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Licença Ambiental n.a 0L/2010/DRAmb

Nos termos-da legislação relativa ao Regime de Emissões Úrdustriais (REI), é concedida a Licença

Ambiental ao operador:

AIE - Atlantic Islands Electricity, S.A.

com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) n.e 511109563, para a instalação:

Central Térmica do Caniçal

sita em Zona Franca Industrial do Caniçal, Plataforma L2 A freguesia do Caniçal concelho de

Machico, para a atividade de produção de eletricidade, incluída na categoria 1.1 do Anexo 1 do

decreto-lei n." 17312008, de 26 de Agosto, classificada com a CAE n.o 35112 (Produção de

Eletricidade), de acordo com as condições fixadas no presente documento.

A presente licença é válida até 10 de janeiro de 2025.

Funchaf 10 de janeiro de 2020

PELO DIRETOR REGIONAL DO ORDEN E AMBIENTE

Teresa Brazão*

DIREçAo REGT0NAL Do 0RDENAi,TE

DO TENRITÓRiO E Ai.;IBIEIiTE

*Nos termos do n.a 2 do Despacho na. 4812018, de 29 de janeiro, publicado no JORAM, n.a 21.,II Serie, de
6 de fevereiro



Licença Ambiental n.e 0U2010 lDRAmb

Índice

l. TNTRODUçÃO GERAL ..5

.61. 1. Identificação do operador i instalação .................

1..2. Localização da instalação..

1.3. Atividades da instalação e processo produtivo..

1.3.1. Atividades.......

1.4. Articulação com outros regimes jurídicos

1.6. Regime de Funcionamento

2. CONDrÇÕES OpERACIONAIS DE EXPLORAçÃO

2.1. Gestão de Recursos e Utilidades

2.1.1. Matérias Primas

2.1.2. Consumo de subsidiários .................

2.1,.3. Aguas de abastecimento

2.1.4. Bnergia...................

2.1.5. Vapor e Condensados

.....9

... 10

10

10

11

11

11

15

15

16

17

18

19

.1.9

.20

.22

.23

23

25

2.2.1. Emissões para o ar............

2.2.1,.1,. Pontos de Emissão

2.2.1.2. Emissões difusas......

2.2.1,.3. Monitorização das emissões atmosféricas ...

2.2.2. Emissões de Águas Residuais

2.2.2.1,. Pontos de Emissão

2.2.2.2. Monitorização

2.2.3. Ruído

2.3. Emissões de Resíduos.........

2.3. 1. Armazenamento temporário................

2.3.2. Transporte........

2.3.3. Controlo.

3. MTD's Utilizadas e Medidas a Implementar

4. ACIDENTES E EMERGÊNCIAS....

s. GESTÃO DE TNFORMAÇÃOÂ{EGISTO' DOCUMENTAçÃO E FORMAçÃO

6. RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO

6.1. Relatório de Base....................

6.2. Relatório Ambiental Anual (RAA)

.....12

.....12

.....1.4

.....15

....7

,..,7

...,7

7

8

8

.8

8

8

[Proc.1l15/2018 Página 2 de 40



Licença Ambiental n.e 07/2070lDRA^b Y

6.3. PRTR - Registo Europeu de Emissões e Transferências de PoIuentes.....................................25

7. ENCERRAMENTO E DESMANTELAMENTO / DESATTVAÇÃO DEFINrTrVA........... ...................25

1. Descrição Geral do processo produtivo 27

1. Informação complementar relativa ao envio dos resultados do autocontrolo das emissões industriais para a

atmosfera resultante de medição em contínuo .. JJ

2. Especificações sobre o conteúdo do relatório de autocontroÌo .34

Anexos

Anexo I - Exploração da atividade industrial / Descrição do processo produtivo....

Anexo II - Informação a incluir nos relatórios referentes à caracterização das emissões atmosféricas

Anexo III- Título de Emissão de Gases de Efeito de Estufa (TEGEE)

Anexo IV - Normas de descarga nos coletores daZFl

Índice de quadros

Quadro 1 - Dados de identificação do operador / instalação

Quadro 2 - Car atensticas e localização geográfica .................

Quadro 3- Atividades PCIP desenvolvidas na instalação........

Quadro 4- Regimes jurídicos aplicáveis à atividade desenvolvida pela instalação

Quadro 5 - Produção e consumos de energia médio triénio 201512018 ..........1

Quadro 6 - Consumo médio de combustíveis triénio 201512017..

Quadro 7 - Caracterização das fontes de emissão pontual
Quadro 8- VLE e frequência de monitorização FF1 e FF2 ............

Quadro 9 - Situações de (potencial) emergência

Quadro 10 - Informação a contemplar no relatório a declarar situações de (potencial) emergência21

Quadro 11 - Procedimentos a adotar pelo operador.............

Quadro 12 - úrformação a incluir no relatório referente às queixas

Quadro 13 - Finalidade dos equipamentos utilizados no tratamento de combustíveI................

Quadro 14 - Valores máximos admissíveis ...................

Quadro 15 - MTD implementadas na instalação..........

27

JJ

35

3/

10

12

1.3

20

6

7

7

7

0

22

22

29

37

38

lProc. 
.lll5/20'18

Página 3 de 40



Licença Ambiental n.a 01. 12010 lDRAmb

Abreviaturas

APA

ARM

BREF

CAE

CTC

DROTA

EC

E-PRTR

FF

IPAC

LA

MTD

MIC

MIRR

NIPC

PCIP

PDA

RAA

REI

RCR

SDM

SILiAmb

SIRAPA

SIRER

SRAAC

VEA

VLE

ZFI

Agência Portuguesa do Ambiente I.P.

Águas e Resíduos da Madeira

Best Aasilable Techniques (BAT) Reference

Código das Atividades Económicas

Central Térmica do caniçal

Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente

Entidade Coordenadora do Licenciamento

Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes

Fonte Fixa

Instituto Português de Acreditação

Licença Ambiental

Melhores Técnicas Disponíveis

Médias Instalações de Combustão

Mapa Integrado de Registo de Resíduos

Número de Identificação de Pessoa Coletiva

Prevenção e Controlo Integrados da Poluição

Plano de Desempenho Ambiental

Relatório Ambiental Anual

Regime de Emissões Industriais

Regulamento Geral do Ruído

Sociedade de Desenvolvimento da Madeira

Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente

Sistema Integrado de Registo da APA

Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos

Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas

Valores de Emissão Associados às Melhores Técnicas Disponíveis

Valor Limite de Emissão

Zona Franca Industrial

[Proc. I 115/2018 Página 4 de 40



Licença Ambiental n.e 0U2070lDRAmb Y

1. INTRODUçAO GERAL

A presente Licença Ambiental (LA) é emitida ao abrigo do decreto-lei n.a 1271201.3, de 30 de agosto

(estabelece o regime de emissões industriais aplicável à prevenção e ao controlo integrados da

poluição, bem como as regras destinadas a evitar e ou reduzir as emissões para o ar, a água e o solo

e a produção de resíduos, transpondo a diretiva n.a 2010175,/UE, do Parlamento Europeu e do

Conselho, de 24 de novembro de 2010, relativa às emissões industriais (prevenção e controlo

integrados da poluição) e declaração de retificação n.a 45-A12013, de 29 de outubro.

Trata-se da renovação da Licença Ambiental n.a 01/2010/DRAmb, de 11 de janeiro de 20'10, sendo

emitida para a instalação no seu todo.

As atividades sujeitas ao Regime de Emissões Industriais (REI) realizadas na instalação devem ser

exploradas e mantidas de acordo com o projeto aprovado e com as condições estabelecidas nesta

LA.

Sempre que se verifique a ocorrência de acidentes com origem na atividade da instalação e/ou o
incumprimento das condições desta licença, o operador deve afuar de acordo com o descrito no

ponto 4.

A LA será ajustada aos limites e condições sobre prevenção e controlo integrados da poluição
sempre que a Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente (DROTA) entenda ser

necessário. Recomenda-se que o operador consulte regularmente a página DROTA

www.madeira.gov.pt/drota ou da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), www.apambiente.pt

para acompanhamento dos vários aspetos relacionados com este assunto.

Os procedimentos, parâmetros, valores limite de emissão e as frequências de monitorização, âmbito
dos relatórios e registos previstos nesta licença podem ser alterados pela DROTA ou aceites por esta

entidade no seguimento de proposta do operador, após avaliação dos resultados apresentados, por
meio de aditamento à presente LA.

O operador deverá garantir o cumprimento dos valores limite de emissão (VLE) fixados na presente

LA, cujo grau de exigência mínimo permitido consta das disposições legais e regulamentares

ambientais em vigor. Caso venham a ser estabelecidos, através de legislação nacional ou europeia,

VLE mais restritivos do que os agora definidos, deverá ser garantida a adaptação a estes novos VLE,

dentro dos prazos legalmente previstos, sobrepondo-se esses VLE aos atualmente definidos. Os

relatórios periódicos, a elaborar pelo operador (Ponto 6), nomeadamente o Relatório Ambiental
Anual (RAA), constifuem mecanismos de acompanhamento da presente LA. Nenhuma alteração

relacionada com a atividade ou com parte dela pode ser realizada ou iniciada sem a prévia
notificação à Entidade Coordenadora (EC) e análise por parte da DROTA.

A atividade principal da Central Térmica da Vitória é a produção de energia elétrica de origem
térmica (CAE: 351,12), a partir de combustíveis petrolíferos. A atividade PCIP desenvolvida na

instalação, de acordo com o €u:Ìexo I do decreto-lei n.a 12712013, de 30 de agosto: 1. úrdústrias do

sector da energia: 1.1 Queima de combustíveis em instalações com uma potência térmica nominal
total igual ou superior a 50 MW.
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A Instalação é constituída por quatro grupos electroprodutores movidos a fuel-óleo, (a gasóleo nos

arranques e paragens e uma caldeira movida a ProPano.

