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A.

INTRODUÇÃO

No âmbito do processo de licenciamento único da Sovena Oilseeds Lda., submetido via
módulo LUA e após a apreciação técnica da documentação recebida, a Agência
Portuguesa de Ambiente solicitou elementos adicionais identificados pelas entidades
licenciadoras no domínio de ambiente do regime de avaliação de impacte ambiental, nos
termos previstos no nº8 do art. 14º do Decreto-Lei nº 151-B, de 31 de outubro, alterado
pelos Decretos nºs 47/2014, de 24 de março e 179/2015, de 27 de agosto (RJAIA), e pelo
regime de prevenção e controlo integrado da poluição, nos termos da alínea b) do nrº 1
do artº 37 do Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de Agosto (REI)
O presente aditamento pretende dar resposta ao ofício da Agência Portuguesa de
Ambiente (APA), no âmbito do procedimento de avaliação de Impacte Ambiental (Ref.ª
Ofício n.º S069328-201711-DLUA, de 30.11.2017).
Os elementos solicitados têm como finalidade de complementar a informação já
apresentada no processo LUA.
O documento que agora se apresenta, sob a forma de aditamento, constitui a resposta à
apreciação feita por esta entidade em relação ao Estudo de Impacte Ambiental, seguindo
a ordem das alíneas indicada no referido ofício.
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B.

1.

ELEMENTOS ADICIONAIS AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (NO
ÂMBITO DA AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL (AIA))

INTRODUÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJETO

1.1 Apresentar a descrição do traçado da rede e quantificação dos consumos de água para
abastecimento

Tal como descrito no EIA existem dois tipos de água consumida na instalação industrial
da Sovena: a água proveniente da rede municipal (SMAS – Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento de Almada) para usos produtivos e gerais; e água salgada captada
do Rio Tejo para utilização nos circuitos de arrefecimento dos processos produtivos.
Relativamente á água proveniente da rede municipal apresenta-se respetivamente no
anexo 2.1 e 2.2 a rede de abastecimento proveniente da rede municipal e da de água
salgada, proveniente da captação no rio Tejo, sendo que os consumos dos últimos três
anos são os indicados no quadro seguinte.

3

Quadro 1 – Consumos anual (m ) de águas de abastecimento nos anos de 2014,2015 e 2016
Ano
2014
2015
2016

Consumo rede municipal
3
(m )
284.914
307 063
265 728

Consumo de água salgada
3
(m )
4.387.689
4.950.336
4.018.785

Em seguida apresenta-se uma descrição mais precisa dos consumos de água doce e
salgada.
O quadro seguinte apresenta os volumes mensais consumidos em 2014, 2015 e 2016 por
tipo de água (água doce fornecida pela rede pública dos SMAS e água salgada captada
diretamente do Rio Tejo).
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Quadro 2 - Volumes mensais consumidos em 2014, 2015 e 2016 por tipo de água (água doce
fornecida pela rede pública dos SMAS e água salgada captada diretamente do Rio Tejo)
Meses

Consumo Água SMAS (m3)

Consumo Água Salgada (m3)

Janeiro

2016
22.762

Fevereiro

21.204

Março

22.319

Abril

22.010

Maio

21.724

Junho

24.797

Julho

20.384

Agosto

25.473

26.885

23.468

445.415

Setembro

26.654

26.957

21.108

394.154

454.191

313.461

Outubro

19.114

27.891

23.056

257.873

460.737

423.227

Novembro

13.185

17.281

23.057

141.437

216.313

421.177

Dezembro

26.102

28.469

25.753

357.736

323.104

352.195

Totais

265.728

307.063

284.914

4.018.785

4.950.336

4.387.689

Metodologia

2015

2014

24.948
23.723
23.336
26.801
24.440
27.631
28.701

2015

2014

26.982

2016
321.324

344.437

352.237

22.315

290.914

372.341

303.095

22.628

330.822

405.637

358.268

27.986

263.209

450.409

332.335

23.912

397.946

502.536

337.622

23.195

423.924

481.667

326.718

21.454

394.031

439.413

423.082

499.551

444.272

Medição por contador geral e faturação pelos
SMAS de Almada

Estimativa através dos consumos elétricos das
bombas de captação

Consumo de Água Doce
A água doce é adquirida aos SMAS, recebida diretamente da rede municipal e distribuída
pelos vários sectores industriais, de apoio e sociais. O seu volume é controlado por
contador/ caudalímetro e por faturação mensal.
Parte da água doce de rede é sujeita a tratamento por descalcificação para alimentação à
produção de vapor e também a algumas operações fabris.
O quadro seguinte apresenta os volumes estimados de água doce consumidos em 2014,
2015 e 2016 em cada unidade produtiva.
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Quadro 3 - Volumes estimados de água doce consumidos em 2014, 2015 e 2016 em cada
unidade produtiva
Sector

Consumo Água Doce SMAS
Total 2016 (m3)

Espec. (l/t)

Fábrica 1

9.686

27

Total 2015
(m3)
10.513

Fábrica 2

13.263

25

15.380

Refinaria

16.943

192

18.197

Pré-Tratamento

8.594

163

13.775

163

Biodiesel

4.933

84

7.740

Central de Vapor

183.779

-

227.917

Outros diversos

28.530

-

13.541

-

Total Estabelecimento

265.728

307.063

Espec. (l/t)

Total 2014 (m3)

Espec.
(l/t)

27

10.383

27

25

14.981

25

192

18.240

192

10.906

163

84

5.513

84

-

213.130

-

11.759

-

284.914

Com o objetivo de racionalizar os consumos de água doce, mantêm-se as seguintes
reutilizações de águas industriais:
 Condensados do vapor de aquecimento (indireto) dos processos produtivos e
auxiliares, os quais são recolhidos em tanques atmosféricos próprios e recuperados
como água de alimentação às caldeiras de vapor, juntamente com água
descalcificada que é usada para evitar a formação de vapor de re-evaporização;
 Parte dos condensados de vapor recolhidos em cada instalação é utilizada em
operações que utilizam água quente, tirando partido da temperatura e qualidade
desta corrente. São exemplos de utilização as operações de lavagem do óleo na
Refinaria e desgomagem do óleo nas Fábricas de extração;
 Na operação de lavagem do processo de refinação de óleos vegetais, a água de
lavagem da segunda centrífuga é aproveitada para a primeira centrífuga, sendo
assim adicionada apenas 1/3 da água necessária;
 Parte da água existente no fervedor final (item 45), proveniente da condensação
dos gases da dessolventização da farinha e destilação do óleo, é utilizada no
“chuveiro” (item 29) para retenção de partículas dos gases emitidos do
dessolventizador/tostador, os quais são recuperados para pré-aquecimento da
miscela;
 Na unidade de produção de biodiesel, a água resultante da destilação do metanol é
reaproveitada para preparação da solução de ácido cítrico e na operação de
lavagem do biodiesel;
 A água que sai do fervedor final da unidade de extracção de girassol/colza (fábrica
1) é recuperada, aquecida em permutadores tubulares e transformada em vapor de
baixa pressão para utilização na instalação. O concentrado desta corrente é
enviado ao dessolventizador/ tostador.
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Água Salgada
O quadro 4 apresenta os volumes totais e específicos de água salgada consumidos em
2014,2015 e 2016 em cada unidade produtiva.
Quadro 4- volumes totais e específicos de água salgada consumidos em 2014,2015 e 2016
em cada unidade produtiva.
Consumo Água Salgada
Sector

