissões para a atmosfera durante os processos de filtração
e separação da água
70. floculação e evaporação
71. limpeza dos sistemas de tamisagem
Regeneração de óleos usados
95. controlo dos resíduos rececionados (controlo analítico e rastreabilidade)
Reference Document on
96. verificação de solventes clorados e bifenilos policlorados
Best Available Techniques 97. condensação para a fase gasosa das unidades de destilação por flash
for Waste Treatment
98. redução das emissões durante a carga e descarga de veículos (recolha e
Industries
sistema de tratamento a jusante)
(BREF WT)
100. utilização de um sistema de oxidação térmica, a 850 ºC com 2 segundos
de residência, para tratamento dos gases provenientes da coluna de destilação
por vácuo ou do ar dos permutadores de calor;
101. utilização de sistemas de vácuo
102. utilização dos resíduos de destilação sob vácuo, ou dos evaporadores de
película fina
103. utilização de processos de alta eficiência na regeneração dos óleos
usados
Preparação de resíduos para utilização como combustível
117. transferência do conhecimento relativo à composição dos resíduos
combustíveis preparados, do seu produtor para o seu utilizador
118. sistemas de garantia da qualidade
119. fabrico de diferentes tipos de combustíveis derivados de resíduos
120. tratamentos das águas residuais
121. aspetos de segurança
Preparação de resíduo combustível sólido a partir de resíduos
não perigosos
122. inspeção visual dos resíduos entrados
123. utilização de separadores magnéticos de metais ferrosos e não ferrosos
125. preparação dos combustíveis derivados de resíduos na dimensão correta
53.
54.
55.
56.
57.
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Preparação de resíduo combustível solido a partir de resíduos
perigosos
126. operações de secagem ou de aquecimento
127. operações de mistura ou de homogeneização
128. redução das emissões de partículas
Preparação de resíduo combustível líquido a partir de resíduos
perigosos
129. utilização de unidades de permuta de calor exteriores ao depósito
130. homogeneidade do combustível líquido
5.1- MTD – ARMAZENAMENTO DE GASES E LÍQUIDOS
5.1.1 – Tanques
Design apropriado dos tanques que deverá ter em conta pelo menos os
seguintes aspetos:
• Propriedades físico-químicas das substâncias armazenadas
• Modo de operação do armazenamento, nível de instrumentação
necessária, quantidade de operadores necessários.
• Sistemas de alarme
• Sistemas de segurança
• Tipo de equipamento a ser instalado (materiais de construção,
qualidade das válvulas,etc.)
• Tipo de manutenção e planos de inspeção a implementar.
• Modo de atuação em situações de emergência (distância aos outros
tanques, proteção contra incêndios, acesso dos serviços de
emergência como o corpo de bombeiros, etc.).
Inspeção e Manutenção
Aplicar planos de manutenção pró-ativos e desenvolver planos de inspeção
baseados numa análise de fiabilidade (análise de risco), que aborda os
seguintes aspetos:
− Registo de dados do tanque
− Análise de fiabilidade, baseada numa análise de risco, que
determine as probabilidades de falhar e das respetivas
consequências, de modo a estabelecer uma frequência de
inspeção que cubra os principais perigos.
− Planeamento
− Atribuição de responsabilidades
− Execução
− Revisão
Localização e envolvente
1. Seleção cuidada da localização e lay-out de novos tanques, por exemplo,
prevenir a afetação de áreas protegidas ou captações de água.
2. Situar os tanques que operam à pressão atmosférica (ou perto desta)
acima do solo.
3. No armazenamento de líquidos inflamáveis, e gases liquefeitos pode ser
considerado o armazenamento subterrâneo. Em relação aos gases
liquefeitos, pode ser ainda considerado, dependendo do volume o
armazenamento sob aterro ou em reservatórios esféricos.
Cor do tanque
Deverá ter uma refletividade luminosa de pelo menos 70 % ou com protetor
solar nos tanques que contenham substâncias voláteis
Minimização das emissões no tanque de armazenamento, transferência e
manuseamento nas emissões que se preveja efeitos negativos significativos no
ambiente.
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Monitorização de COV
Determinação (através de calculo e/ou medição), nos casos em que se espere
emissões de COV significativas.

5.1.1.2. Considerações específicas

Reference Document on
Best Available Techniques
on Emissions from Storage
– BREF EFS

Tanques de teto fixo
1. Instalação de um sistema de tratamento de vapores, quando se procede à
armazenagem de substâncias voláteis, toxicas, muito tóxicas ou
carcinogénicas
2. Para outros produtos instalar um teto flutuante externo.
3. Para tanques com pressão <50 m3 deve ser instalada uma válvula de
redução de pressão.
Tanques pressurizados
1. Aplicação de um sistema de drenagem ligado a um sistema de tratamento
de vapores.
5.1.1.3. Prevenção de acidentes
Sistema de gestão de segurança e análise de risco
Procedimentos operacionais e formação e sensibilização dos trabalhadores
Prevenção de fugas devido a corrosão e erosão
a. Seleção de materiais de construção resistentes.
b. Evitar o contacto com a água da chuva,
c. Manutenção preventiva, quando aplicável adicionar inibidores de
corrosão.
Procedimentos operacionais e instrumentação para prevenir transbordos.
• Instrumentação alta precisão ou de alta pressa deve ser equipado
com sistemas de alarme ou fecho automático com válvulas.
• Instruções adequadas, de modo a evitar o transbordo durante o
enchimento dos tanques.
• Escoamentos adaptados às operações BATCH de carga dos tanques.
Implementação de sistemas de deteção de fugas, de modo a evitar a
contaminação do solo, através do uso da (s) seguinte(s) técnicas básicas:
• Sistema de barreiras de proteção
• Inventários de verific ação
• Monitorização do solo (p. e. COV).
Proteção do solo na envolvente dos tanques
Para Tanques de superfície (contendo líquidos inflamáveis ou que podem
provocar contaminação significante do solo)
1. Proporcionar uma contenção secundária através de:
• Construção de diques em torno de tanques de parede simples
• Bacias de retenção:
2. Impermeabilização do solo, através de: membranas flexíveis (p.e.
HDPE), esteira de argila, superfície de asfalto ou de betão.
3. Para solventes hidrocarbonetos clorados (CHC) armazenados em
tanques de parede simples aplicar barreiras de betão baseadas em
resinas fenólicas ou de furano
Considerar áreas inflamáveis e fontes de ignição, atendendo à diretiva ATEX.
Proteção antifogo
• Revestimentos resistentes ao fogo
• Paredes antifogo.
• Sistema de água de incêndio
Existência na instalação de meios de combate contra incêndios
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Existência Meios de contenção das águas de extinção de incendio.
Nos casos em que pode ocorrer libertação de substâncias tóxicas ou
cancerígenas deverá ser providenciada a contenção completa.
5.2- MTD – MANUSEAMENTO DE GASES E LÍQUIDOS
5.2.1 -Princípios gerais de prevenção e redução de emissões
Inspeção e manutenção:
Aplicar planos de manutenção pró-ativos e desenvolver planos de inspeção
baseados numa análise de fiabilidade (análise de risco),
Deteção de fugas e programas de reparação:
Implementação de sistemas de deteção de fugas, de modo a evitar a
contaminação do solo
Sistema de gestão de segurança e risco
Procedimentos operacionais e formação:

Reference Document on
Best Available Techniques
on Emissions from Storage
– BREF EFS

Implementar medidas operacionais adequadas e proporcionar formação
adequada aos trabalhadores
5.2.2 – Considerações sobre as técnicas de transporte e manuseamento
Sistemas de condutas:
• Redução das emissões nas operações de carga e descarga
• Flanges – minimizar o número de flanges
• Válvulas – seleção adequada do tipo de válvulas.
• Bombas e compressores – fixação adequada, manutenção e
monitorização regular, combinado com um programa de reparação e
substituição.
• Prevenção da corrosão do sistema principalmente nas válvulas,
bombas e compressores.
Válvulas
• Correta seleção do material e construção de acordo com respetiva
a aplicação no processo.
• Utilização de válvulas com sistema de monitorização nas válvulas
de maior risco (por exemplo em processo contínuos)
• Aplicação preferencial de válvulas de controlo rotativas ou bombas
de velocidade variável.
• Reencaminhamento dos efluentes das válvulas de escape para o
sistema de armazenagem ou de transporte, ou então para um
sistema de tratamento de vapores.
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Bombas e compressores: Instalação e manutenção:
i. Fixação adequada da unidade de bomba ou compressor para sua placabase ou moldura
ii. Manter a ligações às condutas de acordo com as especificações do
fornecedor.
iii. Design adequado da aspiração para a tubagem de modo a minimizar o
desequilíbrio hidráulico.
iv. Alinhamento do eixo e a carcaça de acordo com as recomendações do
fornecedor
v. Quando ligado, providenciar o alinhamento do compressor de acordo
com as especificações do fornecedor.
vi. Manter o nível correto de equilíbrio de peças rotativas
vii. Eficiente ferragem das bombas e compressores antes do seu arranque.
viii. Operação da bomba e compressor dentro das gamas de desempenhos
aconselhadas pelo fornecedor
ix. O nível de líquido cabeça de sucção positiva disponível deve estar
sempre em excesso na bomba ou compressor
x. Monitorização e manutenção regular dos equipamentos rotativos e de
vedação, combinados com um programa de reparação ou
substituição
Sistemas de vedação das bombas
Correta seleção das bombas de acordo com a aplicação no processo, de
preferência as bombas que são tecnologicamente projetadas para ser justas:
eletrobomba de estator encamisado, bombas de acoplamento magnético,
bombas com selos mecânicos múltiplos e um sistema de buffer ou de
retardamento, etc.
Vedação dos compressores:
• Aplicação de selos mecânicos lubrificados a gás, na transferência de
gases não tóxicos
• Aplicação de selos duplos com barreira de líquido ou gás e purga com
selo contendo um tampão inerte, na transferência de gases tóxicos.
• Aplicação de triplo sistema de vedação mecânica, em serviços de alta
pressão.
Emissões atmosféricas
Quantificar os poluentes presentes nas fontes fixas de emissão gasosas,
identificando os principais emissores em cada caso específico;
•
Realizar controlo rigoroso das emissões efetuando periodicamente
medições e caracterização das emissões gasosas;
•
Avaliação e seleção das técnicas de controlo das emissões
atmosféricas
Efluentes Líquidos
Avaliação e seleção das técnicas de controlo das emissões.
Resíduos
A instalação deve registar os resíduos gerados, os registos devem ser os mais
atualizados e detalhados possíveis, contemplando:
•
A composição;
•
A melhor estimativa da quantidade produzida;
•
As vias de eliminação;
•
A melhor estimativa da quantidade enviada para a recuperação;
•
Registo/licenças para as transportadoras e locais de eliminação de
resíduos.

A adoção de novas MTD pela instalação deverá ser sistematizada no RAA.
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4 – Prevenção e controlo de acidentes/Gestão de situações de
emergência
O operador deve declarar uma situação de (potencial) emergência sempre que ocorra uma
situação como as identificadas no Quadro 10.
Quadro 10 – Situações de (potencial) emergência
Qualquer falha técnica detetada nos equipamentos de produção ou nos sistemas de redução
da poluição, passível de se traduzir numa potencial emergência
Qualquer disfunção ou avaria dos equipamentos de controlo ou de monitorização, passíveis
de conduzir a perdas de controlo dos sistemas de redução da poluição
Qualquer falha técnica detetada nos sistemas de impermeabilização, drenagem, retenção ou
redução/tratamento de emissões existentes na instalação
Qualquer outra libertação não programada para a atmosfera, água, solo ou coletor de
terceiros, por outras causas, nomeadamente falha humana e/ou causas externas à instalação
(de origem natural ou humana)
Qualquer registo de emissão que não cumpra com os requisitos desta licença

Em caso de ocorrência de qualquer situação de (potencial) emergência, o operador
deve notificar a APA (EC), a CCDR e a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do
Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) desse facto, tão rapidamente
quanto possível e no prazo máximo de 24 horas após a ocorrência. A notificação deve
incluir a data e a hora da ocorrência, a identificação da sua origem, detalhes das
circunstâncias que a ocasionaram (causas iniciadoras e mecanismos de afetação) e as
medidas adotadas para minimizar as emissões e evitar a sua repetição. Neste caso, se
considerado necessário, a APA notificará o operador do plano de monitorização e/ou
outras medidas a cumprir durante o período em que a situação se mantiver.
O operador enviará à APA, num prazo de 15 dias após a ocorrência, um relatório onde
constem os aspetos identificados no Quadro 11.
Quadro 11 – Informação a contemplar no relatório a declarar situações de (potencial)
emergência
Local, data e hora da ocorrência
Facto na origem da ocorrência da emergência ou acidente grave (causas iniciadoras e
mecanismos de afetação)
Caraterização (qualitativa e quantitativa) do risco associado à situação de emergência
Plano de ações para corrigir a não conformidade com requisito específico
Ações preventivas implementadas de imediato e outras ações previstas implementar

Se a APA considerar que os procedimentos previstos pelo operador devem ser
alterados notifica-o dando um prazo de resposta que considere adequado, face às
características da emergência.
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5 – Gestão de informação/Registos, documentação e formação
O operador deve proceder de acordo com o definido no Quadro 12.
Quadro 12 – Procedimentos a adotar pelo operador
Registar todas as amostragens, análises, medições e exames realizados de acordo com os
requisitos desta licença
Registar todas as ocorrências que afetem o normal funcionamento da exploração da atividade
e que possam criar um risco ambiental
Elaborar por escrito, para todo o pessoal cujas tarefas estejam relacionadas com esta licença,
todas as instruções relativas à exploração, de forma a transmitir conhecimento da
importância das tarefas e das responsabilidades de cada pessoa para dar cumprimento à
licença ambiental e suas atualizações. O operador deve ainda manter procedimentos que
concedam formação adequada a todo o pessoal cujas tarefas estejam relacionadas com esta
licença
Registar todas as queixas de natureza ambiental que se relacionem com a exploração da
atividade, devendo ser guardado o registo da resposta a cada queixa.

Relativamente às queixas mencionadas no Quadro 14, o operador deve enviar um
relatório à APA e à CCDR no mês seguinte à existência da queixa, o qual deve integrar a
informação, com detalhe, indicada no Quadro 13.
Quadro 13 – Informação a incluir no relatório referente às queixas
Data e hora
Natureza da queixa
Nome do queixoso
Motivos que deram origem à queixa
Medidas e ações desencadeadas

Os relatórios de todos os registos, amostragens, análises, medições e exames devem
ser verificados e assinados pelo Responsável Técnico Ambiental da instalação e
mantidos organizados em sistema de arquivo atualizado. Todos os relatórios devem
ser conservados na instalação por um período não inferior a 5 anos e devem ser
disponibilizados para inspeção sempre que necessário.
A instalação, encontra-se sujeita a inscrição no Sistema Integrado de Registo Eletrónico
de Resíduos (SIRER), na qualidade de operador de tratamento de resíduos, bem como
de produtor de resíduos, devendo também proceder ao registo anual de dados no
Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR), no SILIAmb (Sistema Integrado de
Licenciamento do Ambiente).
Deverá ser sempre comunicado a esta entidade licenciadora, a alteração do técnico
responsável pelas operações de gestão de resíduos.
A instalação deve enviar a esta entidade licenciadora, um Plano de Admissão e
Aceitação de Resíduos, onde constem os procedimentos de aceitação e os respetivos
critérios de aceitação, de cada uma das operações de gestão de resíduos, no prazo
máximo de 3 meses após a data de emissão da licença. Sempre que ocorram
alterações dos procedimentos de aceitação e/ou dos respetivos critérios de aceitação,
deverá o supramencionado Plano ser revisto e reenviado à APA.
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6 – Relatórios
6.1 – Relatório de Base
De acordo com o previsto no Art.º 42.º do DL n.º 127/2013, de 30 de agosto, e
Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro (REI), as instalações onde
se desenvolvem atividades que envolvem a utilização, produção ou libertação de
substâncias perigosas relevantes devem submeter à APA um Relatório de Base. Este
relatório destina-se a permitir estabelecer uma comparação quantitativa com o estado
do local após a cessação definitiva das atividades.
De modo a determinar a necessidade de elaboração do Relatório de Base deve ser
entregue à APA, até seis meses, após a data da emissão da LA, em formato digital (CD)
dois exemplares do documento de avaliação das substâncias perigosas relevantes,
efetuada de acordo com o previsto nas Diretrizes da Comissão Europeia respeitantes
aos relatórios de base nos termos do artigo 22.º, n.º 2, da Diretiva 2010/75/UE relativa
às emissões industriais (publicadas a 6 de maio de 2014, com o número 2014/C
136/03).
A abordagem a seguir deverá ser a seguinte:
1. Identificação das substâncias perigosas usadas, produzidas ou libertadas na
instalação, incluindo resíduos perigosos, de acordo com a classificação do art.º
3.º do Regulamento (CE) n.º 1272/2008, de 16 de dezembro, relativo à
classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas (Regulamento
CLP).
2. Identificações, de entre as substâncias listadas no ponto anterior, quais são
passíveis de provocar contaminação dos solos e águas subterrâneas.
3. Identificação, de entre as substâncias listadas no ponto 2, as que, tendo em
consideração das suas características, quantidades presentes e medidas
previstas e implementadas para o manuseamento, armazenamento e
transporte, ainda são suscetíveis de provocar contaminação do local de onde se
encontra a instalação.
4. Conclusão sobre a necessidade de apresentação do Relatório de Base
completo, atendendo ao resultado dos pontos anteriores.
A APA avalia a informação fornecida pelo operador e estabelece, conforme o caso:
•

Dispensa de apresentação do Relatório Base; ou

•

Define um prazo para apresentação do Relatório Base completo.

6.2 – Relatório Ambiental Anual (RAA)
O operador deve enviar à APA, em formato digital (CD), dois exemplares do RAA que
reúna os elementos demonstrativos do cumprimento desta licença, incluindo os
sucessos alcançados e dificuldades encontradas para atingir as metas acordadas. O
RAA deverá reportar-se ao ano civil anterior e dar entrada na APA até 30 de Abril do
ano seguinte. O RAA deverá ser organizado da forma evidenciada no Quadro 14
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Quadro 14 – Estrutura do RAA
Âmbito
Ponto de situação relativamente às condições de operação
Ponto de situação relativamente à gestão de recursos (água, energia e matérias-primas)
Ponto de situação relativamente aos sistemas de drenagem, tratamento e controlo e pontos de
emissão (quando aplicável)
Ponto de situação relativamente à monitorização e cumprimento dos Valores Limite de Emissão (VLE)
associados a esta licença, com apresentação da informação de forma sistematizada e ilustração gráfica
da evolução dos resultados das monitorizações efetuadas
Síntese das emergências verificadas no último ano, e subsequentes ações corretivas implementadas
Síntese de reclamações apresentadas
Ponto de situação a propósito de metas/objetivos/projetos de execução calendarizados (quando
aplicável)

Sempre que possível, os dados deverão ser apresentados sob a forma de quadros e
tabelas, acompanhados de ilustração gráfica. Perante o envio de cópias de relatórios
de ensaio e monitorizações, os mesmos deverão ser apresentados em anexo ao RAA,
devidamente identificados.
Sempre que se registem desvios aos normais consumos e/ou emissões por parte da
atividade PCIP desenvolvida na instalação e que não se enquadrem no âmbito do
ponto 5 desta LA, deverá ser incluída, no respetivo ponto do RAA, análise devidamente
fundamentada.
Adicionalmente, e relativamente a cada uma das seções da LA abaixo indicadas,
deverão ser incluídas no RAA a seguinte informação:
Condições Operacionais de exploração
Relatório síntese contendo:
-

−

−

Número de dias e de horas de laboração anuais, bem como o regime de
funcionamento diário (n.º de horas/turnos de laboração), associados a cada
uma das unidades/linhas de tratamento de processamento de resíduos e
respetiva operação de valorização ou eliminação;
Indicação das medidas de minimização de emissões tomadas e eventuais
quantidades de substâncias regulamentadas utilizadas na manutenção dos
equipamentos;
Número de horas correspondente a situações de funcionamento deficiente ou
avaria nos equipamentos e sistemas de retenção, drenagem, tratamento e
controlo de emissões para os diferentes meios.

Matérias-primas
Relatório síntese contendo:
−

Quantidade máxima anual de resíduos sujeitos às operações de valorização e de
eliminação efetuadas na instalação, discriminada por unidade/linha de
processamento de resíduos e associada à respetiva operação. A quantidade
máxima deverá ser expressa em toneladas e em m3, indicando o valor da
densidade utilizada na conversão de unidades. No caso de resíduos sólidos, se
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não for possível a aferição da quantidade em m3 de forma fiável, poderá ser
dispensada a sua apresentação, mediante respetiva justificação;
-

-

-

-

Quantidade máxima anual de resíduos de origem terrestre, associada ao
respetivo código LER, sujeitos às supramencionadas operações de valorização e
de eliminação (exceto armazenamento de resíduos);
Quantidade máxima anual de resíduos de origem marítima, associada ao
respetivo código LER, sujeitos às supramencionadas operações de valorização e
de eliminação (exceto armazenamento de resíduos);
Quantidade máxima anual de resíduos de origem terrestre, associada ao
respetivo código LER, sujeitos às supramencionadas operações de valorização e
de eliminação (exceto armazenamento de resíduos, descontaminação de VFV e
de filtros de óleo);
Quantidade máxima anual de resíduos de origem marítima, associada ao
respetivo código LER, sujeitos às supramencionadas operações de valorização e
de eliminação (exceto armazenamento de resíduos, descontaminação de VFV e
de filtros de óleo);
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Águas de abastecimento
Relatório síntese contendo:
-

Consumo mensal total de água proveniente da rede pública (expresso em
m3/mês) e leituras dos respetivos contadores, discriminado, se possível, pelas
diversas utilizações;

-

Consumo mensal total de água proveniente da captação de água subterrânea
(AC1), discriminado, se possível, pelas diversas utilizações;

-

Consumo específico mensal de água utilizada no processo de tratamento por
quantidade de resíduos tratados (em m3 de água consumida/tonelada de
resíduos sujeitos a tratamento), explicitando a forma de determinação dos
valores apresentados.

Energia
No RAA a elaborar pelo operador deverão ser incluídos relatórios síntese
compreendendo:
consumo, total e por equipamento, de todos os combustíveis utilizados e sua
caracterização física, nomeadamente através de indicação do Poder Calorífico
Inferior (PCI), em MJ/m3, e em MJ/kg para os combustíveis líquidos/sólidos,
devendo ainda ser indicadas as respetivas densidades.

−

consumos mensais de energia (energia elétrica e diferentes combustíveis), bem
como relatórios síntese dos consumos mensais específicos de energia elétrica
(em quantidade de energia consumida/kg de resíduo tratado).

−

Deverá ainda ser explicitada a forma de cálculo dos valores apresentados.

−

Emissões para a atmosfera
Relatório síntese das emissões para a atmosfera, compreendendo:
-

Registo do número de horas de funcionamento anual e respetivo consumo de
combustível (com discriminação do tipo de combustível utilizado), associado a
cada fonte de emissão de poluentes atmosféricos;

-

Indicação do número de horas anuais de funcionamento deficiente, ou de
avaria, do equipamento, no caso de fontes com sistemas de tratamento de
efluentes gasosos;

-

Relatórios de caracterização de efluentes gasosos completos, relativos à
monitorização pontual efetuada em todas as fontes pontuais, existentes na
instalação;

-

Cópia das fichas técnicas atualizadas, da realização das operações de
verificação/calibração com a indicação dos procedimentos utilizados, para
assegurar a rastreabilidade e exatidão dos resultados das medições;

-

Em particular, para cada parâmetro monitorizado deverá ser apresentado:
•

Os valores de concentração medidos, os caudais mássicos e a
respetiva carga poluente (expressa em Kg ou ton/ano);
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Indicação das emissões anuais específicas para cada parâmetro,
por unidade em massa/produto produzido ou massa/unidade, expressa
em Kg/tonelada.

-

Elementos relativos a alterações/substituições efetuadas nos equipamentos de
tratamento das emissões gasosas, incluindo a descrição do seu funcionamento
e eficiências de remoção (sempre que aplicável);

-

Metodologia seguida para o cálculo de todos os parâmetros apresentados.

Emissões para a água
Relatório síntese das emissão de águas residuais, compreendendo
-

quantidade de águas residuais de processo geradas nestas operações e
quantidade de água residual de processo incorporada no processo produtivo,

-

no caso de haver uma alteração ao processo que implique a não reutilização
total da água residual de processo, a APA deverá se informada.

-

Relatórios síntese da qualidade das águas descarregadas e reutilizadas, dos
volumes mensais de efluente descarregado e reutilizado, das leituras dos
medidores de caudal associados à descarga e reutilização

-

Em particular, para as águas residuais descarregadas, e para cada parâmetro
monitorizado, este relatório deverá apresentar, para além dos valores de
concentração medidos, a respetiva carga poluente (expressa em
massa/unidade de tempo), quando aplicável. Deverá ser também indicado o
número de horas anual correspondente à descarga de águas residuais.

Ruído
No RAA a elaborar pelo operador deverão ser incluídos relatórios síntese
compreendendo os resultados das monitorizações efetuadas as medições de ruído
(período diurno e período noturno), devendo ser repetidas sempre que ocorram
reclamações e ou alterações na instalação que possam ter implicações ao nível do
ruído.
MTD’s Utilizadas e Medidas a Implementar
Um relatório síntese com a Indicação da adoção de eventuais novas MTD pela
instalação
Prevenção e controlo de acidentes/Gestão de situações de emergência
Um relatório síntese dos acontecimentos, respetivas consequências e ações corretivas,
deve ser integrado como parte do RAA.
Gestão de informação/Registos, documentação e formação
Uma síntese do número e da natureza das queixas recebidas deve ser incluída no RAA.
6.3 – PRTR – Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes
O operador deverá elaborar um relatório de emissões anual, segundo modelo e
procedimentos definidos pela APA em concordância com o estabelecido no Decreto-Lei
n.º 127/2008, de 21 de julho (Diploma PRTR), alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/2011, de
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10 de janeiro, e com o Regulamento n.º 166/2006, de 18 de janeiro referente ao
Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes (PRTR).

7- Lista dos Equipamentos
Os equipamentos utilizados para o tratamento de resíduos são os listados no Anexo III
deste documento.

8 – Lista das infraestruturas/Edifícios
A instalação está dotado das seguintes infraestruturas de apoio: instalação sanitária e
escritório, localizados numa estrutura pré-fabricada térrea, com uma área de cerca de
105 m2.
O tratamento e armazenamento de resíduos é efetuado em dois pavilhões igualmente
térreos, um com 1 435 m2 (pavilhão A) e outro com 800 m2 (pavilhão B).
Complementarmente, a ETARI encontra-se instalada num edifício próprio, ocupando
uma área de cerca de 300 m2.

9 - Segurança
A instalação deverá assegurar o cumprimento das disposições legais aplicáveis em
matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho, conforme definido no respetivo
Licenciamento da atividade industrial, segundo o Diploma SIR, na sua atual redação.

10 – Encerramento e desmantelamento/Desativação definitiva
Deverá ser elaborado um Plano de Desativação da instalação ou de partes desta a
apresentar à APA, para aprovação, com o objetivo de adotar as medidas necessárias,
na fase de desativação definitiva parcial ou total da instalação, destinadas a evitar
qualquer risco de poluição e a repor o local da exploração em estado ambientalmente
satisfatório e compatível com o futuro uso previsto para o local desativado. Este plano
deverá ser apresentado com a brevidade que seja possível tendo em consideração o
planeamento da gestão que o operador prevê para a sua instalação.
A paragem de laboração da instalação ou de partes desta deve ser efetuada de forma
segura tanto para a saúde humana como para o ambiente em todas as suas
componentes/descritores, eliminando focos de potenciais emergências a estes níveis.
Após a paragem, o desmantelamento de equipamentos, demolição de estruturas e
outras ações integradas no encerramento definitivo só deverá ocorrer após a
aprovação do plano de desativação.
O plano de desativação deverá conter no mínimo os elementos evidenciados no
Quadro 15
Quadro 15 – Itens a incluir no Plano de Desativação
Âmbito do plano
Critérios que definem o sucesso da desativação da atividade ou de parte dela, de modo a
assegurarem um impacte mínimo no ambiente
Programa para alcançar aqueles critérios que incluam os testes de verificação
Plano de recuperação paisagística do local, quando aplicável
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Após o encerramento definitivo o operador deverá entregar à APA um relatório de
conclusão do plano, para aprovação.
No caso da desativação e desmantelamento de partes da instalação e/ou de
equipamentos isolados e/ou de menor relevância, o respetivo destino previsto e a
calendarização das ações a realizar deverão ser incluídos no RAA correspondente.
Em cada caso concreto, e em função da especificidade do equipamento em causa,
deverá ser também apresentada no RAA evidência de se encontrarem tomadas as
devidas medidas com vista à minimização dos potenciais impactes ambientais mais
relevantes decorrentes da ação isolada de desativação ou desmantelamento em causa.
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Abreviaturas
APA, IP
APA/ARH
BREF
CAE
CCDR
EC
ETAR
e-PRTR
IGAMAOT
INCM
IPAC
JOC
LA
LER
MTD
NIPC
OGR
PCIP
RAA
RGR
RGGR
RSU
SGA
SIGRE
SILiamb
SIRAPA
TURH
VEA
VLE