A Central Térmica do Caniçal (CTC), que tem uma área de implantação de cerca de 6300 m2, é

composta principalmente pelos seguintes edifícios/equipamentos:

- Um edifício principal, com uma área de implantação de cerca de 3400 m2, que alberga os seis grupos

electroproclulules, e airrda sala de comando, balneários, sanitários e armazém;

- Um edifício de oficinas e escritórios, com uma área de implantação de cerca de 380 m2, que alberga

oficinas de apoio à manutenção, armazém, balneários, sanitários, cantina i refeitório e escritórios;

- Aerorefrigeradores para refrigeração dos motores;

- Um tanque de armazenamento de fuelóleo, aquecido, com uma capacidade unitária de 1000 m3;

- Um tanque de fuelóleo tratado, aquecido, com uma capacidade unitária de 200 m3;

- Um tanque de gasóleo de 30 m3;

- Dois tanques de óleo novo, corrÌ utlìa capacidade unitária de 30 m3;

- Um tanque de residuos de fuelóleo, com umâ capâcidade de 30 m3;

- Um tanque de resíduos de óleo, com uma capacidade de 10 m3.

A área coberta dos edifícios é de cerca de 3800 m2, sendo a restante destinada aos acessos, parque de

estacionamento, tanques de combustíveis, óleos, resíduos e água e equipamentos exteriores

(aerorefrigeradores, tratamento de águas residuais, etc.).

A presente LA reúne as obrigações que o operador detém em matéria de ambiente e será integrada

na licença da atividade a emitir pela EC e não substitui outras licenças'

L.L. IpnrurrrrcAçÃoDoopERADoR/INSTALAçÃo

Quadro 1 - Dados de identificação do operador / instalação

Operador AIE - Atlantic Islands Electricity, S.A.

Instalação Central Térmica do Caniçal

NIPC s11 009 563

Morada
ZonaFranca Industrial do Caniçal, Plataforma 12 A freguesia do Caniçal

concelho de Machico
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't.2. LoclrzlçÃo DA TNSTALAçÃo

Quadro 2 - Caraterísticas e localização geográfica

L.3. AnvnapEs DA rNsrALAçÃo B pnocnsso pRoDUTrvo

1.3.1. Atividades

Quadro 3- Atividades PCIP desenvolvidas na instalação

1,.4. AnucurlçÃo coM ourRos REGTMES IURÍDrcos

Quadro tl- Regimes jurídicos aplicáveis à atividade desenvolvida pela instalação

Coordenadas da instalação M e P (M = Meridiana e P = Perpendicular à
Meridiana),lidas na Carta Militar de Portugal 1:25 00O Série P821- Folha
6, Datum Vertical: Marégrafo do Porto do Funchal

M:337843 E (m)
P:362393 N (m)

Tipo de localização da instalação Zona Mista

Areas

Área total (m2) 6300

Área coberta (m2) 3780

Área impermeabilizada (mz) 6055

Atividade
Económica

CAE
(Rev.3) Designação CAE Categoria PCIP

Capacidade
Instalada

Principal 35772

Produção de

eletricidade de
origem térmica

1.1 do anexo I
66 (MWe)
167,31(MWth)

Regime iurídico Identificação do documento Observações

Decreto-lei n.e 72712013, de 30

de agosto e declaração de

retificação n.e 45-A1201.3, de29
de outubro, referente ao Regime
de Emissões Industriais

Licença Ambiental n.q 0U2010, de

L1-01-2010, e todos os seus

aditamentos são anulados e

substituída pela presente LA

Decreto-lei n.a 72712008, de 21 de
julho, relativo ao Registo
Europeu das Emissões e

Transferências de Poluentes,
alterado pelo Decreto-Lei n.q

61201.1., de 10 de janeiro

Registo de Emissões e

Transferências de Poluentes
(PRrR)

Abrangência pela categoria
PRTR:1c
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Em matéria de legislação ambiental, a instalação pode ainda apresentar enquadramento no âmbito

de outros diplomas, mesmo que tal não seja referenciado ao longo da LA.

L.5. VRtIpRos

Esta Licença Ambiental é válida por um período de 5 anos, exceto se ocorrer, durante o seu Prazo

de vigência, alguma situação prevista nos artigos 19.o e 22a do decreto-lei n.a 12712013, de 30 de

agosto (REI) na sua atual redação, que motive a sua alteração ou caducidade. O pedido de alteração

ou renovação terá de incluir todas as alterações de exploração que não constem da atual LA,

seguindo os procedimentos e dentro dos prazos legais em vigor à data.

1..6. RECInag DE FUNCIONAMENTO

A CTV funciona em regìme laboral contínuo (24horasldia), e dada a sua natureza,não são efetuadas

paragens totais durante o ano, procedendo-se, no entanto, a paragens parciais de máquinas, de

forma programada, pafa efeitos de manutenção preventiva e/ou curativa. Por forma a manter o

regime de funcionamento da CTC, estão afetos à instalação 22 funcionários, em regime de rotação

por fumos, e compensação dos períodos horários e de férias. Nesse enquadramento, durante o

horário cie expediente diumo estão cerca de 10 funcionários presentes na instalação, e em regime

notumo, fins-de-semana c fcriados, estão apenas cerca de 12 funcionários.

2. CONDIçÕES OPERACIONAIS DE EXPLORAçÃO

2:t. GEsrÃo DE REcuRSos E UrntnRnns

zJt.L. Matérias Primas

Devem ser mantidos registos das quantidades de matérias-primas utilizadas na instalação. Um

relatório síntese contendo as respetivas quantidades mensais consumidas e de produto produzido

deve ser incluído no Relatório Ambiental Anual (RAA).

Qualquer alteração dccon'cntc dc modificação das matérias-primas utrlizadas, que possa apresentar

eventual repercussão ao nível do tipo de poluentes a emitir para o ar ou para a água, terá que ser

reportada à Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas (SRAAC)i

Direção Regional do Ordenamento do território e Ambiente (DROTA).

lProc. 
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Dado que algumas das matérias-primas utilizadas na instalação estão classificadas como perigosas

para a saúde humana ou para o ambiente; deverá o operador tomar medidas para garantir o disposto

nas Fichas de Dados de Segurança bem como os requisitos definidos pela referida legislação.

A instalação utiliza como matérias-primas, paÍa a produção de energia elétrica, o fuel-óleo e com

um teor máximo de enxofre de L % nos motores diesel, e o gasóleo para arranques e paragens dos

referidos motores e na caldeira que utíliza gás propano no seu arranque.

Com base nos Relatórios Ambientais Anuais (RAA) de201.6 a201,8 a instalação consume anualmente

cerca de 41,830 toneladas de fuel-óleo, e52,07 toneladas de gasóleo e248kgde propano.

Para além dos combustíveis, são consumidas outras matérias-primas: na manutenção de

equipamentos, no tratamento de águas de processo, no condicionamento da caldeira, na limpeza de

peças. Algumas destas matérias são classificadas como substâncias perigosas, não atingindo, as

capacidades de armazenamento, os limiares de enquadramento pelo decreto-lei nq 15012015, de 5 de

agosto, alterado pela lei ne 7U20'1.8 de 31 de dezembro, qualquer alteração a esta situação deverá ser

reportada à (SRAAC)/DROTA.

2.1.2. Consumo de subsidiários

Na instalação são consumidas as seguintes matérias-primas:

-óleos lubrificantes minerais não clorados, utilizados nos motores e outros equipamentos;-o Óleos

minerais isolantes de transmissão de calor não clorados, utilizados nos transformadores;

- Óleos minerais hidráulicos não clorados, utilizados em sistemas hidráulicos auxiliares;

- Produtos para o tratamento da âgaa de refrigeração e circuito de vapor;

- Gasóleo utilizado na limpeza de peças;

- Produtos para limpeza e manutenção de peças (diluentes, desincrustantes, desengordurantes, etc.);

- Detergentes;

- Desperdícios utilizados nas oficinas e na limpeza de pavimentos dos edifícios;

- Tintas.

Dado que algumas das matérias subsidiárias utilizadas na instalação são classiÍicadas como

perigosas para a saúde humana ou para o ambiente, deverá o operador tomar em consideração a

necessidade de garantir que, em matéria de embalagem, rofulagem e Ficha de Dados de Segurança,

as matérias subsidiárias perigosas utilizadas cumprem os requisitos definidos pela referida

legislação, acautelando esses aspetos junto dos respetivos fomecedores, sempre que necessário.

[Proc. l1l5/2018 Página 9 de 40
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Qualquer alteração decorrente de modificação das matérias-primas e/ou subsidiárias utilizadas que

possa apresentar evenfual repercussão ao nível do tipo de poluentes a emitir para o ar ou para a

água terá de ser comunicada à SRAAC/DROTA.

2.T.9. Águas de abastecimento

A água consumida na instalação (para uso doméstico e industrial) provém da rede pública e

apresenta um consumo médio anual de 24 322 m3lano, sendo fomecida pela Sociedade de

Desenvolvimento da Madeira (SDM).

2."1,.4. Energia

Quadro 5 - Produção e consumos de energia médio triénio 201512018

Energia produzida Energia consumida

192 320 MWh 7 739MWh

Quadro 6 - Consumo médio de combustíveis triénio 20L512017

Tipo de combustível (t)

Gasóleo 52,07

Fuel 41 830

Propano 0,248

A produção média de energia no período supra referido foi de 192575 M!Vh, enquanto que a energia

consumida foi de 7 828 MWh o que corresponde a quatro por cento da produção total.

2.1.5. Vapor e Condensados

Baseando-se nos anos de 2015 a201.8 a produção média anual de vapor é de 16 033 toneladas e a de

condensados é de 7 892 toneladas. C) vapor é comercializado a empresas da Zona Franca lndustrial

da Madeira, sendo a distribuição feita individualmente para cada cliente. O vapor é produzido

aproveitando o calor dos gases de escape, recorrendo a uma caldeira por grupo e um circuito

composto por um ebulidor e desgaseificador. Existe ainda uma caldeira para produção de vapor,

que funciona apenas como equipamento de recurso.

lProc. lll5/2018 Página 10 de 40
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2.2. EvrrssÕrs

O operador deve 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
e eficiência elevado, reduzindo ao tempo mínimo possível os respetivos períodos de

indisponibilidade.