Espec.
(m3/t)

Fábrica 1

Total 2016
(m3)
266.222

Total 2015
(m3)

Espec.
(m3/t)

Fábrica 2

2.559.701

0,7

310.192

4,8

3049.609

Refinaria

749.860

8,5

Pré-Tratamento

365.555

Biodiesel

77.447

Total Estabelecimento

4.018.785

Total 2014
(m3)

Espec.
(m3/t)

BREF FDM

0,8

263.118

0,7

0,2-14

5,0

2.941.929

4,9

0,2-14

840.442

8,9

723.100

7,6

10-30

6,9

614.566

7,3

393.125

5,9

-

1,3

135.527

1,5

66.417

1,0

-

4950.336

4.387.689

A água captada no rio Tejo é utilizada para refrigeração industrial.
Alguns consumos específicos estão muito próximos dos limiares mínimos dos valores de
referência do BREF FDM (Ago 2006).
O aumento dos consumos específicos de água captada no rio, face ao ano anterior no
que se refere aos valores registados em 2015, está relacionado com a temperatura média
da água ter sido superior, que exige maior volume.
O cálculo da estimativa dos volumes de água salgada captada no ponto AC1, no Rio
Tejo, mantém a mesma metodologia. Conhecendo as caraterísticas técnicas das bombas
de captação e os seus consumos de energia elétrica, cujo conjunto tem contador próprio,
é possível calcular os volumes de água captada e utilizada na refrigeração industrial da
Sovena.
Fórmula utilizada:
Os mapas mensais dos volumes de água salgada captada e horas de funcionamento da
captação são enviados mensalmente à entidade gestora (ARH do Tejo) e até dia 31 de
Janeiro do ano seguinte é preenchido o formulário electrónico da TRH. Posteriormente é
recebida a factura com a taxa de recursos hídricos (TRH) referente ao volume de água
captada e utilizada nos circuitos de refrigeração do ano de referência.
Os valores de consumo específico são obtidos através do rácio entre os volumes
mensais distribuídos a cada fábrica e a respetiva atividade produtiva em toneladas de
matéria-prima laborada.
Em seguida apresenta-se uma breve descrição dos dois circuitos, ou seja:
•
•

Captação e utilização de água salgada;
Utilização de água doce (SMAS Almada)
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Captação e utilização de água salgada
A infraestrutura de captação superficial de água do rio Tejo (água salgada), apresentada
no Anexo 2.2, é constituída por dois poços de bombagem divididos por um septo e
ligados ao rio por uma conduta subterrânea protegida com um filtro de rede. Os poços
estão abrigados num edifico e são cobertos com um piso de grelhas metálicas.
A central de captação é constituída por cinco bombas. Em termos operacionais, só
funcionam duas bombas em simultâneo (capacidade máxima 1200 m3/h), sendo as
outras reservas para eventuais avarias.
•
•
•
•
•

Bomba 1; 132 kW; 400 m³/h
Bomba 2; 132 kW; 400 m³/h
Bomba 3, 160 kW; 800 m³/h
Bomba 7, 160 kW; 800 m³/h
Bomba 5, 90 kW e 400 m³/h

A bomba 5 pode substituir as bombas 3 ou 7 nos períodos de inverno quando a água do
rio está mais fria, permitindo uma maior eficiência energética e menor consumo de água.
A água captada segue para dois circuitos distintos e independentes:
•

A bomba 1 ou 2 abastecem uma central de bombagem que se situa na cota 67 do
estabelecimento da Sovena, que por sua vez, transfere a água salgada para os
circuitos de refrigeração da Fábrica 1 (circuito com torres de arrefecimento),
Refinaria (circuito de uma só passagem), Pré-Tratamento e Biodiesel (circuito com
torres de arrefecimento).

•

A bomba 3, 7 ou 5 abastecem o circuito de refrigeração da Fábrica 2 (circuito de
uma só passagem).

O desenho seguinte apresenta esquematicamente os circuitos de água salgada desde a
sua captação até aos pontos de utilização.
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Figura 1 - Esquema dos circuitos de água salgada desde a sua captação até aos setores de
utilização

Os volumes mensais de 2016, em metros cúbicos (m3), são apresentados no quadro
seguinte:

3

Quadro 5 - Volumes mensais de 2016, em metros cúbicos (m )
Jan
2016

321324

Fev
290914

Mar
330822

Abr
263209

Mai
397946

Jun
423924

Jul
394031

Ago
445415

Set
394154

Out
257873

Nov
141437

Dez

357736 4018785

Os volumes mensais estimados cumprem as condições estipuladas na licença de
captação (LA 76/2007), que se refletem no quadro seguinte.
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Quadro 6 - Condições estipuladas na licença de captação (LA 76/2007)
Freguesia:

Condições de captação e bombagem

Conselho: Almada
Código

Coordenadas (m)
Carta Militar 1:25000 nº431
M

AC1

190600

Caudal máximo
instantâneo (l/s)

Volume mensal máximo
a captar (m3/mês)

350

600000

P
108610

Utilização de água doce (SMAS Almada)
A água consumida na Sovena é fornecida, através da rede pública, pelo SMAS (Serviço
Municipal de Águas), sendo o seu consumo mensalmente contabilizado para faturação
por esta entidade.
A água da rede é distribuída por todos os setores, tal como demonstrado no Anexo 2.1.
Antes de ser alimentada às caldeiras para a produção de vapor, é sujeita a tratamento de
descalcificação. O volume da água descalcificada é controlado por contador.
A água da rede consumida nos Silos visa corrigir a humidade das farinhas armazenadas.
Este consumo é controlado por contador.
O vapor produzido na central térmica é utilizado nos processos produtivos para
aquecimento e produção de vácuo.
A água descalcificada é consumida nas unidades produtivas para abate do vapor “flash”
nos depósitos de recolha de condensados. A maior parte desta mistura de água com
condensados retorna à central de vapor para alimentar as caldeiras, uma pequena parte
é aproveitada no processo produtivo, aproveitando a sua temperatura.
O esquema seguinte apresenta a rede de distribuição da água nas instalações.
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Figura 2 - O esquema da rede de distribuição da água nas instalações.

Os volumes de água da rede pública de 2016 estão apresentados no quadro seguinte,
em metros cúbicos (m3):
Quadro 7 – Volumes de captação de água da rede publica em 2016
Ano
2016

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

22762

21204

22319

22010

21724

24797

20384

25473

26654

19114

13185

26102

265728

1.2 Indicar a quantidade de águas residuais domésticas e industriais produzidas antes e após as
alterações implementadas

Em seguida apresentam-se os dados referentes a:
•
•
•

a) Efluentes de processo;
b) Água salgada dos circuitos de refrigeração;
c) Efluentes domésticos.