– Agência Portuguesa do Ambiente, IP
– Agência Portuguesa do Ambiente, IP – Administração de Região Hidrográfica
– Reference Document
– Classificação Portuguesa de Atividades Económicas
– Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
– Entidade Coordenadora
– Estação de Tratamento de Águas Residuais
– Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes
– Inspeção-Geral do Agricultura, do Mar, da Ambiente e do Ordenamento do
Território
– Imprensa Nacional - Casa da Moeda
– Instituto Português de Acreditação
– Jornal Oficial da Comunidade
– Licença Ambiental
– Lista Europeia de Resíduos
– Melhores Técnicas Disponíveis
– Número de Identificação de Pessoa Coletiva
– Operação de Gestão de Resíduos
– Prevenção e Controlo Integrados da Poluição
– Relatório Ambiental Anual
– Regulamento Geral do Ruído
– Regime Geral de Gestão de Resíduos
– Resíduos Sólidos Urbanos
– Sistema de Gestão Ambiental
– Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens
– Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente
– Sistema Integrado de Resisto da Agência Portuguesa do Ambiente
– Título de Utilização dos Recursos Hídricos
– Valores de Emissão Associados
– Valor Limite de Emissão
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ANEXO I – Exploração da atividade
Tratamento de águas e lamas contaminadas (D9)
As lamas chegam à unidade em embalagens com características adequadas
(estanques), ou em camiões (cisterna, hidroaspiradores). A operação de descarga das
águas e lamas oleosas, para dentro dos dois tanques com capacidade individual de
32,50 m3, localizados no Pavilhão B, efetua-se por ligação da cisterna à boca de
trasfega no ponto de descarga, utilizando mangueiras flexíveis apropriadas para o
efeito. Nestes tanques, as águas e lamas oleosas sofrem um processo de decantação
gravitacional, e em resultado dá-se o assentamento das lamas no fundo das fossas e a
“subida” à superfície das águas.
A remoção das águas resultantes do processo de decantação é efetuada por processo
manual, recorrendo à abertura individual e controlada, de 5 válvulas de macho
esférico, colocadas na parede lateral e alinhadas com a caleira de pavimento de
recolha das águas. Estas válvulas são colocadas em diferentes níveis de modo a
permitir o processo escoamento das águas superficiais. Deste modo, as águas são
encaminhadas por tubagens subterrâneas até aos quatro tanques de pré-decantação
em betão, cada um com 15 m3, localizados a montante do separador de
hidrocarbonetos, por forma a ser possível reter a maior percentagem de
hidrocarbonetos e matéria sólida em suspensão. Estes tanques têm também como
função, regularizar e controlar o caudal a tratar no separador de hidrocarbonetos.
Após o tratamento efetuado no separador de hidrocarbonetos, as águas são
encaminhadas para novo tratamento na ETARI da instalação, antes da sua descarga no
coletor municipal de águas residuais da Câmara Municipal da Sertã.
Após a remoção da água decantada nos dois tanques de 32,5 m3/cada, restam as
lamas depositadas no seu fundo, que são transferidas por aspiração manual para a
Zona destinada ao armazenamento de lamas (localizada ao lado destes tanques no
pavilhão B), dotada de bacia de retenção. Nesta zona, sempre que necessário será
adicionada serradura, de forma a aumentar a consistência das lamas e assim facilitar o
transporte em veículo adequado para destino de eliminação devidamente autorizado.
Os hidrocarbonetos das águas oleosas que, por serem menos densos que a água, ficam
à superfície dos tanques de pré-decantação (4 tanques com 15 m3 cada), são retirados
por aspiração/sucção para camião cisterna, sendo posteriormente introduzidos nos
tanques de armazenamento, numerados de 1 a 6 situados na zona de tratamento de
hidrocarbonetos/óleos usados. Consoante a sua qualidade, esta fração oleosa pode ser
sujeita a tratamento de preparação de resíduos perigosos para valorização energética,
ou ser encaminhado para eliminação como lama oleosa.
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Tratamento de óleos usados (R12)
Esta unidade está licenciada para a receção e tratamento de óleos usados geridos, de
acordo com o definido no Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de Julho, na sua atual
redação.
Esta unidade, localizada no Pavilhão A, também efetua o tratamento de resíduos de
hidrocarbonetos líquidos, para produção de produto combustível (fuelóleo), que
constitui atividade industrial classificada na subclasse 19202 da CAE-REV.3, bem como
a preparação de resíduos perigosos líquidos para valorização energética. No entanto,
os reservatórios (numerados de 1 a 6) e as tubagens existentes são independentes, o
que permite garantir o tratamento do resíduo em questão individualmente. Deste
modo, deverá ser sempre salvaguardada a separação obrigatória entre estes fluxos
distintos, para cumprimento do definido no artigo 22.º-A do Regime Geral de Gestão
de Resíduos, na sua atual redação.
Os óleos usados são recolhidos no produtor (industrias, portos, navios, oficinas, entre
outros) e são transportados até à instalação da Resicorreia, em viaturas devidamente
licenciadas para o efeito, sendo primeiramente efetuada a pesagem da carga na
báscula e o controlo da documentação referente à carga (origem, quantidade e
características do resíduo). Após esta etapa, as viaturas são encaminhadas para a zona
de descarga do óleo usado, para descarga num dos 6 tanques dotados de serpentinas
para aquecimento.
Nos tanques de decantação, os óleos usados são sujeitos a um processo de decantação
gravítica a quente, de forma a ocorrer uma primeira separação dos contaminantes
presentes, tais como água, lamas e eventuais sólidos suspensos.
No final desta decantação primária é efetuada a extração das águas decantadas e
lamas, utilizando a válvula de descarga do fundo do reservatório, sendo estas
posteriormente encaminhadas para os tanques de armazenamento e tratamento de
águas e lamas oleosas.
Após esta fase, o óleo decantado é canalizado por gravidade para os filtros de cestos
de rede metálica (centrífuga de 6m3/h), com dimensão variável de abertura,
localizados à saída do reservatório. Estes cestos de rede metálica permitem uma
filtragem progressiva dos resíduos ainda em suspensão nos óleos, que seguidamente
são bombeados por meio de uma bomba de trasfega para um segundo reservatório.
No final da decantação térmica a quente, os óleos usados são sujeitos a uma
centrifugação no filtro de cestos de malha metálica, ao qual se segue a última etapa de
tratamento na centrífuga de 3 fases (decanter CBB), após o qual são encaminhados por
tubagens para armazenamento nos reservatórios de armazenagem numerados de 07 a
12, localizados no exterior do pavilhão.
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Tratamento de filtros de óleos (R12)
O processo de tratamento de filtros de óleo, é efetuado por uma prensa mecânica, e
após compressão dos filtros são recolhidas as escorrências de óleo para um
reservatório de 20 m3, onde os óleos resultantes da escorrência dos filtros são
acondicionados temporariamente até serem encaminhados para tratamento.
Os óleos provenientes do escorrimento e da compressão dos filtros são encaminhados
para o processo de tratamento dos óleos usados (acima descrito). Os filtros vazios e
compactados (resíduo metálico), após a remoção do óleo serão encaminhados para
operador de gestão de resíduos devidamente licenciado.
Preparação de resíduos perigosos para valorização energética (R12)
Nesta unidade é efetuado o tratamento de resíduos perigosos líquidos orgânicos,
exclusivamente por processo físico, para posterior envio para valorização energética
(R12). Assim, o objetivo desta unidade será o de produzir resíduos combustíveis
líquidos, conformes com os critérios de aceitação para valorização energética, no
âmbito do n.º 2 do artigo 22.º do RGGR.
Os resíduos líquidos de hidrocarbonetos são recolhidos no produtor (industrias,
portos, navios, oficinas, etc.) e são transportados até à instalação da Resicorreia, em
viaturas devidamente licenciadas para o efeito, sendo primeiramente efetuada a
pesagem da carga na báscula e o controlo da documentação referente à carga (origem,
quantidade e características do resíduo). Após esta etapa, as viaturas são
encaminhadas para a zona de descarga de resíduos de hidrocarbonetos, onde estão os
dois tanques de decantação de 28 m3 de capacidade útil, onde é efetuada a descarga,
preferencialmente por gravidade, através da ligação de mangueiras flexíveis da
cisterna à boca de trasfega dos tanques. Estes resíduos permanecem nestes tanques
para que ocorra a decantação primária dos sólidos neles contidos por ação da
gravidade.
Nesta unidade também são tratadas as frações oleosas provenientes da decantação
das águas e lamas oleosas, bem como do separador de hidrocarbonetos.
Ao longo desta separação primária, são retidas águas e lamas, sendo utilizada a válvula
de descarga do fundo do reservatório para a remoção das águas. As lamas resultantes
deste tratamento são aspiradas, com recurso a viatura hidroaspiradora e depositadas
na Zona correspondente ao Pavilhão B destinada ao armazenamento e tratamento de
lamas.
Consoante o seu grau de contaminação, os hidrocarbonetos decantados podem ser
canalizados por gravidade para recipientes de filtragem (cestos de rede metálica com
dimensão variável de abertura) localizados à saída dos tanques de decantação de 28
m3, antes de serem encaminhados para os tanques de decantação térmica, ou serem
encaminhados para estes tanques com recurso a uma viatura hidroaspiradora.
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Nos tanques de decantação térmica, efetua-se nova remoção de água e sedimentos
dos hidrocarbonetos, que depois seguem para a centrífuga de 6 m3/h de capacidade,
para remoção de sólidos grossos ainda presentes. Findo este processo de separação e
filtração, os hidrocarbonetos decantados/limpos são armazenados nos tanques
exteriores de 48 m3 capacidade, enquanto aguardam o seu encaminhamento para
valorização energética, no âmbito do n.º 2 do artigo 22.º do RGGR.
A água decantada é extraída pela base dos tanques e encaminhada para tratamento na
ETARI.
Quando os hidrocarbonetos decantados apresentem uma qualidade elevada, poderão
ser alternativamente encaminhados para a linha de tratamento de resíduos de
hidrocarbonetos líquidos, para produção de produto petrolífero (operação de gestão
de resíduos R9, que corresponde à atividade industrial classificada na subclasse CAEREV.3: 19202).
Desmantelamento de veículos em fim de vida (R12)
Os veículos em fim de vida (VFV) chegam até às instalações da Resicorreia através de
transportadores acreditados para o efeito, ou pelos próprios proprietários. À chegada
é feita a sua receção, sendo recolhidos o(s) documento(s) de identificação do(s)
veículo(s) e respetivo(s) título(s) de registo de propriedade (quando se tratar de
veículos abandonados na posse das autoridades municipais ou policiais, estas ficarão
dispensadas da apresentação dos documentos referidos; quando se trate de salvados,
ou cujo possuidor não deva ter em seu poder os documentos supra citados, a
companhia de seguros ou o detentor, respetivamente, ficam dispensados de
apresentar esta documentação, devendo apenas fazer prova de que remeteram o
respetivo documento de identificação do veículo ao IMTT - e o título de registo de
propriedade à Conservatória do Registo Automóvel – CRA), e preenchido o
requerimento de cancelamento da(s) respetiva(s) matrícula(s). A documentação é
totalmente verificada e procede-se então ao registo no sistema informático
(formulário informático) de toda a informação necessária, de acordo com o definido
no ponto 2 do anexo IV do Decreto-Lei n.º 64/2008, de 8 de abril, na sua atual redação
(data de receção, origem/proprietário, matrícula, número de chassi, categoria, marca e
modelo). De seguida, os VFV são armazenados para posterior despoluição e
desmantelamento, encontrando-se este devidamente identificado através da ficha
inicialmente criada, onde ficarão registados os seguintes dados: data de despoluição,
data de desmantelamento e quantidades de materiais e componentes removidos para
valorização, por tipo de materiais ou componentes, de acordo com o definido no
ponto 2 do anexo IV do Decreto-Lei n.º 64/2008, de 8 de abril, na sua atual redação.
De acordo com o número 8, do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 64/2008, de 8 de abril, a
Resicorreia fica obrigada, no prazo máximo de 5 dias úteis a contar da data de receção
da viatura, a remeter o original do certificado de destruição ao proprietário ou legal
detentor do VFV e a respetiva cópia, acompanhada do documento de identificação
do(s) veículo(s) e respetivo(s) título(s) de registo de propriedade para o IMTT.
Após o armazenamento do(s) VFV, segue-se a sua despoluição, que ocorrerá no prazo
máximo de 8 dias úteis a contar da data de receção do(s) mesmo(s). É de salientar, no
entanto, que a Resicorreia pretende efetuar esta operação, sempre que possível, no
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próprio dia de receção da(s) viatura(s). Nesta operação serão removidos os
acumuladores, os depósitos de gás liquefeito (GPL), o combustível (incluindo GPL), os
óleos do motor, transmissão, caixa de velocidades e sistemas hidráulicos, os líquidos
de arrefecimento e anticongelante, os fluídos dos travões e dos sistemas de ar
condicionado e quaisquer outros fluídos contidos no VFV, a menos que sejam
necessários para efeitos de reutilização das peças visadas. Serão ainda removidos, na
medida do possível, todos os componentes identificados como contendo mercúrio,
bem como, todos os componentes e materiais rotulados ou de outro modo indicados
nos termos do Anexo I do Decreto-Lei n.º 196/2003, de 23 de Agosto, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 64/2008, de 8 de Abril, e Decreto-Lei n.º
114/2013, de 7 de Agosto. Todos os resíduos provenientes da despoluição serão
devidamente acondicionados e armazenados no parque de resíduos. Quando os
recipientes de acondicionamento estiverem cheios, é feita a recolha dos mesmos e o
seu devido encaminhamento para um operador de gestão de resíduos credenciados.
Seguidamente, os VFV seguem para o desmantelamento. Caso este processo não seja
imediato, os VFV são novamente armazenados, não podendo, contudo, este
armazenamento exceder os 45 dias úteis a contar da data de receção das viaturas.
Neste processo, cuja finalidade é promover a reutilização e a reciclagem, serão
removidos todos os componentes suscetíveis de serem reutilizados como peças em
segunda mão, os catalisadores, os componentes metálicos que contenham cobre,
alumínio e magnésio (caso estes não sejam separados no ato de fragmentação), os
pneus, os vidros e grandes componentes plásticos, como é o caso dos para-choques,
painel de bordo, reservatórios de fluídos, entre outros (caso estes não sejam
separados no ato de fragmentação). Todos os resíduos provenientes do
desmantelamento serão devidamente acondicionados e armazenados no parque de
resíduos. Quando os recipientes de acondicionamento estiverem cheios, é feita a
recolha dos mesmos e o seu devido encaminhamento para um operador de gestão de
resíduos credenciados.
Todos os componentes suscetíveis de serem reutilizados, como peças em segunda mão
são armazenados nas instalações da Resicorreia para serem reintroduzidos no
mercado automóvel.
O controlo dos resíduos produzidos será feito num formulário informático próprio,
independente do inicialmente criado, e será feito com base nas Guias de
Acompanhamento de Resíduos modelo n.º 1428 da Imprensa Nacional da Casa da
Moeda. Serão registados os dados referentes a: data de recolha; nome e código LER do
resíduo; quantidade produzida; acondicionamento; identificação do recolhedor;
identificação do destinatário final; e data da receção da cópia do original da Guia de
Acompanhamento de Resíduos modelo n.º 1428 da INCM pertencente ao destinatário
final.
Armazenamento (R13/D15) de resíduos perigosos e não perigosos
Os resíduos perigosos e não perigosos ao chegarem às instalações da Resicorreia, são
sujeitos a um processo de triagem manual (para separação nas diferentes categorias
de resíduos) e posteriormente armazenados em embalagens resistentes ao seu
conteúdo.
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Os resíduos são descarregados das viaturas recorrendo a meios mecânicos
(empilhador) e posteriormente são armazenados respeitando as regras de segurança
de acordo com a categoria do resíduo, colocados nas respetivas linhas de stockagem, a
aguardar encaminhamento para destino final. Os resíduos serão sempre armazenados,
para que o empilhador aceda em segurança às pilhas de resíduos armazenados e para
que seja possível em qualquer altura detetar fugas, ou derrames.
A rotulagem dos resíduos é efetuada de acordo com a legislação nacional em vigor,
através da colocação de etiquetas nas respetivas embalagens de armazenamento,
indicando a designação do resíduo, o código da lista europeia de resíduos (LER) e as
características que conferem perigosidade aos resíduos, garantindo-se assim, um
maior controlo operacional.
Os resíduos perigosos são armazenados em zona coberta e impermeabilizada,
repartidos pelas áreas PA1, PA3 e PA4, tendo uma capacidade máxima instantânea de
armazenagem de 30 toneladas. Os resíduos não perigosos também são armazenados
em área coberta e impermeabilizada, sendo distribuídos pelas áreas PA1 e PA2, tendo
uma capacidade máxima instantânea de armazenagem de 500 toneladas.
Na área PA1, quando se verifica o armazenamento de RIB e RIP em simultâneo, estes
encontram-se separados, embora sem recurso a barreiras físicas (tenta-se sempre
colocar os resíduos em lados opostos da área de armazenagem). A sua identificação é
feita através da rotulagem.
Produção de produtos petrolíferos a partir de resíduos (R9)
Nesta unidade, são rececionados e tratados os resíduos de hidrocarbonetos líquidos
(RHL), de origem marítima (navios) e terrestre, para produção de produto combustível
(fuelóleo), que constitui atividade industrial classificada na subclasse 19202 da CAEREV.3. Os reservatórios desta unidade encontram-se interligados por tubagens, no
entanto cada reservatório pode funcionar de forma independente.
Os óleos usados do Sistema Integrado de Gestão de Óleos Usados, não se constituem
como matéria-prima para este processo de produção de fuelóleo.
Os resíduos de hidrocarbonetos líquidos (RHL) são transportados até às instalações da
Resicorreia em viaturas devidamente licenciadas para o efeito. Após entrada nas
instalações, é efetuada a pesagem da carga na báscula e o controlo da documentação
referente à carga (origem, quantidade e características do resíduo). A viatura é então
encaminhada para a zona onde é efetuada a descarga.
A operação de descarga dos resíduos de hidrocarbonetos líquidos, efetua-se por
ligação da cisterna à boca de trasfega no ponto de descarga, utilizando mangueiras
flexíveis apropriadas para o efeito e sempre de acordo com as condições de segurança
exigidas, nomeadamente a verificação da estanquicidade, quer das mangueiras quer
das ligações. Esta operação será sempre efetuada sob a vigilância de um operador,
assegurando que tal é efetuada com toda a segurança e garantindo uma rápida
intervenção em situação de derrame.
Os RHL são descarregados, preferencialmente por gravidade, para os tanques de
decantação térmica, podendo no entanto, sempre que necessário serem
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descarregados para os dois tanques de 28 m3, dotado de uma rede metálica de
filtração, de modo a ser efetuada uma filtração e decantação primária, sendo
posteriormente transferidos para os tanques de decantação térmica.
Nos tanques de decantação térmica, numerados de 1 a 6, ocorre um processo de
decantação gravítica promovida a quente, do qual resulta água (15%), que é extraída
pela base dos reservatórios e encaminhada para tratamento na ETARI, e combustível
que é encaminhado para uma centrífuga (filtro de cestos de malha metálica) de 6 m3/h
de capacidade, para remoção de sólidos grossos (3 a 5%) ainda presentes no
combustível. Após esta primeira centrifugação, o combustível passa pela centrífuga de
separação de 3 fases (sólidos, água e HL), que funciona a quente e que possui uma
capacidade de armazenamento de 45 litros e de processamento de 25 m3/h. Este
equipamento tem uma eficiência de separação de 95 a 98%. Daqui, o combustível é
encaminhado novamente para os reservatórios de tratamento térmico para nova
separação de combustível/água e decantação de sólidos suspensos finos. Daqui resulta
combustível limpo, água (6%) e sólidos finos (6 a 8%).
Findo este processo de separação e decantação, o combustível limpo é encaminhado
para um dos 6 tanques (numerados de 7 a 12) de 48 m3, localizados no exterior da
nave de tratamento (pavilhão A), até comercialização como produto petrolífero
(fuelóleo).
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ANEXO II – Lista dos Resíduos
A instalação fica autorizada a rececionar os resíduos listados nos Quadros abaixo.
Quadro 1 - Lista de resíduos perigosos a rececionar para a operação de eliminação D9 –
Tratamento de águas e lamas oleosas
Código LER
01 05 05*
01 05 06*
03 01 04*
05 01 03*
05 01 06*
05 01 09*
05 01 11*
05 01 15*
10 01 20*
12 01 18*
13 01 04*
13 05 01*
13 05 02*
13 05 03*
13 05 08*
13 08 01*

Designação
Lamas e outros resíduos de perfuração contendo
hidrocarbonetos
Lamas e outros resíduos de perfuração contendo substâncias
perigosas
Serradura, aparas, fitas de aplainamento, madeira,
aglomerados e folheados, contendo substâncias perigosas
Lamas de fundo dos depósitos
Lamas contendo hidrocarbonetos provenientes de operações
de manutenção das instalações ou equipamentos
Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias
perigosas
Resíduos da limpeza de combustíveis com bases
Argilas de filtração usadas
Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias
perigosas
Lamas metálicas (lamas de rectificação, superacabamento e
lixagem) contendo óleo
Emulsões cloradas
Resíduos sólidos provenientes de desarenadores e de
separadores óleo/água
Lamas provenientes dos separadores óleo/água
Lamas provenientes do interceptor
Misturas de resíduos provenientes de desarenadores e de
separadores óleo/água
Lamas ou emulsões de dessalinização

Origem

Terrestre

Marítima e Terrestre
Terrestre

Quadro 2 - Lista de resíduos perigosos a rececionar para a operação de valorização
R12 – Preparação de resíduos perigosos para valorização energética, por processo
exclusivamente físico no âmbito do n.º 2 do artigo 22.º do RGGR
Código LER
05 01 05*
12 01 09*
13 01 05*
13 01 09*
13 02 04*
13 03 06*

Designação

13 04 01*
13 04 02*
13 04 03*
13 05 06*
13 05 07*

Derrames de hidrocarbonetos
Emulsões e soluções de maquinagem sem halogéneos
Emulsões não cloradas
Óleos hidráulicos minerais clorados
Óleos minerais clorados de motores, transmissões e lubrificação
Óleos minerais isolantes e de transmissão de calor clorados, não
abrangidos em 13 03 01
Óleos de porão de navios de navegação interior
Óleos de porão provenientes das canalizações dos cais
Óleos de porão de outros tipos de navios
Óleos provenientes dos separadores óleo/água
Água com óleo proveniente dos separadores óleo/água

13 07 01*

Fuelóleo e gasóleo

Origem

Terrestre

Marítima
Terrestre
Marítima e
Terrestre
Marítima e
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13 07 02*
13 07 03*
13 08 02*
13 08 99*
16 07 08*

Gasolina
Outros combustíveis (incluindo misturas)
Outras emulsões
Resíduos sem outras especificações
Resíduos contendo hidrocarbonetos

19 08 10*

Misturas de gorduras e óleos, da separação óleo/água, não
abrangidas em 19 08 09

Ano
2017

Origem
Terrestre
Terrestre
Marítima e
Terrestre
Terrestre

Quadro 3 - Lista de resíduos perigosos a rececionar para a operação de valorização
R12 – Tratamento de óleos usados
Código LER

Designação

12 01 19*
13 01 10*
13 01 11*
13 01 12*
13 01 13*

Óleos de maquinagem facilmente biodegradáveis
Óleos hidráulicos minerais não clorados
Óleos hidráulicos sintéticos
Óleos hidráulicos facilmente biodegradáveis
Outros óleos hidráulicos
Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e
lubrificação
Óleos sintéticos de motores, transmissões e lubrificação
Óleos facilmente biodegradáveis de motores, transmissões e
lubrificação
Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação
Óleos minerais isolantes e de transmissão de calor não
clorados
Óleos sintéticos isolantes e de transmissão de calor
Óleos facilmente biodegradáveis isolantes e de transmissão de
calor
Outros óleos isolantes e de transmissão de calor

13 02 05*
13 02 06*
13 02 07*
13 02 08*
13 03 07*
13 03 08*
13 03 09*
13 03 10*

Origem

Terrestre

Marítima
Terrestre
Marítima

Terrestre

Quadro 4- Lista de resíduos perigosos a rececionar para a operação de valorização
R12 – Tratamento filtros de óleo
Código LER
16 01 07*

Origem

Designação
Filtros de óleo

Oficinas, Indústria

Quadro 5 - Lista de resíduos a rececionar para a operação de valorização R12 –
Desmantelamento de VFV
Código LER
16 01 04*
16 01 06

Designação
Veículos em fim de vida
Veículos em fim de vida esvaziados de líquidos e outros
componentes perigosos

Origem
Oficinas, População
OGR, Oficinas
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Quadro 6 - Lista de resíduos perigosos a rececionar para a operação de armazenamento
(R13/D15)
Código LER

Designação

01 05 05*

Lamas e outros resíduos de perfuração contendo hidrocarbonetos

01 05 06*

Lamas e outros resíduos de perfuração contendo substâncias perigosas

03 01 04*
03 02 05*

Serradura, aparas, fitas de aplainamento, madeira, aglomerados e folheados,
contendo substâncias perigosas
Outros agentes de preservação da madeira contendo substâncias perigosas

04 01 03*

Resíduos de desengorduramento contendo solventes sem fase aquosa

04 02 14*

Resíduos dos acabamentos, contendo solventes orgânicos

04 02 16*

Corantes e pigmentos contendo substâncias perigosas

04 02 19*

Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas

05 01 02*

Lamas de dessalinização

05 01 03*

Lamas de fundo dos depósitos

05 01 04*

Lamas alquílicas ácidas

05 01 05*

Derrames de hidrocarbonetos

05 01 06*
05 01 07*

Lamas contendo hidrocarbonetos provenientes de operações de manutenção das
instalações ou equipamentos
Alcatrões ácidos

05 01 08*

Outros alcatrões

05 01 09*

Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas

05 01 11*

Resíduos da limpeza de combustíveis com bases

05 01 12*

Hidrocarbonetos contendo ácidos

05 01 15*

Argilas de filtração usadas

05 06 01*

Alcatrões ácidos

05 06 03*

Outros alcatrões

05 07 01*

Resíduos contendo mercúrio.

06 01 01*

Ácido sulfúrico e ácido sulfuroso

06 01 02*

Ácido clorídrico

06 01 03*

Ácido fluorídrico

06 01 04*

Ácido fosfórico e ácido fosforoso

06 01 05*

Ácido nítrico e ácido nitroso

06 01 06*

Outros ácidos

06 02 01*

Hidróxido de cálcio

06 02 03*

Hidróxido de amónia

06 02 04*

Hidróxido de sódio e de potássio

06 02 05*

Outras bases

06 05 02*

Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas

06 07 02*

Resíduos de carvão activado utilizado na produção do cloro

06 10 02*

Resíduos contendo substâncias perigosas
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Designação

06 13 02*

Carvão ativado usado

07 01 04*

Outros solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos

07 01 07*

Resíduos de destilação e resíduos de reação halogenados

07 01 08*

Outros resíduos de destilação e resíduos de reação

07 01 09*

Absorventes usados e bolos de filtração halogenados

07 01 10*

Outros absorventes usados e bolos de filtração

07 01 11*

Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas

07 02 04*

Outros resíduos de destilação e resíduos de reação

07 02 07*

Resíduos de destilação e resíduos de reação halogenados

07 02 08*

Outros resíduos de destilação e resíduos de reação

07 02 09*

Absorventes usados e bolos de filtração halogenados

07 02 10*

Outros absorventes usados e bolos de filtração

07 02 11*

Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas

07 03 04*

Outros solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos

07 03 08*

Outros resíduos de destilação e resíduos de reação

07 03 10*

Outros absorventes usados e bolos de filtração

07 03 11*

Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas

07 04 08*

Outros resíduos de destilação e resíduos de reação

07 05 08*

Outros resíduos de destilação e resíduos de reação

07 05 11*

Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas

07 05 13*

Resíduos sólidos contendo substâncias perigosas

07 06 04*

Outros solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos

07 06 08*

Outros resíduos de destilação e resíduos de reação

07 06 10*

Outros absorventes usados e bolos de filtração

07 06 11*

Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas.

07 07 08*

Outros resíduos de destilação e resíduos de reação

07 07 11*

Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas

08 01 11*

08 01 21*

Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias
perigosas
Lamas de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias
perigosas
Lamas aquosas contendo tintas e vernizes com solventes orgânicos ou outras
substâncias perigosas
Resíduos da remoção de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou outras
substâncias perigosas
Suspensões aquosas contendo tintas ou vernizes com solventes orgânicos ou outras
substâncias perigosas
Resíduos de produtos de remoção de tintas e vernizes

08 03 12*

Resíduos de tintas de impressão contendo substâncias perigosas

08 03 14*

Lamas de tintas de impressão contendo substâncias perigosas

08 03 16*

Resíduos de soluções de águas- fortes

08 01 13*
08 01 15*
08 01 17*
08 01 19*
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08 03 17*

Resíduos de tonner de impressão contendo substâncias perigosas

08 03 19*

Óleos de dispersão

08 04 09*

08 04 17*

Resíduos de colas ou vedantes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias
perigosas
Lamas de colas ou vedantes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias
perigosas
Lamas aquosas contendo colas ou vedantes com solventes orgânicos ou outras
substâncias perigosas
Resíduos líquidos aquosos contendo colas ou vedantes com solventes orgânicos ou
outras substâncias perigosas
Óleo de resina

08 05 01*

Resíduos de isocianatos

09 01 01*

Banhos de revelação e ativação de base aquosa

09 01 02*

Banhos de revelação de chapas litográficas de impressão de base aquosa

09 01 03*

Banhos de revelação à base de solventes

09 01 04*

Banhos de fixação

09 01 05*

Banhos de branqueamento e de fixadores de branqueamento

09 01 06*

Resíduos contendo prata do tratamento local de resíduos fotográficos

09 01 11*
09 01 13*

Máquinas fotográficas descartáveis com pilhas incluídas em 16 06 01, 16 06 02 ou 16
06 03
Resíduos líquidos aquosos da recuperação local de prata não abrangidos em 09 01 06

10 01 04*

Cinzas volantes e poeiras de caldeiras da combustão de hidrocarbonetos

10 01 09*

Ácido sulfúrico

10 01 13*
10 01 18*

Cinzas volantes da combustão de hidrocarbonetos emulsionados utilizados como
combustível
Resíduos de limpeza de gases contendo substâncias perigosas

10 01 20*

Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas

10 01 22*

Lamas aquosas provenientes da limpeza de caldeiras contendo substâncias perigosas

10 02 07*

Resíduos sólidos do tratamento de gases contendo substâncias perigosas

10 02 11*

Resíduos do tratamento da água de arrefecimento contendo hidrocarbonetos

10 02 13*

Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases contendo substâncias perigosas

10 03 23*

Resíduos sólidos do tratamento de gases contendo substâncias perigosas

10 03 27*

Resíduos do tratamento da água de arrefecimento contendo hidrocarbonetos

10 04 04*

Poeiras de gases de combustão

10 04 09*

Resíduos do tratamento da água de arrefecimento contendo hidrocarbonetos

10 05 03*

Poeiras de gases de combustão

10 05 08*

Resíduos do tratamento da água de arrefecimento contendo hidrocarbonetos

10 06 03*

Poeiras de gases de combustão

10 06 09*

Resíduos do tratamento da água de arrefecimento contendo hidrocarbonetos

10 07 07*

Resíduos do tratamento da água de arrefecimento contendo hidrocarbonetos

10 08 08*

Escórias salinas da produção primária e secundária

10 08 12*

Resíduos do fabrico de ânodos contendo alcatrão

08 04 11*
08 04 13*
08 04 15*
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10 08 15*

Poeiras de gases de combustão contendo substâncias perigosas

10 08 17*
10 08 19*

Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases de combustão contendo
substâncias perigosas
Resíduos do tratamento da água de arrefecimento contendo hidrocarbonetos

10 09 05*

Machos e moldes de fundição não vazados contendo substâncias perigosas

10 09 07*

Machos e moldes de fundição vazados contendo substâncias perigosas

10 09 09*

Poeiras de gases de combustão contendo substâncias perigosas

10 09 11*

Outras partículas contendo substâncias perigosas

10 09 13*

Resíduos de aglutinantes contendo substâncias perigosas

10 09 15*

Resíduos de agentes indicadores de fendilhação contendo substâncias perigosas

10 10 05*

Machos e moldes de fundição não vazados contendo substâncias perigosas

10 10 07*

Machos e moldes de fundição vazados contendo substâncias perigosas

10 10 09*

Poeiras de gases de combustão contendo substâncias perigosas

10 10 11*

Outras partículas contendo substâncias perigosas

10 10 13*

Resíduos de aglutinantes contendo substâncias perigosas

10 10 15*

Resíduos de agentes indicadores de fendilhação contendo substâncias perigosas

10 11 09*

Resíduos da preparação da mistura (antes do processo térmico) contendo substâncias
perigosas
Resíduos de vidro em pequenas partículas e em pó de vidro contendo metais pesados
(por exemplo, tubos catódicos)
Lamas de polimento e rectificação de vidro contendo substâncias perigosas

10 11 11*
10 11 13*
10 11 15*

10 11 19*

Resíduos sólidos do tratamento de gases de combustão contendo substâncias
perigosas
Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases de combustão contendo
substâncias perigosas
Resíduos sólidos do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas

10 12 09*

Resíduos sólidos do tratamento de gases contendo substâncias perigosas

10 12 11*

Resíduos de vitrificação contendo metais pesados

10 13 09*

Resíduos do fabrico de fibrocimento contendo amianto

10 13 12*

Resíduos sólidos do tratamento de gases contendo substâncias perigosas

11 01 05*

Ácidos de decapagem

11 01 06*

Ácidos não anteriormente especificados

11 01 07*

Bases de decapagem

11 01 08*

Lamas de fosfatação

11 01 09*

Lamas e bolos de filtração contendo substâncias perigosas

11 01 11*

Líquidos de lavagem aquosos contendo substâncias perigosas

11 01 13*

Resíduos de desengorduramento contendo substâncias perigosas

11 01 15*
11 01 16*

Eluatos e lamas de sistemas de membranas ou de permuta iónica contendo
substâncias perigosas
Resinas de permuta iónica saturadas ou usadas

11 01 98*

Outros resíduos contendo substâncias perigosas

11 02 02*

Lamas da hidrometalurgia do zinco (incluindo jarosite, goetite)

10 11 17*
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11 02 05*

Resíduos de processos hidrometalúrgicos do cobre contendo substâncias perigosas

11 02 07*

Outros resíduos contendo substâncias perigosas

11 03 01*

Resíduos contendo cianetos

11 03 02*

Outros resíduos

11 05 03*

Resíduos sólidos do tratamento de gases

11 05 04*

Fluxantes usados

12 01 06*

Óleos minerais de maquinagem com halogéneos (excepto emulsões e soluções)

12 01 07*

Óleos minerais de maquinagem sem halogéneos (excepto emulsões e soluções)

12 01 08*

Emulsões e soluções de maquinagem com halogéneos

12 01 09*

Emulsões e soluções de maquinagem sem halogéneos

12 01 10*

Óleos sintéticos de maquinagem

12 01 12*

Ceras e gorduras usadas

12 01 14*

Lamas de maquinagem contendo substâncias perigosas

12 01 16*

Resíduos de materiais de granalhagem contendo substâncias perigosas

12 01 18*

Lamas metálicas (lamas de rectificação, superacabamento e lixagem) contendo óleo

12 01 19*

Óleos de maquinagem facilmente biodegradáveis.