O operador deve tealizar as amostragens, medições e análises de acordo com o mencionado nesta

licença e especificações constantes nos pontos seguintes.

Todas as colheitas e as análises referentes ao controlo das emissões devem ser efefuadas,

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 deve assegurar que a instalação cumpre os VLE aplicáveis, fixados na LA, cujo grau de

exigência mínimo permitido consta das disposições legais e regulamentares ambientais em vigor.

Caso venham a ser estabelecidos, através de legislação nacional ou europeia, VLE mais restritivos

do que os definidos na LA, deverá ser garantida a adaptação a estes novos VLE, dentro dos prazos

legalmente previstos, sobrepondo-se esses VLE aos afualmente definidos

O operador deve dar cumprimento acessório a outras disposições legais e regulamentares

ambientais que lhe possam ser aplicáveis.

2.2.1, Emissões para o ar

2.2.1.1. Pontos de Emissão

Existem na instalação duas fontes de emissão ponfual, descritas no quadro 7.
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Grupo
Código
da fonte

Equipamento
Potência (MW) Chaminé (m) Rotações

por minutoTérmica Elétrica Altura Diâmetro

1

FF1

Motor de Combustão
Interna- Ciclo Diesel

24 11

40 2,4

500

2 Motor de Combustão
Intema- Ciclo DieseÌ

24 t1 500

J Motor de Combustão
Interna- Ciclo Diesel

24 11 500

Caldeira
Auxiliar

Caldeira tubo de

fumos
J'J N.A.* s00

4

FF2

Motor de Combustão
Intema- Ciclo Diesel

24 11

40 2,4

500

5 Motor de Combustão
Interna- Ciclo Diesel

24 'l'l 500

6 Motor de Cornbustão
Interna- Ciclo Diesel

24 11 500

Quadro 7 - Caractenzaçáo das fontes de emissão Pontual

*Não aplicável dado que â Caldeira auxiliar se clestina à prt-rtlução tle vapor

2.2.L.2. Emissões difusas

Existem na instalação fontes de emissões difusas para o ar, nomeadamente no que diz respeito as

operações de carga, descarga, transporte e arrnazenamento de matérias-primas.

2.2.1.3. Monitorização das emissões atmosféricas

O controlo da emissão de gases deverá ser efetuado de acordo com o especificado no Quadro 8, não

devendo nenhum parâmetro de emissão exceder os valores limite de emissão (VLE) aí mencionados.

Os VLE foram determinados com base no quando 10, da parte 1 do anexo V do decreto-lei n.q

12712013 de agosto.
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Quadro 8- VLE e frequência de monitonzação FFl e FF2

Parâmetro VLE (me/Nm3) Método analítico Frequência
CO 150 Infravermelhos não dispersivos 2 vezes por ano

NO. 2000 Fotómetro não dispersivo de infravermelhos contínuo
SOz 600 Infravermelhos não dispersivos 2 vezes por ano
Partículas 75 Gravimetria 2 vezes por ano

COVNM 110 FID 2 vezes por ano

Metais I rrl 0,2 (4) 2 vezes por ano

Metais II rzl 1 (4) 2 vezes por ano

Metais III r:l 5 (4\ 2 vezes por ano

(1) Cádmio (Cd), Mercúrio (Hg), Tálio (Tl).
(2) Arsénio (As), Níquel (Ni), Selênio (Se), Telúrio (Te).

(3) Platina (Pt), Vanádio (V), Chumbo (Pb), Crómio (Cr), Cobre (Cu), Antimónio (Sb), Estanho (Sn),

Manganésio (Mn), Paládio (Pd), Zinco (Zn).
(4) O método analítico monitorização dos Metais I, II e III, deverá respeitar o Artigo 13.4 do Decreto-Lei 391201,8

de 11 de junho, "Monitorização e métodos" e ainda, respeitar os requisitos estabelecidos no n.q 2 da parte2 do
anexo II do mesmo diploma legal.

Nota: Se os efluentes gasosos contiverem poluentes dos grupos de metais indicados (metais I, metais II e metais
III), descritos respetivamente em (7), (2) e (3), o valor limite de emissão aplica -se ao somatório dos poluentes
presentes para cada um dos referidos grupos.

De cordo com o n.a 1 do artigo 154 do decreto-lei n.e 3912018 a frequência de medição "duas vezes

por ano" descrita no quadro 8 da presente LA deverá ser realizada com um intervalo mínimo de

dois meses entre as medições, devendo respeitar os requisitos estabelecidos no n.a 2 da parte 2 do

anexo II do anteriormente referido decreto-lei.

De acordo com o disposto no n.a 2 do artigo 21.e do decreto-lei n.e 3912018, de 11 de junho, no caso

da monitorização em contínuo, os VLE consideram-se respeitados se a avaliação dos resultados

demonstrar que, para as horas de funcionamento da fonte pontual, durante um ano civil, se

verificam cumulativamente as seguintes condições:

a) Nenhum valor médio de um mês de calendário validado excede o VLE correspondente;

b) Nenhum valor médio diário validado excede em mais de 10 % o VLE correspondente;

c) 95 o/o dos valores médios horários validados durante o ano civil não excedem 200 % dos VLE

correspondentes.

Comunicação de resultados da monitorização

A comunicação de dados por parte dos operadores e dos laboratórios, no âmbito do autocontrolo

das emissões atmosféricas, deve ser efefuada de forma desmaterializada, através de uma plataforma

eletrónica a disponibilizar pela APA. No caso desta plataforma não estar disponível ou ainda não

ter entrado em atividade a referida comunicação poderá ser efefuada para a DROTA, por correio

para a morada: Rua Dr. Pestana Júnior, n.a 6 3a Andar Dto 9064 - 506 Funchal ou para o endereço

eletrónico: drota@madeira.eov.pt.
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De acordo com o previsto no artigo 16e do decreto-lei n.e 39120L8, de 11 de junho a comunicação dos

resultados da monitorização em contínuo deverá ser remetida mensalmente, até ao final do mês

seguinte a que os mesmos se referem, e devem conter a informação constante na portaria 221,120-1,8

de 1 de agosto.

A comunicação dos resultados da monitorização pontual deverá ser efefuada no ptazo de 45 dias

corridos contados da data da realização da monitorização ponfual e deve conter a informação

contida na portaria n.e 22U201"8 de 1 de agosto.

No caso dos parâmetros com monitorização pontual, (duas vezes por ano), a ultrapassagem dos

limiares mássicos máximos estabelecidos na legislação aplicável, que serviram de base para a

definição das condições de monitorização, conduzirâà necessidade do operador passar a efetuar

monitorização em contínuo. Deverá também o operador comunicar as alterações que originaram a

ultrapassagem dos referidos limiares mássicos.

Se for verificada alguma situação de incumprimento nas avaliações efetuadas devem ser de imediato

adotadas medidas corretivas adequadas, após as quais deverá ser efetuada uma nova avaliação da

conformidade. Deve ainda ser cumprido o estipulado no ponto 4 da LA (Gestão de situações de

emergência).

2.2.2. Emissões de Águas Residuais

Na instalação são produzidas águas residuais domésticas, pluviais e industriais. A descarga de

águas residuais é feita através de duas linhas de tratamento, devidamente licenciadas,

nomeadamente as linhas de tratamento de águas residuais de processo (ED1) e a linha de tratamento

de águas residuais domésticas (ED2).

Águas residuais de processo

Linha de tratamento de águas de processo (ED1)

As águas residuais de processo resultam essencialmente da separação da água contida nos resíduos

de hidrocarbonetos e óleos, que são provenientes das centrifugadoras utilizadas no tratamento do

fuelóleo e do óleo, de lavagem e limpeza das oficinas e instalações.

Todas as águas resultantes do processo são encaminhadas para uma fossa de convergência da central

a partir da qual são tratados em despoluidora (Aquoludsa Série 2000, Tipo IV) onde é feita a

separação entre a água e os hidrocarbonetos.

Os hidrocarbonetos são posteriormente enviados para operador devidamente licenciado para a sua

gestão. Quanto às águas residuais industriais, após o respetivo tratamento são descarregadas no

coletor da Zona Franca Industrial.
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Águas residuais domésticas

Linha de tratamento de águas residuais domésticas (ED2)

As águas residuais domésticas provenientes dos sanitários, balneários e refeitório contêm

fundamentalmente matéria orgânica e detergentes, sendo encaminhadas para o coletor de águas

residuais da Zona Franca Industrial.

O volume médio de águas residuais produzidas na CTC é de cerca de 100l/dia ou seja36,5 m3/ano.

2.2.2.1. Pontos de Emissão

Existem dois pontos de descarga das águas residuais:

ED1 - que corresponde a uma descarga de águas residuais industriais, após o respetivo tratamento,

descarregadas no coletor da Zona Franca Industrial.

ED2 - que corresponde a uma descarga de águas residuais domésticas no coletor da Zona Franca

Industrial.

A descarga no ponto ED1 deverá respeitar as condições apresentadas no quadro 14 do anexo IV.

2.2.2.2. Monitorização

A monitorização das águas residuais descarregadas pela instalação, deve ser efefuada conforme as

nomas de rejeição estabelecidas no regulamento da entidade gestora quadro 14 do anexo IV.

Se for verificada alguma sifuação de incumprimento nas avaliações efetuadas, devem ser adotadas

de imediato medidas corretivas adequadas e enviadas as notificações, após as quais deverá ser

efefuada uma nova avaliação da conformidade. No caso de o incumprimento dar origem a uma

situação de emergência deve ainda ser dado cumprimento ao disposto no número 4 - Acidentes e

Emergências.

A ultrapassagem esporádica de VLE não é considerada, por si só, um acidente ou emergência,

devendo, no entanto, ser dado cumprimento ao previsto nesta LA. No caso de pequenos

incumprimentos poderá ser feita a compilação dos mesmos e enviada trimestralmente.

2.2.3. Ruído

A gestão dos equipamentos utilizados na atividade deve ser efefuada tendo em atenção a

necessidade de controlar o ruído.