Os valores apresentados referem-se aos anos de 2010, 2011, 2015 e 2016.
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a) Efluentes de processo
Quadro 8 - Valores estimados com base nas caraterísticas do processo e na atividade de
cada ano
Tipo

Fábrica

Industrial

Fábrica 2

Industrial

Refinaria

ANTES
L/ton

2010
m3

2011
m3

DEPOIS
L/ton

2015
m3

2016
m3

Destino

Extração soja

70

39071

32085

62

38142

32893

Descarga

Refinação óleo soja e colza

130

10190

10698

130

12321

11472

ETAR/Descarga

Atividade

b) Água salgada dos circuitos de refrigeração
Quadro 9 - Valores reais já reportados nos RAA
Tipo

Fábrica

2010
m3

Atividade

Refrigeração

Fábrica 1

Extração girassol/colza

Refrigeração

Fábrica 2

Extração soja

Refrigeração

Refinaria

Refinação óleo soja e colza

2011
m3

2015
m3

2016
m3

Destino

264282

244136

310192

266222

Descarga

2772149

2207764

3049609

2559701

Descarga

856523

857164

840442

749860

Descarga

c) Efluentes domésticos
Quadro 10- Valores estimados com base no nº de colaboradores e consumos por
colaborador
Tipo
Doméstico

Atividade
Gerais

2010
m3
8640

2011
m3
8640

2015
m3
8640

2016
m3
8640

Destino
ETAR/Descarga

1.3 Apresentar a cartografia com o traçado das redes de drenagem das águas residuais
domésticas, das águas residuais industriais e das águas pluviais com o detalhe necessário, de
modo a ser percetível todos os encaminhamentos (Fábrica 1, Fábrica 2, Refinaria) até ao respetivo
destino final/descarga

No anexo 3 apresentam-se a planta com as redes de drenagem das águas da
Fábrica 1, Fábrica 2 e Refinaria até ao respetivo destino final/descarga.
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1.4 Indicar a capacidade da ETARI (LT3)

A ETARI, em fase de projeto, foi dimensionada para tratar um caudal de 5m3/h.
Os efluentes industriais provenientes da Refinaria (operação de lavagem do óleo), do
processo de pré-tratamento de óleo para fabrico de Biodiesel, os efluentes gerais de
lavagens e pluviais contaminadas e os efluentes domésticos provenientes das ETAR
Compactas são enviados à ETARI para tratamento físico-químico e biológico (aeróbio).
A ETARI, em fase de projeto, foi dimensionada para tratar um caudal da ordem dos
5m3/h, dos quais: 1,5m3/h da Refinaria; 1,5m3/h das unidades de fabrico de Biodiesel e
2m3/h para futura expansão.
Atualmente, a ETARI está a tratar cerca de 3m3/h, dos quais: 1,5m3/h da Refinaria;
1,0m3/h da unidade de pré-tratamento e 0,5m3/h das ETAR Domésticas e outras águas
(lavagens).
A linha de tratamento da ETARI (LT3) é constituída pelas seguintes operações:
• Tamisagem: remoção de partículas de maior dimensão, através da passagem do
efluente por um tamisador rotativo;
• Homogeneização: homogeneização das características químicas e do caudal num
tanque coberto com agitação;
• Tratamento físico-químico: processo de coagulação, ajuste de pH e floculação,
com posterior separação de lamas num flotador através de bolhas de ar
dissolvido. As lamas formadas são encaminhadas para um tanque fechado para
posterior recolha em veículo cisterna e encaminhamento para operador de
gestão de resíduos licenciado;
• Tratamento biológico: consiste num reator biológico aeróbio descontínuo tipo SBR
de mistura completa, com arejamento/agitação mediante uma bateria de
membranas de bolha fina, uma bomba de recirculação e sopradores externos.
Tem um sistema de extração superficial da água tratada. Permite a realização de
ciclos de fases anóxicas ou mesmo anaeróbias. A decantação realiza-se no final
de cada ciclo, parando os equipamentos de agitação/arejamento. As lamas são
conduzidas a um tanque fechado dedicado;
• Tratamento de lamas: as lamas provenientes do tratamento biológico são
desidratadas por centrifugação. O efluente clarificado resultante da desidratação
é novamente conduzido ao tanque de homogeneização. As lamas desidratadas
são enviadas para um contentor coberto e encaminhadas para operador de
gestão de resíduos licenciado.
O coletor de descarga da ETARI está equipado com um medidor de caudal
eletromagnético.
Na figura seguinte apresentamos um esquema geral da ETARI.
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Figura 3 - Esquema geral da ETARI

Relativamente à capacidade de remoção dos poluentes das águas residuais, tendo em
conta os dados de dimensionamento e as médias dos resultados analíticos de 2016,
apresentamos no quadro seguinte os valores de eficiência removida no tratamento.

Quadro 11- Valores de eficiência removida no tratamento tendo em conta os dados de
dimensionamento e as médias dos resultados analíticos de 2016.
Caudal

Concentrações (mg/l)

Carga (kg/h)

m3/h

CQO

CBO5

SST

Óleos e
Gorduras

Fósforo
Total

CQO

CBO5

SST

Óleos e
Gorduras

Fósforo
Total

Dimensionam.

5

10000

4000

2760

2760

100

50

20

14

14

0,5

Dimensionam.

5

140

35

50

15

10

0,7

0,2

0,3

0,1

0,1

99%

99%

98%

99%

90%

Eficiência %
Atual Afluente

3

3700

200

1000

900

85

11

1

5

5

0,4

Atual Efluente

3

50

6

8

5

6

0,2

0,02

0,02

0,02

0,02

Eficiência %

99%

97%

99%

99%

93%

VLE Efluente

150

40

60

15

10

VEA BREF FDM

125

25

50

10

5

A SOVENA tem vindo a preocupar-se em aumentar a eficiência da remoção do fósforo
total no tratamento físico-químico e biológico da ETARI existente, de forma a alcançar o
respetivo valor de emissão associado (VEA) do BREF agroalimentar (BREF FDM 0806).
No entanto, as caraterísticas do efluente da refinação química de óleos vegetais
(operação de desgomagem com ácido fosfórico) não permitem atingi-lo.
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Contudo, o BREF FDM (pág.600) ressalva que nem sempre é possível atingir os níveis
totais de fósforo indicados, em vista das condições locais. “Better levels of BOD5 and
COD can be obtained. It is not always possible or cost effective to achieve the total
nitrogen and phosphorus levels shown, in view of local conditions.” Desta forma a
SOVENA enquadra-se nesta exclusão.