12 01 20*

Mós e materiais de rectificação usados contendo substâncias perigosas

12 03 01*

Líquidos de lavagem aquosos

12 03 02*

Resíduos de desengorduramento a vapor

13 01 04*

Emulsões cloradas

13 01 05*

Emulsões não cloradas

13 01 09*

Óleos hidráulicos minerais clorados

13 01 10*

Óleos hidráulicos minerais não clorados

13 01 11*

Óleos hidráulicos sintéticos

13 01 12*

Óleos hidráulicos facilmente biodegradáveis

13 01 13*

Outros óleos hidráulicos

13 02 04*

Óleos minerais clorados de motores, transmissões e lubrificação

13 02 05*

Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e lubrificação

13 02 06*

Óleos sintéticos de motores, transmissões e lubrificação

13 02 07*

Óleos facilmente biodegradáveis de motores, transmissões e lubrificação

13 02 08*

Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação

13 03 01*

Óleos isolantes e de transmissão de calor contendo PCB

13 03 06*
13 03 07*

Óleos minerais isolantes e de transmissão de calor clorados, não abrangidos em 13 03
01
Óleos minerais isolantes e de transmissão de calor não clorados

13 03 08*

Óleos sintéticos isolantes e de transmissão de calor

13 03 09*

Óleos facilmente biodegradáveis isolantes e de transmissão de calor

13 03 10*

Outros óleos isolantes e de transmissão de calor

13 04 01*

Óleos de porão de navios de navegação interior
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13 04 02*

Óleos de porão provenientes das canalizações dos cais

13 04 03*

Óleos de porão de outros tipos de navios

13 05 01*

Resíduos sólidos provenientes de desarenadores e de separadores óleo/água

13 05 02*

Lamas provenientes dos separadores óleo/água

13 05 03*

Lamas provenientes do interceptor

13 05 06*

Óleos provenientes dos separadores óleo/água

13 05 07*

Água com óleo proveniente dos separadores óleo/água

13 05 08*

Misturas de resíduos provenientes de desarenadores e de separadores óleo/água

13 07 01*

Fuelóleo e gasóleo

13 07 02*

Gasolina

13 07 03*

Outros combustíveis (incluindo misturas)

13 08 01*

Lamas ou emulsões de dessalinização

13 08 02*

Outras emulsões

13 08 99*

Resíduos sem outras especificações

14 06 01*

Clorofluorcarbonetos, HCFC, HFC

14 06 02*

Outros solventes e misturas de solventes halogenados

14 06 03*

Outros solventes e misturas de solventes

14 06 04*

Lamas ou resíduos sólidos contendo solventes halogenados

14 06 05*

Lamas ou resíduos sólidos contendo outros solventes

15 01 10*

Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas

15 01 11*

16 01 04*

Embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob pressão, com uma matriz
porosa
Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente
especificados), panos de limpeza e vestuário de protecção, contaminados por
substâncias perigosas
Veículos em fim de vida

16 01 07*

Filtros de óleo

16 01 08*

Componentes contendo mercúrio

16 01 10*

Componentes explosivos [por exemplo, almofadas de ar (air bags)

16 01 11*

Pastilhas de travões contendo amianto

16 01 13*

Fluidos de travões

16 01 14*

Fluidos anticongelantes contendo substâncias perigosas

16 01 21*

Componentes perigosos não abrangidos em 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

16 02 12*

Equipamento fora de uso contendo amianto livre

16 03 03*

Resíduos inorgânicos contendo substâncias perigosas

16 03 05*

Resíduos orgânicos contendo substâncias perigosas

16 05 06*

Produtos químicos de laboratório contendo ou compostos por substâncias perigosas,
incluindo misturas de produtos químicos de laboratório
Produtos químicos inorgânicos de laboratório contendo ou compostos por substâncias
perigosas
Produtos químicos orgânicos fora de uso contendo ou compostos por substâncias
perigosas

15 02 02*

16 05 07*
16 05 08*
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16 06 01*

Acumuladores de chumbo

16 06 02*

Acumuladores de níquel-cádmio

16 06 03*

Pilhas contendo mercúrio

16 06 06*

Electrólitos de pilhas e acumuladores recolhidos separadamente

16 07 08*

Resíduos contendo hidrocarbonetos

16 07 09*

Resíduos contendo outras substâncias perigosas

16 11 03*

17 02 04*

Outros revestimentos de fornos e refractários provenientes de processos metalúrgicos
contendo substâncias perigosas
Misturas ou fracções separadas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais
cerâmicos contendo substâncias perigosas
Vidro, plástico e madeira contendo ou contaminados com substâncias perigosas

17 03 01*

Misturas betuminosas contendo alcatrão

17 03 03*

Alcatrão e produtos de alcatrão

17 04 09*

Resíduos metálicos contaminados com substâncias perigosas

17 04 10*

Cabos contendo hidrocarbonetos, alcatrão ou outras substâncias

17 05 03*

Solos e rochas contendo substâncias perigosas

17 05 05*

Lamas de dragagem contendo substâncias perigosas

17 05 07*

Balastros de linhas de caminho-de-ferro contendo substâncias perigosas

17 06 01*

Materiais de isolamento contendo amianto

17 06 03*

Outros materiais de isolamento contendo ou constituídos por substâncias perigosas

17 06 05*

Materiais de construção contendo amianto

17 08 01*

Materiais de construção à base de gesso contaminados com substâncias perigosas

17 09 03*

Outros resíduos de construção e demolição (incluindo misturas de resíduos) contendo
substâncias perigosas
Bolos de filtração provenientes do tratamento de gases

17 01 06*

19 01 05*
19 01 06*
19 01 07*

Resíduos líquidos aquosos provenientes do tratamento de gases e outros resíduos
líquidos aquosos
Resíduos sólidos provenientes do tratamento de gases

19 01 10*

Carvão activado usado proveniente do tratamento de gases de combustão

19 01 11*

Cinzas e escórias contendo substâncias perigosas

19 01 13*

Cinzas volantes contendo substâncias perigosas

19 01 15*

Cinzas de caldeiras contendo substâncias perigosas

19 01 17*

Resíduos de pirólise contendo substâncias perigosas

19 02 04*

Misturas de resíduos contendo, pelo menos, um resíduo perigoso

19 02 05*

Lamas de tratamento físico-químico contendo substâncias perigosas

19 02 07*

Óleos e concentrados da separação

19 02 08*

Resíduos combustíveis líquidos contendo substâncias perigosas

19 02 09*

Resíduos combustíveis sólidos contendo substâncias perigosas

19 02 11*

Outros resíduos contendo substâncias perigosas

19 03 04*

Resíduos assinalados como perigosos, parcialmente estabilizados, não abrangidos em
19 03 08
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19 03 06*

Resíduos assinalados como perigosos, solidificados

19 04 02*

Cinzas volantes e outros resíduos do tratamento de gases de combustão

19 04 03*

Fase sólida não vitrificada

19 07 02*

Lixiviados de aterros contendo substâncias perigosas

19 08 06*

Resinas de permuta iónica, saturadas ou usadas

19 08 07*

Soluções e lamas da regeneração de colunas de permuta iónica

19 08 08*

Resíduos de sistemas de membranas contendo metais pesados

19 08 10*

Misturas de gorduras e óleos, da separação óleo/água, não abrangidas em 19 08 09

19 08 11*

19 11 01*

Lamas do tratamento biológico de águas residuais industriais contendo substâncias
perigosas
Lamas de outros tratamentos de águas residuais industriais contendo substâncias
perigosas
Argilas de filtração usadas

19 11 02*

Alcatrões ácidos

19 11 03*

Resíduos líquidos aquosos

19 11 04*

Resíduos da limpeza de combustíveis com bases

19 11 05*

Lamas do tratamento local de efluentes contendo substâncias perigosas

19 11 07*

Resíduos da limpeza de gases de combustão

19 12 06*

Madeira contendo substâncias perigosas

19 12 11*
19 13 01*

Outros resíduos (incluindo misturas de materiais) do tratamento mecânico de resíduos
contendo substâncias perigosas
Resíduos sólidos da descontaminação de solos contendo substâncias perigosas

19 13 03*

Lamas da descontaminação de solos contendo substâncias perigosas

19 13 05*

Lamas da descontaminação de águas freáticas contendo substâncias perigosas

19 13 07*
20 01 13*

Resíduos líquidos aquosos e concentrados aquosos da descontaminação de águas
freáticas contendo substâncias perigosas
Solventes.

20 01 14*

Ácidos

20 01 15**

Resíduos alcalinos

20 01 21*

Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio

20 01 26*

Óleos e gorduras não abrangidos em 20 01 25

20 01 31*

Medicamentos citotóxicos e citostáticos

20 01 33*

Pilhas e acumuladores abrangidos em 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 e pilhas e
acumuladores não triados contendo essas pilhas ou acumuladores
Equipamento eléctrico e electrónico fora de uso não abrangido em 20 01 21 ou 20 01
23
Madeira contendo substâncias perigosas

19 08 13*

20 01 35*
20 01 37*
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01 01 01

Resíduos da extração de minérios metálicos

01 01 02

Resíduos da extração de minérios não metálicos

01 03 06

Rejeitados não abrangidos em 01 03 04 e 01 03 05

01 03 08

Poeiras e pós não abrangidos em 01 03 07

01 03 09

Lamas vermelhas da produção de alumina não abrangidas em 01 03 07

01 03 99

Resíduos sem outras especificações

01 04 08

Gravilhas e fragmentos de rocha não abrangidos em 01 04 07

01 04 09

Areias e argilas

01 04 10

Poeiras e pós não abrangidos em 01 04 07

01 04 11

Resíduos da preparação de minérios de potássio e de sal-gema não abrangidos em 01 04 07

01 04 12

Rejeitados e outros resíduos, resultantes da lavagem e limpeza de minérios, não abrangidos
em 01 04 07 e 01 04 11

01 04 13

Resíduos do corte e serragem de pedra não abrangidos em 01 04 07

01 04 99

Resíduos sem outras especificações

01 05 04

Lamas e outros resíduos de perfuração contendo água doce

01 05 07
01 05 08

Lamas e outros resíduos de perfuração contendo sais de bário não abrangidos em 01 05 05 e
01 05 06.
Lamas e outros resíduos de perfuração contendo cloretos não abrangidos em 01 05 05 e 01
05 06

01 05 99

Resíduos sem outras especificações

02 01 01

Lamas provenientes da lavagem e limpeza

02 01 02

Resíduos de tecidos animais

02 01 03

Resíduos de tecidos vegetais

02 01 04

Resíduos de plásticos (excluindo embalagens).

02 01 06

Fezes, urina e estrume de animais (incluindo palha suja), efluentes recolhidos
separadamente e tratados noutro local

02 01 07

Resíduos silvícolas

02 01 09

Resíduos agroquímicos não abrangidos em 02 01 08

02 01 10

Resíduos metálicos

02 01 99

Resíduos sem outras especificações

02 02 01

Lamas provenientes da lavagem e limpeza

02 02 02

Resíduos de tecidos animais

02 02 03

Materiais impróprios para consumo ou processamento

02 02 04

Lamas do tratamento local de efluentes

02 02 99

Resíduos sem outras especificações

02 03 01

Lamas de lavagem, limpeza, descasque, centrifugação e separação

02 03 02

Resíduos de agentes conservantes.

02 03 03

Resíduos da extração por solventes

02 03 04

Materiais impróprios para consumo ou processamento
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02 03 05

Lamas do tratamento local de efluentes

02 03 99

Resíduos sem outras especificações

02 04 01

Terra proveniente da limpeza e lavagem da beterraba

02 04 02

Carbonato de cálcio fora de especificação

02 04 03

Lamas do tratamento local de efluentes

02 04 99

Resíduos sem outras especificações

02 05 01

Materiais impróprios para consumo ou processamento

02 05 02

Lamas do tratamento local de efluentes

02 05 99

Resíduos sem outras especificações

02 06 01

Materiais impróprios para consumo ou processamento

02 06 02

Resíduos de agentes conservantes

02 06 03

Lamas do tratamento local de efluentes

02 06 99

Resíduos sem outras especificações

02 07 01

Resíduos da lavagem, limpeza e redução mecânica das matérias-primas

02 07 02

Resíduos da destilação de álcool

02 07 03

Resíduos de tratamentos químicos

02 07 04

Materiais impróprios para consumo ou processamento

02 07 05

Lamas do tratamento local de efluentes

02 07 99

Resíduos sem outras especificações

03 01 01

Resíduos do descasque de madeira e de cortiça

03 01 05

Serradura, aparas, fitas de aplainamento, madeira, aglomerados e folheados não abrangidos
em 03 01 04

03 01 99

Resíduos sem outras especificações

03 02 99

Agentes de preservação da madeira não anteriormente especificados

03 03 01

Resíduos do descasque de madeira e resíduos de madeira

03 03 02

Lamas da lixívia verde (provenientes da valorização da lixívia de cozimento)

03 03 05

Lamas de destintagem, provenientes da reciclagem de papel

03 03 07

Rejeitados mecanicamente separados do fabrico de pasta a partir de papel e cartão usado

03 03 08

Resíduos da triagem de papel e cartão destinado a reciclagem

03 03 09

Resíduos de lamas de cal

03 03 10

Rejeitados de fibras e lamas de fibras, fillers e revestimentos, provenientes da separação
mecânica

03 0311

Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 03 03 10

03 03 99

Resíduos sem outras especificações

04 01 01

Resíduos das operações de descarna e divisão de tripa

04 01 02

Resíduos da operação de calagem

04 01 04

Licores de curtimenta contendo crómio

04 01 05

Licores de curtimenta sem crómio

04 01 06

Lamas, em especial do tratamento local de efluentes, contendo crómio
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04 01 07

Lamas, em especial do tratamento local de efluentes, sem crómio

04 01 08

Resíduos de pele curtida (aparas azuis, surragem, poeiras) contendo crómio

04 01 09

Resíduos da confeção e acabamentos

04 01 99

Resíduos sem outras especificações

04 02 09

Resíduos de materiais compósitos (têxteis impregnados, elastómeros, plastómeros)

04 02 10

Matéria orgânica de produtos naturais (por exemplo, gordura, cera)

04 02 15

Resíduos dos acabamentos não abrangidos em 04 02 14

04 02 17

Corantes e pigmentos não abrangidos em 04 02 16

04 02 20

Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 04 02 19

04 02 21

Resíduos de fibras têxteis não processadas

04 02 22

Resíduos de fibras têxteis processadas

04 02 99

Resíduos sem outras especificações

05 01 10

Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 05 01 09

05 01 13

Lamas do tratamento de água para abastecimento de caldeiras

05 01 14

Resíduos de colunas de arrefecimento

05 01 16

Resíduos contendo enxofre da dessulfuração de petróleo

05 01 17

Betumes

05 01 99

Resíduos sem outras especificações

05 06 04

Resíduos de colunas de arrefecimento

05 06 99

Resíduos sem outras especificações

05 07 02

Resíduos contendo enxofre

05 07 99

Resíduos sem outras especificações

06 01 99

Resíduos sem outras especificações

06 02 99

Resíduos sem outras especificações

06 03 14

Sais no estado sólido e em soluções não abrangidos em 06 03 11 e 06 03 13

06 03 16

Óxidos metálicos não abrangidos em 06 03 15

06 03 99

Resíduos sem outras especificações

06 04 99

Resíduos sem outras especificações

06 05 03

Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 06 05 02

06 06 03

Resíduos contendo sulfuretos não abrangidos em 06 06 02

06 06 99

Resíduos sem outras especificações

06 07 99

Resíduos sem outras especificações

06 08 99

Resíduos sem outras especificações

06 09 02

Escórias com fósforo

06 09 04

Resíduos cálcicos de reação não abrangidos em 06 09 03

06 09 99

Resíduos sem outras especificações

06 10 99

Resíduos sem outras especificações

06 11 01

Resíduos cálcicos de reação da produção de dióxido de titânio
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06 11 99

Resíduos sem outras especificações

06 13 03

Negro de fumo

06 13 99

Resíduos sem outras especificações

07 01 12

Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 07 01 11

07 01 99

Resíduos sem outras especificações

07 02 12

Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 07 02 11

07 02 13

Resíduos de plásticos

07 02 15

Resíduos de aditivos não abrangidos em 07 02 14

07 02 17

Resíduos contendo silicones que não os mencionados na rubrica 07 02 16

07 02 99

Resíduos sem outras especificações

07 03 12

Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 07 03 11

07 03 99

Resíduos sem outras especificações

07 04 12

Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 07 04 11

07 04 99

Resíduos sem outras especificações

07 05 12

Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 07 05 11

07 05 14

Resíduos sólidos não abrangidos em 07 05 13

07 05 99

Resíduos sem outras especificações

07 06 12

Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 07 06 11

07 06 99

Resíduos sem outras especificações

07 07 12

Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 07 07 11

07 07 99

Resíduos sem outras especificações

08 01 12

Resíduos de tintas e vernizes não abrangidos em 08 01 11

08 01 14

Lamas de tintas e vernizes não abrangidas em 08 01 13

08 01 16

Lamas aquosas contendo tintas e vernizes não abrangidas em 08 01 15

08 01 18

Resíduos da remoção de tintas e vernizes não abrangidos em 08 01 17

08 01 20

Suspensões aquosas contendo tintas e vernizes não abrangidas em 08 01 19

08 01 99

Resíduos sem outras especificações

08 02 01

Resíduos de revestimentos na forma pulverulenta

08 02 02

Lamas aquosas contendo materiais cerâmicos

08 02 03

Suspensões aquosas contendo materiais cerâmicos

08 02 99

Resíduos sem outras especificações

08 03 07

Resíduos sem outras especificações

08 03 08

Resíduos líquidos aquosos contendo tintas de impressão

08 03 13

Resíduos de tintas não abrangidos em 08 03 12

08 03 15

Lamas de tintas de impressão não abrangidas em 08 03 14

08 03 18

Resíduos de tonner de impressão não abrangidos em 08 03 17

08 03 99

Resíduos sem outras especificações

08 04 10

Resíduos de colas ou vedantes não abrangidos em 08 04 09
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08 04 12

Lamas de colas ou vedantes não abrangidas em 08 04 11

08 04 14

Lamas aquosas contendo colas ou vedantes não abrangidas em 08 04 13

08 04 16

Resíduos líquidos aquosos contendo colas ou vedantes não abrangidos em 08 04 15

08 04 99

Resíduos sem outras especificações

09 01 07

Película e papel fotográfico com prata ou compostos de prata

09 01 08

Película e papel fotográfico sem prata ou compostos de prata

09 01 10

Máquinas fotográficas descartáveis sem pilhas

09 01 12

Máquinas fotográficas descartáveis com pilhas não abrangidas em 09 01 11

09 01 99

Resíduos sem outras especificações

10 01 01

Cinzas, escórias e poeiras de caldeiras (excluindo as poeiras de caldeiras abrangidas em 10 01
04)

10 01 02

Cinzas volantes da combustão de carvão

10 01 03

Cinzas volantes da combustão de turfa ou madeira não tratada

10 01 05
10 01 07

Resíduos cálcicos de reação, na forma sólida, provenientes da dessulfuração de gases de
combustão
Resíduos cálcicos de reação, na forma de lamas, provenientes da dessulfuração de gases de
combustão

10 01 15

Cinzas, escórias e poeiras de caldeiras de coincineração não abrangidas em 10 01 14

10 01 17

Cinzas volantes de co- incineração não abrangidas em 10 01 16

10 01 19

Resíduos de limpeza de gases não abrangidos em 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18

10 01 21

Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 10 01 20

10 01 23

Lamas aquosas provenientes da limpeza de caldeiras não abrangidas em 10 01 22

10 01 24

Areias de leitos fluidizados

10 01 25

Resíduos do armazenamento de combustíveis e da preparação de centrais elétricas a carvão

10 01 26

Resíduos do tratamento da água de arrefecimento

10 01 99

Resíduos sem outras especificações

10 02 01

Resíduos do processamento de escórias

10 02 02

Escórias não processadas

10 02 08

Resíduos sólidos do tratamento de gases não abrangidos em 10 02 07.

10 02 10

Escamas de laminagem

10 02 12

Resíduos do tratamento da água de arrefecimento não abrangidos em 10 02 11

10 02 14

Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases não abrangidos em 10 02 13

10 02 15

Outras lamas e bolos de filtração

10 02 99

Resíduos sem outras especificações

10 03 02

Resíduos de ânodos

10 03 05

Resíduos de alumina

10 03 16

Escumas não abrangidas em 10 03 15

10 03 18

Resíduos do fabrico de ânodos contendo carbono, não abrangidos em 10 03 17

10 03 20

Poeiras de gases de combustão não abrangidas em 10 03 19
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10 03 22

Outras partículas e poeiras (incluindo poeiras da trituração de escórias) não abrangidas em
10 03 21

10 03 24

Resíduos sólidos do tratamento de gases não abrangidos em 10 03 23

10 03 26

Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases não abrangidos em 10 03 25

10 03 28

Resíduos do tratamento da água de arrefecimento não abrangidos em 10 03 27

10 03 30

Resíduos do tratamento das escórias salinas e do tratamento das impurezas negras não
abrangidos em 10 03 29

10 03 99

Resíduos sem outras especificações

10 04 10

Resíduos do tratamento da água de arrefecimento não abrangidos em 10 04 09

10 04 99

Resíduos sem outras especificações

10 05 01

Escórias da produção primária e secundária

10 05 04

Outras partículas e poeiras

10 05 09

Resíduos do tratamento da água de arrefecimento não abrangidos em 10 05 08

10 05 11

Impurezas e escumas não abrangidas em 10 05 10

10 05 99

Resíduos sem outras especificações

10 06 01

Escórias da produção primária e secundária

10 06 02

Impurezas e escumas da produção primária e secundária

10 06 04

Outras partículas e poeiras

10 06 10

Resíduos do tratamento da água de arrefecimento não abrangidos em 10 06 09

10 06 99

Resíduos sem outras especificações

10 07 01

Escórias da produção primária e secundária

10 07 02

Impurezas e escumas da produção primária e secundária

10 07 03

Resíduos sólidos do tratamento de gases

10 07 04

Outras partículas e poeiras

10 07 05

Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases

10 07 08

Resíduos do tratamento da água de arrefecimento não abrangidos em 10 07 07

10 07 99

Resíduos sem outras especificações

10 08 04

Partículas e poeiras

10 08 09

Outras escórias

10 08 11

Impurezas e escumas não abrangidas em 10 08 10

10 08 13

Resíduos do fabrico de ânodos contendo carbono não abrangidos em 10 08 12

10 08 14

Resíduos de ânodos

10 08 16

Poeiras de gases de combustão não abrangidas em 10 08 15

10 08 18

Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases de combustão não abrangidos em 10 08
17

10 08 20

Resíduos do tratamento da água de arrefecimento não abrangidos em 10 08 19

10 08 99

Resíduos sem outras especificações

10 09 03

Escórias do forno

10 09 06

Machos e moldes de fundição não vazados não abrangidos em 10 09 05

10 09 08

Machos e moldes de fundição vazados não abrangidos em 10 09 07
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10 09 10

Poeiras de gases de combustão não abrangidas em 10 09 09

10 09 12

Outras partículas não abrangidas em 10 09 11

10 09 14

Resíduos de aglutinantes não abrangidos em 10 09 13

10 09 16

Resíduos de agentes indicadores de fendilhação não abrangidos em 10 09 15

10 09 99

Resíduos sem outras especificações

10 10 03

Escórias do forno

10 10 06

Machos e moldes de fundição não vazados não abrangidos em 10 10 05

10 10 08

Machos e moldes de fundição vazados não abrangidos em 10 10 07

10 10 10

Poeiras de gases de combustão não abrangidas em 10 10 09

10 10 12

Outras partículas não abrangidas em 10 10 11

10 10 14

Resíduos de aglutinantes não abrangidos em 10 10 13

10 10 16

Resíduos de agentes indicadores de fendilhação não abrangidos em 10 10 15

10 10 99

Resíduos sem outras especificações

10 11 03

Resíduos de materiais fibrosos à base de vidro

10 11 05

Partículas e poeiras

10 11 10

Resíduos da preparação da mistura (antes do processo térmico) não abrangidos em 10 11 09

10 11 12

Resíduos de vidro não abrangidos em 10 11 11

10 11 14

Lamas de polimento e retificação de vidro não abrangidas em 10 11 13

10 11 16

Resíduos sólidos do tratamento de gases de combustão não abrangidos em 10 11 15

10 11 18

Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases de combustão não abrangidos em 10 11
17

10 11 20

Resíduos sólidos do tratamento local de efluentes não abrangidos em 10 11 19

10 11 99

Resíduos sem outras especificações

10 12 01

Resíduos da preparação da mistura (antes do processo térmico)

10 12 03

Partículas e poeiras

10 12 05

Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases

10 12 06

Moldes fora de uso

10 12 08

Resíduos do fabrico de peças cerâmicas, tijolos, ladrilhos, telhas e produtos de construção
(após o processo térmico)

10 12 10

Resíduos sólidos do tratamento de gases não abrangidos em 10 12 09

10 12 12

Resíduos de vitrificação não abrangidos em 10 12 11

10 12 13

Lamas do tratamento local de efluentes

10 12 99

Resíduos sem outras especificações

10 13 01

Resíduos da preparação da mistura antes do processo térmico

10 13 04

Resíduos da calcinação e hidratação da cal

10 13 06

Partículas e poeiras (exceto 10 13 12 e 10 13 13)

10 13 07

Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases

10 13 10

Resíduos do fabrico de fibrocimento não abrangidos em 10 13 09

10 13 11

Resíduos de materiais compósitos à base de cimento não abrangidos em 10 13 09 e 10 13 10
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10 13 13

Resíduos sólidos do tratamento de gases não abrangidos em 10 13 12

10 13 14

Resíduos de betão e de lamas de betão

10 13 99

Resíduos sem outras especificações

11 01 10

Lamas e bolos de filtração não abrangidos em 11 01 09

11 01 12

Líquidos de lavagem aquosos não abrangidos em 11 01 11

11 01 14

Resíduos de desengorduramento não abrangidos em 11 01 13

11 01 99

Resíduos sem outras especificações

11 02 03

Resíduos da produção de ânodos dos processos eletrolíticos aquosos

11 02 06

Resíduos de processos hidrometalúrgicos do cobre não abrangidos em 11 02 05

11 02 99

Resíduos sem outras especificações

11 05 01

Escórias de zinco

11 05 02

Cinzas de zinco

11 05 99

Resíduos sem outras especificações

12 01 01

Aparas e limalhas de metais ferrosos

12 01 02

Poeiras e partículas de metais ferrosos

12 01 03

Aparas e limalhas de metais não ferrosos

12 01 04

Poeiras e partículas de metais não ferrosos

12 01 05

Aparas de matérias plásticas

12 01 13

Resíduos de soldadura

12 01 15

Lamas de maquinagem não abrangidas em 12 01 14

12 01 17

Resíduos de materiais de granalhagem não abrangidos em 12 01 16

12 01 21

Mós e materiais de retificação usados não abrangidos em 12 01 20

12 01 99

Resíduos sem outras especificações

15 01 01

Embalagens de papel e cartão

15 01 02

Embalagens de plástico

15 01 03

Embalagens de madeira

15 01 04

Embalagens de metal

15 01 05

Embalagens compósitas

15 01 06

Misturas de embalagens

15 01 07

Embalagens de vidro

15 01 09

Embalagens têxteis

15 02 03

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção não abrangidos
em 15 02 02

16 01 03

Pneus usados.

16 01 06

Veículos em fim de vida esvaziados de líquidos e outros componentes perigosos

16 01 12

Pastilhas de travões não abrangidas em 16 01 11

16 01 15

Fluidos anticongelantes não abrangidos em 16 01 14

16 01 16

Depósitos para gás liquefeito

16 01 17

Metais ferrosos
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16 01 18

Metais não ferrosos

16 01 19

Plástico

16 01 20

Vidro

16 01 22

Componentes sem outras especificações

16 01 99

Resíduos sem outras especificações

16 02 14

Equipamento fora de uso não abrangido em 16 02 09 a 16 02 13

16 02 16

Componentes retirados de equipamento fora de uso não abrangidos em 16 02 15

16 03 04

Resíduos inorgânicos não abrangidos em 16 03 03

16 03 06

Resíduos orgânicos não abrangidos em 16 03 05

16 05 05

Gases em recipientes sob pressão não abrangidos em 16 05 04

16 05 09

Produtos químicos fora de uso não abrangidos em 16 05 06, 16 05 07 ou 16 05 08

16 07 99

Resíduos sem outras especificações

16 08 01
16 08 03

Ano
2017

Catalisadores usados contendo ouro, prata, rénio, ródio, paládio, irídio ou platina (exceto 16
08 07)
Catalisadores usados contendo metais de transição ou compostos de metais de transição
não especificados de outra forma

16 08 04

Catalisadores usados de cracking catalítico em leito fluido (exceto 16 08 07)

16 10 02

Resíduos líquidos aquosos não abrangidos em 16 10 01

16 10 04

Concentrados aquosos não abrangidos em 16 10 03

16 11 02

Revestimentos de fornos e refratários à base de carbono não abrangidos em 16 11 01

16 11 04

Outros revestimentos de fornos e refratários não abrangidos em 16 11 03

16 11 06

Revestimentos de fornos e refratários provenientes de processos não metalúrgicos não
abrangidos em 16 11 05

17 01 01

Betão

17 01 02

Tijolos

17 01 03

Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos

17 01 07

Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos, não abrangidas em 17 01
06

17 02 01

Madeira

17 02 02

Vidro

17 02 03

Plástico

17 03 02

Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 01

17 04 01

Cobre, bronze e latão

17 04 02

Alumínio

17 04 03

Chumbo

17 04 04

Zinco

17 04 05

Ferro e aço

17 04 06

Estanho

17 04 07

Mistura de metais

17 04 11

Cabos não abrangidos em 17 04 10

Página 56 de 63

LA n.º
697

Código
LER

Ren.
0

Subs.
0

Ano
2017

Designação

17 05 04

Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03

17 05 06

Lamas de dragagem não abrangidas em 17 05 05

17 05 08

Balastros de linhas de caminho-de-ferro não abrangidos em 17 05 07

17 06 04

Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06 01 e 17 06 03

17 08 02

Materiais de construção à base de gesso não abrangidos em 17 08 01

17 09 04

Mistura de resíduos de construção e demolição não abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17
09 03

19 01 02

Materiais ferrosos removidos das cinzas

19 01 12

Cinzas e escórias não abrangidas em 19 01 11

19 01 14

Cinzas volantes não abrangidas em 19 01 13

19 01 16

Cinzas de caldeiras não abrangidas em 19 01 15

18 01 18

Resíduos de pirólise não abrangidos em 19 01 17

19 01 19

Areias de leitos fluidizados

19 01 99

Resíduos sem outras especificações

19 02 03

Misturas de resíduos contendo apenas resíduos não perigosos

19 02 06

Lamas de tratamento físico-químico não abrangidas em 19 02 05

19 02 10

Resíduos combustíveis não abrangidos em 19 02 08 e 19 02 09

19 02 99

Resíduos sem outras especificações

19 03 05

Resíduos estabilizados não abrangidos em 19 03 04

19 03 07

Resíduos solidificados não abrangidos em 19 03 06

19 04 01

Resíduos vitrificados

19 04 04

Resíduos líquidos aquosos da têmpera de resíduos vitrificados

19 05 01

Fração não compostada de resíduos urbanos e equiparados

19 05 02

Fração não compostada de resíduos animais e vegetais

19 05 03

Composto fora de especificação

19 05 99

Resíduos sem outras especificações

19 06 03

Licores do tratamento anaeróbio de resíduos urbanos e equiparados

19 06 04

Lamas e lodos de digestores de tratamento anaeróbio de resíduos urbanos e equiparados

19 06 05

Licores do tratamento anaeróbio de resíduos animais e vegetais

19 06 06

Lamas e lodos de digestores de tratamento anaeróbio de resíduo s animais e vegetais

19 06 99

Resíduos sem outras especificações

19 07 03

Lixiviados de aterros não abrangidos em 19 07 02

19 08 01

Gradados

19 08 02

Resíduos do desarmenamento

19 08 05

Lamas do tratamento de águas residuais urbanas

19 08 09

Misturas de gorduras e óleos, da separação óleo/água, contendo apenas óleos e gorduras
alimentares

19 0812

Lamas do tratamento biológico de águas residuais industriais não abrangidas em 19 08 11

19 08 14

Lamas de outros tratamentos de águas residuais industriais não abrangidas em 19 08 13
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19 08 99

Resíduos sem outras especificações

19 09 01

Resíduos sólidos de gradagens e filtração primária

19 09 02

Lamas de clarificação da água

19 09 03

Lamas de descarbonatação

19 09 04

Carvão ativado usado

19 09 05

Resinas de permuta iónica, saturadas ou usadas

19 09 06

Soluções e lamas da regeneração de colunas de permuta iónica

19 09 99

Resíduos sem outras especificações

19 10 01

Resíduos de ferro ou aço

19 10 02

Resíduos não ferrosos

19 10 04

Frações leves e poeiras não abrangidas em 19 10 03

19 10 06

Outras frações não abrangidas em 19 10 05

19 11 06

Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 19 11 05

19 11 99

Resíduos sem outras especificações

19 12 01

Papel e cartão

19 12 02

Metais ferrosos

19 12 03

Metais não ferrosos

19 12 04

Plástico e borracha

19 12 05

Vidro

19 12 07

Madeira não abrangida em 19 12 06

19 12 08

Têxteis

19 12 09

Substâncias minerais (por exemplo, areia, rochas)

19 12 10

Resíduos combustíveis (combustíveis derivados de resíduos)

19 12 12

Outros resíduos (incluindo misturas de materiais) do tratamento mecânico de resíduos não
abrangidos em 19 12 11

19 13 02

Resíduos sólidos da descontaminação de solos não abrangidos em 19 13 01

19 13 04

Lamas da descontaminação de solos não abrangidas em 19 13 03

19 13 06

Lamas da descontaminação de águas freáticas não abrangidas em 19 13 05

19 13 08

Resíduos líquidos aquosos e concentrados aquosos da descontaminação de águas freáticas
não abrangidos em 19 13 07

20 01 01

Papel e cartão

20 01 02

Vidro

20 01 08

Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas

20 01 10

Roupas

20 01 11

Têxteis

20 01 25

Óleos e gorduras alimentares

20 01 28

Tintas, produtos adesivos, colas e resinas não abrangidos em 20 01 27

20 01 30

Detergentes não abrangidos em 20 01 29

20 01 32

Medicamentos não abrangidos em 20 01 31
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20 01 34

Pilhas e acumuladores não abrangidos em 20 01 33

20 01 36

Equipamento elétrico e eletrónico fora de uso não abrangido em 20 01 21, 20 01 23 ou 20 01
35

20 01 38

Madeira não abrangida em 20 01 37

20 01 39

Plásticos.