[Proc. 1115/20.18 Página 15 de 40



Licença Ambiental n.e 0U2010 lDRAmb

As medições de ruído (período diumo, período do entardecer e período notumo), deverão ser

efetuadas sempre que ocorram alterações significativas na instalação que possam ter implicações ao

nível do ruído, nomeadamente aumento do número de equipamentos ou do número de horas de

funcionamento de equipamentos com emissões sonoras para o exterior, alteração na disposição dos

equipamentos que faça prever o aumento do nível sonoro no(s) recetor(es) sensível(eis), etc. Devem

ainda ser efetuadas medições nos casos em que se verifique alteração na legislação de ruído

ambiente. No caso de não ocorrerem nenhuma das sifuações anteriormente referidas as medições

de ruido deverão ocorrer com uma periodicidade de três em três anos, desde que a instalação

mantenha as condições de funcionamento, de forma a verificar o cumprimento dos critérios de

exposição máxima e de incomodidade previstos no art.o 13 o do Regulamento Geral do Ruído (RGR),

aprovado pelo decreto-lei n.o 912007, de 17 de janeiro na sua atual redação.

As campanhas de monitorização, medições e a apresentação dos resultados deverão cumprir os

procedimentos constantes no anexo I do decreto-lei n.e 912007, de t7 de janeiro, que aprova o

Regulamento Geral do Ruido (I{GI{), retificado pela declaração de retificação n.o I8120U7, de 16 de

março, e alterado pelo decreto-lei n.a 27812007, de 1 de agosto, e nas norïnas ISO 1996-1:2011 e NP

ISO 1996-2:2011, ou versão atualizada correspondente, assim como as diretrizes do Instituto

Português de Acreditação (IPAC), estabelecidas nos Critérios OECO13, que se encontram

disponíveis na página da intemet em www.ipac.pt.

lJma vez que não é possível a cessação da atividade da instalação, por impossibilidade técnica, para

efetuar a medição direta de ruido residual, deverá o operador proceder de acordo com o disposto

no n.a 6 do Artigo 13.4 do RGR.

Na sequência das avaliações efefuadas, caso se verifique a necessidade de adoção das medidas de

redução de ruído previstas no n.a 2 do Artigo 13.4 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.a 3 do

mesmo artigo. Caso seja necessária a implementação de medidas de minimização, deverá

posteriormente ser efefuada nova caracterização de ruído, de forma a verificar o cumprimento dos

critérios de incomodidade e os valores limite de exposição.

2.3. EruIssÕES DE RESÍDUOS

Os principais resíduos produzidos na instalação são os do tratamento do fuelóleo, os óleos usados

provenientes da lubrificação dos motores, as lamas de fuelóleo e de óleo resultantes de operações de

limpeza, e os metais (sucata industrial).
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A AIE deverá proceder regularmente à separação dos resíduos, sendo os resíduos líquidos

armazenados temporariamente em tanques ou contentores. Os restantes resíduos deverão ser

armazenados em contentores ou a granel, consoante o tipo.

2.3.'1,. Armazenamento temporário

O armazenamento temporário dos resíduos produzidos na instalação, e que aguardam

encaminhamento para destino final, deverá ser sempre efetuado em locais destinados a esse efeito

(parqueslzonas de armazenamento de resíduos), operados de forma a impedir a ocorrência de

qualquer derrame ou fuga, evitando situações de potencial contaminação do solo e/ou da água.

Assim, estas áreas deverão possuir piso impermeabilizado, bem como, em função do mais adequado

em cada caso específico, serem cobertas, equipadas com bacia de retenção e/ou com rede de

drenagem com encaminhamento adequado. Neste armazenamento temporário devem igualmente

ser respeitadas as condições de segurança relativas às características que conÍerem perigosidade

ao(s) resíduo(s), de forma a não provocar qualquer dano para o ambiente nem para a saúde humana

designadamente por meio de incêndio ou explosão.

No acondicionamento dos resíduos, deverão ser utilizados contentores, outras embalagens de

elevada resistência, ou, nos casos em que a taxa de produção de resíduos o não permita, "big-bags".

Deverá também ser dada especial atenção à resistência, estado de conservação e capacidade de

contenção das embalagens, bem como atender aos evenfuais problemas associados ao

empilhamento desadequado dessas embalagens. Se forem criadas pilhas de embalagens, estas

deverão ser arrumadas de forma a permitir a circulação entre si e em relação às paredes da área de

arïnazenamento, para além de que o acondicionamento dos resíduos deverá permitir, em qualquer

alfura, a deteção de derrames ou fugas, devendo ser assegurada a adequada ventilação dos

diferentes locais de armazenamento.

Os resíduos produzidos deverão ser arÍnazenados tendo em consideração a respetiva classificação

em termos dos códigos da Lista Europeia de Resíduos - LER (decisão 20I41955N82, de 18 de

dezembro de 2014), as suas características físicas e químicas, bem como, as características que lhe

conferem perigosidade. Os dispositivos de armazenamento deverão permitir a fácil identificação

dos resíduos acondicionados, mediante rótulo indelével onde conste a identificação dos resíduos em

causa, de acordo com os códigos LE& o local de produção e, sempre que possível/aplicável, a

indicação de nível de quantidade, das características que lhes conferem perigosidade e da respetiva

classe de perigosidade associada.

No caso concreto do armazenamento dos óleos usados, o operador deve dar cumprimento às

especificações da "Nota Técnica de Armazenagem de Óleos lJsados" da APA, que consta no seu

sítio da Intemet.
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Os resíduos produzidos na CTC são temporariamente armazenados em três parques de

arrnazenamento de resíduos:

Parque de armazenamento temporário de resíduos perigosos (PA 1)

Destina-se a resíduos de combustíveis, localiza-se junto à unidade despoluidora, lado norte, e é

constifuído poÍ um tanque com capacidade de 30 m3, numa área de arïnazenamento total de 50 m2.

Parque de armazenamento temporário de resíduos perigosos (PA 2)

Destina-se a resíduos de óleos, localiza-se junto ao ebulidor, lado norte, e é constituído por um

tanque com capacidade de 10 m3, numa área de armazenamento total de 50 m2.

Parque de armazenamento temporário de resíduos não perigosos (PA 3)

Destina-se a papel, embalagens, metais, REE's e indiferenciados, localiza-se a norte, e é constifuído

por contentores para recolha seletiva ocupando uma área de armazenamento total de 24 m2;

2.3.2. Transporte

O transporte dos resíduos apenas pode ser efetuado pelo produtor ou detentor dos resíduos ou,

ainda, por entidades que procedam à gestão de resíduos, devidamente licenciadas, devendo cumprir

princípios gerais de gestão de resíduos e observar os requisitos estabelecidos na legislação específica

de resíduos, nos termos, respetivamente, dos artigos 3.4 e 4.4 da portaria n.e 14512017, de 26 de abril,

alterada pela portaría n.a 2812019, de 18 de janeiro, que define as regras aplicáveis ao trtursporte

rodoviário, ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em território nacional e cria as guias

eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-GAR), a emitir no Sistema lntegrado de Registo

Eletrónico de Resíduos (SIRER), disponível na plataforma eletrónica SILiAmb da Agência

Portuguesa do Ambiente (APA), na intemet.

Deverão ser elaboradas e utilizadas guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos e-GA&

aprovadas na referida Portaria, através da plataforma SILiAmb para os resíduos em geral.

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.a 41-A12010, de 29 de abril, retificado pela declaração de retificação n.a 1812010, de 28

de junho e alterado pelos decretos-lei n.a 206-A12012, de 31 de agosto e n.o 19-A1201,4, de 7 de

fevereiro.

Especificamente para o transporte de óleos usados, o operador tem de dar cumprimento ao artigo

101.a do decreto-lei n.e 152-D12017, de 11 de dezembro, e, por conseguinte, à portaria n.a'1.028192, de

5 de novembro, que estabelece as norïnas de segurança a serem observadas aquando o transporte

de óleos usados.
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2.3.3. Controlo

Em conformidade com o disposto no decreto-lei n.a 17812006, de 5 de setembro, deverá ser

assegurado que os resíduos resultantes da unidade, incluindo os resíduos equiparados a urbanos

das atividades administrativas, sejam encaminhados para operadores licenciados para o efeito,

devendo ser privilegiadas as operações de reciclagem e outras formas de valorização e o princípio

da proximidade e autossuficiências a nível nacional.

O operador deverá encontrar-se inscrito no SILiAmb - Sistema Integrado de Licenciamento do

Ambiente e efefuar o preenchimento, por via eletrónica, dos mapas de registo referentes aos resíduos

produzidos na instalação, até 31 de março do ano seguinte àquele a que se reportam os dados

(MrRR).

3. MTD's Utilizadas e Medidas a Implementar

As atividades devem ser operadas tendo em atenção as medidas de boas práticas e melhores

técnicas/tecnologias atualmente disponíveis que englobam medidas de carácter geral, medidas de

implementação ao longo do processo produtivo e no tratamento de fim-de-linha, designadamente

em termos da racionalização dos consumos de âgua, matérias-primas e energia, substifuição de

substâncias perigosas por outras de perigosidade inferior e minim2ação das emissões para os

diferentes meios.

O funcionamento da instalação prevê a utilização de várias técnicas identificadas como Melhores

Técnicas Disponíveis (MTD) estabelecidas no Documento de Referência de aplicação sectorial no

âmbito PCIP, Reference Document on Best Aaailable Techniques for Large Combustion Plants - BREF LCP

Comissão Europeia (lOC 253, de 1-9 de outubro de 2006), bem como são aplicadas na instalação MTD do

BREF transversal Reference Document on the application of the Best Aaailable Techniques to Industrial

Cooling Systems - BREF ICS (lOC L2, de L6 de janeiro de 2002).

Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants

Irrdustrial Emissions Directive 201,01751FU (Integrated Polluüon Prevention and Control)

disponíveis para consulta em http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/. As MTD implementadas na

instalação são apresentadas no quadro 15 (anexo VI).