1.5 Apresentar a caracterização quantitativa e qualitativa dos condensados dos vapores e do
efluente resultante da lavagem de gases de extrações (Fábrica 1 e Fábrica 2)

Na Fábrica 1, a instalação de extração por solvente atual possui um sistema de
condensação dos gases e recuperação de hexano com efluente zero, ou seja, não é feita
qualquer descarga deste efluente no meio hídrico, todo o efluente gerado é reaproveitado
no mesmo processo. O sistema funciona da seguinte forma:
1. Os gases quentes, compostos por hexano e água, libertados na dessolventização,
passam por um lavador e são recuperados para a pré-evaporação do hexano na
operação de destilação.
2. Os gases são condensados e os vestígios de hexano e outros compostos que
permanecem na corrente gasosa são retidos e absorvidos numa coluna de óleo
mineral para recuperação final de hexano.
3. A mistura de água e hexano condensados é decantada num tanque fechado e o
hexano é recuperado no processo. A água condensada, contendo ainda alguns
traços de hexano, passa por fervedor de segurança, onde é aquecida a 90ºC para
evaporação do restante hexano. Este fluxo de água quente é recuperado,
aquecido em permutadores tubulares e transformado em vapor de baixa pressão
para utilização no dessolventizador/tostador (DT), permitindo ganhos ambientais e
energéticos na instalação.
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Figura 4 - Esquema do pós-condensação de gases e recuperação de hexano da Fábrica 1
(efluente zero)

As águas obtidas do sistema “efluente zero” têm um caudal de cerca de 2,2 m3/h (17500
m3/ano) e são recuperadas na totalidade para produção de vapor de baixa pressão. Não
se apresenta a sua caraterização tendo em conta que não é descarregada no meio
hídrico.
Na Fábrica 2, o sistema de condensação dos gases e recuperação de hexano é mais
antigo e é feito da seguinte forma:
1. Os gases quentes, compostos por hexano e água, libertados na dessolventização,
passam por um lavador e são recuperados para a pré-evaporação do hexano na
operação de destilação.
2. Os gases são condensados e os vestígios de hexano e outros compostos que
permanecem na corrente gasosa são retidos e absorvidos numa coluna de óleo
mineral para recuperação final de hexano.
3. A mistura de água e hexano condensados é decantada num tanque fechado e o
hexano é recuperado para o processo. A água condensada, contendo ainda
alguns traços de hexano, passa por fervedor de segurança, onde é aquecida a
90ºC para evaporação do restante hexano, sendo posteriormente transferida para
a fossa de decantação e arejamento.

14
ADITAMENTO

EIA das Alterações Processuais das Instalações da Sovena, Oilseeds Portugal, S.A
Fevereiro 2018

Rev.00

Figura 5 - Esquema do pós-condensação de gases e recuperação de hexano da Fábrica 2

O caudal médio estimado é cerca de 5,0 m3/h (40000 m3/ano). A caraterização média é:
pH 6 – 7, CQO <150 mg/l; SST <60 mg/l, óleos e gorduras <15 mg/l, azoto Total <15 mg/l
e Fósforo Total <10 mg/l (ver boletim de análise no Anexo 8)
Desta forma e tendo por exposto o referido nesta questão, bem como nos pontos
anteriores, ressalva-se que foi efetuada uma retificação no ponto de descarga EH8 na
medida em que se eliminou a descarga de águas das fossas de arejamento da fábrica 1.
Tal acontece, tal como explicado anteriormente pelo fato de já não ocorrem descargas
das de águas das fossas de arejamento da fábrica 1, tendo em conta que já não são
descarregados efluentes, pois tem efluente zero, ou seja, o efluente é reaproveitado para
produção de vapor de baixa pressão para consumo interno na operação de
dessolventização da farinha.
Em seguida apresenta-se o quadro com a identificação dos pontos de descarga de
efluentes líquidos da instalação, sendo visível que no ponto de descarga EH8, referência
às fossas de arejamento da fábrica 1.
Quadro 12 - Pontos de descarga de efluentes líquidos da instalação

Código do
ponto de
descarga

Natureza dos efluentes descarregados e águas pluviais

EH1

Pluviais

EH2

Pluviais + Refrigeração (água salgada da refrigeração da refinaria, prétratamento e biodiesel)

EH3

Pluviais + Purgas das caldeiras

EH4

Pluviais

EH5

Pluviais + Refrigeração (água salgada da refrigeração da fábrica 2)
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Código do
ponto de
descarga

Natureza dos efluentes descarregados e águas pluviais

EH6

Pluviais

EH7

Desativado

EH8

Pluviais + Refrigeração (água salgada da refrigeração da fábrica 1 - pontual) +
Regeneração da descalcificação + Esgoto CMA + Fossas de Arejamento
Fábrica 2 + Industriais (LT3 – ETARI)

EH9

Pluviais

EH10

Pluviais

EH11

Pluviais

EH12

Pluviais

EH13

Pluviais

EH14

Pluviais

EH15

Pluviais

1.6 Justificar a razão pela qual é feito o reaproveitamento dos efluentes da lavagem de gases de
extrações e dos condensados dos vapores na Fábrica 1 e não é realizado também na Fábrica 2
(página 122 do RS)

A unidade de extração por solvente da Fábrica 1 é uma instalação de 2012, equipada
com tecnologia recente com um sistema de reaproveitamento dos efluentes, que
designamos por "efluente zero". A unidade de extração da Fábrica 2 é uma instalação
mais antiga, de 1981 e a sua conceção e tecnologia original não integra o sistema
"efluente zero". Ou seja, os equipamentos, layout e o próprio dimensionamento da
extração não estão preparados para este tipo de tecnologia de “efluente zero”.

1.7 Apresentar a caracterização quantitativa e qualitativa das águas de regeneração do processo
de descalcificação da água da rede e das águas das purgas das caldeiras descarregadas
diretamente no rio Tejo (página 122 do RS)

Em seguida efetuar-se-á uma descrição do processo de descalcificação das águas.
Antes de ser alimentada às caldeiras para a produção de vapor, a água da rede é sujeita
a um tratamento de descalcificação (ou descarbonatação). O caudal de água
descalcificada é controlado por contador.
O sistema de descalcificação existente da Central de Vapor, cuja exploração é agora da
responsabilidade da CAPWATT, é constituído por 3 descalcificadores que funcionam em
paralelo e automaticamente, com capacidade unitária de 34m3/h de água descalcificada.
Geralmente, estão 2 descalcificadores em serviço e 1 em regeneração ou standby.
16
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O objetivo da descalcificação é a remoção dos iões cálcio (Ca2+) e magnésio (Mg2+) da
água, principais responsáveis pela dureza da água e pela formação de incrustações.
Estas incrustações são normalmente designadas por calcário e levam à obstrução de
canalizações e danificação de equipamentos, principalmente se houver permuta térmica.
Na figura seguinte apresenta-se um esquema que reflete o princípio da remoção da
dureza baseia-se na permuta iónica, ou seja, uma resina catiónica liberta iões sódio
(Na+) e fixa os iões cálcio e magnésio.