20 01 40

Metais

20 01 41

Resíduos da limpeza de chaminés

20 01 99

Outras frações, sem outras especificações

20 02 01

Resíduos biodegradáveis

20 02 02

Terras e pedras

20 02 03

Outros resíduos não biodegradáveis

20 03 01

Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos

20 03 02

Resíduos de mercados

20 03 03

Resíduos da limpeza de ruas

20 03 04

Lamas de fossas sépticas

20 03 06

Resíduos da limpeza de esgotos

20 03 07

Monstros

20 03 99

Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados

Quadro 8 - Lista de resíduos perigosos a rececionar para a operação de valorização R9 Produção de produtos petrolíferos a partir de resíduos (Atividade industrial classificada na
subclasse da CAE-REV.3: 19202)
Código LER
13 07 01*
13 07 02*
13 07 03*

Designação
Fuelóleo e gasóleo
Gasolina
Outros combustíveis (incluindo misturas)

Origem
Marítima e Terrestre
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ANEXO III Lista de Equipamentos
Quadro 1 - Lista de equipamentos associados ao processo de tratamento de lamas e águas
oleosas (D9)
Designação

Identificação

Tanques de receção de águas e lamas oleosas
Tanque de acumulação de Lamas
Tanques de pré-decantação a montante do
separador de hidrocarbonetos
Separador de hidrocarbonetos

Tanque de receção de
efluente
Bacia de retenção de lamas
Tanques de pré-decantação
Separador
de
hidrocarbonetos Techneau

Número

Capacidade
máxima

2

32,50 m3/cada

1

585 m3

4

15 m3/cada

1

15 l/s

Quadro 2 - Lista de equipamentos associados à ETARI
Designação

Tanque da ETARI de receção de
efluente

Tanque de acumulação de efluente
Bomba
Bomba de reenvio a tratamento
Reator de coagulação
Agitador de coagulação
Reator de neutralização
Agitador de neutralização
Controlador de pH
Tanque de reenvio
Bomba
Tanque de reagente
Tanque de reagente
Tanque de reagente
Bomba doseadora
Floculador
Sedimentador
Filtro de prensa
Bomba
Tanque de reenvio

Identificação
Tanque de receção de
efluente - Construção civil
com revestimento a tinta
antiácida,
capacidade
aproximada 12000l, para
receção por gravidade da
água a tratar
Tanques verticais em aço,
para acumulação do efluente,
antes do tratamento
Bomba de reenvio a ETAR
Bomba
de
reenvio
a
tratamento
Reator de coagulação
Agitador de coagulação
Reator de neutralização
Agitador de neutralização
Controlador de pH
Tanque de reenvio ao
sedimentador
Bomba de reenvio ao
sedimentador
Tanque de preparação e
dosagem de floculante
Tanque de preparação e
dosagem de coagulante
Tanque de preparação e
dosagem de leite de cal
Bomba doseadora de ácido
Floculador tubular
Sedimentador lamelar
Filtro de prensa
Bomba de filtro de prensa
Tanque de reenvio para filtro
final

Número

Capacidade máxima

1

12 000 l

2
1
1
1

71000 l/cada
52000 l
20000 l
10 m3/h

1

6 m3/h

1
1
1
1
2

2.500 l
2.500 l
-

1

10000 l

1

6 m3/h

1

500 l

1

500 l

1

1000 l

1
1
1
1
1

7,5 l/h
4.000 l/h
15 placas x 630x630
2000 l/h

1

1000 l
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Número

Capacidade máxima

1
1
1

5 m3/h
300 l
300 l

Bomba de reenvio a filtração
Filtro de Quartzite
Filtro de Carvão

Bomba
Filtro
Filtro

Ren.
0

Quadro 3 - Lista de equipamentos associados ao processo de tratamento de óleos usados (R12)
Designação
Tanques
Tanques
Centrífuga (filtros cesta de rede
metálica)
Centrífuga de 3 fases
Reservatórios
Caldeira

Identificação

Número

Capacidade máxima

Tanques
de
tratamento
térmico e decantação
Tanques
de
tratamento
térmico
Centrífuga

3
1

37 m3/cada
31 m3

2

36 m3

1

6 m3/h

Decanter CBB
Armazenamento
acabado
Queimador
Monarch

1

25 m3/h

6

48 m3/cada

1

600000 Kcal/h

produto
Weishaupt

Quadro 4 - Lista de equipamentos associados ao processo de tratamento de filtros de óleos (R12)
Designação
Compactador
Reservatório/contentor
escorrências de óleo

de

recolha

das

Identificação

Número

Compactador

1

Capacidade
máxima
25 t/dia

Contentor

1

20 m3

Quadro 5 - Lista de equipamentos associados ao processo de tratamento de resíduos de
hidrocarbonetos líquidos, para posterior envio para valorização energética, incineração e
coincineração (R12)
Designação
Tanques de armazenamento de resíduos de
hidrocarbonetos líquidos para valorização
energética
Tanques
Tanques
Centrífuga (filtros cesta de rede metálica)
Centrífuga de 3 fases
Reservatórios
Caldeira

Identificação
Tanques de armazenamento
de hidrocarbonetos
Tanques
de
tratamento
térmico e decantação
Tanques
de
tratamento
térmico
Centrífuga
Decanter CBB
Armazenamento
produto
acabado
Queimador
Weishaupt
Monarch

Número

Capacidade
máxima

2

28 m3/cada

3
1

37 m3/cada
31 m3

2

36 m3/cada

1
1

6 m3/h
25 m3/h

6

48 m3/cada

1

600000 Kcal/h
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Quadro 6 - Lista de equipamentos associados ao processo de tratamento de VFV (R12)
Designação
Estação de descontaminação de VFV
Elevador Auto

Identificação
Estação SEDA de
descontaminação de VFV
Elevador Auto

Número

Capacidade
máxima

1

70 l/min.

1

Não aplicável

Quadro 7 - Lista de equipamentos associados à atividade industrial classificada na subclasse
19202 da CAE-REV.3, de produção de produtos petrolíferos a partir de resíduos de
hidrocarbonetos líquidos (R9)
Designação
Tanques
Tanques
Centrífuga (filtros cesta de rede metálica)
Centrífuga de 3 fases
Reservatórios
Caldeira

Identificação

Número

Tanques
de
tratamento
térmico e decantação
Tanques
de
tratamento
térmico
Centrífuga
Decanter CBB
Armazenamento
produto
acabado
Queimador
Weishaupt
Monarch

3
1

Capacidade
máxima
37 m3/cada
31 m3

2

36 m3/cada

1
1

6 m3/h
25 m3/h

6

48 m3/cada

1

600000 Kcal/h
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ANEXO 9

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PRELIMINAR (REAP)
O Relatório de Base surge com a publicação do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, que revoga o
Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de agosto, que estabelece o Regime de Emissões Industriais (diploma REI),
aplicável à Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP), bem como as regras destinadas a evitar
e/ou reduzir as emissões para o ar, a água, o solo e a produção de resíduos, a fim de alcançar um elevado
nível de proteção do ambiente no seu todo. Este Decreto transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva
n.º 2010/75/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, relativa às emissões
industriais.
O Diploma REI prevê, no seu Artigo 42º, que nos casos em que a atividade da instalação PCIP envolver a
utilização, produção ou libertação de substâncias perigosas relevantes, tendo em conta a possibilidade de
poluição do solo e das águas subterrâneas no local da instalação, o operador terá de elaborar e submeter à
APA, um Relatório de Base, antes de iniciar a exploração da instalação ou aquando da renovação da Licença
Ambiental (LA), de alteração substancial ou atualização da LA.
O Relatório de Base deverá constituir um instrumento prático que inclua informações que permitam
determinar o estado de contaminação do solo e das águas subterrâneas, de modo a permitir estabelecer
uma comparação quantitativa com o estado do local após a cessação definitiva das atividades.
As Diretrizes da Comissão Europeia para elaboração dos Relatório de Base, nos termos do Artigo 22.º, n.º 2,
da Diretiva 2010/75/EU, encontram-se definidas no JOUE C136, de 16 de maio de 2014. As fases para a
elaboração deste documento são numeradas de 1 a 8, no entanto, sendo o presente documento o Relatório
de Avaliação Preliminar, apenas serão apresentadas as fases 1 a 3, que correspondem à decisão acerca da
necessidade ou não do relatório de Base.

1

INVENTÁRIO DAS SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS UTILIZADAS, PRODUZIDAS OU LIBERTADAS

A lista de substâncias perigosas é apresentada no Anexo 1, e é composta maioritariamente por produtos de
limpeza e de desinfeção das instalações avícolas, usadas alternadamente e a maioria delas são utilizadas
apenas uma vez por ano, aquando a limpeza dos pavilhões avícolas no fim de cada ciclo produtivo. Na
instalação também será utilizado gasóleo nos geradores de emergência, que apenas entrarão em
funcionamento em caso de falha da rede pública de abastecimento de energia elétrica, tornando-se
essenciais ao processo produtivo, visto ser bastante automatizado.
Na elaboração da lista não foram considerados os subprodutos produzidos na instalação, como o estrume
resultante da atividade das aves, e os efluentes pecuários resultantes da lavagem dos pavilhões avícolas.
 Estrume: Corresponde à mistura de cama das aves com dejetos que podem contaminar os solos
em caso de falha no cumprimento das boas práticas. No entanto, não é considerada uma
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substância perigosa suscetível de contaminar o ambiente devido ao facto de a sua remoção ser
efetuada diretamente do interior dos pavilhões avícolas para os veículos que o transportarão
para destino final adequado, não sendo permitidas quais quer deposições diretamente no solo.
Em caso de derrame acidental, o estrume será imediatamente removido do solo, bem como a
parte de solo contaminada.
 Efluente pecuário: Também pode ser denominado de chorume, e é composto pelas águas de
lavagem dos pavilhões avícolas, após a saída das aves e retirada do estrume avícola. Os efluentes
pecuários serão encaminhados pela rede de drenagem para fossas estanques, onde
permanecerão até à sua remoção (uma vez/ano) e encaminhamento para tratamento em ETAR.
Em caso de fuga nas fossas, as águas subterrâneas e os solos serão contaminadas. No entanto,
não é considerado um subproduto capaz de contaminar o ambiente devido à estanquicidade das
fossas e à sua manutenção e examinação periódicas.

2

IDENTIFICAÇÃO DAS “SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS RELEVANTES”

A avaliação da perigosidade para o ambiente das substâncias utilizadas na instalação foi feita tendo em
conta a mobilidade no solo, persistência e biodegradabilidade, potencial de bioacumulação, ecotoxicidade e
as consequências que as suas características podem ter em termos de contaminação dos solos e das águas
subterrâneas.
Essas substâncias são apresentadas no Anexo 1, onde não constam todos os produtos químicos utilizados
na instalação, mas sim uma seleção de produtos que, pelas suas características físico-químicas podem, de
alguma forma, ser perigosas para o ambiente em caso de armazenamento, manuseamento e gestão de
resíduos desadequados.
Dessa lista, são de destacar os seguintes produtos químicos, cujos pictogramas indicam perigosidade para o
ambiente: Agita 10 WG, Clax Activ 42C1, Clax Hypo 42A1, Clax Personril 4KL5, Gasóleo, Dipacxon 39Plus,
Divosan Dectside VS1, Divosan QC VT50, Enduroplus VE6, Hipoclorito de sódio, Oxofoam VF5, Sanitas Forte
Vet, Viragri Plus VT49, Virkon S e Virocid.
As substâncias utilizadas que não constam desta lista são as que não incluem perigos graves para o
ambiente, não sendo consideradas tóxicas ou nocivas para os organismos aquáticos e que apresentam
baixa ecotoxicidade.

3

IDENTIFICAR , PARA CADA SUBSTÂNCIA PERIGOSA RELEVANTE , A REAL POSSIBILIDADE DE
CONTAMINAÇÃO DO SOLO OU DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

A identificação da real possibilidade que cada substância tem de contaminar o solo ou as águas
subterrâneas foi feita tendo em conta os seguintes parâmetros:
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 Quantidade de cada substância perigosa manuseada, produzida ou emitida e os efeitos
ambientais associados;
 Condições de armazenamento, manuseamento e de utilização de cada substância, bem como de
existência de mecanismos de confinamento capazes de evitar emissões;
 Risco de ocorrências de derrames que contaminem os solos e as águas subterrâneas;
 Medidas implementadas que evitem emissões de substâncias perigosas.
Aquando a análise de riscos foram excluídos os transportes efetuados por empresas externas, seja de
entrega ou de recolha, uma vez que a responsabilidade recai sobre essas mesmas empresas e não sobre a
instalação avícola em estudo.
A avaliação final do risco de contaminação e da necessidade de efetuar um Relatório de Base teve em conta
a análise e avaliação dos seguintes fatores:
Parâmetro analisado

Análise e avaliação

1.

Quantidades armazenadas e utilizadas.

É esperado um baixo consumo médio anual de todas
as substâncias utilizadas, pelo que serão
armazenadas em baixa quantidade.

2.

Tipo e condições de armazenamento, existência de
bacias de retenção e estado físico dos recipientes.

Armazenamento em embalagens originais fechadas
em local coberto, vedado, impermeabilizado e dotado
de bacias de retenção que contenham eventuais
derrames.

Práticas adotadas para o manuseamento das
substâncias e qual o local onde o mesmo se irá
efetuar.

O manuseamento será feito de acordo com as regras
ditadas nas Fichas de Segurança de cada substâncias
em locais devidamente fechados e
impermeabilizados. Essas regras serão definidas e
comunicadas aos colaboradores através do Plano de
Higienização.

3.

Existência de fissuras ou danos nas estruturas ou nas
superfícies do local de implantação da instalação,
bem como na proximidade de pontos de emissão
potenciais.

Sendo que a instalação ainda não se encontra
totalmente construída, não é ainda possível avaliar a
existência de fissuras ou danos.

4.

Existência de indícios de ataque químico em
superfícies de betão.

Sendo que a instalação ainda não se encontra
totalmente construída, não é ainda possível avaliar a
existência de ocorrências deste tipo.

5.

(Bom) estado das condutas de escoamento dos
processos. Se for seguro efetuá-lo, inspecionar as
câmaras de visita, as sarjetas e as condutas de
escoamento a céu-aberto.

Não irão existir estruturas deste tipo na instalação,
pelo que esta questão não se aplica.

Identificação das vias de escoamento, dos corredores
de serviço, bem como a localização dos pontos de
descarga.

Não irão existir estruturas deste tipo na instalação,
pelo que esta questão não se aplica.

6.
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Parâmetro analisado

Análise e avaliação

7.

Identificação de indícios de emissões já ocorridas,
exame da natureza e extensão das mesmas e
ponderação da probabilidade de voltarem a ocorrer.

Uma vez que a instalação não se encontra ainda em
funcionamento, não foi possível avaliar este tipo de
ocorrências.

8.

Identificação das eventuais emissões diretas ou
indiretas de substâncias perigosas, no local de
implantação da instalação, para o solo ou para as
águas subterrâneas.

Uma vez que a instalação não se encontra ainda em
funcionamento, não foi possível avaliar este tipo de
ocorrências.

Conforme pode ser verificado no Anexo 1, correspondente à tabela das substâncias perigosas para o
ambiente utilizadas na instalação avícola da Quinta do Picheleiro, nenhuma delas foi identificada como
tendo substâncias perigosas relevantes à contaminação dos solos e das águas subterrâneas. Além disso, as
quantidades utilizadas durante o ano na instalação serão bastante baixas, não existindo necessidade de as
armazenar em grandes quantidades. O armazenamento será feito num armazém fechado (coberto e
vedado) e devidamente impermeabilizado e dotado de bacias de retenção, prevenindo contaminações em
caso de ocorrência de derrames acidentais e a consequente libertação para o ambiente e a contaminação de
solos e das águas subterrâneas.
Os procedimentos para o manuseamento das substâncias serão atualizados sempre que se forem
introduzidos novos produtos e retirados alguns doa atuais, sendo sempre comunicados a todos os
colaboradores presentes na instalação, reforçando sempre as boas práticas na utilização dos produtos por
forma a nunca constituírem um perigo para o ambiente.
Tendo em consideração o presente Relatório de avaliação Preliminar, pode-se constatar que as substâncias
perigosas presentes na instalação não se encontram em posição de afetar negativamente o ambiente,
considerando-se que apenas ocorrerão impactes negativos em situação de acidente na manipulação das
substâncias perigosas/produtos com substâncias perigosas.
Atendendo aos pontos anteriores e verificando-se o risco potencial de contaminação baixo para todas as
substâncias perigosas, considera-se que não seja necessário prosseguir o Relatório de Base da presente
instalação.
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Rotulagem
Utilização

Nome do
produto

Inseticida - Controlo de
escaravelhos de cama
(Alphitobius diaperinus )

Agita 10 WG

Utilizado na desinfeção
das linhas de água
(abeberamento)

CID 2000

Detergente utilizado na
lavagem de roupa dos
funcionários

Clax 100 22A1

Pictogramas

GHS09: Perigoso para o
ambiente

Atenção

GHS03: Oxidante
GHS05: Corrosivo
GHS07: Cuidado

Perigo

GHS05: Corrosivo
GHS07: Cuidado

Detergente utilizado na
lavagem de roupa dos
funcionários

Clax Activ
42C1
(Clax Activ
4AP1)

GHS07: Cuidado
GHS09: Perigoso para o
ambiente

Detergente utilizado na
lavagem de roupa dos
funcionários

Clax Hypo
42A1
(Clax Hypo
4AL1)

GHS05: Corrosivo
GHS08: Perigoso para a
saúde

Detergente utilizado na
lavagem de roupa dos
funcionários

Palavrasinal

GHS03: Oxidante
GHS05: Corrosivo
Clax Personril
GHS07: Cuidado
4KL5
GHS09: Perigoso para o
ambiente

Perigo

---

Perigo

Perigo

Código(s) das advertências de perigo

H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos com
efeitos duradouros

H242: Risco de incêndio sob a ação do calor
H302 + H332 Nocivo por ingestão ou inalação
H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves
H335: Pode provocar irritação nas vias respiratórias
H410: Muito tóximo para os organismos aquáticos com
efeitos duradouros

H302: Nocivo por ingestão
H318: Provoca lesões oculares graves
H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos
duradouros

H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos com
efeitos duradouros
H302: Nocivo por ingestão
H335: Pode provocar irritação nas vias respiratórias
H319: Provoca irritação ocular grave
EUH031: Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos
H314: Provoca queimaduras na pele e doenças oculares
graves
H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos com
efeitos duradouros
H290: Pode ser corrosivo para os metais
H272: Pode agravar incêndios; comburente
H302 + H312 + H332: Nocivo por ingestão, contacto com a
pele ou inalação
H314: Provoca queimaduras na pele e doenças oculares
graves
H335: Pode provocar irritações das vias respiratórias
H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos com
efeitos duradouros
H290: Pode ser corrosivo para os metais

Informação sobre os Componentes
Estado
físico

Sólido
(grânulos)

Líquido

Líquido

Número da N.º de índice
substância da substância
química
química

Líquido

Detergente utilizado na
lavagem de roupa dos
funcionários

Gerador de Emergência

Inseticida utilizado nas
limpezas

Desinfetante arca
congeladora

Desinfetante de
superfíces

Detergente utilizado na
lavagens do interior dos
pavilhões e de
equipamentos

Desinfetante

Desinfeção de
superfíceis

Clax Revita
3ZP4

Gasóleo

Dipacxon
39Plus

GHS07: Cuidado

GHS02: Inflamável
GHS07: Cuidado
GHS08: Perigoso para a
saúde
GHS09: Perigoso para o
ambiente

GHS03: Corrosivo
GHS07: Cuidado
GHS09: Perigoso para o
ambiente

GHS05: Corrosivo
Divosan
GHS07: Cuidado
Dectside VS1 GHS09: Perigoso para o
ambiente

Divosan QC
VT50

Enduroplus
VE6

Ecocid S

GHS07: Cuidado
GHS09: Perigoso para o
ambiente

GHS05: Corrosivo
GHS09: Perigoso para o
ambiente

GHS07: Cuidado

Ewabo aldekol
GHS06: Tóxico
DES 03

---

Perigo

---

Perigo

Perigo

Perigo

Atenção

---

Sólido

H226: Líquido e vapores inflamáveis
H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias
respiratórias
H315: Provoca irritação cutânea
H332: Nocivo por inalação
H351: Suspeito de provocar cancro
H373: Pode causar danos no sangue, timo, estômago, rins,
fígado, nódulos linfáticos, glândulas suprarenais, e da
medula óssea após exposição prolongada ou repetida
H411: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos

Líquido

H302 + 332: Nocivo por ingestão ou inalação
H335: Pode provocar irritação das vias respiratóras
H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos com
efeitos duradouros

Líquido
(aspeto
oleoso)

H314: Provoca queimaduras na pela e lesões oculares graves
H302: Nocivo por ingestão
H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos com
efeitos duradouros

H315: Provoca irritação cutânea
H318: Provoca lesões oculares graves
H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos com
efeitos duradouros

EUH031: Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos
H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves
H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos com
efeitos duradouros
H290- Pode ser corrosivo para os metais

H315: Provoca irritação cutânea
H319: Provoca irritação ocular grave
H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos
duradouros

R22/25: Tóxico por inalação, em contacto com a pele e por
ingestão
R34: Provoca queimaduras
R40: Possibilidade de efeitos cancerígenos
R50: Muito tóxico para organismos aquáticos

Líquido

---

153719-23-4

Líquido

Valor (mg/l)

Alto

Evite perdas para o ambiente. Não
deitar fora os restos da mistura em
lagos, correntes ou sistemas de
esgotos.

Não

Peixes
Crustáceos

CL50
CE50

25
10

50-96
48

<95%

Informação não
disponível

Informação não disponível

60 l

Transporte com embalagem
Embalado e fechado, com
fechada para evitar
bacia de retenção, em
derrames. Remoção do solo
armazém coberto, vedado
afetado em caso de derrame
e impermeabilizado.
acidental.

Baixo

Baixo

Impedir que o produto entre nos
esgotos ou nos cursos de água.

Não

20 l

Transporte com embalagem
Embalado e fechado, com
fechada para evitar
bacia de retenção, em
derrames. Remoção do solo
armazém coberto, vedado
afetado em caso de derrame
e impermeabilizado.
acidental.

Médio

Médio

Não permitir que alcance sistemas
de esgotos, águas de superfície ou
águas subterrâneas. Em caso de
contacto, informar as autoridades
responsáveis.

Não

20 l

Transporte com embalagem
Embalado e fechado, com
fechada para evitar
bacia de retenção, em
derrames. Remoção do solo
armazém coberto, vedado
afetado em caso de derrame
e impermeabilizado.
acidental.

Baixo

Baixo

Não permitir que alcance sistemas
de esgotos, água de superfície ou
águas subterrâneas. Em caso de
contacto, informar as autoridades
responsáveis.

Não

20 l

Transporte com embalagem
Embalado e fechado, com
fechada para evitar
bacia de retenção, em
derrames. Remoção do solo
armazém coberto, vedado
afetado em caso de derrame
e impermeabilizado.
acidental.

Médio

Médio

Não permitir que alcance sistemas
de esgotos, água de superfície ou
águas subterrâneas. Em caso de
contacto, informar as autoridades
responsáveis.

Não

20 l

Transporte com embalagem
Embalado e fechado, com
fechada para evitar
bacia de retenção, em
derrames. Remoção do solo
armazém coberto, vedado
afetado em caso de derrame
e impermeabilizado.
acidental.

Médio

Médio

Não permitir que o produto seja
enviado para a rede de esgotos ou
valas de drenagem sem diluição ou
neutralização prévias.

Não

A análise preliminar considera este produto como tendo um médio potencial poluidor dos solos e das águas subterrâneas. A mistura
3 substâncias químicas na sua composição que podem ser bastante tóxicas para os organismos aquáticos. A baixa quantidade
utilizada por ano na instalação (cerca de 20 litros) na lavagem da roupa utilizada pelos funcionários nas instalações, aliada ao facto
de que as águas residuais domésticas serão encaminhadas para ETAR Municipal, onde serão devidamente sujeitas a tratamento,
tornam a possibilidade de contaminação de águas subterrâneas quase nula. Além disso, o correto armazenamento devidamente
dotado de bacias de retenção e o manuseamento do produto consoante as regras de segurança indicadas na Ficha de Segurança,
traduzem-se numa baixa probabilidade de ocorrência de derrames com contaminação do ambiente.

20 l

Transporte com embalagem
Embalado e fechado, com
fechada para evitar
bacia de retenção, em
derrames. Remoção do solo
armazém coberto, vedado
afetado em caso de derrame
e impermeabilizado.
acidental.

Baixo

Não permitir que alcance sistemas
de esgotos, águas de superfície ou
subterrâneas

Não

A análise preliminar considera este produto como tendo um médio potencial poluidor dos solos e um baico potencial poluidor das
águas subterrâneas. Apenas a substância n.º5 apresenta alerta para toxicidade em organismos aquáticos, mas corresponde apenas
a cerca de 1 a 3% da mistura. A baixa quantidade utilizada por ano na instalação (cerca de 20 l) na lavagem da roupa utilizada pelos
funcionários nas instalações, aliada ao facto de que as águas residuais domésticas serão encaminhadas para ETAR Municipal, onde
serão devidamente sujeitas a tratamento, tornam a possibilidade de contaminação de águas subterrâneas quase nula. Além disso, o
correto armazenamento devidamente dotado de bacias de retenção e o manuseamento do produto consoante as regras de
segurança indicadas na Ficha de Segurança, traduzem-se numa baixa probabilidade de ocorrência de derrames com contaminação
do ambiente.

500 l

Depósito incorporado no
gerador (300 l), em local
coberto, fechado e
impermeabilizado.

Não

O gasóleo é utilizado no abastecimento dos geradores de emergência, que só entram em funcionamento em caso de falha da rede
pública de abastecimento de energia elétrica, pelo que se espera um consumo médio anual de apenas 500 l, embora não seja
possível definir este valor com exatidão, devido à imprevisibilidade de ocorrência de falhas da rede. É um produto que foi avaliado
como tendo alto potencial poluidor das águas subterrâneas, cujos derrames formam uma camada fina sobre a superfície da água
evitando a troca de oxigénio, e cujas características lhe conferem uma difícil biodegradação, existência de bioacumulação, e
toxicidade aguda para os organismos aquáticos. Atendo às características de armazenamento (local coberto, fechado e
impermeabilidado) e de armazenamento (segundo as regras da Ficha de Segurança), bem como uma manutenção periódica dos
geradores de emergência e respetivos depósitos, não são esperados derrames acidentais que possam contaminar os solos e as
águas subterrâneas.

10 l

Transporte com embalagem
Embalado e fechado, com
fechada para evitar
bacia de retenção, em
derrames. Remoção do solo
armazém coberto, vedado
afetado em caso de derrame
e impermeabilizado.
acidental.

Não

A avaliação preliminar do Diapacxon avalia-o como possuindo um risco baixo de poluição dos solos e um risco médio de poluição das
águas subterrâneas. A substância n.º3 (Cipermetrina) é altamente tóxica para peixes e crustáceos, apresentado uma dose letal de
0,004 a 3,6 µ/l e, embora a informação seja um pouco deficiente, pode verificar-se que o Diazinão é também bastante prejudicial
para os peixes e os crustáceos, tornando a mistura muito tóxica para os organismos aquáticos. O produto será armazenado em local
coberto e vedado, sobre um pavimento permeabilizado e dotado de bacia de retenção, para reter eventuais derrames. As condições
de armazenamento e o manuseamento a ter em conta as regras de utilização, tornam bastante improvável a ocorrência de derrames
que possam contaminar os solos e os sistemas aquáticos. O consumo anual de apenas 10 l aliado às condições já descritas, levam a
que o seu uso na instalação não seja prejudicial ao ambiente.

Transporte com embalagem
fechada para evitar
derrames. Remoção do solo
afetado em caso de derrame
acidental.