No que se refere à utilização de MTD transversais, aplicam-se ainda os seguintes documentos,

disponíveis no mesmo site:

. Reference Document on Best Aaailable Techniques on Emissions from Storage - BREF EFS, Comissão

Europeia (lOC 253, de 19 de outubro de 2006);
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Reference Doanment on Best Aonilnble Techniqttes for Energy Efficiency - BREF ENE, Comissão

Europein (lOC 41,, de 19 de feaereiro de 2009);

Reference Document on Monitoring of Emissions to Air andWater from IED Installntions - REF ROM,

Cornissão Europein (lOC 170, de 19 de julho de 2003).

O operador deverá criar mecanismos de acompanhamento dos processos de elaboração e revisão dos

BREF aplicáveis à instalação, de forma a garantir a adoção pela instalação das MTD a estabelecer.

A adoção das técnicas consideradas MTD pelos Documentos cle Referência, que sejam adequadas à

instalação e para as quais os elementos de projeto não evidenciam a sua utilização, deverá ser

sistematizada no PDA, bem como incluída a análise e caÌendário de implementação das várias medidas.

O plano a apresentar deverá evidenciar a garantia de a instalação conseguir, de uma forma consistente,

o cumprimento dos valores limite apiicáveis. Nessa medida, deverão ser ainda identificadas, se aplicável,

as açoes de otimização d-e exploração clas técnicas/tecnologias já implementadas, bem como as eventuais

dificuldades, técnicas, de operação, de natureza económica (custo - eficácia), ou outras, que limitem o

desempenho das técnicas já implementadas ou a implementar.

4. ACIDENTES E EMERGÊNCIAS

O operador deve declarar uma situação de (potencial) emergência sempre que ocorra uma situação

como as identificadas no quadro 9.

Quadro 9 - 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 impermeabllização, 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 htrmana e/ott causas externas à

instalação (de origem natural ou humana).

QuaÌquer registo de emissão que não cumpra com os requisitos desta licença

a

a
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Em caso de ocorrência de qualquer situação de (potencial) emergência, o operador deve notificar a

SRAAC/DROTA 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 SRAAC/DROTA notificará o operador do plano de monitorização e/ou outras medidas a cumprir
durante o período em que a sifuação se mantiver.

O operador deve enviar à SRAAC/DROTA, num prazo de 15 dias após a ocorrência, um relatório

onde constem os aspetos identificados no quadro 10.

Quadro 10 - 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 SRAACIDROTA considerar que os procedimentos previstos pelo operador devem ser alterados,

notifica-o, dando-lhe um prazo de resposta que considere adequado, face às características da

emergência.
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s. GESTÃO DE TNFORMAçÃO/REGISTOS, DOCUMENTAçÃO E FORMAçÃO

O operador deve proceder de acordo com o definido no quadro 11.

Quadro 11- 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

concedain foriuação 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, o operador deve enviar um relatório à SRAAC/DROTA no mês seguinte

à existência da queixa, o qual deve integrar a informação, com detalhe, indicada no quadro 12.

Quadro L2 - 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 afualizado. 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.
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6. RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO

6.1. Rnreronro DE BASE

De acordo com o previsto no artigo 42.e do decreto-lei n.e 12712013, de 30 de agosto, e declaração de

retificação n.a 45-A12013, 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 SRAAC/DROTA 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

SRAAC/DROTA, até três meses, após a data da emissão da LA, em formato digital (CD) dois

exemplares do documento de avaliação das substâncias perigosas relevantes efefuada de acordo

com o previsto nas Diretrizes da Comissão Europeia respeitantes aos relatórios de base nos termos

do artigo 22.a, n.e 2, daDiretiva20l0l75/LJE relativa às emissões industriais (publicadas a 6 de maio

de2014, com o número 20I41C136103).

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.a 3.4 do Regulamento (CE)

n.a 127212008, 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 SRAAC/DROTA avalia a informação fomecida pelo operador e estabelece, conÍorme o caso

- Dispensa de apresentação do Relatório Base; ou

- Define um prazo para apresentação do Relatório Base completo.
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Estrutura e conteúdo do Relatório de Base

1. Identificação da instalação

2. Listagem das substâncias identificadas na Fase \,2 e 3 acompanhada de justificação clara dos

motivos que motivaram a eliminação de substâncias de uma fase para a seguinte

- Quadro com as substâncias devidamente identificadas, referindo as advertências de perigo,

estado físico, classificação, quantidade armazenada, meios de contenção, etc.

3. Conclusão sobre a necessidade de elaboração do Relatório de Base, e quais as Substâncias

Perigosas Relevantes

4. Identificação de contaminação histórica

- Enumerar as utilizações do local de implantação da instalação

- Listar acidentes e emissões ocorridas anteriormente

- lndicar a possibilidadc dc contaminaçõcs provcnicntcs dc instalações vizinhas

- Descrever alterações na instalação com implicação nos riscos de contaminação, e motivos que

levaram à sua implementação

5. Enquadramento ambiental

- Caracteizar o local de implantação (indicando as fontes de informação)

- Topografia

- Geologia e hidrogeologia

- Ilidrologia
- Vias construídas

- Utilização de terrenos circundantes

6. Caracterização e investigação do local de implantação da instalação

- Planta com os locais identificados como possivelmente contaminados ou fonte de poluição, e

respetivas substâncias contaminantes

- Listagem das fontes potenciais de contaminação associáveis a cada ponto de investigação

proposto

- Estratégia de amostragem - orientada ou não-orientada, com justificação da escolha dos pontos

de amostragem

- Métodos utilizados para a recolha e análise das amostras

7. Anexos

- Planta com a localização dos pontos de monitorização e de colheita de amostras

- Registos dos diversos tipos de perfurações e sondagens exploratórias

- Resultados da monitorização

- Descrição das amostras enviadas para análise

- Dados pertinentes de garantia/controlo de qualidade
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- Relatórios das análises laboratoriais

6.2. RnrRronro AMBTENTAL ANUAL (RAA)

O operador deve carregar na plataforma SILiAmb da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) em

https://siliamb.apambiente.ptladmloases/oublic/loein.xhtml o 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 seguir

periodicidade e procedimentos definidos pela APA na referida plataforma.

6.3. PRTR - Rrcrsro Eunopnu DE EMrssÕES E TRANSFERÊNCrAS DE PoLUENTES

O operador deverá carregar os dados, em concordância com o estabelecido no decreto-lei n.q

12712008, de 21 de julho (diploma PRTR), alterado pelo decreto-lei n.a 612011., de 10 de janeiro, e com

o Regulamento n.e 16612006, de 18 de janeiro referente ao Registo Europeu de Emissões e

Transferências de Poluentes (PRTR), na plataforma SILiAmb da APA em

https://siliamb.apambiente.ptladm/paees/public/loein.xhtml sesundo modelo periodicidade e

procedimentos definidos pela APA na referida plataforma.

Na elaboração deste relatório deverá também o operador tomar atenção às disposições constantes

dos artigos 4.n,5.n e 6.4 do diploma PRTR e demais diretrizes disponibilizadas no portal da APA na

internet.

7 ENCERRAMENTO E DESMANTELAMENTO / DESATIVAçÃO DEFINITIVA

Deverá ser elaborado um Plano de Desativação da instalação ou de partes desta a apresentar à

SRAAC/DROTA, 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 efefuada 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.
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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 seguintes elementos:

- 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.

Após o encerramento definitivo total ou parcial da instalação, o operador deverá entregar à

SRAAC/DROTA 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 calend arização das ações a realizar

deverão ser incluídos no RAA correspondente.

Em cada caso concreto, e em função da especiÍicidade 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.

No final da fase de manutenção após encerramento, o operador terá que elaborar um relatório de

viabilidade para a desativação definitiva da instalação, a apresentar a SRAAC/DROTA, em 3

exemplares, pata aprovação.
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Anexo I - Exploração da atividade industrial / Descrição do processo pÍodutivo

1. Descrição Geral do processo produtivo

A Central Térmica do Caniçal é uma central de cogeração pois produz e simultaneamente energia

elétrica, que é fomecida à Empresa de Eletricidade da Madeira, e calor, sob a forma de vapor
saturado a9 bat, que é fomecido a diversas instalações fabris daZona Industrial do Caniçal.

A central está equipada com seis grupos eletrogéneos idênticos, constituídos por motores de

combustão intema e alternadores sincronos.

Tipologia dos motores

Os motores de acionamento de cada um dos seis alternadores têm as seguintes características

Tecnologia Combustão intema,4 tempos

Combustível Diesel ou fuel-óleo

Tipo e número de cilindros 16 cilindros em V
Válvulas 4 válvulas por cilindro
Diâmetro dos cilindros 40 cm

Curso dos êmbolos 56 cm

Potência mecânica por cilindro 750 kW
Potência mecânica total 12000 kW

Velocidade 500 r.p.m. (regulação eletrónica)

Turbos 2 turbos ABB TPL 73-A30

Regulação de velocidade Regulador eletrónico ABB DEGO II

Alternadores

A energia elétrica é produzida graças a seis altemadores com as seguintes características

Potência 14600 kVA
Tensão 11000 x10/o

Corrente 766 A
Fator de potência 0,8

Frequência 50Hz

Velocidade 500 r.p.m.

Transfonnadores e elevadores de tensão

A tensão de fomecimento da energia elétrica à Empresa de Eletricidade da Madeira é de 60 kV,

conseguidos graças a dois transformadores elevadores de tensão, com as seguintes características:

Potência 48 000 kVA
Tipo de arrefecimento ONAF
Frequência 50 Hz
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Transformador de alimentação aos serviços auxiliares

Os serviços auxiliares da CTC são alimentados recorrendo à energia elétrica produzida na

própria central. Para o efeito recorrem-se a dois transformadores de alimentação ao quadro

geral de baixa tensão da central:

Grupo de ligações

Relação de Transformação

Correntes estipuladas

Tensão de curto-circuito

Potência

Tipo de arrefecimento

Frequência

Grupo de ligações

Relaçãr: de Transformação

Correntes estipuladas

Tensão de curto-circuito

YNd5

AT - 60000t2x1500 V; BT -11000 V

AT - 482 A; BT -2519 A

13%

1 000 kvA
ONAN
50 Hz

DynS

AT - 11000t550 V; BT 400 V

AT - 52,5 A; BT - 1443 A

8%

Chegada e arÍnazenamento de combustíveis e óleos de lubrificação

A chegada de combustíveis e óleos de lubrificação pode ser efetuada por dois Processos:

- Por oleoduto desde o Centro Logístico de Combustíveis da Madeira. Sendo o fuelóleo abastecido

através de pipeline proveniente diretamente da CLCM (Companhia Logística de Combustívcis da

Madeira, S.A.), e descarregado no tanque de armazenamento de fuelóleo. A trasfega é, normalmente,

efefuada duas vezes por semana, sendo a sua duração de cerca de 2 a 3 horas.