Figura 6 - Esquema do princípio da remoção da dureza

A dureza está diretamente relacionada com a geologia do terreno, porque a passagem
dos lençóis freáticos por rochas de origem calcária vai dissolvê-las aumentando assim a
concentração de iões cálcio e magnésio.
Ao fim de um determinado volume de água, a resina vai estar saturada em iões Ca2+ e
Mg2+ e a sua capacidade de permuta é reposta através da regeneração, que é
programada por controladores volumétricos ou cronométricos.
A regeneração é feita em 3 fases: contra lavagem com água da rede, aspiração de uma
solução de salmoura (solução concentrada em Cloreto de Sódio – NaCl) e lavagem final.
As regenerações nunca são feitas em simultâneo.

Figura 7 - Esquema da regeneração
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Cada ciclo de descalcificação é cronometricamente controlado. A quantidade de água da
regeneração é cerca de 1% da água total de entrada no descalcificador, tal como se pode
verificar no esquema seguinte.

Figura 8 - Condições de funcionamento do ciclo de descalcificação

Anualmente, estima-se que o volume de águas provenientes das regenerações da
descalcificação ronda os 1 750 m3.
Quadro 13 - Valores de Água descalcificada e de águas de regeneração em 2015 e 2016
Ano

Água Descalcificada (m3)

Água das Regenerações (m3)

2015

244.072

1879

2016

220.044

1694

A caracterização média das águas de regeneração da descalcificação é a seguinte.
Tendo em conta o seu teor em cloretos, verifica-se compatibilidade com o meio hídrico
recetor.
Quadro 14 – Caracterização média da água de regenerações
Caracterização média da água
de regenerações

pH
6,5

Cloretos (ppm)
16000

Condutividade (µS/cm)
57000

Dureza (ppm)
1700

As purgas das caldeiras são fundamentais no processo de produção de vapor, pois à
medida que o vapor vai saindo, a água da caldeira tende a concentrar-se em sais e
aumentar a sua condutividade. Concentrações muito altas prejudicam o funcionamento
do sistema bem como o estado de conservação dos equipamentos. Concentrações muito
baixas contribuem para perda de água e energia, por isso, fazem-se purgas regulares e
monitoriza-se periodicamente os ciclos de concentração da caldeira.
A fim de obter vapor de boa qualidade e manter os equipamentos em bom estado de
conservação, é necessário proceder-se ao tratamento da água de alimentação às
caldeiras. Primeiro por desgaseificação térmica até 104ºC para libertar oxigénio, seguida
de doseamento de um produto químico à base de sulfitos, com vista à eliminação do
oxigénio residual para evitar corrosão. Depois, o doseamento de um produto químico à
base de fosfatos que vai facilitar a dispersão e inibir incrustações no interior das
caldeiras. Todos os produtos utilizados cumprem os critérios de qualidade para uso em
indústria alimentar.
18
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Os valores de referência para a monitorização periódica cumprem os dispostos nas
normativas europeiras de caldeiras pirotubulares e aquatubulares industriais.

Anualmente, estima-se que o volume de águas provenientes das purgas das caldeiras
ronda os 50 000 m3 e que se caraterizam por ter uma condutividade média de 4500
µS/cm, pH médio de 11, concentração média em orto-fosfato de 30 ppm PO4 e
concentração média em sulfitos de 30 ppm SO3.

1.8 Indicar quais as medidas que foram implementadas, para as águas de lavagem de pavimentos
exteriores e para as águas de lavagem de pavimentos interiores drenadas pela rede de drenagem
das águas pluviais. Apresentar, ainda, a caracterização daquelas águas, assim como as soluções
implementadas para a redução e tratamento das águas de lavagem potencialmente contaminadas
antes da sua descarga no rio Tejo conforme ponto 3. (Rede de águas pluviais) da Licença
Ambiental nº 76/2007

As águas de lavagens de pavimentos interiores são recolhidas em caixas estanques e
enviadas para tratamento na ETARI ou encaminhadas para operador de gestão de
resíduos licenciados. Estas águas não se misturam com a rede de pluviais.
As águas de lavagens de pavimentos exteriores são drenadas pela rede coletora de
águas pluviais. As zonas com águas e pluviais potencialmente contaminadas são
providas de rede de drenagem própria e encaminhada para caixas coletoras e estanques,
com separadores de gorduras (ver no esquema/figura apresentado em seguida).
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Figura 9 - Esquema dos diagramas das bacias de retenção e respetivas redes de drenagem

Todos os tanques são providos de bacias de retenção estanques com capacidade
suficiente para conter o volume do tanque de maior dimensão. Todas estas bacias estão
interligadas e equipadas com válvulas pneumáticas, para uma rápida atuação em caso
de derrame. As bacias de retenção dos tanques estão providas de válvulas de drenagem
que se mantêm sempre fechadas e que encaminham os pequenos derrames ou pluviais
contaminadas para as caixas de retenção estanques.
As zonas de carga e descarga de camiões cisternas também estão providas rede de
drenagem própria para encaminhar os derrames ou pluviais contaminadas para as caixas
coletoras e estanques.
Estes equipamentos (caleiras, válvulas e caixas coletoras/ separação de gorduras) são
inspecionados periodicamente, as águas retidas são aspiradas e encaminhadas para
operador de gestão de resíduos licenciado ou então tratadas na ETARI e as gorduras
contidas encaminhadas para operador de gestão de resíduos licenciado.
As zonas onde se movimentam óleos, produtos derivados líquidos ou líquidos perigosos,
estão providas de kits de contenção de derrames, constituídos por materiais absorventes
e ferramentas para facilitar a remoção por via seca dos pequenos derrames. Existe ainda
um kit específico para contenção de derrames mais significativos, constituído por um
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atrelado móvel equipado com obturadores, bombas pneumáticas, garrafas de ar
comprimido e outras ferramentas e utensílios.
Os colaboradores estão aptos para intervir na resposta a situações de derrame acidental.
Periodicamente são realizadas ações de formação e exercícios, no âmbito do Plano de
Emergência Interno.
Neste sentido, não existem descargas de águas de lavagem nem pluviais contaminadas
para o meio hídrico.

1.9 Esclarecer a razão pela qual na Fig. 79 da pág. 215 do RS é indicado o parque de
armazenamento temporário de resíduos PA14, quando na Licença Ambiental nº 76/2007 e
respetivos Aditamentos, aquele parque não é mencionado

O PA14 apresentado no RS é uma nova zona de armazenagem temporária do resíduo
020304 relativo aos materiais impróprios para consumo, localizada nos Cais 1. Este PA
não se encontra descrito na LA nem aditamentos porque foi uma alteração feita após
pedido de renovação e comunicada em 2016, via RAA 2015.
Este PA é representado no atual processo de licenciamento pelo código 17 no Q33:
Armazenamento Temporário Resíduos Produzidos do processo LUA, cujo excerto se
apresenta em seguida.
Quadro 15- Armazenamento Temporário Resíduos Produzidos do processo LUA
Código

Área
Total

Área
Coberta

Área
Impermeab.