64-19-7

3

607-094-00-8

Ácido peracético

0,05

201-186-8

79-21-0

1

---

Alquil álcool etoxilado

10 - 20

Polímero

64425-86-1

2

---

Alquil álcool etoxilado

10 - 20

Polímero

68213-23-0

Peixes
Crustáceos
Algas

LC50
EC50
EC50

>1 - ≤10
>1 - ≤10
>1 - ≤10

---

LC50
EC50
EC50

>100
>100
>100

48
48
72

Informação não disponível

3

603-117-00-0

Propan-2-ol

3 - 10

200-661-7

67-63-0

Peixes
Crustáceos
Algas

4

---

Alquil álcool etoxilado

3 - 10

Polímero

64425-86-1

Peixes
Crustáceos
Algas

LC50
EC50
EC50

1 - 10
0,1 - 1
0,1 - 1

96
48
72

5

---

Alquil álcool alcoxilato

1-3

Polímero

9038-95-3

Peixes
Crustáceos
Algas

LC50
EC50
EC50

>100
>100
>100

96
48
72

6

---

Butilcarbamato de 3-iodo2-propinilo

0,01 - 0,1

25-627-5

55406-53-6

Peixes
Crustáceos
Algas

LC50
EC50
ErC50

0,067
0,16
0,053

96
48
72

1

613-030-01-7

Dicloroisocianurato sódico
dihidrato

20 - 30

220-767-7

5158-86-0

Peixes
Crusáceos
Algas

LC50
EC50
EC50

0,2
0,17
<0,5

96
48
---

2

0114-005-002

Carbonato de sódio

3 - 10

207-838-8

497-19-8

Peixes
Crustáceos

LC50
EC50

300
265

96
96

1

017-011-00-1

Hipoclorito de sódio

3 - 10

231-668-3

7681-52-9

Peixes
Crustáceos
Algas

LC50
EC50
NOEC

0,06
0,035
0,0021

96
48
168

2

017-005-00-9

Clorato de sódio

3 - 10

231-887-4

7775-09-9

3

011-002-00-6

Hidróxido de sódio

1-3

215-185-5

1310-73-2

Peixes
Crustáceos
Algas

LC50
EC50
EC50

35
40,4
22

96
48
0,25

1

008-003-00-9

Peróxido de hidrogénio

20 - 3

231-765-0

7722-84-1

Peixes
Crustáceos
Algas

LC50
EC50
EC50

16,4
2,4
2,5

96
48
72

LC50
EC50
EC50

96
24
72

96
24
72

Informação não disponível

2

607-002-00-6

Ácido acético

3 - 10

200-580-7

79-21-0

Peixes
Crustáceos
Algas

3

607-094-00-8

Ácido peracético

3 - 10

201-186-8

79-21-0

Peixes
Crustáceos

LC50
EC50

13
3,3

96
48

497-19-8

Peixes
Custáceos

LC50
EC50

300
265

96
96

Peixes
Custáceos
Bactérias

LC50
EC50
EC50

70,7
4,9
466

96
48
0,5

2

---

Percarbonato de sódio

3 - 10

239-707-6

15630-89-4

3

---

Dissilicato de dissódio

3 - 10

237-623-4

13870-28-5

Informação não disponível

4

---

Ácido benzenossulfónico

3 - 10

290-656-6

90194-45-9

Informação não disponível

5

---

Alquil álcool etoxilado

1-3

Polímero

64425-86-1

Informação não disponível

1

649-224-00-6

Diesel

50 - 100

269-822-7

Tóxico para os organismos aquáticos e pode causar
68334-30-5 efeitos adversos a longo prazo no meio ambiente
aquático. Estudos de toxicidade aguda aquática
realizados em amostras de gasóleos de vácuo ou
hidrocraqueados e de combustíveis destilados
apresentam valores de toxicidade na gama de 1-10
--mg/l.

---

Fração de gasóleo de
petróleo

1

---

Dissolvente Alifático
Inodoro

65

---

124-18-5

2

015-004-00-4

Diazinão

15

206-373-8

333-41-5

Peixes
Crustáceos
Aves

LC50
LC50
LD50

--0,2 (µ/l)
3,5 (mg/kg)

1,96
-----

3

607-421-00-4

Cipermetrina

10

257-842-9

52315-07-8

Peixes e
Crustáceos
Aves

LD50
LD50
LD50

0,004 - 3,6
(µ/l)
10,3 (mg/kg)

---

4

---

Polioxietileno-20cetilestearialcohol
Compostos de amónio
quaternário,benzil-C-1216-alquidimetil cloreto
Alquil álcool etoxilado

10

---

68439-49-6

2

---

3

270-325-2

68424-85-1

3 - 10

---

24938-91-8

LC50
EC50
EC50

>0,1 - 1
0,02
0,06

---

2372-82-9

3 - 10

230-525-2

7173-51-5

Peixes
Crustáceos
Algas

LC50
EC50
EC50

0,97
0,053
0,053

96
48
72

Hidróxido de sódio

3 - 10

215-185-5

1310-73-2

Peixes
Crustáceos
Algas

LC50
EC50
EC50

35
40,4
22

96
48
0,25

017-011-00-1

Hipoclorito de sódio

3 - 10

231-668-3

7681-52-9

Peixes
Crustáceos
Algas

0,06
0,035
0,0021

96
48
168

---

Xilenossulfonato de sódio

3 - 10

215-090-9

1300-72-7

Peixes
Crustáceos
Algas

LC50
EC50
NOEC
LC50
EC50
EC50

>1000
>1000
>230

96
48
96

4

---

0,1 - 1

1

621-131-00-6

Cloreto de
didecildimetilamónio

1

011-002-00-6

2

3

---

349
65
1

96
48
72

0,45
0,073
0,054

96
48
96

4

019-002-00-8

Hidróxido de potássio

1-3

215-181-3

1310-58-3

Peixes
Crustáceos

LC50
EC50

80
30 - 1000

24
---

5

---

N-óxido de N,Ndimetiltetradecilamina

0,1 - 1

222-059-3

3332-27-2

Peixes
Crustáceos
Algas

LC50
EC50
EC50

10 - 100
11,1
0,47

96
48
72

6

---

Aminas, C12-14
(numeração par)alquildimetil, N-óxidos

0,1 - 1

931-*292-6

---

Peixes
Crustáceos
Algas

LC50
EC50
EC50

>2,67 - 3,46
3,1
0,1428

96
48
72

1

---

Pentapotassium
bis(peroxymono sulphate)
bis(sulphate)

~50

274-778-7

70693-62-8

Peixes
Crustáceos
Algas

CL50
EC50
CE50r

53
3,5
>1

96
48
96

2

---

Sodium dodecylbenzene
sulphonate

≤15

270-115-0

68411-30-3

Peixes
Crustáceos
Algas

CL50
EC50
CE50

1,67
2,9
29

96
48
96

3

---

2-Hydroxybutanedioic
acid

~9

230-022-8

6915-15-7

Peixes
Crustáceos
Algas

CL50
CL50
EC50

<100
240
>100

96
48
72

4

016-026-00-0

Sulphamic acid

≤5

226-218-8

5329-14-6

1

605-022-00-X

Glutaral

12 - 25

203-856-5

111-30-8

2

605-001-00-5

Formaldeido

10 - 20

200-001-8

50-00-0

3

603-001-00-X

Metanol

2,5 - 5

200-659-6

67-56-1

4

---

Compostos de amónio
quaternário,benzil-C-1216-alquidimetil cloreto

<2,5

270-325-2

68424-85-1

Facilmente
biodegradável

Não é esperada
bioacumulação

Não aplicável
(mistura de
substâncias
inorgânicas)

Não é esperada
bioacumulação

A substância n.º3 possui
potencial de mobilidade em
solos e a n.º4 possui
potencial para adsoção no
solo

Solúvel
Substância n.º2 apresenta
mobilidade em ambiente
aquático
Totalmente miscível
Substância n.º1 com
potencial elevado para
mobilidade no solo e a n.º3
apresenta mobilidade no
solo
Totalmente miscível

Facilmente
biodegradável

Não é esperada
bioacumulação

Substância n.º1: Mobilidade
no solo
Substância n.º2: Potencial de
mobilidade em solos
substância n.º3: Mobilidade
em ambiente aquático
Solúvel

Facilmente
biodegradável

Informação não
disponível

Não se prevê que
as substâncias
sejam facilmente
biodegradáveis.
Prevê-se que
alguns
constituintes de
hidrocarbonetos
dos gasóleos
cumprem os

Alguns
componentes
podem ser
facilmente
degradados por
microrganismos
sob condições
aeróbicas e
possivelmente
bioacumulam-se

Substância n.º1 com
mobilidade em ambiente
aquático e a n.º2 com
potencial elevado para
mobilidade no solo

Não aplicável

Remoção do solo afetado em
caso de derrame.

Informação não
disponível

Informação não
disponível

Informação não disponível

Facilmente
biodegradável

Não é esperada
bioacumulação

Substância n.º3: potencial de
mobolidade em
solos, solubilidade em água
Não se prevê adsorção na
fase sólida do solo

20 l

Transporte com embalagem
Embalado e fechado, com
fechada para evitar
bacia de retenção, em
derrames. Remoção do solo
armazém coberto, vedado
afetado em caso de derrame
e impermeabilizado.
acidental.

Facilmente
biodegradável

Informação não
disponível

Informação não disponível

10 l

Embalado e fechado, com
bacia de retenção, em
armazém coberto, vedado
e impermeabilizado.

Informação não disponível

Peixes
Crustáceos
Algas

1-3

Não é esperada
bioacumulação

96
48
96

141-43-5

2-aminoetanol

Facilmente
biodegradável

Médio

Baixo

Alto

Evitar que o produto chegue a
esgotos, rios, cursos de água ou
outras massas de água.

Peixes

CL50

70,3

96

Peixes
Crustáceos

LC50
LC50

15
0,35

24
48

Peixes

LC0

1

---

Peixes

LC50

21 800

Informação não disponível

96

Não é esperada
bioacumulação

Informação não
disponível

Não é esperada
bioacumulação

Biodegradável

Informação não
disponível

A análise preliminar considera este produto como tendo um baixo potencial poluidor dos solos e das águas subterrâneas. A baixa
quantidade utilizada por ano na instalação (cerca de 20 litros) na lavagem da roupa utilizada pelos funcionários nas instalações,
aliada ao facto de que as águas residuais domésticas serão encaminhadas para ETAR Municipal, onde serão devidamente sujeitas a
tratamento, tornam a possibilidade de contaminação de águas subterrâneas quase nula. Além disso, o correto armazenamento
devidamente dotado de bacias de retenção e o manuseamento do produto consoante as regras de segurança indicadas na Ficha de
Segurança, traduzem-se numa baixa probabilidade de ocorrência de derrames com contaminação do ambiente.
A análise preliminar considera este produto como tendo um médio potencial poluidor dos solos e das águas subterrâneas. A mistura
inclui o hipoclorito de sódio na sua composição, susbtância que pode ser bastante tóxica para os organismos aquáticos. A baixa
quantidade utilizada por ano na instalação (cerca de 20 litros) na lavagem da roupa utilizada pelos funcionários nas instalações,
aliada ao facto de que as águas residuais domésticas serão encaminhadas para ETAR Municipal, onde serão devidamente sujeitas a
tratamento, tornam a possibilidade de contaminação de águas subterrâneas quase nula. Além disso, o correto armazenamento
devidamente dotado de bacias de retenção e o manuseamento do produto consoante as regras de segurança indicadas na Ficha de
Segurança, traduzem-se numa baixa probabilidade de ocorrência de derrames com contaminação do ambiente.

Médio

Baixo

Médio

Evite a dispersão do produto
derramado e do escoamento em
contacto com o solo, cursos de água,
fossas e esgoto.

Não

O Divosan Detcide é considerado como sendo muito tóxico para os organismos aquáticos e embora a avaliação preliminar o tenha
indicado como tendo médio potencial poluidor do solo e das águas subterrâneas, considera-se que o seu consumo na instalação não
será prejudicial para o ambiente, esperando-se que seja de cerca de 20 l por ano para limpeza e desinfeção das arcas de
armazenamento dos cadáveres. O produto será armazenado em local coberto e devidamente impermeabilizado, dotado de bacia de
retenção que contenha qualquer fuga acidental, e as condições de utilização terão sempre em conta as regras estabelecidas na Ficha
de Segurança, pelo que não se esperam ocorrências d ederrames que possam contaminar os solos e as águas subterrâneas.

Baixo

Baixo

Não permitir que o produto seja
enviado para a rede de esgotos ou
valas de drenagem sem diluição ou
neutralização prévias.

Não

Apesar de este produto ser composto por uma substância muito tóxica para os organismos aquáticos, a mesma corresponde apenas
entre 3 a 10% da mistura Divosan QC VT50, o que, em conjunto com o facto de ser esperado um consumo médio anual de cerca de
10 l deste produto diluído em água, numa proporção de 0,5 - 2%, torna o seu consumo na instalação quase insignificante. O seu
armazenamento em armazém fechado e impermeabilizado, dotado de bacia de retenção capaz de conter eventuais derrames
acidentais, faz com que não sejam expectáveis derrames para o solo e consequente contaminação do mesmo e dos sistemas

Baixo

100 l

Transporte com embalagem
Embalado e fechado, com
fechada para evitar
bacia de retenção, em
derrames. Remoção do solo
armazém coberto, vedado
afetado em caso de derrame
e impermeabilizado.
acidental.

Médio

Médio

Evitar a contaminação de cursos de
água superficiais ou subterrâneas,
assim como o solo. Se isso ocorrer,
avisar as autoridades responsáveis.

Não

O Enduroplus VE6 é um detergente com elevado teor em cloro utilizado nas lavagens do interior dos pavilhões avícolas e dos
equipamentos, imediatamente à saída das aves, diluído em água numa concentração de 2 a 10%. Regra geral, os pavilhões avícolas
serão lavados apenas uma vez por ano, podendo excecionalmente ocorrer duas lavagens, devido ao facto de ser concretizado apenas
um ciclo produtivo anual, pelo que se espera um consumo médio anual de apenas 100 litros. As substâncias n.º 2, 5 e 6 que
constituem esta mistura são consideradas muito tóxicas para os organismos aquáticos, mas estão presentes numa proporção
relativamente baixa, principalmente as últimas duas.
Após a lavagem dos pavilhões, as águas residuais são encaminhadas para fossas estanques onde permanecem até a recolha anual,
sendo depois encaminhadas para tratamento em ETAR, não havendo contaminação dos solos e das águas subterrâneas com este
produto. O Enduroplus VE6 será manuseado de acordo com as regras explícitas na sua Ficha de Segurança, e será armazenado em
local coberto, vedado e impermeabilizado, dotado de bacias de retenção que evitam contaminações em caso de derrames acidentais,
pelo que se espera que o seu usona instalação não seja prejudicial ao ambiente, mesmo com o seu médio potencial poluidor dos
solos e das águas subterrâneas.

Informação não disponível

20 l

Transporte com embalagem
Embalado e fechado, com
fechada para evitar
bacia de retenção, em
derrames. Remoção do solo
armazém coberto, vedado
afetado em caso de derrame
e impermeabilizado.
acidental.

Baixo

Médio

Não permitir a entrada em esgotos,
cursos de água e solo. Em caso de
derrame, as substâncias devem ser
eliminadas como resíduos.

Não

O Ecocid é um desinfetante em pó que se utiliza diluido em água, composto por substâncias nocivas para os organismos aquáticos
(n.º1, 2 e 4). As embalagens da mistura serão armazenadas em local coberto, vedado e impermeabilizado, dotado de bacias de
retenção que contenham imediatamente eventuais derrames acidentais, evitando contaminações do solo e das águas subterrâneas.
Embora seja avaliado como tendo médio potencial de poluir as águas subterrâneas, o seu manuseamento será efetuado de acordo
com as regras da Ficha de Segurança, pelo que não são esperados derrames acidentais, caso ocorram, o pedaço de solo será
imediatamente retirado e devidamente tratado como resíduo, não sendo esperadas contaminações ambientais.

Solúvel

20 l

Transporte com embalagem
Embalado e fechado, com
fechada para evitar
bacia de retenção, em
derrames. Remoção do solo
armazém coberto, vedado
afetado em caso de derrame
e impermeabilizado.
acidental.

Baixo

Baixo

Não deixar chegar às águas
subterrâneas nem aos cursos de
água mesmo em pequenas
quantidades. Existe o perigo de
poluição de água potável mesmo se
forem derramadas pequenas
quantidades do produto no subsolo.

Não

A avaliação preliminar identifica esta mistura como tendo um médio potencial poluidor das águas subterrâneas essencialmente
devido à presença da substância Glutaral, numa concentração de 12 a 25%, que releva ter uma elevada toxicidade aquática,
principalmente às espécies de Daphnia . Espera-se um consumo médio anual muito baixo deste produto (cerca de 20 litros), e não
são esperadas contaminações do solo e das águas subterrâneas devido ao ser correto armazenamento (local coberto, vedado,
impermeabilizado e com bacia de retenção), e manuseamento de acordo com as regras ditadas na Ficha de Segurança, pelo que não
se considera que a sua utilização na unidade venha a ser prejudicial para o ambiente.

Totalmente miscível

Facilmente
biodegradável

A avaliação preliminar determina o produto como tendo um médio potencial poluidor dos solos e das águas subterrâneas. É
considerada uma mistura nociva para os sistemas aquáticos essencialmente por ser constituída por susbstâncias com códigos das
advertências de peridos que incluem: H400, H412, H411, H410. Damos destaque ao componente n.º6 que pode ser muito tóxico
para os organismos aquáticos com efeitos duradouros, mas que se encontra presente numa proporção muito baixa (entre 0,01 a
0,1%). É esperado um consumo anual de cerca de 20 litros nas lavagens da roupa utilizada pelos colaboradores na instalação, e as
águas residuais domésticas serão devidamente encaminhdas para tratamento em ETAR Municipal. A sua utilização consoante as
regras e as advertências incluídas na sua Ficha de Segurança, e o seu armazenamento em local coberto, vedado e impermeabilizado,
devidamente dotado de bacias de retenção, tornam muito baixa a probabilidade de ocorrência de derrames que possam contaminar
os solos e as águas subterrâneas.

Evitar a contaminação de cursos de
água superficiais ou subterrâneas,
assim como o solo. Se isso ocorrer,
avisar as autoridades responsáveis.

Informação não disponível
Peixes
Crustáceos
Algas

LC50
EC50
NOEC
LC50
EC50
ErC50

N-(3-aminopropil)-Ndodecilpropano-1,3diamina

Totalmente miscível em água

Informação não disponível

Peixes
Crustáceos
Algas

---

O Agita 10 WG é um biocida indicado como perigoso para o ambiente, nomeadamente o ambiente aquático, visto ser muito tóxico
para os organismos aquáticos, com efeitos duradouros, tendo sido avaliado como tendo um alto potencial poluidor das águas
subterrâneas. É esperado um consumo anual de apenas 4 kg diluídos em água para pulverização, considerando-se pouca
quantidade face às dimensões da instalação. O armazenamento será feito em local fechado, coberto, impermeabilizado e dotado de
bacias de retenção que tenham eventuais derrames do produto. O correto manuseamento, de acordo com as regras implícitas na
Ficha de Segurança, impede a ocorrência de derrames com potencial de contaminar os solos e as águas subterrâneas, não se
Esta mistura de substâncias apresenta um baixo potencial a nível da poluição do solo e das águas subterrâneas, considerando-se
como não sendo perigosa para estes dois sistemas. É esperado um consumo médio anual de apenas 50 litros. O produto será
devidamente armazenado em local coberto, impermeabilizado e fechado, dotado de bacias de retenção, e o seu manuseamento será
feito considerando sempre as regras incluídas na Ficha de Segurança, não sendo esperados derrames acidentais que contaminem os
solos e as águas subterrâneas.

Baixo

7722-84-1

3 - 10

Fundamentação e justificação

Transporte com embalagem
Embalado e fechado, com
fechada para evitar
bacia de retenção, em
derrames. Remoção do solo
armazém coberto, vedado
afetado em caso de derrame
e impermeabilizado.
acidental.

200-580-7

---

Diretrizes preventivas

2 kg

231-765-0

1

Águas
subterrâne
as

Miscível

0,1

941-364-9

Solo

Avaliação Final
Subs.
perigosas
relevantes

Informação não
disponível

15% - 30%

<30

Potencial poluidor

Não
imediatamente
biodegradável

Ácido Acético

207-838-8

Medidas de correção a
adotar

96
48
72

Peróxido de hidrogénio

20 - 30

Avaliação preliminar
Condições de
armazenagem

>100
>100
>100

008-003-00-9

Carbonato de sódio

Quantida
de
utilizada

LC50
EC50
ERC50

607-002-00-6

011-005-00-2

Mobilidade no solo
Solubilidade /
Miscibilidade em água

Peixes
Crustáceos
Algas

2

Líquido

Sólido
(pó)

Parâmetro

Persistência e
Potencial de
Tempo de biodegradabilida
bioacumulação
exposição
de
(h)

1

2

Líquido

10

Ecotoxicidade

---

1
H272: Pode agravar incêncios; comburente
H318: Provoca lesões oculares graves
H302: Nocivo por ingestão
H315: Provoca irritação cutânea
H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias
H400: Muito tóxico para organismos aquáticos

Tiametoxam

Informações Ecológicas

Proporção
na mistura Número CE Número CAS
(%)

1

Sólido

Líquido

Identificação
Internacional das
Substâncias Químicas

Subs. n.º1: mobilidade no
solo
Subs. n.º2: Potencial elevado
para mobilidade no solo
Subs. n.º4: Potencial baixo
para adsorção no solo
Subs. n.º6: Mobilidade baixa
em solo

Controlo de roedores

Generation
Block

---

Controlo de roedores

Generation Pat

---

Desinfeção da água

GHS05: Corrosivo
Hipoclorito de
GHS09: Perigoso para o
sódio
ambiente

GHS05: Corrosivo
Bactericida/ fungicida Ox-Água 2ª Geração
GHS07: Cuidado

GHS05: Corrosivo
Utilizado diretamente na
Oxofoam VF5 GHS09: Perigoso para o
lavagem
ambiente

Desinfetante e agente de
limpeza

Utilizado na desinfeção
por pulverização após
limpeza

Utilizado na desinfeção
por pulverização após
limpeza

Desinfetante

Utilização na desinfeção
por pulverização após
limpeza

Rhodasept

GHS05: Corrosivo
GHS07: Cuidado
GHS08: Perigoso para a
saúde

GHS05: Corrosivo
GHS07: Cuidado
Sanitas Forte GHS08: Perigoso para a
Vet
saúde
GHS09: Perigoso para o
ambiente

Viragri Plus
VT49

Virkon S

Virocid

GHS05: Corrosivo
GHS07: Cuidado
GHS08: Perigoso para a
saúde
GHS09: Perigoso para o
ambiente

GHS07: Cuidado
GHS09: Perigoso para o
ambiente

GHS02: Inflamável
GHS05: Corrosivo
GHS07: Cuidado
GHS08: Perigoso para a
saúde
GHS09: Perigoso para o
ambiente

---

104653-341

Peixes
Crustáceos
Algas
Aves

LC50
EC50
CbE50
LC50

51 - 75 (µg/l)
4,4 (µg/l)
65 (µg/l)
1,94 - 0,56 (mg/kg)

96
48
72
30 (dias)

Não
biodegradável
Degrada
lentamente no
solo (DT50 > 1
ano)

Rapidamente absovível no
Potencial de
solo, mas sem grande
bioacumulação na
suscetibilidade para atingir
cadeia alimentar
camadas subterrâneas.

25 (mg/kg)

---

104653-341

Peixes
Crustáceos
Algas
Aves

LC50
EC50
CbE50
LC50

51 - 75 (µg/l)
4,4 (µg/l)
65 (µg/l)
1,94 - 0,56 (mg/kg)

96
48
72
30 (dias)

Não
biodegradável
Degrada
lentamente no
solo (DT50 > 1
ano)

Rapidamente absovível no
Potencial de
solo, mas sem grande
bioacumulação na
suscetibilidade para atingir
cadeia alimentar
camadas subterrâneas.

12 - 15

231-668-3

7681-52-9

Peixes
Crustáceos
Algas

CL50
EC50
EC50

0,06
5 (µg/l)
0,2

96
48
20

Degrada-se muito
facilmente em
meio aquático,
oxidando os
materiais
inorgânicos e

Não aplicável
(produto
inorgânico)

Decompões-se
facilmente em
água e oxigénio
sem efeitos
adversos

Não é esperada
bioacumulação

---

R52/53: Nocivo para os organismos aquáticos, podendo
causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático

Sólido
(bloco)

1

---

Difetialona

25 (mg/kg)

---

R52/53: Nocivo para os organismos aquáticos, podendo
causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático

Sólido
(bloco)

1

---

Difetialona

H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves
H400: Muito tóxico para organismos aquáticos
EUH031: Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos

1

017-011-00-1

Hipoclorito de sódio

Líquido

H302: Nocivo por ingestão
H314: Provoca queimaduras graves na pele e lesões oculares
H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias
H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos
prolongados

Líquido

Perigo

Perigo

Perigo

Perigo

Perigo

Perigo

Perigo

Perigo

H314: Provoca queimaduras graves na pele e lesões oculares
H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos com
efeitos duradouros
H290: Pode ser corrosivo para os metais
EUH031: Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos

H302 + H332: Nocivo por ingestão e inalação
H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves
H317: Pode provocar uma reação alérgica cutânea
H334: Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou
de asma ou dificuldades respiratórias
H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias
H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos
duradouros

H302 + H332: Nocivo em caso de inalação ou ingestão
H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos com
efeitos nocivos duradouros
H334: Pode provocar sintomas de alergia ou asma,
dificuldades respiratórias em caso de inalação
H314: Provoca queimaduras graves na pele e lesões oculares
graves
H317: Pode provocar uma reação alérgica na pele
H335: Pode irritar as vias respiratórias

H302: Nocivo por ingestão
H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves
H332: Nocivo por inalação
H334: Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou
de asma ou dificuldades respiratórias
H317: Pode provocar uma reação alérgica cutânea
H400: Toxicidade aguda para ambiente aquático
H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos com
efeitos duradouros
H290: Corrosivo para metais

H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves
H318: Provoca lesões oculares graves
H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos
duradouros

H226: Líquido e vapor inflamáveis
H302 + H332: Nocivo por ingestão ou inalação
H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves
H317: Pode provocar uma reação alérgica cutânea
H334: Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou
de asma ou dificuldades respiratórias
H410: Mutito tóxico para os organismos aquáticos com
efeitos duradouros

2

011-002-00-6

Hidróxido de sódio

<1

215-185-5

1310-73-2

1

008-003-00-9

Peróxido de oxigénio

48

231-765-0

7722-84-1

Peixes
Crustáceos
Algas

LC50
EC50
EC50

16,4
2,4
2,6

96
48
72

1

019-002-00-8

Hidróxido de potássio

10 - 20

215-181-3

1310-58-3

Peixes
Crustáceos

LC50
EC50

80 - 24
30 - 1000

24
---

0,06
0,026
>230

96
48
168

>1000
>100
>230

96
48
72

2

017-011-00-1

Hipoclorito de sódio

1-3

231-668-3

7681-52-9

Peixes
Crustáceos
Algas

3

---

Cumenossulfonato de sódio

1-3

239-854-6

15763-76-5

Peixes
Crustáceos
Algas

LC50
EC50
NOEC
LC50
EC50
EC50

4

---

Amines, C12-14 (even
numbered)-alkyldimethyl,
N-oxides

1-3

931-292-6

---

Peixes
Crustáceos
Algas

LC50
EC50
EC50

3,1
>2,67 - 3,46
0,1428

96
48
72

5

---

Sulphonic acids, C14-17sec-alkane, sodium salts

1-3

307-055-2

97489-15-1

Peixes
Crustáceos
Algas

LC50
EC50
EC50

1 - 10
9,81
>61

96
48
72

Peixes
Crustáceos
Algas

LC50
EC50
EC50

35
40,4
22

96
48
0,25

Líquido

Líquido

Líquido

6

011-002-00-6

Hidróxido de sódio

1

606-001-00-8

Acetona

6

200-662-2

67-64-1

2

612-131-00-6Cloreto de didecildimetilamónio

<3

230-525-2

7173-51-5

3

605-022-00-X

Glutaraldeído

7

203-858-6

111-30-8

4

---

Óleo cítrico

1-2

284-515-8

8008-56-8

1

605-022-00-X

Glutaral

10 - 25

203-856-5

111-30-8

2

612-131-00-6

Cloreto de
didecildimetilamónio

2,5 - 10

230-525-2

7173-51-5

3

---

Álcoois, C10-16, etoxilados
propoxilados

<1 - 2,5

---

69227-22-1

4

603-117-00-0

Propan-2-ol

<1 - 2,5

200-661-7

67-63-0

Peixes
Crustáceos
Algas

CL50
CE50
CE50

9640
13299
1000

96
48
72

5

603-001-00-X

Metanol

1

200-659-6

67-56-1

Peixes
Crustáceos
Algas

CL50
CE50
CE50

15400
12000
530

96
96
168

1

605-022-00-X

10 - 20

203-856-5

111-30-8

2

---

3 - 10

270-325-2

68424-85-1

3
Líquido

Sólido
(pó)

Líquido

4

Glutaral
Compostos de amónio
quaternário,benzil-C-1216-alquidimetil cloreto
Etilenodiaminotetraacetat
607-428-00-2
o de tetrassódio
Cloreto de
612-131-00-6
didecildimetilamónio

5

015-011-00-6

6

601-029-00-7

1

---

2

---

3

---

0,1 - 1

1-3

215-185-5

200-573-9

1310-73-2

64-02-8

Informação não disponível

Peixes
Crustáceos
Algas

CL50
CE50
CE50

0,1 - 1
0,1 - 1
0,1 - 1

96
-----

Peixes
Crustáceos

CL50
CE50

0,33
0,06

96
48

Informação não disponível

LD50
LD50

398
800 - 1420

-----

Peixes
Algas

LD50
LC50

≥1780
≥1

--6

1-3

230-525-2

7173-51-5

Peixes

LD50

300 - 2000

---

1-3

231-633-2

7664-38-2

Peixes
Crustáceos
Algas

LD50
LD50
LC50

2600
2740
850

----2

(R)-p-mentha-8-diene

0,1 - 1

227-813-5

5989-27-5

Peixes
Crustáceos

LD50
LD50

4400 - 5100
>5000

-----

40 - 50

274-778-7

70693-62-8

10 - 12

270-115-0

68411-30-3

derivados C10-13-alquilo,
saisPolyphosphate
de sódio
Sodium

20 - 25

272-808-3

68915-31-1

4

---

Malic acid

7 - 10

230-022-8

6915-15-7

5

016-026-00-0

4-6

226-218-8

5329-14-6

6

---

1-5

235-088-1

12068-03-0

7

---

1-5

231-598-3

7647-14-5

8

016-061-00-1

<1

231-781-8

7727-21-1

1

na

Ácido sulfamídico
Toluenossulfonato de
sódio
Cloreto de sódio
Peroxodissulfato de
dipotássio
Compostos de amónio
quaternário,benzil-C-1216-alquidimetil cloreto

15 - 30

270-325-2

68424-85-1

2

612-131-00-6

3

605-022-00-X

Cloreto de
didecildimetilamonio
Glutaraldeído

4

603-117-00-0

Isopropanol

5 - 15

230-525-2

7173-51-5

5 - 15

203-856-5

111-30-8

5 - 15

200-661-7

67-63-1

Sim

Este produto é utilizado na instalação para controlo de roedores (ratos, ratazanas), e é indicado como sendo muito tóxico para
organismos aquáticos, principalmente para as espécies de Daphnia , mostrando também ser bastante tóxico para as aves. A
avaliação preliminar classifica-o como tendo um baixo potencial de contaminação das águas subterrâneas devido a ser bastante
improvável que a substância atinja as camadas mais subterrâneas do solo. As condições corretas de armazenamento e o seu
manuseamento de acordo com as regras incluídas na Ficha de Segurança, bem como a imediata remoção do solo em caso de
derrame acidental, tornarão difícil eventuais contaminações ambientais.

Médio

Baixo

Em caso de derrames na água,
impedir a sua entrada nos esgotos e
nos cursos de água. Caso aconteça,
informar imediatamente as
autoridades competentes.

Sim

Este produto é utilizado na instalação para controlo de roedores (ratos, ratazanas), e é indicado como sendo muito tóxico para
organismos aquáticos, principalmente para as espécies de Daphnia , mostrando também ser bastante tóxico para as aves. A
avaliação preliminar classifica-o como tendo um baixo potencial de contaminação das águas subterrâneas devido a ser bastante
improvável que a substância atinja as camadas mais subterrâneas do solo. As condições corretas de armazenamento e o seu
manuseamento de acordo com as regras incluídas na Ficha de Segurança, bem como a imediata remoção do solo em caso de
derrame acidental, tornarão difícil eventuais contaminações ambientais.