- Camiões Cistema de carregamento por baixo.

Os tanques são apoiados sobre fundações flexíveis formadas por várias camadas de terras'

À volta dos referidos tanques de armazenamento e com o objetivo de reter os derrames que Possam

acontecer, existe uma bacia de retenção formada por muros de betão armado com caPacidade para

o tanque maior. Os tanques de armazenamento, assim como o resto dos equipamentos do sistema

de fuel óleo, são traçados a vapor.

Tratamento do combustível

Uma vez nos tanques o fuel-óleo sofre um tratamento antes de ser queimado nos motores

constituído por uma homogeneização, posterior separação de impurezas e nova homogeneização

com adição de água. Ou seja, este é aquecido (45"C- 60"C) para garantir a fluidez do fuelóleo e é

posteriormente sujeito a tratamento de remoção das impurezas, passando por centrifugadoras, após

o que é enviado para os tanques de fuelóleo tratado. Estes tanques Possuem também um sistema de

aquecimento para manter o fuelóleo entre 60oC e 80"C. Antes de ser encaminhado para os motores

Diesel, o combustível é novamente aquecido para assegurar a viscosidade adequada, podendo
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atingir cerca de 130'C. Os tanques estão contidos dentro de uma bacia de retenção, para, em caso de

eventuais derrames, evitar a contaminação dos solos e do meio hídrico.

Quadro 13 - Finalidade dos equipamentos utilizados no tratamento de combustível

Equipamento Finalidade

S.I.T. CD SR

Homogene ização do fu el-óleo

Reduz a estratificação e sedimentação nos tanques de

combustível. Diminui a quantidade de sobejos resultantes do

tratamento em separadoras

ALFA LAVAL FOPX 61.4

Separadora centrífuga de

fuel-óleo

Elimina as impurezas e a água contidos no fuel-óleo

S.I.T. CD - WOR Reconversão

de borras

Reconverte as borras resultantes da centrifugação do fuel-óleo e

do óleo de lubrificaÇão em combustível reutilizável

S.I.T. CD WIDE

Homogeneização do fu el-óleo

com adição de água

Reduz a emissão de NO, e partículas nos gases de escape dos

motores

Sistema de drenagem e purgas dos tanques

As purgas dos tanques são conduzidas a uma pequena bacia, inserida na bacia de retenção dos

tanques, sendo bombeada para a fossa de convergência da central por meio de bomba

pneumática de controlo manual. A partir da fossa de convergência o produto é tratado em

despoluidora (Aquoludsa Série 2000, Tipo IV) onde é feita a separação entre água e

hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são posteriormente homogeneizados e reconvertidos em

combustível ou incinerados a 1200 nC em incineradora própria (TeamTec - Golar Incinerators

Tipo GS 500C).

Bombagem dos produtos

Os distintos produtos são impulsionados desde os tanques de armazenamento até aos diferentes

motores. Para isso, junto às bacias dos depósitos, estão instaladas as bombas que se seguir se

indicam:

- Três bombas centrífugas horizontais de alimentação aos motores da central (duas em reserva) de

gasóleo / fuel-óleo de23 m3/h e 600 kPa cada;

- Duas bombas centrífugas horizontais (uma em reserva) de alimentação às centrifugadoras de fuel-

óleo de 8 m'/h e 400 kPa cada.

- Uma bomba centrífuga horizontal de enchimento do tanque de fuel-óleo a partir de auto-tanque

de 86 m3/h e 300 kPa.

- Uma bomba centrífuga horizontal de enchimento do tanque de gasóleo a partir de auto-tanque de

35 m3/h e 300 kPa.
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- Uma bomba centrífuga horizontal de enchimento do tanque de óleo a partir de auto-tanque de 5

m3/h e 300 kPa.

- Duas bombas centrífugas horizontais (uma em reserva) de alimentação aos tanques de óleo dos

motores de 5 m3/h e 300 kPa cada.

Funcionamentos dos Motores

Os motores Diesel instalados na CTC regem-se pelo seguinte princípio de funcionamento (motores

de combustão intema a quatro tempos): O ar introduzidono cilindro é comprimido pelo movimento

do pistão, aumentando a sua pressão e temperatura. De seguida, o combustível é injetado no interior

do cilindro, iniciando-se espontaneamente a sua combustão em contacto com o ar comPrimido. A

quantidade de energia libertada pela combustão, obriga à expansão dos gases no cilindro,

deslocando o pistão, cujo movimento mecânico é transmitido, através da biela à cambota, a qual

movimenta o veio do gerador que procluz energia elétrica. C)s gases de escape são depois

encaminhados para o exterior do cilindro, passando pelo silenciador e serpentinas de vapor, sendo

depois conduzidos para a chaminé.

Os principais órgãos mecânicos dos motores e o respetivo óleo de lubrificação, são arrefecidos

através de um sistema de refrigeração a água em circuito fechado. Após a passagem nos motores, a

águaé conduzida aos aerorefrigeradores, (permutadores de calor), retomando de novo aos motores,

sendo apenas necessário adicionar água tratada para compensar as eventuais perdas no sistema.

O óleo de lubrificação dos motores funciona também em circuito fechado, sendo adicionado semPre

que necessário, óleo novo para compensar as perdas no sistema. Depois da passagem no motor, o

óleo é concluzido a uma centrifugadora, onde é sujeito a tratamento para rejeição de água e

impurezas, após o qual é de novo introduzido no circuito de lubrificação do motor, para novo ciclo

de funcionamento.

Os óleos de lubriíicação dos motores são regularmente sujeitos a análises espectrométricas para

determinar o seu estado qualitativo.

Junto de cada grupo electroprodutor existe um gerador de vapor, o qual aproveita o calor dos gases

de escape para aquecer o fuelóleo, de modo a obter a temperatura e viscosidade adequadas e a

assegurar uma correta atomização no queimador, o que melhora as condições de combustão e

constitui uma importante técnica de controlo de poluição do ar. Partc do vapor produzido pela

instalação, é ainda entregue a alguns consumidores instalados na ZFI. Existe ainda uma caldeira

para produção de vapor, que funciona apenas como equipamento de recurso.
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Produção de Vapor

A produção de vapor e condensados é de cerca de 23 000 toneladas anuais. Estes produtos são

comercializados a empresas da Zona Franca Industrial da Madeira, sendo a distribuição feita

individualmente para cada cliente.

O vapor é produzido aproveitando o calor dos gases de escape, recorrendo a uma caldeira por grupo
e um circuito composto por um ebulidor e desgaseificador. Existe ainda uma caldeiraparaprodução
de vapor, que funciona apenas como equipamento de recurso.

As caldeiras são do tipo Aquotubular com circulação forçada, pressão timbre de 11 bar e potência

térmica de 3330 kW.

Sistema de ar comprimido

O sistema de ar comprimido é composto por:

- Dois compressores de ar, com uma pressão de trabalho de7 bar. Um de reserva do outro. São do

tipo pistão e refrigerados a ar.

- Dois compressores de ar, com uma pressão de trabalho de 13 bar. Um de reserva do outro. São do

tipo parafuso e refrigerados a óleo.

- Três compressores de ar, com uma pressão de trabalho de 30 bar. Um de reserva. São do tipo pistão

e refrigerados a ar.

- Três depósitos para armazenamento de ar de 30bar, com 2,5 m3 de capacidade cada. Dispõem de

manómetro, válvula de segurança e grifo de purga manual.

- Um depósito para armazenamento de ar de7 bar, com 1 m3 de capacidade. Dispõe de manómetro,

válvula de segurança e grifo de purga manual.

- Um depósito para aÍnazenamento de ar de 14 bar, com 5 m3 de capacidade. Dispõe de manómetro,

válvula de segurança e grifo de purga manual.

Subestação

A tensão de geração dos altemadores acoplados a cada grupo diesel é de 11 kV, sendo a tensão de

fomecimento da energia elétrica à Empresa de Eletricidade da Madeira de 60 kV. A Esta elevação

do nível de tensão para entrega na rede do SEPM (Sistema Elétrico de Serviço Público da Madeira)

é efefuada recorrendo a um transformador elevador de tensão, inserido numa pequena subestação

que faz parte integrante da instalação.