Vedado

Sistema
Drenagem

Bacia
Retenção

Volume
Bacia
Retenção

LERResíduos
Armazenados

Tipo
Recipiente

Material
Recipiente

Capacidade
Recipientes

Unidade
Recipiente

17

8

8

8

NO

NO

NO

0

020304

Contentor

Aço

6

1

De referir que este contentor, referente ao resíduo 020304, foi colocado neste local com o
sentido de evitar a transferência de resíduos dentro das instalações. Desta forma
conseguiu-se colocar um contentor nas proximidades do local onde o resíduo é
produzido.

1.10 Apresentar as figuras constantes no EIA de forma a que sejam percetíveis, nomeadamente,
entre outras, as figuras 13, 14, 24, 25, 30, 79

As figuras 13, 14, 24, 25, 30 correspondem a fluxogramas de processo, sendo que as
apresentadas no EIA devem ser substituídas pelas incluídas em seguida.
A figura 79 refere-se ao Parque de armazenagem temporária de resíduos sendo que a
apresentada no EIA deve ser substituída pela apresentada em seguida.
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Figura 10– Fluxograma da Extração de Girassol na Fábrica 1
(substitui a figura 13 do EIA)
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Figura 11 – Fluxograma da Extração de Colza na Fábrica 1
(substitui a figura 14 do EIA)
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Figura 12 – Refinação de Óleo de Soja / Colza
(substitui a figura 24 do EIA)
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Figura 13 – Fluxograma da Extração de Soja na Fábrica 2
(substitui a figura 25 do EIA)
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Figura 14 – Fluxograma de Extração de Soja na Fábrica 2 com o Novo Sistema de
Descasque
(substitui a figura 30 do EIA)
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Figura 15 – Parque de armazenagem temporária de resíduos(substitui a figura 79 do EIA)
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1.11 No sentido de garantir coerência com a capacidade a licenciar em sede de procedimentos de
licenciamento ambiental e de licenciamento da atividade, e atentos os esclarecimentos constantes
da Nota Interpretativa n.º 1/2005 de 25-10-2006 produzida pela APA:
1.11.1.1 Rever capacidade de produção de produto acabado da Fábrica 2 (antes e após projeto),
considerando, em complemento à capacidade de produção de farinha de soja a capacidade de
produção de óleo vegetal bruto, o qual, não obstante seja encaminhado atualmente apenas para
refinação e/ou produção de biodiesel, constitui por si só produto em condições finais de ser
encaminhado para comercialização ou posterior processamento fora da instalação

No quadro seguinte apresenta-se a capacidade de produção de produto acabado da
Fábrica 2 (antes e após projeto), considerando, em complemento à capacidade de
produção de farinha de soja a capacidade de produção de óleo vegetal bruto, o qual, não
obstante seja encaminhado atualmente apenas para refinação e/ou produção de
biodiesel, constitui por si só produto em condições finais de ser encaminhado para
comercialização ou posterior processamento fora da instalação.
Quadro 16 - Capacidade de produção de produto acabado da Fábrica 2 (antes e após
projeto), considerando, em complemento à capacidade de produção de farinha de soja a
capacidade de produção de óleo vegetal bruto

Fábrica

Atividade

Fábrica 2

Processamento grão soja

Fábrica 2

Prod acabado - Óleo bruto soja

Fábrica 2

Prod acabado - Farinha/ Casca soja

3.º
Aditamento
2011

Alteração
2012

Alteração
2014

Capacidade
Final a
licenciar

1800

150

1950

342

29

371

1458

92

1550
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Alteração
2013
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1.11.1.2 E consequentemente rever a capacidade instalada PCIP da categoria 6.4bii antes (deste
feita retificada) e após projeto, contemplando para o cálculo da mesma a capacidade de produção
de óleo bruto na Fábrica 2:

Tendo por base o solicitado, o quadro anterior e apresentado no EIA, deve ser
substituído, pelo apresentado em seguida que, já inclui na fábrica 2 o produto acabado
designado como Óleo de Soja bruto.
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Quadro 17 - Capacidade de produção de produto acabado (antes e após projeto),
considerando, em complemento à capacidade de produção de farinha de soja a capacidade
de produção de óleo vegetal bruto da Fábrica 2

Fábrica

Atividade

3.º
Aditamento
2011

Alteração
2012

Alteração
2013

Alteração
2014

Capacidade
Final a
licenciar

Fábrica 1

Processamento semente girassol/colza

800

200

150

200

1350

Fábrica 1

Prod acabado - Óleo bruto girassol/colza

348

87

65

87

587

Fábrica 1

Prod acabado - Farinha girassol/colza

440

110

83

110

743

Fábrica 2

Processamento grão soja

Fábrica 2

Prod acabado - Óleo bruto soja

Fábrica 2

1800

150

1950

342

29

371

Prod acabado - Farinha/ Casca soja

1458

92

1550

Full Fat

Prod acabado - Farinha soja integral

240

Refinaria

Processamento óleo bruto soja e colza

220

20

35

275

Refinaria

Prod acabado - Óleo refinado soja e colza

213

20

34

267

3041

217

303

Categoria 6.4bii PCIP

240

197

3758

Desta forma verifica-se que existe um aumento de 24% da atividade PCIP 6.4bii, face à
inicialmente licenciada (2011).

1.12 Disponibilizar, se possível, a informação da delimitação das futuras áreas de valorização, em
formato “Shapefile” (ESRI), no sistema de coordenadas, oficial de Portugal Continental PT-TM06ETRS89 (EPSG: 3763).

No Anexo 6 apresenta-se a localização das áreas de intervenção em formato “Shapefile”
(ESRI), no sistema de coordenada PT-TM06-ETRS89 (EPSG: 3763).
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2.

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL E AVALIAÇÃO DE IMPACTES

2.1 Socioeconomia
2.1.1 Caracterizar e quantificar a situação prévia ao projeto relativamente à movimentação e
circulação associada à entrada/saída de matérias e produtos, considerando a repartição entre a
via marítima e a via terrestre, o número de navios/veículos associado a cada movimento (entradas
e saídas em função do destino), as horas em que ocorrem, a frequência, o estacionamento
associado (área, local, capacidade e ocorrência verificada) e os respetivos tempos de
permanência, as áreas atravessadas e os percursos utilizados