Transporte com embalagem
Embalado e fechado, com
fechada para evitar
bacia de retenção, em
derrames. Remoção do solo
armazém coberto, vedado
afetado em caso de derrame
e impermeabilizado.
acidental.

Alto

Alto

Impedir que o produto entre no
solo, nos esgotos ou nos cursos de
água.

Não

A avaliação preliminar classifica a substância como tendo alto potencial poluidor do solo e das águas subterrâneas no entanto, tendo
em conta o consumo médio anual esperado (cerca de 300 litros) bem como as suas condições de armazenamento, o hipoclorito de
sódio não é considerado uma substância perigosa relevante. O produto será armazenado em local coberto, vedado e
impermeabilizado, e com bacia de retenção, por forma a conter eventuais derrames acidentais. Tendo em conta a aplicação das
regras de manuseamento descritas na respetiva Ficha de Segurança, e face às condições de contenção descritas, não é expectável a
ocorrência de derrames, não se prevendo assim risco de contaminação de águas subterrâneas nem do solo.

20 l

Transporte com embalagem
Embalado e fechado, com
fechada para evitar
bacia de retenção, em
derrames. Remoção do solo
armazém coberto, vedado
afetado em caso de derrame
e impermeabilizado.
acidental.

Baixo

Baixo

Evitar a libertação para o meio
ambiente e a contaminação da rede
de esgotos com produto não diluído.
Em caso de contaminação de rios,
lagos ou rede de esgotos, informar
as autoridades competentes.

Não

O Ox-Água é um produto tóxico para organismos aquáticos, cujo perigo de contaminação é limitado devido às suas propriedades:
ausência de toxicidades nos produtos de degradação (H2O e O2), intrinsecamente biodegradável e sem potencial de bioacumulação.
O seu armazenamento em local verdado, coberto, impermeabilizado e dotado de bacia de retenção, bem como o seu manuseamento
de acordo com as regras da Ficha de Segurança, anulam as probabilidades de ocorrência de derrames acidentais com consequente
contaminação dos solos e das águas superficiais e subterrâneas.

200 l

Transporte com embalagem
Embalado e fechado, com
fechada para evitar
bacia de retenção, em
derrames. Remoção do solo
armazém coberto, vedado
afetado em caso de derrame
e impermeabilizado.
acidental.

Médio

Evitar a contaminação de esgotos e
cursos de água superficiais ou
subterrâneas, assim como o solo. Se
isso ocorrer, avisar as autoridades
responsáveis.

Não

O Oxofoam é uma mistura de substâncias que contitui uma espuma de limpeza utilizada para limpezas de sujidades à base de
proteínas e de gorduras, nomeadamente os tapetes de circulação dos ovos que são retirados das zonas de postura, utilizado numa
concentração de 2 a 10%, consoante o tipo e o grau de sujidade. Pode ser muito tóxico para os organismos aquáticos devido às
substâncias n.º2, 4 e 5, que se encontram na mistura numa proporção de 1 a 3%, e possui um potencial poluidor das águas
subterrâneas de nível médio. O seu consumo médio anual na unidade avícola é considerado baixo (cerca de 200 litros), e o seu
manuseamento e armazenamento serão feitos de acordo com as regas indicadas na Ficha de Dados de Segurança, sendo que o
armazém será coverto, vedado, impermeabilizado e dotado d ebacias de retenção que contenham eventuais derrames, evitando a
contaminação do solos e das águas superficiais e subterrâneas.

Baixo

Baixo

Não

O Rhodasept é um agente de limpeza utilizado nas superfíceis de instalações pecuárias bastante eficaz conta bactérias, fungos e
vírus, utilizado diluído em água, sobre a forma de pulverização, cerca de três vezes por semana, numa proporção de 200 ml por cada
10 litros de água (2%), traduzindo-se num expectável consumo médio anual na instalação de 30 l. Este produto é classificado como
tendo um baixo potencial poluidor dos solos e das águas subterrâneas. Será armazenado em local coberto, vedado,
impermeabilizado e dotado de bacias de retenção que contenham eventuais derrames, e será manuseado de acordo com as regras
ditadas pela Ficha de Segurança. Não são esperados derrames acidentais que contaminem os solos e as águas devido ao seu correto
armazenamento e manuseamento.

4 kg

Médio

4 kg

Transporte com embalagem
Embalado e fechado, em
fechada para evitar
armazém coberto, vedado derrames. Remoção do solo
e impermeabilizado.
afetado em caso de derrame
acidental.

300 l

Elevada solubilidade
Infiltra-se rapidamente no
solo

Totalmente miscível em água

Facilmente
biodegradável

Não é esperada
bioacumulação

Informação não
disponível

Informação não
disponível

Informação não disponível

30 l

Transporte com embalagem
Embalado e fechado, com
fechada para evitar
bacia de retenção, em
derrames. Remoção do solo
armazém coberto, vedado
afetado em caso de derrame
e impermeabilizado.
acidental.

Informação não
disponível

Informação não
disponível

Informação não disponível

5l

Transporte com embalagem
Embalado e fechado, com
fechada para evitar
bacia de retenção, em
derrames. Remoção do solo
armazém coberto, vedado
afetado em caso de derrame
e impermeabilizado.
acidental.

Baixo

Médio

Evitar a todo o custo qualquer tipo
de derrame no meio aquático.

Não

O produto foi classificado em avaliação preliminar como tendo um médio potencial poluidor das águas subterrâneas, mas não é
considerado uma substância perigosa relevante devido ao seu consumo médio anual de 5 litros. Além do seu baixo consumo
esperado, o produto será armazenado em embalagem fechada, em local vedado, coberto, impermeabilizado e dotado de bacias de
retenção capazes de conter eventuais derrames acidentais. O manuseamento será feito de acordo com as regras ditadas na Ficha de
Segurança, não sendo esperadas ocorrências de derrames com capacidade para contaminação dos solos e águas subterrâneas. Em
caso de derrame acidental no solo, o mesmo será imediatamente removido em conjunto com o solo contaminado.

Fotodegradação
no ar
Facilmente
biodegradável
(condições
aeróbicas)

Não é expectável
bioacumulação

Informação não disponível

40 l

Embalado e fechado, com
bacia de retenção, em
armazém coberto e
impermeabilizado.

Transporte com embalagem
fechada para evitar
derrames. Remoção do solo
afetado em caso de derrame
acidental.

Baixo

Médio

Não permitir que o produto seja
enviado para a rede de esgotos ou
valas de drenagem sem diluição ou
neutralização prévias.

Não

Embora o Viragri Plus tenha sido classificado em avaliação preliminar como sendo um produto com médio potencial poluidor das
águas subterrâneas, ele não é considerado uma substância perigosa relevante devido ao seu reduzido uso (cerca de 80 l/ano) e às
adequadas condições de armazenamento e manuseamento. Será guardado em armazém fechado, vedado, coberto e dotado de
bacias de retenção que contenham eventuais derrames acidentais, impossibilitando a sua chegada ao exterior, contaminando solos
e águas subterrâneas. O manuseamento de acordo com as regras de segurança ditadas na Ficha de Segurança, tornam bastante
improvável a ocorrência de derrames acidentais que contaminem o meio ambiente.

Transporte com embalagem
fechada para evitar
derrames. Remoção do solo
afetado em caso de derrame
acidental.

Baixo

Médio

Em caso de fugas acidentais,
impedir que o produto entre nas
canalizações ou nos cursos de água.

Não

O Virkon S é um produto utilizado como desinfetante nos pedilúvios presentes à entrada dos corredores técnicos de cada setor
avícola, utilizado diluído em água numa concentração de 1%, sendo o seu consumo médio anual de 10 l, relativamente baixo tendo
em conta a dimensão da instalação. Apesar de ter sido avaliado como tendo médio potencial poluidor das águas subterrâneas, e de
apresentar toxicidade elevada para organismos aquáticos, o seu uso na instalação não é considerado perigoso para o ambiente por
ser devidamente despejado (quando dilúido) em ralos com ligação à rede de drenagem de águas residuais, sendo então
encaminhados para fossas estanques, onde são armazenados até à sua recolha e posterior tratamento em ETAR. Será corretamente
armazenado em local coberto, vedado, impermeabilizado e dotado de bacias de retenção que contenham eventuais derrames
acidentais. O seu correto manuseamento de acordo com as regras da Ficha de Segurança, impedem a ocorrência de derrames
acidentais capazes de contaminar os solos e as águas subterrâneas.

Transporte com embalagem
fechada para evitar
derrames. Remoção do solo
afetado em caso de derrame
acidental.

Baixo

Médio

Em caso de derrames na água,
impedir a sua entrada nos esgotos e
nos cursos de água. Caso aconteça,
informar imediatamente as
autoridades competentes.

Não

O Virocid foi classificado como tendo um médio potencial poluidor do solo e das águas subterrâneas e possui uma toxicidade elevada
para organismos aquáticos, no entanto, não se considera a sua utilização na instalação como perigosa para o ambiente, sendo que é
esperado um consumo médio anual de apenas 70 l, associado apenas à lavagem e desinfeção anuais dos pavilhões avícolas após a
saída das aves. O seu armazenamento será feito em local coberto, vedado, impermeabilizado e dotado de bacia de retenção que
contenha eventuais derrames acidentais. O manuseamento será feito de acordo com as regras ditadas na Ficha de Segurança, aliado
ao correto armazenamento, não são esperados quaisquer derrames nem a consequente contaminação dos solos e das águas
subterrâneas.

Totalmente miscível

Baixo

Informação não disponível

Informação não disponível
Peixes
Crustáceos

Ácido fosfórico

Bis(peroximonossulfato)bi
s(sulfato) de
Ácidopentapotássio
benzenossulfónico,

Baixo

Em caso de derrames na água,
impedir a sua entrada nos esgotos e
nos cursos de água. Caso aconteça,
informar imediatamente as
autoridades competentes.

Transporte com embalagem
Embalado e fechado, em
fechada para evitar
armazém coberto, vedado derrames. Remoção do solo
e impermeabilizado.
afetado em caso de derrame
acidental.

Peixes
Crustáceos
Algas

CL50
CEr50
CE50

1,09
>1
3,5

96
72
48

É expectável que
seja
biodegradável

Informação não
disponível

Solúvel a 65g/l a 20C

10 l

Embalado e fechado, com
bacia de retenção, em
armazém coberto e
impermeabilizado.

Peixes
Crustáceos
Algas

CL50
CE50
CL50

1 - 10
1 - 10
0,03

96
48
---

Biodegradável

Informação não
disponível

Totalmente solúvel

70 l

Embalado e fechado, com
bacia de retenção, em
armazém coberto e
impermeabilizado.

ANEXO 10

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS - Conclusões MTD
BREF - Criação Intensiva de aves de capoeira e de suínos (IRPP) | Data de adoção: 02/2017 | Versão: 06.10.2017
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

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

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
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1. CONCLUSÕES GERAIS SOBRE AS MTD
1.1. Sistemas de gestão ambiental (SGA)

MTD 1.

A fim de melhorar o desempenho ambiental geral das explorações, a MTD consiste em aplicar e respeitar um sistema de gestão ambiental (SGA) que incorpore todas as
características seguintes:

A implementar

O Grupo Lusiaves dispõe já de um Sistema de Gestão Ambiental implementado de acordo com as disposições
regulamentadas na Norma ISO 14001:2015, demonstrando uma atitude responsável para um desenvolvimento
sustentável do seu negócio. Desta forma, são registados e avaliados os consumos, produtos finais e resíduos
produzidos, são realizadas auditorias internas frequentes e são geridos os aspetos ambientais de forma a cumprir
com as obrigações de conformidade, tratando eventuais riscos e oportunidades. É uma MTD "A implementar" por
existirem ainda alguns pontos a melhorar e outros que ainda não foi possível implementar em todas as unidades.
2021

1. 1.

Compromisso dos órgãos de gestão, incluindo a administração de topo;

A implementar

A importância de uma gestão ambiental eficaz está já enraizada no Grupo Lusiaves, sendo feitas comunicações
pela gestão de topo dos requisitos ambientais a ser cumpridos, de forma a orientar os colaboradores para que
contribuam ativamente na eficácia do Sistema de Gestão Ambiental, fomentando uma melhoria contínua das
instalações.

1. 2.

Definição, pela administração, de uma política ambiental que inclua a melhoria contínua do desempenho ambiental da instalação;

A implementar

A política ambiental definida pela administração inclui a realização de auditorias internas e externas, por foma a
identificar a existência de não conformidades e de oportunidades de melhoria em cada instalação, corrigindo-as o
mais rapidamente possível, contribuindo continuamente para a melhoria do desempenho ambiental.

2021

Existe por parte do grupo uma preocupação constante para melhorar o desempenho ambiental de cada instalação,
procurando sempre investir em melhores técnicas e ferramentas para tratamento de águas residuais, bem como em
sistemas de iluminação mais eficientes a nível energético e uma tendência para apostar na produção de energias
limpas. No entanto, a tendência atual é para uma constante evolução dos processos, pelo que os investimentos e o
planeamento financeiro estão sempre sujeitos a avaliação.

2022

1. 3.

Planeamento e estabelecimento dos procedimentos, objetivos e metas necessários, em conjugação com planeamento financeiro e investimento;

1. 4.

Aplicação de procedimentos, com especial ênfase para:

1. 4. a)

estrutura e responsabilidade,

1. 4. b)

formação, sensibilização e competência,

1. 4. c)

1. 4. d)

1. 4. e)

1. 4. f)

1. 4. g)

1. 4. h)

1. 4. i)

1. 5.

comunicação,

envolvimento dos trabalhadores,

documentação,

controlo eficaz do processo,

programas de manutenção,

preparação e resposta em situações de emergência,

salvaguarda do cumprimento da legislação ambiental.

A implementar

Sim

A ISO 14001 reconhece a necessidade de assegurar que todos os colaboradores envolvidos no Sistema de Gestão
Ambiental tenham consciência do funcionamento e da estrutura da empresa onde estão inseridos, sendo
importante:
_ Definir funções, responsabilidades e autoridades;
_ Fornecer recursos humanos, tecnológicos e financeiros;
_ Nomear um representante da direção.
Para que todos os pontos do Sistema de Gestão Ambiental sejam cumpridos, é fundamental que todos os
colaboradores sejam devidamente informados, formados e envolvidos, pelo que anualmente é definido em plano de
formação, tendo em conta os seguintes aspetos:
_ As necessidades de formação em relação aos aspetos significativos definidos pela gestão de topo;
_ O trabalho de cada funcionário e a necessidade de consciencialização para as questões ambientais;
_ Informação das questões legais que devem ser cumpridas e de que forma cada colaborador deve e pode
contribuir para o seu cumprimento.

Sim

A ISO 14001 estabelece a necessidade da organização se certificar de que a informação é constante e devidamente
comunicada tanto dentro da organização, como a entidades externas, pelo que foram definidos os procedimentos
necessários para essas comunicações, tendo em conta o que e quando comunicar, bem como a quem e como
comunicar, tendo sempre em conta as obrigações de conformidade.
_ A nível interno é feita a comunicação da informação relevante para o SGA, incluindo as alterações feitas ao
mesmo, de forma a que todos os colaboradores contribuam para uma melhoria contínua;
_ A nível externo é feita a comunicação da informação relevante para o SGA consoante o exigido pelas obrigações
de conformidade.

Sim

O SGA adotado tem em conta o definido pela Norma ISO 14001:2015 exige que a organização envolva todos os
seus colaboradores, deixando-os conscientes acerca da política ambiental, bem como:
_ Dos aspetos ambientais significativos e dos eventuais impactes ambientais;
_ Da sua contribuição para o cumprimento de todas as obrigações de conformidade e para uma melhoria contínua;
_ Das implicações que o não cumprimento das obrigações de conformidade podem exercer sobre a organização.

2021

A implementar

A ISO 14001 exige a criação de um método para manter, organizar e atualizar toda a informação que seja
pertinente documentar, de forma a estar:
_ Devidamente identificada e datada;
_ Fácil ao aceso, consoante o seu formato (digital / papel);
_ Disponível quando e onde for necessária.

2021

A implementar

Depois de definidos os processos necessários para cumprir todos os requisitos definidos no SGA, é importante
estabelecer os critérios operacionais que garantam o cumprimento desses requisitos, bem como um plano de
controlo que permita verificar se todos esses critérios estão a ser cumpridos. São exemplo disso a correta gestão
dos resíduos e subprodutos produzidos nas instalações, a gestão dos consumos de energia elétrica e de água, e o
correto armazenamento de matérias-primas e de embalagens de produtos químicos.

2021

A implementar

Na manutenção do SGA é importante ter presente a ideia de uma gestão de mudança, para que, caso ela ocorra,
fique sempre salvaguardado o cumprimento dos objetivos nele definidos. Assim, são tidas em conta as seguintes
possibilidades de mudanças que exigem a manutenção do SGA:
_ Alterações de colaboradores e de empresas subcontratadas;
_ Novas informações relativas aos aspetos e impactes ambientais;
_ Alterações nas obrigações de conformidade.

2021

A implementar

A definição de um plano a adotar em caso de situações de emergência tem em conta:
_ Potenciais impactes ambientais externos (ex.: incêndios, derrames de produtos químicos, situações climatéricas
extremas - cheias, secas);
_ A natureza dos perigos existentes na instalação (ex.: líquidos inflamáveis, produtos químicos, gerador de
emergência);
_ As condições de armazenamento e de capacidade de resposta a acidentes (ex.: areia absorvente e pá para
remoção imediada de solo em caso de derrame acidental de produtos químicos; extintores de fácil acesso para
extinção rápida de eventuais focos incêndio).
As normas adotadas para situações de emergência são devidamente comunicadas a todos os colaboradores e são
efetuados simulacros nas instalações para corrigir eventuais erros de atuação.

2021

Sim

O cumprimento da legislação ambiental passa pela definição e comunicação aos colaboradores das obrigações de
conformidade, com posterior realização de auditorias internas e externas que avaliem se as mesmas estão a ser
cumpridas nas instalações por todos os colaboradores.
O registo de todos os consumos (matérias primas, energia elétrica, água) e das produções (produto final,
subprodutos, animais mortos, resíduos), com análise mensal e no final de cada ciclo produtivo, ajudam a verificar
se os requisitos estão a ser cumpridos.

Verificação do desempenho ambiental e adoção de medidas corretivas, com especial destaque para:

1. 5. a)

monitorização e medição (ver também relatório de referência elaborado pelo JRC sobre monitorização das emissões de instalações abrangidas pela DEI — ROM),

1. 5. b)

medidas preventivas e corretivas,

1. 5. c)

A avaliar

manutenção de registos,

A avaliar

A implementar

Sim

A monitorização e a medição fazem parte dos métodos de avaliação de desempenho definidos pela ISO
14001:2015, sendo fundamental definir o que necessita ser monitorizado e medido, quando e como. Atualmente,
são monitorizadas as emissões de poluentes gasosos nas instalações que dispõem de sistemas de combustão de
biomassa florestal, bem como a qualidade da água consumida nas instalções, e monitorizados os consumos
mensais, com especial atenção para os consumos de água, e a produção de resíduos. Existem ainda vários
parâmetros que podem e devem ser incluídos nesse plano, sendo um ponto que necessita de uma constante
avaliação.
No âmbito do SGA, é importante determinar as questões internas e externas que possam influenciar de forma
negativa o cumprimento dos objetivos da organização, e definir medidas que contornem esses pontos fracos.
Aquando do funcionamento das instalações, são realizadas auditorias internas e externas que permitem identificar a
existência de não conformidades, para que possam ser aplicadas medidas corretivas imediatas, bem como
medidas preventivas, de modo a eliminar a origem de cada não conformidade para que a mesma não volte a
comprometer os objetivos da Política Ambiental.
No âmbito da informação documentada, são efetuados os registos mensais dos consumos (água, energia elétrica,
matérias primas) e da produção (produto final - final de cada ciclo, subprodutos, animais mortos, resíduos), por
forma a manter a informação atualizada e disponível para comunicação e consulta interna e externa, sempre que
for necessário.

2022

2021

2021
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1. 5. d)

Auditorias internas ou externas independentes (quando exequível), a fim de determinar se o SGA está ou não em conformidade com as disposições planeadas e se foi corretamente
aplicado e mantido;

1. 6.

Revisão do SGA e da continuidade da sua adequabilidade, aptidão e eficácia pela administração de topo;

1. 7.

Acompanhamento do desenvolvimento de tecnologias mais limpas;

1. 8.

Consideração dos impactos ambientais decorrentes do desmantelamento final da instalação na fase de conceção de uma nova instalação e ao longo da sua vida operacional;

1. 9.

Realização regular de avaliações comparativas setoriais (p. ex., documento de referência setorial do Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria — EMAS).

Sim

A implementar

Sim

A avaliar

A avaliar
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Anualmente, é definido um plano de auditorias internas e externas, com o objetivo de identificar a ocorrência de
eventuais não conformidades com posterior definição e aplicação de medidas corretivas e de correção, bem como
de oportunidades de melhoria, tendo em consideração o que foi identificado em auditorias anteriores, confirmando
se as ações corretivas foram aplicadas. Tendo em conta as diretrizes da ISO 14001:
_ Os auditores são sempre exequíveis, competentes e imparciais;
_ A frequência das auditorias depende da importância ambiental das atividades;
_ Os registos das auditorias são mantidos e comparados com as auditorias anteriores.
O Sistema de Gestão Ambiental é avaliado pela gestão de topo com alguma frequência, por forma a ser atualizado
em caso de alterações nos objetivos ambientais da organização e no funcionamento das instalações, bem como em
caso de alterações e/ou atualizações das obrigações legais. Todas as alterações ao SGA são devidamente
comunicadas pelas gestão de topo a todos os colaboradores da organização.
Existe uma preocupação por parte da organização em acompanhar e, caso seja possível e/ou viável, a implementar
as melhores soluções do mercado a nível de tecnologias mais limpas ou de produção autónoma de energias
limpas.
Todas as novas instalações são detentoras de um sistema elétrico à base de lâmpadas fluorescentes, as
instalações que necessitam de produção de calor possuem geradores ou caldeiras que funcionam com combustão
de biomassa florestal, e o grupo dispõe já de unidades industriais com painéis fotovoltaicos, produzindo parte da
energia elétrica utilizada.
No Estudo de Impacte Ambiental realizado para a Quinta do Picheleiro foram identificados os impactes ambientais
que as fases de construção e de exploração podem exercer nos vários descritores ambientais, tendo em conta a
situação de referência (ex.: geologia, águas superficiais e subterrâneas, solos, fauna e flora), bem como as medidas
de minimização a ter em conta em ambas as fases. Não foram avaliados os impactes que a fase de desativação
pode exercer sobre o ambientais, uma vez que não é esperada a desativação num prazo de 50 anos, sendo que a
empresa se compromete a submeter um Plano de Desativação quando a mesma for prevista.
No entanto, estão já definidas algumas ações a cumprir depois da desativação da instalação:
_ Reflorestação da área com espécies autóctones, para promoção da melhoria dos solos compactados na zona e
repovoamento de habitats de flora e fauna;
_ Eliminação e valorização dos resíduos de construção e demolição resultantes do desmantelamento das
infraestruturas;
_ Eliminação de qualquer outro resíduo existente no local;
_ Selamento das captações subterrâneas utilizadas no abastecimento de água, para que os lençóis freáticos não
fiquem sujeitos a eventuais contaminações futuras.
O EMAS tem como objetivo a melhoria contínua do desempenho ambiental das empresas, tendo em conta o
cumprimento da legislação ambiental, integrando uma lista de empresas da União Europeia que cumprem os
requisitos legais. As empresas aderentes têm benefícios como:
_ Divulgação pública e credível dos progressos conseguidos através de uma declaração ambiental validada por
entidades independentes;
_ Partilha de melhores técnicas ambientais com outras empresas do mesmo ramo de produção que dispõem da
mesma preocupação ambiental.

2021

2070

2022

Especificamente para o setor de criação intensiva de aves de capoeira ou de suínos, as MTD consistem igualmente em incorporar no SGA as seguintes características:

1. 10.

1. 11.

Aplicação de um plano de gestão do ruído (cf. MTD 9);

Aplicação de um plano de gestão de odores (cf. MTD 12).

Não

A avicultura é uma atividade não geradora de ruído capaz de criar incómodos nas zonas sensíveis identificadas na
envolvente das explorações, sendo até fundamental a existência do menor ruído possível para que o processo
produtivo ocorra sem perturbações. Todo o ruído resultante da presença e atividade das aves é limitado ao interior
dos pavilhões e, uma vez que não existem aglomerados populacionais nas imediações, a presença pontual de
maquinaria pesada não é suscetível de afetar a população.

A avaliar

Os odores da atividade avícola são resultantes do estrume produzido pelas aves durante o processo produtivo,
mantendo-se apenas no interior dos pavilhões durante o mesmo. Aquando a saídas aves, o estrume é retirado
diretamente do interior dos pavilhões avícolas para os veículos que o transportarão para destino final, efetuado por
empresas devidamente licenciadas, não existindo nunca deposição do mesmo no solo ou o armazenamento
temporário do mesmo.
No entanto, para minimizar eventuais incómodos causados em aglomerados populacionais, a existência de um
plano e de um método para avaliar, minimizar e monotorizar a produção de odores deverá ser objeto de avaliação.

1.2 Boas práticas de gestão interna
MTD 2.
2. a)

A fim de evitar ou reduzir o impacto ambiental e melhorar o desempenho global, a MTD consiste em utilizar todas as técnicas a seguir indicadas.
Localização adequada da instalação/exploração e organização das atividades em termos de espaço, a fim de:

2. a) i.

reduzir o transporte de animais e de materiais (incluindo estrume)

Sim

A escolha do local de implantação da Quinta do Picheleiro teve em consideração, para além de outros fatores, a
distância que será necessária percorrer para transportar matérias primas e produto final, bem como a quantidade e
qualidade dos acessos. Para que os impactes na qualidade do ar devido à emissão de poluentes atmosféricos
sejam menores, bem como a quantidade de combustível necessário e os custos associados, serão escolhidos os
fornecedores e os operadores de gestão de resíduos que estão mais próximos da instalação, bem como os
caminhos mais curtos a percorrer, desde que sejam viáveis e que atravessem um baixo número de aglomerados
populacionais.

2. a) ii.

assegurar uma distância adequada aos recetores sensiveis que exijam protecção

Sim

A escolha do local de implantação da Quinta do Picheleiro teve em consideração a distância face a recetores
sensíveis, nomeadamente aglomerados populacionais ou moradias isoladas, por forma a salvaguardar as
distâncias mínimais legalmente exigidas.

2. a) iii.

ter em conta as condições climáticas predominantes (po ex. vento e precipitação)

Sim

O descritor das condições climáticas da região foi avaliado no Estudo de Impacte Ambiental, tendo especial
atenção à temperatura, pluviosidade, e direção e frequência do vento.

2. a) iv.

ter em conta a potencial capacidade de desenvolvimento futuro da exploração

Sim

Tendo em conta as dimensões da propriedade e as ocupadas pelo projeto atual, não será possível desenvolver um
projeto futuro que envolva a evolução da exploração, a não ser que sejam adquiridas novas propriedades junto à
existente, para que seja possível a implantação de novos pavilhões.

Sim

Não se prevê qualquer ocorrência que seja capaz de contaminar as águas superficiais ou subterrâneas afetas à
propriedade em estudo, essencialmente devido aos métodos implementados para manuseamento e gestão de
produtos químicos, gestão de resíduos e subprodutos, bem como de atuação rápida em caso de derrames
acidentais de substâncias capazes de contaminar o sistema aquático.
As fossas para armazenamento dos efluentes pecuários e domésticos serão de construção estanque e
periodicamente esvaziadas, com encaminhamento dos efluentes para Estações de Tratamento de Águas Residuais.
A linha de água existente na propriedade será mantida, bem como a salvaguarda das distâncias mínimas exigidas.

Sim

Os colaboradores das instalações avícolas têm formação de criação animal e de saúde e bem-estar animais,
gestão de estrume, efluentes pecuários e animais mortos, tendo em conta a legislação aplicável, sendo que têm
como tarefas: verificação e correção de anomalias dos equipamentos, execução de práticas de higiene e
cumprimento das medidas no âmbito da defesa sanitária da instalação. Existe também nas instalações um técnico
especializado que faz o acompanhamento da biologia, do bem-estar animal e da prevenção de doenças.
As medidas de higiene, saúde e segurança no trabalho, tendo em conta a prevenção de acidentes em cada local de
trabalho, são incluídas também num plano de formação especializado.

2. a) v.

2. b)

2. b) i.

evitar a contaminação da água

Educar e formar o pessoal, especialmente em relação a:

regulamentação aplicável, criação de animais, sanidade e bem-estar animal, gestão do estrume, segurança dos trabalhadores

2. b) ii.

transporte e espalhamento de estrume no solo

2. b) iii.

planeamento de atividades

Não aplicável

Sim

O estrume avícola produzido na instalação da Quinta do Picheleiro será retirado diretamente do interior dos
pavilhões avícolas para os veículos que o transportarão para destino final autorizado, efetuado por empresas
devidamente licenciadas para o efeito, não existindo nunca a sua deposição no solo ou o seu armazenamento
temporário na instalação.
O planeamento de cada atividade é efetuado de ciclo para ciclo, sendo que todo o material adquirido é para o ciclo
que se está a planear, e o encaminhamento dos resíduos e subprodutos (aves mortas durante o processo
produtivo) é solicitado à medida que se considere ser necessário, não existindo um plano com datas certas para o
efeito.
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A implementar

A definição de um plano a adotar em caso de situações de emergência tem em conta:
_ Potenciais impactes ambientais externos (ex.: incêndios, derrames de produtos químicos, situações climatéricas
extremas - cheias, secas);
_ A natureza dos perigos existentes na instalação (ex.: líquidos inflamáveis, produtos químicos, gerador de
emergência);
_ As condições de armazenamento e de capacidade de resposta a acidentes (ex.: areia absorvente e pá para
remoção imediada de solo em caso de derrame acidental de produtos químicos; extintores de fácil acesso para
extinção rápida de eventuais focos incêndio).
As normas adotadas para situações de emergência são devidamente comunicadas a todos os colaboradores e são
efetuados simulacros nas instalações para corrigir eventuais erros de atuação.

Sim

Para que os equipamentos se mantenham sempre a funcionar de forma eficiente e eficaz, as suas condições de
funcionamento são regularmente avaliadas, a fim de detetar eventuais deficiências, como as fugas, para que cedo
seja possível efetuar uma manutenção e retornar o normal funcionamento. São de destacar os equipamentos:
linhas de alimentação e de fornecimento de água para abeberamento, silos, iluminação e gerador de emergência.

A implementar

O projeto em estudo inclui uma captação de água subterrânea que irá abastecer todos os consumos de água na
instalação, desde o abeberamento das aves às instalações sociais e filtro sanitário.
O sistema de drenagem de águas residuais é dividido em efluentes domésticos e efluentes pecuários. Os efluentes
domésticos são provenientes do filtro sanitário e das instalações sociais (refeitório), e são encaminhados para uma
fossa estanque composta por um tanque com 9 m 3 de capacidade de armazenamento. Os efluentes pecuários
(chorume) são provenientes das lavagens dos pavilhões avícolas, após a retirada do estrume no fim de cada ciclo
produtivo, e são encaminhados para duas fossas estanques compostas por quatro tanques, com uma capacidade
total para 36 m 3. Depois de esvaziadas, as fossas serão sujeitas a uma inspeção por forma a garantir a
estanquicidade.
As águas pluviais serão encaminhadas através de um sistema de drenagem específico para um local na
propriedade cujo solo se mantenha nas suas condições naturais, sem estar impermeabilizado.
Assim sendo, não se prevê a ocorrência de quaisquer eventos passíveis de contaminar as águas superficiais e/ou
subterrâneas.