Sistema de deteção de incêndios

Em toda a instalação existem detetores óticos de feixe infravermelho. Por cima do transformador

de potência existe um detetor termovelocimétrico. A cave e os tanques de combustível são

protegidos por uma rede de aspersores. Existe injeção de espuma no Tanque de Gasóleo e na

boca para mangueira de incêndio sobre a bacia de retenção. Ver esquema em anexo de água

contra incêndio. A Sala de Comando encontra-se protegida por uma cortina de água. A central
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está equipada com uma central de incêndio dotada de bomba Jockey e duas motobombas

alimentada a partir de um tanque de água de incêndio com a capacidade de 250 m,.
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Anexo II - Informação a incluir nos Íelatórios referentes à caracterização das emissões

atmosÍéricas

l. Informação complementar relativa ao envio dos resultados do autocontrolo das emissões

indushiais para a atmosfera resultante de medição em contínuo

Nota: Preenchimento de uma ficha descriminada por cada fonte poluente; estão referidos os

números dos artigos relevantes da Nota Técnica para cada ponto do questionário

L. Caracterização do equipamento de medição (uma resposta por cada poluente: 1.a, 1.b,1,c, .,.)

1.1 Método de medição / princípio de funcionamento / descrição da instalação

I.2Marca/ Modelo

1.3 Método e rotinas de calibração

2. Medição dos parâmehos operacionais

2.1 Identificação dos parâmetros operacionais medidos na secção de amostragem / medição

(temperafura, pressão, teor de vapor de água, teor de oxigénio, velocidade de saída dos gases)

2.2 Caracterização dos equipamentos de medida instalados / métodos de medição / rotinas de

calibração

2.3 Justificação para a eventual não medição de qualquer dos parâmetros operacionais

3. Caracterização do local de medição

3.'l.Localização da secção de amostragem / medição

3.2 Caracteização da secção de amostragem / medição: geometria / diâmetro

3.3 Distancia relativa as perturbações do escoamento mais próximas (a montante e a jusante do

local de amostragem / medição)

3.4 Existência de inÍraestruturas no local para a realização de campanhas de amostragem, com

recurso/ nomeadamente, a sondas isocinéticas

4. Sistema de aquisição e arquivo de dados

4.1 Caracteúzação do sistema de aquisição de dados

4.2 Frequência de consulta aos sensores

Nota: Se os intervalos de consulta não obedecerem a uma frequência regular, indicar o número

medio de consultas para calculo do valor correspondente ao período de integração base, bem como

o período máximo que possa ocorrer sem consulta aos sensores)

4.3Indicação do período de integração base utilizado. Caracterização genérica do sistema de gestão

da informação

Referencia ao suporte utilizado para o arquivo dos dados em bruto e respetivo processo de

consulta
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2. Especificações sobre o conteúdo do relatório de autocontrolo

Um relatório de caracterização de efluentes gasosos para verificação da conformidade com a

legislação sobre emissões de poluentes atmosféricos deve conter, no mínimo, a seguinte informação:

a) Nome e localização do estabelecimento;

b) Identificação da(s) fonte(s) alvo de monitorização (instalação a que esta associada) e denominação

intema (código);

c) Dados da entidade responsável pela realização dos ensaios, incluindo a data da recolha e da

análise;

d) Data do relatório;

e) Data de realização dos ensaios, diferenciando entre recolha e analise;

f) Identificação dos técnicos envolvidos nos ensaios, indicando explicitamente as operações de

recolha, analise e responsável técnico;

g) Objetivo dos ensaios;

h) Normas utilizadas nas determinações e indicação dos desvios, justificação e consequências;

i) Descrição sumaria da instalação incluindo, sempre que possível, o respetivo layout (exemplo:

capacidade nominal, combustíveis utilizados, equipamentos de redução, etc.);

j) Condições relevantes de operação durante o período de realização do ensaio (exemplo: capacidade

utilizada, matéri as-primas, etc. );

k) lnformações relativas ao local de amostragem (exemplo: dimensões da chaminé/conduta, número

de pontos de toma, número de tomas de amostragem, etc.)

l) Condições relevantes do escoamento durante a realização dos ensaios (teor de oxigénio, pressão

na chamine humidade, massa molecular, temperatura, velocidade e caudal do eÍluente gasoso-

efetivo e PTN, expressos em unidades SI);

m) Resultados e precisão considerando os algarismos significativos expressos nas unidades em que

são definidos os VLE, indicando concentrações ((tal-qual>) medidas e corrigidas para o teor de 02
adequado;

n) Comparação dos resultados com os VLE aplicáveis. Apresentação de caudais mássicos;

o) No caso de fontes múltiplas, devera ser apresentada a estimativa das emissões das fontes

inseridas no plano, com o respetivo fator de emissão, calculado a partir das fontes

caracterizadas;

p) Indicação dos equipamentos de medição utilizados

Anexos: detalhes sobre o sistema de qualidade utilizado; certificados de calibração dos

equipamentos de medição; copias de outros dados de suporte essenciais
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Anexo III- Título de Emissão de Gases de Efeito de Estufa (TEGEE)

tïn"l"l.y ,- Regiáo Autónoma
da Madeira
GeÜruf.lrol

Secretaria RegionaÌ
do Ambiente e Recursos Naturais
Direção Regional do Ordenamento
do ïbrritório e Anbiente

^/título de Emissão
de Gases com Efeito de Estufa

TEGEE.RAM.OÍ'O.OA III

Nos termos do Decreto-Lei n.o 38/2013, de 15 de Março, é concedido o título
de emissão de gases com efeito de estufa n.o O1O ao operador,

A.I.E. - ATLTAiaTIC ISLANDS ELECTRfCITY, S.A.

com o Número de ldentificação de Pessoa Colectiva (NIPC) 511 1O9 563,
referente à anstalação

Central Térmlca do Caniçal,

sita na Zona Franca Industrial, Plataforma L2-A, 92OO-A47 Caniçal, que
desenvolve as activldades a seguir descritas:

Atiúdades do Anexo tI do Decreto-L€i n.o 3AnOl3, de 15 de Marçol

Combustão dc combustÍncls cm lnstaleçõcs Gom uma potâncfe térmlca nomlnal
total supcrloÍ a 2O llW (ex<luem-se as instalaç:o€s de incineração de resÍduos perigosos
urbanos independentemente da potência térmicâ nomlnal).

Para efeitos do referido diploma, é autorizada a emissão de dlórldo do carbono
equhraleúe na instalação do opemdor acima idenüftcado, a partir das fontes
de emissão enumer?das no plano de Monitorização de Emlssões anexo do
presente título.

Funchal, 24 de Julho de 2O17

A Diretora Regional e Ambiente
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Tf(

' RE"*^#:AxArlErRA
GOVERNO REGIOÌ.IAL

SECRETARIA REGIONAT DO A'úEIENTE E RECURSOS MTURAIS
orneçÃo REcrlì{AL Do oRoENAtErno oo reRruróruo E AflBtENTE

TE GEE.RÁÍìI.O1O.O8 III

Condições do útulo:

1. O op€ràdor det€ntoÍ do pr6€ntc tÍtulo lïca sujetto, nos termor do artkJo 22.o do DecrÊto-Lai n,o 38/2013, de t5
de março, aos requiítos dc moíritoÍização des<rito's no plano de monÍtoÍização do presente tftulo de emissão <le
g.rses coín eÍeito de estuÍe. ílo que respeita às emisções de diôrldo de càrbono equival€nt€;

2. O op€rador detentor do prcsente tÍtulo está obrigâdo a coínunrcar à Agènciit Poítuguesã do Ambi€nte l.P. (APA.

fP), até 3l d€ ÍrtaGo de @da ôno, informações relãtivas às emissõ€s da ,nstahção verilïcadas no ano antctbr, de
acordo com o dbpGto no aÍtigo 22.o do Occreto-tri n.o 38/2013, d€ t5 de rÌaÍço, e do Reguhmento (Ue) n.o
6OV2OLZ da Coínissão dc 2t ílê Junho, com as devidas rctiltcaçõ.s publlcadas no Jomôl OfKtitl dô União
Europêlã L 181 de 12 de Flho 6e 2OtZi

3. O operâdor d€tcntor do pr€scntÊ títuhr clcvc submcter o rÊlâtórlo írbtivo às cmissões anuals da ííìstalação.
referido no númeÍo aÍúerior. a um verificador ind€pendente e inÍoÍÍnar a APA. lP, até 31 de l.larço de côdâ âno,
do6 Í€suÌtados da vertficôção, nos termos do aÍtlgo 23.o do cì€creto-L€l n.o 38/2013, de 15 de marlo;

a. O ogcrador detenlor do pÍescntc tftulo não podc trüníerlr lk€nças dê emissão GÍìquônto o ÍebtóÍio íÊlttivo à3
emissões da tnstabção não for consldcrado satisfatório nos teÍÍìos dos nÕ 3 e 4 do artlgo 23.o do DccÍÊto-Lri n.o
38/2013. de t5 de íìôÍço e em função doÉ critérios ftrados íro R€gutâÍÍÌento (UE) n.o 600/2012, da C.ômlssão, de
2t d€ junho;

5. O operâdoÍ detentoÍ do presêíÌte tÍtulo estii obrigôdo a devolver li<eírças de emissão equivabnt€s eo totel das
emissões dâ instalã@ êm (ãda ano dvil, apó6 a rcsp€tiva verificação, até 30 de abÍí do ano íub3êgucnte, dc
acofdo com o arügô 19.o do D€cr€b-Lêi n.o 38/2013, dc 15 de môÍço;

6. Caso o opcrador d€tentor do prÊscnte tftulc não dêvolvs, ata 30 dc AOíl dG cada ano clvil, as licenças dc emissão
gülìCkÍìt€3 pSrA Cobrlr !3 S$85 emlssõas nO ènO Anterlôr, ncê obÍigâdo a pagsí as penalizações 9oÍ emìs-cões
erced€ntárÊrs prevFtas no aÍt(lo 25.o do oecÍeto-L€i n.o 38/2013. de t5 dc ÍÍtôrço;

7. O operôdor deteíìtoí do pÍesênte Utulo da cmtssão de gascs oín eíeno de c5&fò qu€ tanhô b€n€ficlado de
atribürção d€ licenças de Éínassão grôurÍtas, en@ntrd-se, nos t€Ímos do n.o 7 do art9o 9.o do Oecreto-Lei n.o
38/20f 3, dê 15 d€ ín Íço, oMoËdo . conìunkar à ApA lP !té 31 dc dczaínbío dc cada arc, bd! r lntortnrçlo
ÍÊlcvaÍÌte relãtiva a quaisqu€r alteoçôes pÍ€vistas ou eÍcüvas à capacidad€, ao nÍvel d€ stiyidadc e ao
funcbíìarnento d,r lnstalâCo, r!íaÍrntcs ao ano em oausa;

!. FoÍ sdfãção do dtsgotto no númcro antlrior c dc àtordo coín o csüÊrLdo no n.o I do ôr0go 9.o do DecÍeto-Lei
n,o 38/2013. de 15 d€ mârço. quabqu€r .ltefãções e'Íetlvâs que coírsuüram uma redu@ slgnílcãtiva dâ
cagaddade de uÍna sublÍÉalado oü a cessaçlo pôrcÉl dàs âtivitaó€s de unu instalação, devern ser sujeltas a
pÍoaÊdiííìcnto de v€rünc.Co poÍ vÊrncador ôcÍldftaóo, nG teÍrn6 do artip 23.o do supÍadttdo DlploÍnà,
prlrrbmcntê à $rô coínunkâCo à APA, I.P.