Por norma, a matéria-prima tem origem fora do continente europeu e é recebida em
navios com capacidade unitária até 100.000 toneladas.
A maior parte da semente de girassol tem origem de países do Mar Negro, a colza vem
do Canadá e Austrália e a Soja vem dos EUA, Brasil, Argentina e Canadá.
As farinhas de girassol, colza e soja são expedidas para o mercado nacional. A maioria
do óleo girassol bruto é transportado para a unidade da SOVENA CONSUMER GOODS,
no Barreiro, por transporte rodoviário (camião cisterna).
As alterações processuais ocorridas entre 2012 e 2014 foram levadas a cabo,
principalmente, para obter melhores rendimentos operacionais, ambientais e energéticos,
e não produziram impactes significativos na movimentação de camiões. A estimativa é de
um aumento de 5% da expedição de produtos por camião em 2016, face a 2010. Estas
variações estão dependentes da atividade produtiva e comercial de cada ano. O tipo de
movimentação que tem vindo a aumentar significativamente é a saída de produtos
terminados por transporte marítimo.
Não houve alterações face às rotas e destinos dos produtos expedidos.
No quadro seguinte apresenta-se de forma sistematizada a análise comparativa do
número de navios e camiões relacionados com as atividades que foram sujeitas a
alterações/ otimizações:
Quadro 18 - Análise comparativa do número de navios e camiões relacionados com as
atividades que foram sujeitas a alterações/ otimizações:
2010

2011

48

49

Total Navios entrada de matéria-prima

34

32

Total Navios saída de produtos

14

17

26139

24468

Total Navios (nº estimado/ano)

Total Camiões (nº estimado/ano)

2012-2014

Período de
alterações
processuais

2015

2016

Variação

60

58

+20%

47

35

+3%

13

23

+60%

31757

27492

+5%

Relativamente aos percursos e períodos do dia de circulação dos transportes terrestres e
marítimos, os mesmos são os indicados no quadro seguinte.
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Quadro 19 - Percursos e períodos do dia em de circulação dos transportes terrestres e
marítimos
Camiões

Navios

Horas em que ocorrem

7h – 18h

Não definido

Frequência

Dias úteis

Aleatória (entre 1 e 4 por
semana)

Estacionamento
associado (área, local,
capacidade e
ocorrência verificada)

A entrada de camiões obedece
a um planeamento em que se
procura distribuir o nº de
camiões de forma equitativa
durante o dia

Não aplicável

Respetivos tempos de
permanência

Aproximadamente 30 min

Depende da quantidade a
movimentar, do espaço de
armazenagem e, por vezes, das
condições climatéricas (entre 8h
e 1 semana)

Áreas atravessadas e
os percursos utilizados

Ver trajeto apresentado na
figura seguinte

Depende da origem

Na figura seguinte apresenta-se o trajeto efetuado pelas viaturas sendo que se trata de
uma representação na área de envolvência direta das instalações.
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Figura 16 – Trajeto dos camiões no Acesso á Sovena
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2.1.2 Caracterizar, quantificar e avaliar a situação gerada com o projeto relativamente à
movimentação e circulação associada à entrada/saída de matérias e produtos, considerando a
repartição entre a via marítima e a via terrestre, o número de navios/veículos associado a cada
movimento (entradas e saídas em função do destino), as horas em que ocorrem, a frequência, o
estacionamento associado (área, local, capacidade e ocorrência verificada) e os respetivos
tempos de permanência, as áreas atravessadas e os percursos utilizados.

A resposta a este ponto é já apresentada na resposta anterior na medida em que foi
efetuada uma análise para os anos de 2010,2011,2012-2014,20165, 2016, bem como a
respetiva variação.
Reforça-se no entanto que não ocorreram alterações face às rotas e destinos dos
produtos expedidos.

2.2 Qualidade do ar
2.2.1 O EIA não apresenta uma comparação das emissões anuais da unidade industrial antes e
depois das alterações processuais introduzidas, pelo que deverá ser apresentado:
•

Duas tabelas, uma relativa ao período anterior às alterações processuais e outra relativa ao
período posterior às alterações processuais, com a estimativa de emissões anuais para cada
poluente emitido (em particular para os poluentes definidos na legislação da Qualidade do Ar,
Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de setembro), por fonte fixa e totais, expressas em toneladas
por ano;

•

Informação sobre o n.º de veículos pesados em termos de movimentações antes e depois
das alterações processuais;

•

Informação sobre eventuais alterações nas emissões difusas antes e depois das alterações
processuais.

Como foi descrito as alterações introduzidas no período em avaliação corresponderam á
substituição de equipamento e alterações processuais pontuais.
Como se verifica no quadro apresentado em seguida dessas alterações não resultou
qualquer evolução de emissões
O parâmetro Partículas é monitorizado nas fontes fixas provenientes dos
despoeiramentos, das exaustões naturais e da combustão de gás natural, O parâmetro
Compostos Orgânicos Totais (COT) é monitorizado nas fontes fixas provenientes dos
despoeiramentos de operações com tratamento térmico e o parâmetro Compostos
Orgânicos Voláteis (COV) é monitorizado nas fontes fixas provenientes da combustão de
gás natural e dos equipamentos fim-de-linha que procedem à redução da emissão de
compostos orgânicos voláteis, como os sistemas de recuperação final de hexano e o
scrubber do biodiesel.
No quadro seguinte apresentam-se as emissões anuais totais por fonte fixa e por
poluente de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de setembro.
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Quadro 20 - Estimativa de emissões por fonte fixa e anuais para o Parâmetro Partículas
expressas em quilogramas por ano
ANTES
Fontes Fixas
FF01
FF02
FF03
FF06a
FF06b
FF07
FF08
FF09a
FF09b
FF10
FF12
FF13
FF14a
FF14b
FF15
FF17
FF18
FF19
FF20
FF23a
FF23b
FF23c
Total

DEPOIS

2010
569
458
79
1965

2011
49
76
55
136

378
42
5275
405
279
448
437
321
1202
1567
3
55
179
85

36
3
66
1574
261
326
151
169
115
603
0
54
145
95

764

217

2015
291
181
79
510
321
1108
54
321
45
62
38
46
27
209
364
0
3
68
16
147
169
39
186
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2016
206
144
74
471
297
1025
50
297
2050
60
33
40
23
181
315
0
0
59
10
111
128
29
255
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Quadro 21 - Estimativa de emissões por fonte fixa e anuais para o Parâmetro Compostos
Orgânicos Totais (COT) e Compostos Orgânicos Voláteis (COV) expressas em quilogramas
por ano
ANTES
Fontes Fixas
FF01
FF02
FF03
FF04
FF05
FF07
FF08
FF09a
FF09b
FF14a
FF14b
FF15
FF17
FF18
FF20
FF21

2010
1488
1035
70
3099
131
1247
1179
5218
298
477
1312
6522
46
105
74
69

DEPOIS
2011
84
30
87
2937
121
716
215
66
1159
302
603
6031
4
149
83
1574

2015
409
2386
42
30
155
1477
148
1145
1477
387
310
2322
1
8
204
66

2016
289
0
39
27
134
1367
137
1059
1367
335
268
2009
0
0
127
42

Relativamente às emissões da combustão de gás natural, no Anexo 7 apresentam-se os
quadros das emissões totais por fonte fixa dos períodos antes e depois das alterações.
Relativamente ao número de veículos pesados e tendo por base o exposto
anteriormente, bem como os valores apresentados no quadro seguinte, verifica-se que
apenas ocorreu uma variação de 5% entre o período de 2010 e 2016.
Quadro 22 - Análise comparativa do número de camiões relacionados com as atividades
que foram sujeitas a alterações/ otimizações