2021

A implementar

Para que seja possível controlar eventuais fontes de contaminação ou de ignição atempadamente, prevenindo
situações de emergência de grandes dimensões, é importante:
_ Elaborar um Plano de Emergência Interno que inclua a realização de simulacros em todas as instalações;
_ Sinalização adequada e bem visível, com indicação das saídas de emergência e das direções que devem ser
tomadas;
_ Disponibilização de um número suficiente de extintores e solicitar inspeções aos mesmos dentros dos prazos;
_ Inspecionar as fossas após cada esvaziamento, para que sejam detetadas eventuais fugas e posteriormente
proceder à sua reparação, garantindo sempre a sua estanquicidade.

2021

A implementar

Tendo em conta os potenciais impactes externos à instalação (incêndios, derrames de produtos químicos, situações
climatéricas extremas), bem como a natureza dos perigos existentes na instalação (líquidos inflamáveis, produtos
químicos, gerador de emergência), será de considerar a disponibilização de um balde com areia e papel absorvente
para absorção imediata de eventuais derrames de óleo e outras substâncias perigosas, uma pá para uma rápida
remoção do solo contaminado.

2021

1. CONCLUSÕES GERAIS SOBRE AS MTD

2. b) iv.

2. b) v.

2. c)

2. c) i.

2. c) ii.

2. c) iii.

2. d)

planeamento e gestão de emergências

reparação e manutenção dos equipamentos

Condições

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

2021

Preparar um plano de emergência para lidar com emissões e incidentes imprevistos, como a poluição de massas de água. Pode incluir:

plano da exploração, indicando os sistemas de drenagem e as fontes de água/efluentes,

planos de ação para responder a certas contingências (p. ex., incêndios, fugas ou colapso de instalações de armazenamento de chorume, escorrência descontrolada das pilhas de
estrume, derramamentos de óleo),

equipamento disponível para tratamento de incidentes de poluição (p. ex., equipamento para obstrução de drenos, valas de represamento, divisórias de separação para derrames de
óleo).

Verificar, reparar e manter regularmente estruturas e equipamento, como:

2. d) i.

instalações de armazenamento de chorume, de modo a detetar sinais de danos, degradação ou fugas,

2. d) ii.

bombas de chorume, misturadores, separadores, irrigadores,

Sim

Não aplicável

2. d) iii.

sistemas de abastecimento de alimentos e de água,

Sim

2. d) iv.

sistema de ventilação e sensores de temperatura,

Sim

2. d) v.

silos e equipamentos de transporte (p. ex., válvulas, tubos),

Sim

2. d) vi.

sistemas de limpeza do ar (p. ex., através de inspeções regulares). Pode incluir a limpeza da exploração e o controlo de pragas.

Sim

2. e)

VEA/VCA

Armazenar os animais mortos de modo a evitar ou reduzir emissões.

Sim

As fossas estanques que compõem as redes de drenagem de águas residuais e domésticas serão periodicamente
alvos de inspeção, após a limpeza das mesmas, para que possa ser verificada a existência de eventuais fugas nos
tanques que as compõem. Caso se verifique a existência de fugas, as mesmas serão reparadas o mais
rapidamente possível, por forma a garantir a sua estanquicidade.
A instalação avícola da Quinta do Picheleiro não dispõe destas estruturas, pelo que não se aplica.
No final de cada ciclo produtivo serão realizadas operações de manutenção das linhas de alimentação e dos silos
(após o seu esvaziamento), bem como das linhas de abastecimento de água para o abeberamento. Ambas as
linhas de distribuição serão monitorizadas regularmente a fim de verificar se estão a funcionar corretamente, sem
desperdícios de água ou de ração. Caso se identifiquem anomalias, a manutenção será feita com a maior brevidade
possível.
O controlo da temperatura no interior dos pavilhões será feito de forma automática, tendo em conta as condições
climatéricas exteriores e a temperatura pretendida, previamente inserida no sistema pelo técnico avícola presente
na instalação. Quando for atingido um determinado valor de temperatura máxima, o sistema de ventilação por
coolings será ativado automaticamente, abrindo e fechando as janelas dos pavilhões avícolas, ligando ou
desligando os ventiladores de teto e de fundo e humedecendo os favos com água. Dado toda a automização e a
importância da temperatura ideal no interior dos pavilhões para o bem-estar das aves, é essencial uma verificação
diária do sistema de ventilação e dos sensores de temperatura para uma rápida manutenção em caso de
identificação de falhas.
No final de cada ciclo produtivo, os silos de armazenamento e abastecimento de ração serão totalmente esvaziados
através do arejamento, pela abertura das tampas de carga e descarga. Posteriormente, as paredes internas serão
limpas batendo nas paredes externas, soltando todos os resíduos ainda presentes no interior dos silos. Depois da
limpeza, serão verificadas todas as tubagens, válvulas e restantes acessórios, procedendo-se à manutenção dos
mesmos em caso de deteção de falhas no seu funcionamento.
Embora não estejam projetados sistemas de limpeza de ar para a Quinta do Picheleiro, no final de cada bando e
após as ações de retirada de estrume e de lavagens, os pavilhões serão desinfetados através de velas de
fumigação, e posteriormente deixados em vazio sanitário para assegurar as condições higiosanitárias para o bando
seguinte.
As aves mortas, resultantes do processo produtivo, serão diariamente retiradas do interior dos pavilhões avícolas e
armazenadas temporariamente em arcas frigoríficas com capacidade para 400 litros, localizadas nos corredores
técnicos que ligam os pavilhões. Cerca de duas vezes por semana, consoante o número de mortes ocorridas, este
subproduto de categoria 2 será devidamente encaminhado para a Unidade de Transformação de Subprodutos da
Comave do Zêzere. As arcas frigoríficas serão regularmente inspecionadas por forma a verificar a existência de
deficiências no seu funcionamento para que possam ser corrigidas com a maior brevidade possível.

1.3 Gestão nutricional
MTD 3.

3. a)

A fim de reduzir a quantidade total de azoto excretado e, consequentemente, as emissões de amoníaco, satisfazendo simultaneamente as necessidades nutricionais dos
animais, a MTD consiste em preparar uma dieta e uma estratégia nutricional que incluam uma das técnicas ou combinações das técnicas que se seguem.

Redução do teor de proteína bruta mediante um regime alimentar com valor equilibrado de azoto, tendo em conta as necessidades de energia e de aminoácidos digeríveis.

0,4 - 0,8

Sim

A Racentro S.A, empresa que irá distribuir as rações para a Quinta do Picheleiro, procura constantemente otimizar
os regimes alimentares de forma a atender às necessidades nutricionais das aves e reduzir o impacto negativo que
estes possam ter na poluição ambiental. Nesse sentido, acompanhamos os mais recentes desenvolvimentos da
área da nutrição animal, como é o caso do conceito de proteína ideal em substituição da proteína bruta.

2022

3. b)

Alimentação multifaseada com uma dieta adaptada às necessidades específicas do período de produção.

Sim

O regime alimentar das aves reprodutoras é composto por 6 fases diferentes, cada uma correspondente a um
determinado período de vida da ave. Temos assim a fase de Iniciação, Crescimento, Recria, Pré-postura, Pico de
Postura e Postura. Cada fase tem os níveis de aminoácidos ajustados de forma a não serem suplementados nem
em deficit nem em excesso.

3. c)

Adição de quantidades controladas de aminoácidos essenciais a uma dieta pobre em proteína bruta.

Sim

De forma a suprimir as necessidades proteicas das aves e reduzir o valor da proteína bruta da dieta recorremos à
adição de aminoácidos sintéticos, tais como, lisina, metionina, valina e treonina. A adição é feita tendo como base
os estudos de necessidades nutricionais realizados nos últimos anos pela comunidade científica.

2022

3. d)

Utilizar aditivos autorizados para alimentação animal que tenham em vista reduzir o azoto total excretado.

Sim

A Racentro S.A. recorre à adição de complexos enzimáticos, nomeadamente proteases, de forma a maximizar a
digestibilidade das matérias-primas utilizadas na formulação.
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1. CONCLUSÕESAGERAIS
SOBREoAS
MTD total excretado, satisfazendo, ao mesmo tempo, as necessidades nutricionais dos animais, a MTD consiste em preparar uma dieta e uma estratégia
fim de reduzir
fósforo
MTD 4.
nutricional que incluam uma das técnicas ou combinações das técnicas que se seguem.

VEA/VCA

Condições

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

0,1 - 0,45

4. a)

Alimentação multifaseada com uma dieta adaptada às necessidades específicas do período de produção.

Sim

O regime alimentar para aves reprodutoras é composto por 6 fases diferentes, cada uma correspondente a uma
determinada fase de vida, temos assim a Iniciação, Crescimento, Recria, Pré-postura, Pico de Postura e
Postura. Em todas as fases, a percentagem de fósforo está ajustada de acordo com a idade e as necessidades das
aves.

4. b)

Utilizar aditivos autorizados para alimentação animal que tenham em vista reduzir o fósforo total excretado (p. ex., fitase).

Sim

De forma a maximizar a utilização do fósforo endógeno, presente nas diversas matérias-primas, recorremos à
utilização de fitases de última geração em todas as referências alimentares.

2022

4. c)

Utilização de fosfatos inorgânicos altamente digeríveis para a substituição parcial de fontes convencionais de fósforo nos alimentos.

Sim

Utilização de fosfato monocálcico, com cerca de 85% de digestibilidade, em todas as referências de aves
reprodutoras.

2022

Sim

Os consumos de água na instalação da Quinta do Picheleiro serão registados mensalmente e devidamente
comunicado com a mesma periodicidade no SiLiamb, conforme obrigatoriedade legal.

1.4. Utilização eficiente da água
MTD 5.
5. a)

Para uma utilização eficiente da água, a MTD consiste em utilizar uma combinação das técnicas que se seguem.
Manter um registo do consumo de água.

5. b)

Detetar e reparar fugas de água.

Sim

O fornecimento de água na instalação avícola da Quinta do Picheleiro será feito através de uma captação de água
subterrânea, pelo que toda a linha de abastecimento de água deve ser monitorizada com frequência, de modo a
verificar a existência de fugas e proceder imediatamente á sua reparação, evitando desperdícios desnecessários
deste recurso, e assegurando que os níveis de água se mantenham disponíveis para o abastecimento da
instalação, ao longo de todo o ano.

5. c)

Utilizar equipamentos de limpeza de alta pressão para a limpeza do alojamento dos animais e dos equipamentos.

Sim

No final de cada ciclo produtivo, o estrume avícola é retirado diretamente do interior dos pavilhões para os veículos
que o transportarão para destino final autorizado e os tetos, paredes, chão e equipamentos dos pavilhões são
lavados com recurso a uma máquina de alta pressão, o que se traduz num menor consumo de água.

5. d)

Selecionar e utilizar equipamento adequado (p. ex., bebedouros de tetinas, bebedouros redondos, recipientes de água) para uma categoria de animal específica, garantindo
simultaneamente a disponibilidade de água (ad libitum ).

Sim

O sistema de abastecimento de água para o abeberamento das aves é composto por bebedouros em pipeta. Este
método promove a hidratação das aves de acordo com a sua necessidade e vontade de beber água (ad libitum ) e
evita desperdícios, uma vez que este sistema só liberta água quando as aves tocam na pipeta.

5. e)

Verificar e, se necessário, ajustar regularmente a calibração do equipamento de abeberamento.

Sim

É necessário que o sistema de abeberamento por pipetas seja verificado e calibrado consoante a medida
necessária tendo em conta a idade das aves.

5. f)

Reutilização de águas pluviais não contaminadas, como água para limpeza.

A avaliar

A rede de drenagem de águas pluviais projetada inclui o encaminhamento das mesmas para terreno natural
localizado no interior da propriedade, alimentando cursos de água e lençóis freáticos, uma vez que são águas sem
quaisquer contaminações. A sua reutilização na Quinta do Picheleiro para lavagem das viaturas de transporte dos
ovos, ou para a própria lavagem dos pavilhões avícolas é uma situação a avaliar, uma vez que ia contribuir para
uma diminuição dos consumos de água da captação subterrânea.

1.5. Emissões de águas residuais
MTD 6.
6. a)

6. b)

6. c)

MTD 7.

Para reduzir a produção de águas residuais, a MTD consiste em recorrer a uma combinação das técnicas que se seguem.
Manter tão reduzida quanto possível a extensão de zonas sujas.

Minimizar a utilização de água.

Separar águas pluviais não contaminadas do fluxo de águas residuais que necessitam de tratamento.

Sim

As únicas zonas da instalação avícola a ser consideradas como sujas correspondem apenas ao interior dos
pavilhões avícolas, onde ocorre todo o processo de produção.

Sim

Existem várias ações que irão permitir controlar e diminuir o consumo de água na instalação, nomeadamente:
_ Sistema de abeberamento por pipetas, que evita o desperdício de água, reduzindo bastante o consumo de água
face aos sistemas de abastecimento tradicionais;
_ Lavagem dos pavilhões com equipamentos de alta pressão, após a retirada quase total do estrume avícola;
_ Manutenção da temperatura do interior dos pavilhões através do sistema de ventilação, reduzindo a necessidade
de as aves beberem água principalmente em períodos mais quentes;
_ Verificação frequente da rede de abastecimento de água, a fim de detetar a existência de eventuais fugas, com
correção das mesmas com a maior brevidade possível.

Sim

A instalação será dotada de três redes de drenagem diferentes:
_ Rede de drenagem de efluentes domésticos, provenientes do filtro sanitário e das instalações sociais, que serão
encaminhados para uma fossa estanque com capacidade para 9 m 3;
_ Rede de drenagem de efluentes pecuários, provenientes da lavagem dos pavilhões avícolasm que serão
3
encaminhados para duas fossas estanques com capacidade para 36 m / cada.
_ Rede de drenagem de águas pluviais, composta por valetas localizadas nas laterais dos pavilhões e entre os
mesmos, sendo depois encaminhadas para terreno natural, onde ocorrerá a sua absorção.
Estas três redes são totalmente independentes umas das outras, não existindo misturas nem contaminações das
águas pluviais.

Sim

As águas residuais resultantes da lavagem dos pavilhões avícolas, também designadas de chorume, serão
encaminhadas através da rede de drenagem de águas residuais para duas fossas estanques, compostas por quatro
tanques com uma capacidade total para 36 m 3, onde permanecem durante cerca de um ano onde sofrem
depuração por sedimentação, até serem recolhidas e encaminhadas para tratamento em ETARI da Marinha das
Ondas.

A fim de reduzir as emissões provenientes das águas residuais para o meio hídrico, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas ou combinações das técnicas que se seguem.

7. a)

Drenar águas residuais para um recipiente específico ou para uma instalação de armazenamento de chorume.

7. b)

Tratar as águas residuais.

Não aplicável

As águas residuais são encaminhadas para fossas estanques, onde ficam armazenadas até à sua recolha e
tratamento na ETARI do Centro de Abate da Marinha das Ondas.

7. c)

Espalhamento de águas residuais no solo através, p. ex., de sistemas de irrigação, como aspersores, pulverizadores com tração, cisternas, aparelhos com tubos injetores.

Não aplicável

As águas residuais são encaminhadas para fossas estanques, onde ficam armazenadas até à sua recolha e
tratamento na ETARI do Centro de Abate da Marinha das Ondas.

1.6. Utilização eficiente da energia
MTD 8.

Para uma utilização eficiente da energia na exploração, a MTD consiste em utilizar uma combinação das técnicas que se seguem.

Sim

O sistema de ventilação que controla a temperatura no interior dos pavilhões avícolas é um processo totalmente
automatizado que apenas entra em funcionamento quando for atingida a temperatura máxima no seu interior,
previamente definida e inserida no sistema pelo técnico avícola. Quando essa temperatura é registada pelos
sensores presentes no interior dos pavilhões, o sistema é acionado e, automaticamente são abertas e fechadas
janelas e ligados e desligados ventiladores até que se volte a registar a temperatura ideal. este método proporciona
uma eficaz eficiência energética.

Não aplicável

Não está projetado um sistema de tratamento de ar para a instalação avícola da Quinta do Picheleiro, dispondo
apenas de um sistema de ventilação totalmente automático que apenas entra em funcionamento em caso de registo
da temperatura máxima previamente definida pelo técnico avícola.

8. a)

Sistemas de aquecimento/arrefecimento e de ventilação de elevada eficiência.

8. b)

Otimização da gestão e dos sistemas de aquecimento/arrefecimento e de ventilação, em especial quando são utilizados sistemas de limpeza do ar.

8. c)

Isolamento das paredes, do pavimento e/ou dos tetos do alojamento dos animais.

Sim

O revestimento e a cobertura dos pavilhões avícolas serão construídos em painel sandwich com lã-de-rocha e
serão compostos por painel isotérmico liso com espessura mínima de 50 mm e de 80 mm, respetivamente. Este
tipo de construção evita as perdas térmicas e reduzem os gastos energéticos.

8. d)

Utilização de dispositivos de iluminação eficientes em termos energéticos.

Sim

A iluminação da instalação será feita com recurso a lâmpadas de baixo consumo (lâmpadas fluorescentes
tubulares), apenas ligadas quando for realmente necessário, já que os pavilhões são dotados de janelas que
permitem a entrada de luz natural.

8. e)

Utilização de permutadores de calor. Pode utilizar-se um dos seguintes sistemas:

8. e) 1.

ar-ar;

Não aplicável

A instalação avícola não irá incluir sistemas de aquecimento.

8. e) 2.

ar-água;

Não aplicável

A instalação avícola não irá incluir sistemas de aquecimento.

8. e) 3.

ar-solo

Não aplicável

A instalação avícola não irá incluir sistemas de aquecimento.

8. f)

Utilização de bombas de calor para recuperação de calor.

Não aplicável

A instalação avícola não irá incluir sistemas de aquecimento.

8. g)

Recuperação de calor com chão aquecido e arrefecido com cama (sistema de cobertura combinada).

Não aplicável

A instalação avícola não irá incluir sistemas de aquecimento.
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1. CONCLUSÕES GERAIS SOBRE AS MTD
8. f)

Utilizar ventilação natural.

Sim

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

VEA/VCA

Condições

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

A instalação avícola da Quinta do Picheleiro irá dispor de um sistema de ventilação natural composto por várias
janelas dispostas pelos pavilhões controladas automaticamente pelo sistema de ventilação, mas que também
podem ser abertas e fechadas manualmente, caso haja necessidade.

1.7. Emissões de ruído
MTD 9.

A fim de evitar ou, quando tal não for possível, reduzir as emissões de ruído, a MTD consiste em criar e aplicar um plano de gestão de ruído como parte integrante do sistema
de gestão ambiental (cf. MTD 1) que inclua os seguintes elementos:

9. i.

protocolo com medidas e cronogramas apropriados,

Não aplicável

A avicultura é uma atividade não geradora de ruído capaz de criar incómodos nas zonas sensíveis identificadas na
envolvente das explorações, sendo até fundamental a existência do menor ruído possível para que o processo
produtivo ocorra sem perturbações. Todo o ruído resultante da presença e atividade das aves é limitado ao interior
dos pavilhões e, uma vez que não existem aglomerados populacionais nas imediações, a presença pontual de
maquinaria pesada não é suscetível de afetar a população.

9. ii.

protocolo de monitorização do ruído,

Não aplicável

O que foi referido no ponto 9.i. é aplicável a este ponto.

9. iii.

protocolo de resposta a ocorrências de ruído identificadas,

Não aplicável

O que foi referido no ponto 9.i. é aplicável a este ponto.

9. iv.

programa de redução do ruído, concebido para, p. ex., identificar a(s) fonte(s), monitorizar as emissões de ruído, caracterizar os contributos das fontes e aplicar medidas de redução e/ou
eliminação,

Não aplicável

O que foi referido no ponto 9.i. é aplicável a este ponto.

9. v.

análise do historial de ocorrências de ruído e soluções aplicadas e divulgação de conhecimentos em matéria de ocorrências de ruído.

Não aplicável

O que foi referido no ponto 9.i. é aplicável a este ponto.

MTD 10.

A fim de evitar ou, quando tal não for possível, reduzir as emissões de ruído, a MTD consiste em utilizar a uma das técnicas ou combinações das técnicas que se seguem.

10. a)

Assegurar uma distância adequada entre as instalações/explorações e os recetores sensíveis.

Não aplicável

O que foi referido no ponto 9.i. é aplicável a este ponto.

10. b)

Localização do equipamento.

Não aplicável

O que foi referido no ponto 9.i. é aplicável a este ponto.

10. c)

Medidas operacionais.

Não aplicável

O que foi referido no ponto 9.i. é aplicável a este ponto.

10. d)

Equipamento pouco ruidoso.

Não aplicável

O que foi referido no ponto 9.i. é aplicável a este ponto.

10. e)

Equipamento de controlo do ruído.

Não aplicável

O que foi referido no ponto 9.i. é aplicável a este ponto.

10. f)

Redução de ruído.

Não aplicável

O que foi referido no ponto 9.i. é aplicável a este ponto.

1.8. Emissões de poeiras
MTD 11.
11. a)
11. a) 1.

Para reduzir as emissões de poeiras de cada alojamento animal, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas ou combinações das técnicas que se seguem.
Reduzir a produção de poeiras no interior de edifícios para animais. Para este efeito, pode utilizar-se uma combinação das seguintes técnicas:
Material de cama mais espesso (p. ex., em vez de palha cortada, utilizar palha longa ou aparas de madeira);

Sim

A cama das aves é maioritariamente constituída por aparas de madeira, embora ainda se utilize um pequena
percentagem de casca de arroz.

11. a) 2.

Mudar as camas utilizando uma técnica que levante pouca poeira (p. ex., à mão);

Sim

No início de cada ciclo produtivo, os fardos do material de cama serão dispostos no interior dos pavilhões, e
espalhados por máquinas a baixa velocidade, por forma a controlar a emissão de poeiras. Desta forma, o
levantamento de poeiras é limitado ao interior dos pavilhões avícolas. Durante o decorrer do ciclo produtivo, as
camas serão repostas manualmente.

11. a) 3.

Aplicar alimentação ad libitum;

Não

Nas instalações avícolas de postura (galinhas reprodutoras) não é possível aplicar a alimentação ad libitum , sendo
que os momentos destinados à alimentação, bem como a sua duração, são controlados pelos técnicos avícolas,
consoante as necessidades das aves e o período do ciclo de vida em que se encontram.

11. a) 4.

Utilizar alimentos húmidos ou granulados ou acrescentar matérias-primas gordurosas ou agentes aglutinantes aos sistemas de alimentos secos;

Sim

As rações secas fornecidas às aves são compostas por substâncias aglutinantes e/ou gordurosas, ajudando no
controlo de emissão de poeiras.

11. a) 5.

Utilizar filtros de poeiras nos depósitos de alimentos secos que são reabastecidos de forma pneumática;

11. a) 6.

Conceber e utilizar o sistema de ventilação a baixas velocidades dentro do alojamento.

11. b)

Não aplicável

O processo de reabastecimento dos silos não será feito através de sistema pneumático, sendo a ração transferida
diretamente dos camiões de transporte através de um sem-fim, minimizando a emissão de poeiras.

Sim

O sistema de ventilação existente no interior dos pavilhões avícolas trabalha à menor velocidade possível, desde
que permita a circulação e renovação do ar, evitando assim o levantamento de poeiras.

Reduzir a concentração de poeiras no interior dos alojamentos utilizando uma das seguintes técnicas:

11. b) 1.

Nebulização com água;

Não

O processo iria tornar as camas das aves húmidas, e afetar o bem estar e o conforto animais.

11. b) 2.

Pulverização com óleo;

Não

O processo iria tornar as camas das aves húmidas, e afetar o bem estar e o conforto animais.

11. b) 3.

Ionização.

Não

O processo iria tornar as camas das aves húmidas, e afetar o bem estar e o conforto animais.

11. c)

Tratamento do ar de exaustão através de sistemas de tratamento de ar, como:

11. c) 1.

Coletor de água;

Não

Será implantado na instalação avícola um sistema de ventilação, composto por janelas e ventiladores, que fará a
circulação e a renovação do ar no interior dos pavilhões, e não um sistema de tratamento do ar propriamente dito.

11. c) 2.

Filtro seco;

Não

O que foi referido no ponto 11.c)1. é aplicável a este ponto.

11. c) 3.

Depurador a água;

Não

O que foi referido no ponto 11.c)1. é aplicável a este ponto.

11. c) 4.

Depurador a ácido por via húmida;

Não

O que foi referido no ponto 11.c)1. é aplicável a este ponto.

11. c) 5.

Depurador biológico (ou filtro biológico de gotejamento);

Não

O que foi referido no ponto 11.c)1. é aplicável a este ponto.

11. c) 6.

Sistema de limpeza de ar de duas ou três fases;

Não

O que foi referido no ponto 11.c)1. é aplicável a este ponto.

11. c) 7.

Biofiltro.

Não

O que foi referido no ponto 11.c)1. é aplicável a este ponto.

1.9. Emissões de odores
MTD 12.

Para evitar ou, quando tal não for possível, reduzir as emissões de odores de uma exploração, a MTD consiste em criar, aplicar e rever regularmente um plano de gestão de
odores, como parte integrante do sistema de gestão ambiental (cf. MTD 1), que inclua os seguintes elementos:

12. i.

protocolo com medidas e cronogramas adequados,

A avaliar

12. ii.

protocolo para monitorização de odores,

A avaliar

A instalação avícola irá possuir um sistema de ventilação artificial que permitirá, através de um controlo das
condições de humidade e de temperatura, minimizar a formação e a dispersão de odores. Outro método que
limitará a emissão de odores e a sua dispersão para os aglomerados populacionais mais próximos, é a retirada do
estrume no final de cada ciclo produtivo diretamente no interior dos pavilhões, do chão para os veículos que o
transportarão para destino final autorizado, realizado por empresas devidamente licenciadas, sem que nunca exista
armazenamento temporário do mesmo nas instalações. No entanto, um plano de gestão de odores deve ser
avaliado.
O que foi referido no ponto 12.i. é aplicável a este ponto.

12. iii.

protocolo para resposta a ocorrências de odores incómodos,

A avaliar

O que foi referido no ponto 12.i. é aplicável a este ponto.
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12. iv.

programa de prevenção e eliminação de odores, concebido para, p. ex., identificar a(s) fonte(s), monitorizar as emissões de odores (cf. MTD 26), caracterizar os contributos das fontes e
pôr em prática medidas de eliminação e/ou redução,

A avaliar

O que foi referido no ponto 12.i. é aplicável a este ponto.
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12. v.

análise do historial de ocorrências de odores e soluções aplicadas e divulgação de conhecimentos sobre ocorrência de odores.

MTD 13.

Não aplicável

Sendo a instalação avícola da Quinta do Picheleiro uma instalação nova, não existe ainda qualquer historial
relativamente à ocorrência de odores.

A fim de evitar ou, quando tal não for possível, reduzir as emissões de odores e/ou o impacto de uma exploração em termos de odores, a MTD consiste em utilizar uma
combinação das técnicas que se seguem.

13. a)

Assegurar uma distância adequada entre a exploração/instalação e os recetores sensíveis.

13. b)

Utilizar alojamentos nos quais se aplique um dos seguintes princípios ou uma combinação dos mesmos:

Sim

A escolha da propriedade para a implantação da instalação avícola da Quinta do Picheleiro teve em consideração a
distância da mesma em relação a pontos sensíveis, de modo a ser possível salvaguardar as distâncias mínimas
legalmente exigidas, nomeadamente de aglomerados populacionais. A paisagem em que a propriedade está
inserida também foi tida em conta, sendo que se insere numa unidade homogénea de paisagem com
características florestais com monocultura de eucalipto, o que contém o impacte visual da instalação e a dispersão
de eventuais odores.

13. b) i.

manter os animais e pavimentos secos e limpos (p. ex., evitar derramar alimentos e evitar dejeções em zonas de repouso ou pavimentos parcialmente ripados),

Sim

O sistema de abastecimento de água para o abeberamento das aves permite evitar a ocorrência de derrames de
água e o sistema de ventilação ajuda a manter as camas das aves secas.

13. b) ii.

reduzir a superfície emissora do estrume (p. ex., utilizando ripas de metal ou plástico, canais com superfície reduzida de estrume exposto),

Sim

As superfícies emissoras de estrume são reduzidas apenas ao interior dos pavilhões avícolas, onde se efetua a
produção.
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remover frequentemente o estrume para uma instalação de armazenamento externa e coberta,
13. b) iii.

MTD implementada?

Não aplicável

13. b) iv.

reduzir a temperatura do estrume (p. ex., pelo arrefecimento de chorume) e do espaço interior,

Sim

13. b) v.

diminuir o fluxo e a velocidade do ar sobre as superfícies de estrume,

Sim

13. b) vi.

13. c)
13. c) i.
13. c) ii.

manter o material de cama seco e em condições aeróbias, nos sistemas com camas.

Otimizar as condições de descarga de ar de exaustão proveniente do alojamento animal utilizando uma das técnicas ou combinações de técnicas que se seguem:
aumentar a altura da saída do ar de exaustão (p. ex., acima do nível do telhado, colocar chaminés, desviar a saída de ar de exaustão para a cumeeira, em vez da parte inferior da
parede),
aumentar a velocidade de ventilação da saída vertical,

Sim

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

O estrume é retirado diretamente do interior dos pavilhões para os veículos que o transportarão para destino final
efetuado por empresas devidamente licenciadas, não existindo locais de armazenamento temporário de estrume.
O sistema de ventilação permite uma diminuição da temperatura no interior dos pavilhões face à temperatura
externa, durante os períodos mais quentes, o que permite uma redução dos odores emitidos durante esses
períodos.
O estrume não recebe diretamente o ar emitido pelos ventiladores.
O material de cama, constituído essencialmente o aparas de madeira, é mantido seco devido não só ao tipo de
alimentação fornecido às aves, bem como:
_ Sistema de fornecimento de água para abeberamento composto por bebedouros de pipeta que permitem evitar a
ocorrência de derrames que possam humidificar as camas;
_ Reposição do material de cama durante todo o ciclo produtivo, à medida que se ache necessário;
_ Sistema de ventilação permite a manutenção de uma boa higiene das camas durante todo o ciclo produtivo.

Não aplicável

A instalação avícola não irá incluir sistemas de aquecimento, pelo que não será produzido ar de exaustão.

Não aplicável

O que foi referido no ponto 13.c)i. é aplicável a este ponto.

13. c) iii.

colocar barreiras externas eficazes para gerar turbulência no fluxo de ar expelido (p. ex., vegetação),

Não aplicável

O que foi referido no ponto 13.c)i. é aplicável a este ponto.

13. c) iv.

colocar defletores nas saídas de ar que se encontrem a baixa altura nas paredes, para que o ar de exaustão seja dirigido para o solo,

Não aplicável

O que foi referido no ponto 13.c)i. é aplicável a este ponto.

13. c) v.

colocar as saídas do ar de exaustão do lado do alojamento contrário ao do recetor sensível,

Não aplicável

O que foi referido no ponto 13.c)i. é aplicável a este ponto.

13. c) vi.

alinhar o eixo superior de um edifício com ventilação natural de forma transversal à direção predominante do vento.

Não aplicável

O que foi referido no ponto 13.c)i. é aplicável a este ponto.

13. d)

Utilizar um sistema de limpeza de ar, p. ex.:

13. d) 1.

Depurador biológico (ou filtro biológico de gotejamento);

Não

Será implantado na instalação avícola um sistema de ventilação, composto por janelas e ventiladores, que fará a
circulação e a renovação do ar no interior dos pavilhões, e não um sistema de tratamento do ar propriamente dito.

13. d) 2.

Biofiltro;

Não

O que foi referido no ponto 13.d)i. é aplicável a este ponto.

13. d) 3.

Sistema de limpeza de ar de duas ou três fases.

Não

O que foi referido no ponto 13.d)i. é aplicável a este ponto.

13. e)

Utilizar uma das seguintes técnicas ou combinações de técnicas para o armazenamento de estrume:

13. e) 1.

Durante o armazenamento, cobrir o chorume ou estrume sólido;

Não aplicável

O estrume é retirado diretamente do interior dos pavilhões para os veículos que o transportarão para destino final
efetuado por empresas devidamente licenciadas, não existindo locais de armazenamento temporário de estrume.

13. e) 2.

Localizar a instalação de armazenamento levando em conta a direção predominante do vento e/ou adotar medidas destinadas a reduzir a velocidade do vento em torno da instalação de
armazenamento (p. ex., árvores, barreiras naturais);

Não aplicável

O que foi referido no ponto 13.e)i. é aplicável a este ponto.