t. As altÊrâçõ.s não slgnltkatlyas ao ïtub d€ Emlssão dc Gàsca com ffcib dc EsüJÍr, dc eord,o Com o n.o 5 c 6 do
aruglo 9.o óo Decrüo-tri n.o 38/2013. de 15 de março, devcrão s€r rÊgistadàs geloe ogeradores, cornunicadas à
APA lP duranE os rncses dc }Jnho e dezambÍo. coírsoante (rcorram, rÊ3pctivaíìenE. no prlírìclno oü íro scguírdo
saíncstÍe do tno a quc dtrcm respctto,

tO. O operadoí detentoÍ do pÍ€scnte tÍtub de ernlssão de gãsês com eícito de cstarÍa eÍÌcontra-se, nos ternros do n.6
1 (b arugo 9.o do DccnÈto-tri n.o 38/2013, de t5 dc março oôrlgrdo â coínunlcar rtemp.daÍnente à entidâde
coínpctÉÍE pclo rrspêtivo pnrclsso de lkencbmento da atlvldada qual6qu6 alerações pÍÊvigtãs nà naturêzô ou
funcloorÍneíìto d,a tn6tahção, qu€ gossam crlglr a aturllzação do pÍ€s.íÊ dhrb;

11. A transrnrssão, a qualquer tihlb, da lnstalâéo abrâÍìgida 9êto 9Íesent€ titulo de ernissão de 9at€5 com cirito de
est Ír. deve ser coíìunkad. à eÍtldrde coíÍrpctente pcb r€spctlyo processo de llccnciitmento da atividade no
pÍa2o márimo de 30 dirs út is pâr' rlrâltsação do tftulo de embsão d€ Eâsca com cÍltto dc Êstrrfô coín o nome
do novo op€6dor.

2
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Anexo IV - Normas de descarga nos coletores da ZFI

Quadro 14 - Valores máximos admissíveis

Descrição Expressão dos resuhados VMA
pH

Temperatura
CBO5 (CaÍÊncb BioquÍmra de OrigéÍÈo)

CQO (Carèrrcia Qdmica de o:<!enio)
55T {SóLrlos Írpenss Totais)

Condwtiv*tade
Ooírtos bfôrs
AluÍÍll-r.()ffial
AÍ5éÍúo t$al

8oío
Cádmp

GrumbobÈl
Cpn€to'stffiE

CoòíetoËl
Crúnbtlolayahne

clúínbEril (cÍomams)
Einarúp Etal

Fefiotohl
MaryarÉstotal
tleÍtrúrbffid
ilhr€|ffi
Selériobral

Vànátfp
Zrrctiotal

tiftÈpe5ad6
Adoarqúml

Nitus
i$tr-abs

AzÉtúl
Fósforoffi

$dfmc
SUfatoc

5dfi.rebs
Cbío ÍE itrd rtrspaniad ffil

Fen(ls
Õlecegloldlrò

tf úocarborxtos ffiË/ qeos mineriis
OetergpÍrEs (L^ilíiF$lfab)

Tetndoreb È cartono
ffictsofenot
OodrnÍo

Âldeíôs
ilsadombennrp (}ffi)

AHIÍ}4 didúiì., eÍrdÍiÍË e iroúÍna
tbdrwidotrenp (LÍndaÍro)

ikdoroõutaüeno
Hicidãs

Escala de Sorense

"c
nìq/1 02
ÍngÂ02

ms/L
UVcrn

rÍWL Cl

msy'LÂl
ÍÍEfLÂs
msÂg

Ínq/t Cd
mgÊ Pb
ÍnSAO.l
ÍÍrgÊCu

mgll-cÍ(w}
mgÌÂCÍ
mq/L

ÍÍEr/L Fe
mg/aMn
illsÂ Hs
mgy'L Ni

mSÂ5e
mg/av
ÍElLZn

mslÂ
Íngitr iff4
ÍIlqÂ ltfcE
mSÂXO3
ÍngÂN
Ínq/L P

ÍnsÂ501
ÍÍ!q,Â sO4

mg/t 5
ÍnsÂct2

mgtÂc6H5*l
mgtÂ
ÍrCSrt
ms/L
msn-
msn-
mqlÂ
ÍÍÌgt1_

mS/t
lEÂ
m9Â
ÍÍìsn-
usÂ

55-9,s
40
7ffi
r000
7@
ïno
500
xt
I
1

a2
I

o5
t

ot
2
2
2
2

o_(E

2
05
t0
5
15

@
xt
80
90
a
2

ãm
I
I

05
rm
15

:n
t5
I
I
I
2
2
15
t5
l
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Anexo V - Melhores Técnicas Disponíveis

Quadro 15 - MTD implementadas na instalação

. Medidas genéricas:

. Utilização de práticas adequadas de conceção, construção e manutenção de

instalações;
. Sistemas de deteção e alarme de fugas de gás.

Eficiência Energética

. Utilização dos gases de exaustão das turbinas a gâs em caldeiras de

recuperação de calor onde e gerado o vaPor que alimenta as turbinas a vaPor;

. Minimização das perdas de calor nos gases de combustão;

. Minimização de perdas de calor por condução e radiação com isolamento

térmico;
. Minimizar o consumo de energia (limpeza periódica de equipamentos,

eficiência elevada da bomba de água de alimentação, etc...);

. Pré-aquecimento do combustível e/ou da água de alimentação com vaPor;

. Rendirnento elétrico global estimado entre os 54o/"-58"/o, ou seja, dentro da

gama de valores associados ao uso de MTD em instalações constituiclas por

turbinas a gás a operar em ciclo combinado.

Águas Residuais

. Separação dos vários tipos de efluentes produzidos na Central por redes de

drenagem independentes;
. Instalação de Tratamento de Efluentes Líquidos (ITEL Central) constituída

Por:

- unidade de tratamento de efluentes oleosos;

- unidade de tratamento de efluentes químicos;

- unidade de tratamento de efluentes domésticos.

. Instalação de sistemas de tratamento das águas residuais por neutralização,

sedimentação, tratamento químico e reutilização;

. Instalação de separadores de óleo em áreas com potencial risco para evitar a

contaminação das águas pluviais.

BREF LCP
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Documento de

Referência
MTD utilizadas (conÍirmar c/ operador)

. Medidas várias de atenuação de ruido, tais como: proteções sonoras a
diferentes níveis na estrutura dos geradores de vapor, silenciadores nas

chaminés, proteção acústica das chaminés até uma altura de 30 m, atuações nos

edifícios das turbinas (fachadas, portas, telhados, proteção sonora na zona da

conduta de admissão de ar ao compressor da turbina a gás).

Emissão de Ruído

Proteção da Ictiofauna

. Filtro estático tipo "Johnson" na tomada de água no rio com malha de 1 mm,

baixa velocidade de entrada e sistema de autolimpeza por ar e água de modo

a minimizar a entrada e destruição de peixes mesmo de dimensões muito
reduzidas.

. Utilização de gás natural como combustível o que implica níveis de emissão de

partículas normalmente inferiores a 5 mgÂ.Jm3, sem aplicação de medidas

técnicas adicionais;
. O gás natural e praticamente isento de enxofre pelo que a sua combustão não

da origem a emissões atmosféricas de SO2 significativas;
. Queimadores de baixa emissão de NOx, com pré-mistura a seco - "DÍy Low"

NOx;
. Recurso a sistemas de controlo e instrumentação para controlo das condições

de combustão e da eficiência de produção de energia, de forma a assegurar a

combustão completa de gás natural e a consequente minimização das emissões

de CO.

Emissões Atmosféricas

Armazenamento e Manuseamento de Combustíveis

. Utilização de sistemas de armazenamento de gasóleo, contidos por bacias de

retenção com uma capacidade de contenção de pelo menos o volume máximo

do tanque maior. Indicação do conteúdo dos tanques de armazenamento e

recurso a sistemas de controlo para evitar o sobreenchimento dos mesmos;
. Utilização de sistemas de deteção de fugas de gás natural e alarmes;

' Utilização do gás de exaustão das turbinas a gás em caldeiras de recuperação

de calor onde e gerado o vapor que alimenta as turbinas a vapor.

BREF ICS . Sistema de refrigeração em circuito fechado, com recurso a torres de

arrefecimento, minimizando os consltmos de água;
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' Otimização do sistema de tratamento da água, de forma a manter as superfícies

limpas e evitar a calcificação e corrosão, com a consequente oümização do

consumo de energia;

' Otimização do número de ciclos nos sistemas de recirculação, embora os

requisitos colocados ao tratamento da água de arrefecimento sejam um fator

limitativo.
. Aplicação de tipos de enchimento adequados nas torres de refrigeração,

considerando a qualidade da água (conteúdo de sólidos), a incrustação

prevista, as temperaturas e a resistência a erosão, bem como a seleção do

material de construção de forma a reduzir a necessidade de aplicação de

produtos químicos no tratamento da água de refrigeração;

. Otimização do tratamento da água de arrefecimento, através do controlo da

dosagem e da seleção adequada dos aditivos da água de arrefecimento;
. Manutenção periódica do equipamento para minimização do consumo de água

e da contaminação nas emissões líquidas;

' Minimização da ocorrência de Legionella pneumopLtila nos sistemas de

arrefecimento através de:

- Eliminação de zonas estagnadas e manutenção da circulação da água a uma

velocidade adequada;

- Otimização do tratamento da água de arrefecimento para reduzir as

incrustações, aparecimento de algas e o crescimento e proliferação de

amibas;

- Monitorização periódica para deteção de espécies patogénicas nos circuitos

de arrefecimento;

- Limpeza periódica das bacias das torres de refrigeração;

- Redução da vulnerabilidade respiratória dos operadores mediante o

Íornecimento de proteções para a boca, que deverão colocar antes de

iniciarem os trabalhos de limpeza.
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