13. e) 3.

Minimizar a agitação de chorume.

Não aplicável

O que foi referido no ponto 13.e)i. é aplicável a este ponto.

13. f)

Tratar o estrume por uma das seguintes técnicas, de modo a minimizar as emissões de odores durante o seu espalhamento no solo (ou antes deste):

13. f) 1.

Digestão aeróbia (arejamento) do chorume;

Não aplicável

O estrume é retirado diretamente do interior dos pavilhões para os veículos que o transportarão para destino final
efetuado por empresas devidamente licenciadas, não existindo nunca deposição de estrume no solo.

13. f) 2.

Compostagem do estrume sólido;

Não aplicável

O que foi referido no ponto 13.f)i. é aplicável a este ponto.

13. f) 3.

Digestão anaeróbia.

Não aplicável

O que foi referido no ponto 13.f)i. é aplicável a este ponto.

13. g)

Utilizar uma das seguintes técnicas ou combinações de técnicas para o espalhamento do estrume no solo:

13. g) 1.

Espalhador em banda, injetor pouco profundo ou injetor profundo para o espalhamento do chorume no solo;

Não aplicável

O estrume é retirado diretamente do interior dos pavilhões para os veículos que o transportarão para destino final
efetuado por empresas devidamente licenciadas, não existindo nunca deposição de estrume no solo.

13. g) 2.

Incorporar o estrume o mais rapidamente possível.

Não aplicável

O que foi referido no ponto 13.g)i. é aplicável a este ponto.

1.10. Emissões provenientes do armazenamento do estrume sólido
MTD 14.

A fim de reduzir as emissões de amoníaco para o ar provenientes do armazenamento de estrume sólido, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas ou combinações das
técnicas que se seguem.

14. a)

Reduzir a proporção entre a área da superfície emissora e o volume da pilha de estrume sólido.

Não aplicável

O estrume é retirado diretamente do interior dos pavilhões para os veículos que o transportarão para destino final
efetuado por empresas devidamente licenciadas, não existindo locais de armazenamento temporário de estrume.

14. b)

Cobrir as pilhas de estrume sólido.

Não aplicável

O que foi referido no ponto 14.a) é aplicável a este ponto.

14. c)

Armazenar o estrume sólido seco num armazém.

Não aplicável

O que foi referido no ponto 14.a) é aplicável a este ponto.

MTD 15.

A fim de evitar ou, quando tal não for praticável, reduzir as emissões para o solo e para a água provenientes do armazenamento de estrume sólido, a MTD consiste em utilizar
uma combinação das técnicas que se seguem, dando-lhes prioridade segundo a ordem de enumeração.

15. a)

Armazenar o estrume sólido seco num armazém

Não aplicável

O estrume é retirado diretamente do interior dos pavilhões para os veículos que o transportarão para destino final
efetuado por empresas devidamente licenciadas, não existindo locais de armazenamento temporário de estrume.

15. b)

Utilizar um silo de betão para armazenar o estrume sólido

Não aplicável

O que foi referido no ponto 15.a) é aplicável a este ponto.

15. c)

Armazenar o estrume sólido em locais com pavimentos sólidos e impermeáveis que possuam sistema de drenagem e reservatório para as escorrências.

Não aplicável

O que foi referido no ponto 15.a) é aplicável a este ponto.

15. d)

Selecionar uma instalação de armazenamento com capacidade suficiente para armazenar o estrume sólido durante os períodos em que não seja possível espalhá-lo no solo.

Não aplicável

O que foi referido no ponto 15.a) é aplicável a este ponto.

15. e)

Armazenar no campo o estrume sólido em pilhas, colocadas longe de águas de superfície e de cursos de água subterrâneos que possam ser contaminados por escorrências do estrume.

Não aplicável

O que foi referido no ponto 15.a) é aplicável a este ponto.

1.11. Emissões provenientes do armazenamento de chorume
MTD 16.
16. a)

A fim de reduzir as emissões de amoníaco para o ar provenientes de instalações de armazenamento de chorume, a MTD consiste em utilizar uma combinação das técnicas que
se seguem.
Conceção e gestão adequada da instalação de armazenamento de chorume utilizando uma combinação das técnicas que se seguem:

16. a) 1.

Reduzir a proporção entre a área da superfície emissora e o volume de chorume na instalação de armazenamento;

Não aplicável

As águas residuais são encaminhadas para fossas estanques, onde ficam armazenadas até à sua recolha e
tratamento na ETARI do Centro de Abate da Marinha das Ondas.

16. a) 2.

Reduzir a velocidade do vento e as trocas de ar na superfície do chorume, operando a instalação de armazenamento de chorume abaixo da sua capacidade máxima;

Não aplicável

O que foi referido no ponto 16.a)i. é aplicável a este ponto.

16. a) 3.

Minimizar a agitação de chorume.

Não aplicável

O que foi referido no ponto 16.a)i. é aplicável a este ponto.

16. b)

Cobrir o tanque de chorume. Para este efeito, pode utilizar-se uma das seguintes técnicas:

16. b) 1.

Cobertura de proteção rígida;

Não aplicável

O que foi referido no ponto 16.a)i. é aplicável a este ponto.

16. b) 2.

Coberturas de proteção flexíveis;

Não aplicável

O que foi referido no ponto 16.a)i. é aplicável a este ponto.

16. b) 3.

Coberturas de proteção flutuantes, como, p. ex.:

16. b) 3. i.

péletes de plástico

Não aplicável

O que foi referido no ponto 16.a)i. é aplicável a este ponto.

16. b) 3. ii.

materiais finos a granel

Não aplicável

O que foi referido no ponto 16.a)i. é aplicável a este ponto.

16. b) 3. iii.

coberturas de proteção flexíveis e flutuantes

Não aplicável

O que foi referido no ponto 16.a)i. é aplicável a este ponto.

16. b) 3. iv.

placas de plástico geométricas

Não aplicável

O que foi referido no ponto 16.a)i. é aplicável a este ponto.

16. b) 3. v.

coberturas de proteção de ar insuflado

Não aplicável

O que foi referido no ponto 16.a)i. é aplicável a este ponto.

16. b) 3. vi.

crosta natural

Não aplicável

O que foi referido no ponto 16.a)i. é aplicável a este ponto.

16. b) 3. vii.

palha

Não aplicável

O que foi referido no ponto 16.a)i. é aplicável a este ponto.

Não aplicável

O que foi referido no ponto 16.a)i. é aplicável a este ponto.

Não aplicável

As águas residuais são encaminhadas para fossas estanques, onde ficam armazenadas até à sua recolha e
tratamento na ETARI do Centro de Abate da Marinha das Ondas.

16. c)
MTD 17.

Acidificação do chorume.
A fim de reduzir as emissões de amoníaco para o ar provenientes de instalações de armazenamento natural de chorume (lagoas), a MTD consiste em utilizar uma combinação
das técnicas que se seguem.

17. a)

Minimizar a agitação do chorume.

17. b)

Usar uma proteção flexível e/ou flutuante na lagoa de chorume, p. ex.:

17. b) i.

chapas de plástico flexíveis

Não aplicável

O que foi referido no ponto 17.a) é aplicável a este ponto.

17. b) ii.

materiais finos a granel

Não aplicável

O que foi referido no ponto 17.a) é aplicável a este ponto.

17. b) iii.

crosta natural

Não aplicável

O que foi referido no ponto 17.a) é aplicável a este ponto.

17. b) iv.

palha

Não aplicável

O que foi referido no ponto 17.a) é aplicável a este ponto.

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)
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1. CONCLUSÕESAGERAIS
SOBRE
MTD para o solo e para a água provenientes da recolha e da canalização de chorume e de instalações de armazenamento de chorume e/ou instalações de
fim de evitar
asAS
emissões
MTD 18.
armazenamento natural de chorume (lagoas), a MTD consiste em utilizar uma combinação das técnicas que se seguem.
18. a)

Utilizar instalações de armazenamento resistentes a fatores mecânicos, químicos e térmicos.

Não aplicável

As águas residuais são encaminhadas para fossas estanques, onde ficam armazenadas até à sua recolha e
tratamento na ETARI do Centro de Abate da Marinha das Ondas.

18. b)

Selecionar uma instalação de armazenamento com capacidade suficiente para armazenar o chorume durante os períodos em que não seja possível espalhá-lo no solo.

Não aplicável

O que foi referido no ponto 18.a) é aplicável a este ponto.

18. c)

Construir instalações e utilizar equipamentos para recolha e transferência de chorume resistentes a fugas (p. ex., poços, canais, drenos, centrais de bombagem).

Não aplicável

O que foi referido no ponto 18.a) é aplicável a este ponto.

18. d)

Armazenar o chorume em lagoas com revestimento (base e paredes) impermeável: p. ex., argila ou plástico (revestimento simples ou duplo).

Não aplicável

O que foi referido no ponto 18.a) é aplicável a este ponto.

18. e)

Instalar um sistema de deteção de fugas constituído, p. ex., por uma geomembrana, uma camada drenante e sistema de drenagem de tubos.

Não aplicável

O que foi referido no ponto 18.a) é aplicável a este ponto.

18. f)

Verificar a integridade estrutural das instalações de armazenamento pelo menos uma vez por ano.

Não aplicável

O que foi referido no ponto 18.a) é aplicável a este ponto.

1.12 Tratamento de estrume na exploração
MTD 19.
19. a)

Nos casos em que o tratamento do estrume tem lugar na exploração, a fim de reduzir as emissões de azoto, fósforo, odores e agentes patogénicos microbianos para o ar e para
a água e facilitar o armazenamento de estrume e/ou o seu espalhamento no solo, a MTD consiste em tratar o estrume mediante a aplicação de uma das técnicas ou
combinações das técnicas que se seguem.
Separação mecânica do chorume. Inclui, p. ex.:

19. a) i.

prensa separadora de parafuso

Não aplicável

O estrume é retirado diretamente do interior dos pavilhões para os veículos que o transportarão para destino final
efetuado por empresas devidamente licenciadas.

19. a) ii.

separador de decantação centrífuga

Não aplicável

O que foi referido no ponto 19.a)i. é aplicável a este ponto.

19. a) iii.

coagulação e floculação

Não aplicável

O que foi referido no ponto 19.a)i. é aplicável a este ponto.

19. a) iv.

separação por peneira

Não aplicável

O que foi referido no ponto 19.a)i. é aplicável a este ponto.

19. a) v.

filtro-prensa

Não aplicável

O que foi referido no ponto 19.a)i. é aplicável a este ponto.

19. b)

Digestão anaeróbia do estrume numa instalação a biogás.

Não aplicável

O que foi referido no ponto 19.a)i. é aplicável a este ponto.

19. c)

Utilização de um túnel externo para secar o estrume.

Não aplicável

O que foi referido no ponto 19.a)i. é aplicável a este ponto.

19. d)

Digestão aeróbia (arejamento) do chorume.

Não aplicável

O que foi referido no ponto 19.a)i. é aplicável a este ponto.

19. e)

Nitrificação e desnitrificação do chorume.

Não aplicável

O que foi referido no ponto 19.a)i. é aplicável a este ponto.

19. f)

Compostagem de estrume sólido.

Não aplicável

O que foi referido no ponto 19.a)i. é aplicável a este ponto.

1.13 Espalhamento do estrume no solo
MTD 20.
20. a)

A fim de evitar ou, quando tal não for possível, reduzir as emissões de azoto, fósforo e agentes patogénicos microbianos para o solo e para a água em resultado do
espalhamento do estrume no solo, a MTD consiste em utilizar todas as técnicas que se seguem.
Avaliar os terrenos que vão receber o estrume, para identificar os riscos de escorrência, tendo em conta:

20. a) i.

o tipo de solo, as condições e o declive do terreno

Não aplicável

O estrume é retirado diretamente do interior dos pavilhões para os veículos que o transportarão para destino final
efetuado por empresas devidamente licenciadas, não existindo nunca deposição de estrume no solo.

20. a) ii.

as condições climáticas

Não aplicável

O que foi referido no ponto 20.a)i. é aplicável a este ponto.

20. a) iii.

a drenagem e a irrigação do terreno

Não aplicável

O que foi referido no ponto 20.a)i. é aplicável a este ponto.

20. a) iv.

a rotação das culturas

Não aplicável

O que foi referido no ponto 20.a)i. é aplicável a este ponto.

20. a) v.

os recursos hídricos e as zonas de águas protegidas

Não aplicável

O que foi referido no ponto 20.a)i. é aplicável a este ponto.

20. b)

Manter distância suficiente entre os terrenos onde se espalha o estrume (mantendo uma faixa de terreno não tratado) e:

20. b) 1.

zonas onde há risco de escorrência para a água, como cursos de água, nascentes, furos, etc.

Não aplicável

O que foi referido no ponto 20.a)i. é aplicável a este ponto.

20. b) 2.

propriedades vizinhas (incluindo sebes).

Não aplicável

O que foi referido no ponto 20.a)i. é aplicável a este ponto.

20. c)

Evitar o espalhamento do estrume quando o risco de escorrência é significativo. Em especial, o estrume não é aplicado quando:

20. c) 1.

o campo está inundado, gelado ou coberto de neve

Não aplicável

O que foi referido no ponto 20.a)i. é aplicável a este ponto.

20. c) 2.

as condições do solo (p. ex., saturação de água ou compactação) conjugadas com o declive do terreno e/ou as condições de drenagem sejam de tal natureza que o risco de escorrência
ou drenagem seja alto

Não aplicável

O que foi referido no ponto 20.a)i. é aplicável a este ponto.

20. c) 3.

as escorrências podem ser previstas em função das previsões de chuva.

Não aplicável

O que foi referido no ponto 20.a)i. é aplicável a este ponto.

20. d)

Adaptar a taxa de espalhamento do estrume tendo em conta o teor de azoto e de fósforo do estrume, além das características do solo (p. ex., teor de nutrientes), as necessidades das
culturas sazonais e as condições meteorológicas ou as condições do campo que possam favorecer escorrências.

Não aplicável

O que foi referido no ponto 20.a)i. é aplicável a este ponto.

20. e)

Espalhar o estrume em consonância com as carências de nutrientes das culturas.

Não aplicável

O que foi referido no ponto 20.a)i. é aplicável a este ponto.

20. f)

Verificar regularmente os campos onde foram efetuados os espalhamentos de modo a identificar quaisquer sinais de escorrências e responder adequadamente quando necessário.

Não aplicável

O que foi referido no ponto 20.a)i. é aplicável a este ponto.

20. g)

Assegurar acesso adequado à instalação de armazenamento de estrume e verificar que não há derrames durante o carregamento.

Não aplicável

O que foi referido no ponto 20.a)i. é aplicável a este ponto.

20. h)

Verificar se o equipamento de espalhamento de estrume está em boas condições de funcionamento e ajustado para uma taxa de aplicação adequada.

Não aplicável

O que foi referido no ponto 20.a)i. é aplicável a este ponto.

A fim de reduzir as emissões de amoníaco para o ar provenientes do espalhamento de chorume no solo, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas ou combinações das
técnicas que se seguem.

Não aplicável

MTD 21.
21. a)

Diluição do chorume, seguida de técnicas como, p. ex., sistemas de irrigação a baixa pressão.

21. b)

Espalhador em banda, mediante a aplicação de uma das seguintes técnicas:

Não aplicável

O estrume é retirado diretamente do interior dos pavilhões para os veículos que o transportarão para destino final
efetuado por empresas devidamente licenciadas, não existindo nunca deposição de estrume no solo.

21. b) 1.

Mangueira

Não aplicável

O que foi referido no ponto 21.a) é aplicável a este ponto.

21. b) 2.

Coluna.

Não aplicável

O que foi referido no ponto 21.a) é aplicável a este ponto.

21. c)

Injetor pouco profundo (regos abertos).

Não aplicável

O que foi referido no ponto 21.a) é aplicável a este ponto.

21. d)

Injetor profundo (regos fechados).

Não aplicável

O que foi referido no ponto 21.a) é aplicável a este ponto.

21. e)

Acidificação do chorume.

Não aplicável

O que foi referido no ponto 21.a) é aplicável a este ponto.

Não aplicável

O estrume é retirado diretamente do interior dos pavilhões para os veículos que o transportarão para destino final
efetuado por empresas devidamente licenciadas, não existindo nunca deposição de estrume no solo.

A avaliar

O amoníaco resultante da atividade das aves provém da conversão do amónio devido à existência de um pH e
humidade elevados e, após a sua volatilização, difunde-se do estrume para atmosfera quer dos pavilhões, quer do
exterior, podendo causar problemas de saúde nas aves e poluição atmosférica. Pelo que este ponto deverá ser
avaliado.

MTD 22.

A fim de reduzir as emissões de amoníaco para o ar provenientes do espalhamento do estrume no solo, a MTD consiste em incorporar o estrume no solo o mais rapidamente
possível. (Intervalo de tempo associado às MTD no BREF)

1.14 Emissões de todo o processo de produção

MTD 23.

A fim de reduzir as emissões de amoníaco provenientes do processo de produção para a criação de suínos (incluindo porcas) ou de aves de capoeira, a MTD consiste em
estimar ou calcular uma redução de emissões de amoníaco do processo de produção utilizando as MTD aplicadas na exploração.

1.15 Monitorização das emissões e parâmetros do processo
MTD 24.

A MTD consiste em monitorizar o azoto total e o fósforo total excretado no estrume utilizando uma das seguintes técnicas, com, pelo menos, a frequência indicada.

24. a)

Cálculo, recorrendo a um balanço de massas de azoto e de fósforo, baseado na ingestão de alimentos, no teor de proteína bruta da dieta, no fósforo total e no rendimento do animal.

Não aplicável

O estrume é retirado diretamente do interior dos pavilhões para os veículos que o transportarão para destino final
efetuado por empresas devidamente licenciadas, não existindo nunca deposição de estrume no solo.

24. b)

Estimativa do teor de azoto total e de fósforo total do estrume, recorrendo à análise do estrume

Não aplicável

O que foi referido no ponto 24.a) é aplicável a este ponto.

MTD 25.

A MTD consiste em monitorizar o azoto total e o fósforo total excretado no estrume utilizando uma das seguintes técnicas, com, pelo menos, a frequência indicada.

25. a)

Estimativa, recorrendo a um balanço de massas baseado nas excreções e no azoto total (ou azoto amoniacal total) presente em cada fase de gestão do estrume.

Não aplicável

O estrume é retirado diretamente do interior dos pavilhões para os veículos que o transportarão para destino final
efetuado por empresas devidamente licenciadas, não existindo nunca deposição de estrume no solo.

25. b)

Cálculo, recorrendo à medição da concentração de amoníaco e da taxa de ventilação, utilizando métodos de normas ISO, normas nacionais ou internacionais ou outros métodos que
garantam dados de qualidade científica equivalente.

Não aplicável

O que foi referido no ponto 25.a) é aplicável a este ponto.

25. c)

Estimativa, recorrendo à utilização de fatores de emissão.

Não aplicável

O que foi referido no ponto 25.a) é aplicável a este ponto.
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A avaliar

A instalação avícola irá possuir um sistema de ventilação artificial que permitirá, através de um controlo das
condições de humidade e de temperatura, minimizar a formação e a dispersão de odores. Outro método que
limitará a emissão de odores e a sua dispersão para os aglomerados populacionais mais próximos, é a retirada do
estrume no final de cada ciclo produtivo diretamente no interior dos pavilhões, do chão para os veículos que o
transportarão para destino final autorizado, realizado por empresas devidamente licenciadas, sem que nunca exista
armazenamento temporário do mesmo nas instalações. No entanto, um plano de gestão de odores deve ser
avaliado.

1. CONCLUSÕES GERAIS SOBRE AS MTD
MTD 26.

A MTD consiste em monitorizar periodicamente as emissões de odores para o ar.

MTD 27.

A MTD consiste em monitorizar as emissões de poeiras de cada alojamento para animais utilizando uma das seguintes técnicas com, pelo menos, a frequência indicada.

27. a)

Cálculo, recorrendo à medição da concentração de poeiras e da taxa de ventilação utilizando métodos de normas EN ou outros (normas ISO, normas nacionais ou internacionais) que
garantam dados de qualidade científica equivalente.

Não

Não se encontra implementado nenhum sistema de cálculo de emissões de poeiras.

27. b)

Estimativa, recorrendo à utilização de fatores de emissão.

Não

Não se encontra implementado nenhum sistema de cálculo de emissões de poeiras.

MTD 28.

Verificação do desempenho do sistema de limpeza de ar recorrendo à medição do amoníaco, de odores e/ou de poeiras em condições práticas da exploração e seguindo um protocolo de
medição e os métodos das normas EN ou outros métodos (normas ISO, normas nacionais ou internacionais) que garantam dados de qualidade científica equivalente.

Não aplicável

Será implantado na instalação avícola um sistema de ventilação, composto por janelas e ventiladores, que fará a
circulação e a renovação do ar no interior dos pavilhões, e não um sistema de tratamento do ar propriamente dito.

28. b)

Controlar a eficácia do sistema de limpeza de ar (p. ex., através do registo contínuo dos parâmetros de funcionamento ou através da utilização de sistemas de alarme).

Não aplicável

O que foi referido no ponto 28.a) é aplicável a este ponto.

A MTD consiste em monitorizar os seguintes parâmetros do processo pelo menos uma vez por ano.

29. a)

Consumo de água.

Sim

29. b)

Consumo de energia elétrica.

Sim

29. c)

Consumo de combustível.

Sim

Os registos e a avaliação dos consumos de água são feitos mensalmente e no final de cada ciclo produtivo.
Os registos e a avaliação dos consumos de energia elétrica são feitos mensalmente e no final de cada ciclo
produtivo.
Os registos e a avaliação dos consumos de combustível são feitos mensalmente e no final de cada ciclo produtivo.

29. d)

Número de entradas e saídas de animais, incluindo nascimentos e mortes, sempre que pertinente.

Sim

Todos os registos são feitos num programa específico, sendo avaliados no final de cada ciclo produtivo.

29. e)

Consumo de alimentos.

Sim

Todos os registos são feitos num programa específico, sendo avaliados no final de cada ciclo produtivo.

29. f)

Produção de estrume.

Sim

A produção de estrume é avaliada no final de cada ciclo produtivo, pela quantidade encaminhada para destino final.

2. CONCLUSÕES MTD PARA A CRIAÇÃO INTENSIVA DE SUÍNOS
2.1 Emissões de amoníaco provenientes de alojamentos de suínos
MTD 30.
30. a)

A fim de reduzir as emissões de amoníaco para o ar provenientes dos alojamentos de suínos, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas ou combinações das técnicas que se
seguem. (Consultar VEA às MTD no BREF)
Uma das seguintes técnicas, que aplicam um dos seguintes princípios ou uma combinação deles:

30. a) i)

reduzir a superfície emissora de amoníaco

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

30. a) ii)

aumentar a frequência de remoção de chorume (estrume) para um local de armazenamento externo

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

30. a) iii)

separar a urina das fezes

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

30. a) iv)

manter limpas e secas as camas para animais

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

30. a) 0.

Uma fossa profunda (no caso de os pavimentos serem total ou parcialmente ripados) apenas quando combinada com uma medida de mitigação adicional: p. ex.:

30. a) 0. i.

combinação de técnicas de gestão nutricional

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

30. a) 0. ii.

sistema de limpeza de ar

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

30. a) 0. iii.

redução do pH do chorume,

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

30. a) 0. iv.

arrefecimento do chorume.

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

30. a) 1.

Sistema de vácuo para remoção frequente do chorume (no caso dos pavimentos total ou parcialmente ripados).

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

30. a) 2.

Paredes inclinadas no canal de estrume (no caso dos pavimentos total ou parcialmente ripados).

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

30. a) 3.

Raspador para remoção frequente do chorume (no caso dos pavimentos total ou parcialmente ripados).

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

30. a) 4.

Remoção regular do chorume por lavagem (no caso dos pavimentos total ou parcialmente ripados).

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

30. a) 5.

Fossa de estrume com dimensões reduzidas (no caso de pavimento parcialmente ripado).

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

30. a) 6.

Sistema de cama completa (no caso de pavimentos de betão maciço).

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

30. a) 7.

Casotas/cabanas (no caso de pavimentos parcialmente ripados).

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

30. a) 8.

Sistema de fluxo de palha (no caso de pavimentos de betão maciço).

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

30. a) 9.

Pavimento convexo com canais separados para água e estrume (no caso de celas parcialmente ripadas).

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

30 a) 10.

Celas com palha com produção combinada de estrume (chorume e estrume sólido).

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

30. a) 11.

Compartimentos de alimentação//descanso em pavimento sólido (no caso de celas com pavimentos revestidos de material de cama).

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

30. a) 12.

Bacia de recolha de estrume (no caso de pavimentos total ou parcialmente ripados).

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

30. a) 13.

Recolha de estrume em água.

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

30. a) 14.

Tapete transportador de estrume em forma de «V» (no caso de pavimentos parcialmente ripados).

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

30. a) 15.

Combinação dos canais de água e de estrume (no caso de pavimento totalmente ripado).

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

30. a) 16.

Beco exterior coberto com material de cama (no caso de pavimentos de betão maciço).

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

30. b)

Arrefecimento do chorume.

30. c)

Utilização de um sistema de limpeza de ar: p. ex.:

30. c) 1.

Depurador a ácido por via húmida;

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

30. c) 2.

Sistema de limpeza de ar de duas ou três fases;

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

30. c) 3.

Depurador biológico (ou filtro biológico de gotejamento).

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

30. d)

Acidificação do chorume.

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

30. e)

Utilizar boias no canal do estrume.

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

3. Conclusões MTD para criação intensiva de aves e capoeira
3.1 Emissões de amoníaco provenientes de alojamento de aves de capoeira
3.1.1 Emissões de amoníaco provenientes de alojamentos para galinhas poedeiras, frangos de carne reprodutores ou frangas
MTD 31.
31. a)

A fim de reduzir as emissões de amoníaco para o ar provenientes dos alojamentos para galinhas poedeiras, frangos de carne reprodutores ou frangas, a MTD consiste em
utilizar uma das técnicas ou combinações das técnicas que se seguem. (VEA à MTD no BREF)

0,02 - 0,13

Remoção de estrume por tapete transportador (gaiolas melhoradas ou não), pelo menos:

31. a) i.

uma vez por semana, com secagem por ar, ou

Não aplicável

A instalação avícola da Quinta do Picheleiro será produtora de galinhas reprodutoras, sem sistema em gaiolas.

31. a) ii.

duas vezes por semana, sem secagem por ar

Não aplicável

A instalação avícola da Quinta do Picheleiro será produtora de galinhas reprodutoras, sem sistema em gaiolas.

31. b)

Em caso de sistemas sem gaiolas:

31. b) 0.

Sistema de ventilação forçada e remoção pouco frequente de estrume (no caso de camas espessas com fossa para estrume), apenas quando combinado com uma medida de mitigação
adicional: p. ex.:

31. b) 0. i.

elevado teor de matéria seca do estrume

Não aplicável

A instalação é nova e não possui sistema de limpeza de ar.

31. b) 0. ii

sistema de limpeza de ar

Não aplicável

A instalação é nova e não possui sistema de limpeza de ar.

31. b) 1.

Tapete transportador de estrume ou raspador (no caso de camas espessas com fossa para estrume).

Não aplicável

A instalação não possui tapetes transportadores de estrume ou raspadores.

31. b) 2.

Secagem do estrume por ar forçado fornecido por tubos (no caso de camas espessas com fossa para estrume).

Não aplicável

A instalação não possui tapetes transportadores de estrume ou raspadores.

31. b) 3.

Secagem do estrume por ar forçado proveniente do solo perfurado (no caso de camas espessas com fossa para estrume).

Não aplicável

A instalação não possui tapetes transportadores de estrume ou raspadores.

31. b) 4.

Tapetes transportadores de estrume (no caso de aviários).

Não aplicável

A instalação não possui tapetes transportadores de estrume ou raspadores.

31. b) 5.

Secagem do material de cama por ar forçado proveniente do interior do recinto (no caso de pavimentos sólidos com camas espessas).

31. c)

Sim

O sistema de ventilação existente no interior dos pavilhões avícolas permite manter as camas das aves secas.

Utilização de um sistema de limpeza de ar: p. ex.:

31. c) 1.

Depurador a ácido por via húmida;

Não aplicável

Será implantado na instalação avícola um sistema de ventilação, composto por janelas e ventiladores, que fará a
circulação e a renovação do ar no interior dos pavilhões, e não um sistema de tratamento do ar propriamente dito.

31. c) 2.

Sistema de limpeza de ar de duas ou três fases;

Não aplicável

O que foi referido no ponto 31.c)1. é aplicável a este ponto.

31. c) 3.

Depurador biológico (ou filtro biológico de gotejamento).

Não aplicável

O que foi referido no ponto 31.c)1. é aplicável a este ponto.

Condições

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

2022

A MTD consiste em monitorizar as emissões de amoníaco, poeiras e/ou odores de cada alojamento para animais que possua sistema de limpeza de ar, utilizando uma das
seguintes técnicas, com, pelo menos, a frequência indicada.

28. a)

MTD 29.

VEA/VCA
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1. CONCLUSÕES
GERAIS SOBRE
AS MTD
3.1
Emissões de amoníaco
provenientes
de alojamento de aves de capoeira
3.1.2. Emissões de amoníaco provenientes de alojamentos para frangos de carne
MTD 32.

A fim de reduzir as emissões de amoníaco para o ar provenientes dos alojamentos de frangos de carne, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas ou combinações de
técnicas que se seguem. (VEA à MTD no BREF)

32. a)

Ventilação por ar forçado e sistema de abeberamento sem derrames (no caso de pavimentos sólidos com camas espessas).

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

32. b)

Sistema de secagem do material de cama por ar forçado proveniente do interior do recinto (no caso de pavimentos sólidos com camas espessas).

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

32. c)

Ventilação natural e sistema de abeberamento sem derrames (no caso de pavimentos sólidos com camas espessas).

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

32. d)

Colocação do material de cama em tapetes transportadores de estrume e secagem por ar forçado (no caso de pavimentos com pisos por níveis).

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

32. e)

Pavimento coberto com material de cama aquecido e arrefecido (no caso de sistemas de cobertura combinada).

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

32. f)

Utilização de um sistema de limpeza de ar: p. ex.:

32. f) 1.

Depurador a ácido por via húmida;

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

32. f) 2.

Sistema de limpeza de ar de duas ou três fases;

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

32. f) 3.

Depurador biológico (ou filtro biológico de gotejamento).

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

3.1.3. Emissões de amoníaco provenientes de alojamentos para patos
MTD 33.
33. a)

A fim de reduzir as emissões de amoníaco para o ar provenientes dos alojamentos para patos, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas ou combinações de técnicas que se
seguem.
Uma das seguintes técnicas, com um sistema de ventilação natural ou forçada:

33. a) 1.

Reposição frequente do material de cama (no caso de pavimentos sólidos com camas espessas ou camas espessas combinadas com pavimentos ripados).

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

33. a) 2.

Remoção frequente de estrume (no caso dos pavimentos totalmente ripados).

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

33. b)

Utilizar sistema de limpeza de ar, p. ex.:

33. b) 1.

Depurador a ácido por via húmida;

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

33. b) 2.

Sistema de limpeza de ar de duas ou três fases;

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

33. b) 3.

Depurador biológico (ou filtro biológico de gotejamento).

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

3.1.4. Emissões de amoníaco provenientes de alojamentos para perus
MTD 34.

A fim de reduzir as emissões de amoníaco para o ar provenientes dos alojamentos para perus, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas ou combinações de técnicas que se
seguem.

34. a)

Ventilação natural ou por ar forçado com um sistema de abeberamento sem derrames (no caso de pavimentos sólidos com camas espessas).

34. b)

Utilização de sistema de limpeza de ar: p. ex.:

34. b) 1.

Depurador a ácido por via húmida;

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

34. b) 2.

Sistema de limpeza de ar de duas ou três fases;

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

32. b) 3.

Depurador biológico (ou filtro biológico de gotejamento)

Não aplicável

A instalação é de galinhas reprodutoras.

VEA/VCA

Condições

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