Total Camiões (nº estimado/ano)

2010

2011

2012-2014

2015

2016

Variação

26139

24468

Período das
alterações
processuais

31757

27492

+5%

Deve no entanto referir-se que não existe uma relação direta entre a variação do número
de camiões e as alterações processuais efetuadas na medida em que os produtos
produzidos anualmente também estão dependentes do mercado.
No que se refere às eventuais alterações nas emissões difusas antes e depois das
alterações processuais, não ocorreram alterações.
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2.3 Ordenamento do Território
2.3.1 Para analisar e avaliar com rigor o projeto em face das normas regulamentares aplicáveis
deverão ser apresentadas as especificações dimensionais das construções a que se refere o
projeto de alteração elencando as áreas de impermeabilização, implantação, construção e o
volume (valores parciais e totais) antes e depois das alterações

Tal como referido no EIA, as alterações processuais em causa e face à localização das
alterações no interior das instalações industriais existentes não tendo ocorrido afetação
física de novo território e novas impermeabilizações.
O “projeto” em causa, que se resume à implementação de diversas otimizações
processuais tem as seguintes características:
•
•
•

Não houve construções, as alterações foram realizadas dentro dos edifícios já
existentes;
Não houve novas áreas de impermeabilização, as alterações foram realizadas
dentro dos edifícios já existentes e já impermeabilizados;
Não houve alteração dos volumes edificados, as alterações foram realizadas
dentro dos edifícios já existentes;

No entanto, no que respeita a cada alteração em específico, nomeadamente a
substituição e/ou inclusão dos novos equipamentos no processo produtivo, apresenta-se
no quadro seguinte uma comparação entre as áreas e volumes que os equipamentos
anteriores ocupavam dentro do layout dos edifícios e as áreas e volumes da situação
atual.
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Quadro 23- Dados de Ocupação e do volume dos equipamentos substituídos

Ano
Sector
Equipamentos novos
2012 Fábrica 1 - Balança de semente
- Máquina de limpeza de 60 t/h
- Moinho triturador de 10 ton/h
- Moinho laminador (ML04) de 15 t/h
- Cozedor de colza (COZ5) de 15 t/h
- Arrefecedor de pasta de 50 ton/h
- Sistema de despoeiramento VL1/VL2
2012 Refinaria -– Permutador tubular óleo/óleo
2013 Fábrica 2 - 2 Multiaspiradores + Sist. Aspiração
- 1 Máquina de Limpeza
- 1 Mesa Densimétrica + Sist. Aspiração
- Silo Casca
- Sistemas de transporte mecânicos e
pneumáticos
2013 Refinaria - Ampliação capacidade do branqueador
- Instalação de 2º permutador 881C em
paralelo
2013 Fábrica 1 - Substituição do redutor da prensa EP20
- Moinho triturador (MT06)
- Transportadores
2014 Fábrica 1 - Granuladora (GR05)
- Arrefecedor de farinha

Alterações realizadas
Substituição de máquina existente por outra de maior capacidade, no mesmo local
Substituição de máquina existente por outra de maior capacidade, no mesmo local
Nova máquina intercalada no meio da linha de máquinas já existente
Substituição de máquina existente por outra de maior capacidade, no mesmo local
Nova máquina intercalada na extremidade da linha de cozedores já existente
Substituição de máquina existente por outra de maior capacidade, no mesmo local
Novo despoeiramento na extremidade do já existente no interior da instalação
Substituição de máquina existente por outra de maior capacidade e tipologia diferente,
no mesmo local

Volume estimado de ocupação
(m3)
ANTES
DEPOIS
1,2x1,2 x 2
1,5 x 1,5 x 2
2,1 x 3 x 1,8
2,5 x 3,5 x 1,8
0
1,6 x 2,5 x 2,5
2 x 2,8 x2,5
2,2 x 3,5 x 2,5
0
h = 7,4 m
20 x 0,8 x 1
14 x 2,3 x 2,4
5x5x5
10 x 5 x 5
0,6 x 1 x 1,6
2 x 6 x2

Global s/silo
10 x 5

Global s/silo
10 x 5 x 10

Aumento do descasque na continuação da linha já existente, em espaços livres já
existentes

Ampliação da altura do branqueador existente com uma virola de 1m
Novo equipamento ao lado do já existente

Global s/silo
9,2 x 13,5
Silo
Diâm. 5 m

Diâm. 2 m
0,4 x 0,6

Substituição de uma peça da máquina existente, por outra igual, mas de maior potência
Substituição de máquina existente por outra de maior capacidade, no mesmo local
Substituição de transportadores tipo redler por outros de maior capacidade
Nova máquina ao lado da já existente
Substituição de máquina existente por outra de maior capacidade, no mesmo local
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Área estimada de ocupação
(m2)
ANTES
DEPOIS
1,2x1,2
1,5 x 1,5
2,1 x 3
2,5 x 3,5
0
1,6 x 2,5
2 x 2,8
2,2 x 3,5
0
Diâm. 4 m
20 x 0,8
14 x 2,3
5x5
10 x 5
0,6 x 1
2x6
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0
1,6 x 2,5 m2
0
0
2,2 x 15m2

0
1,6 x 2,5
0,4 x 40
4 x 2,2
3,1 x 4,8

Global s/silo
9,2 x 13,5 x 12
Silo
H = 20 m

H=1m
0,4 x 0,6 x 1,5
0
1,6x2,5x2,3
0
0
2,2x15x3,5

0
1,6 x 2,5 x 2,5
0,4 x 40 x 0,5
4 x 2,2 x 2,5
3,1 x 4,8x5,2

Da análise do quadro anterior é possível constatar que as áreas e os volumes são muito
limitados no essencial no mesmo local das anteriores ou nalguns casos correspondem a
uma reorganização, aproveitando melhor o espaço disponível.

2.3.2 Evidenciar que as construções a que se referem a presente alteração estavam/estão
devidamente licenciadas.

No Anexo 4 apresenta-se cópia, da licença de utilização dos edifícios da Sovena
Oilseeds, localizados na Palença de Baixo, na freguesia do Pragal, emitida pela APLAdministração do Porto de Lisboa no dia 02 de Junho de 1999.
As alterações processuais e de equipamentos não implicaram alterações nos edifícios já
existentes, tendo correspondido á substituição de equipamentos dentro de edifícios já
existentes e licenciados.

2.4 Recursos hídricos
2.4.1 Corrigir a afirmação “A natureza dos depósitos sedimentares que o constituem confere-lhe
características de aquífero confinado a semi-confinado, apresentando fraca aptidão aquífera
devido à componente argilosa de algumas litologias…” (pág. 88 do RS), dado que este aquífero
não possui fraca aptidão aquífera

Na página 88 do RS onde se lê “A natureza dos depósitos sedimentares que o
constituem confere-lhe características de aquífero confinado a semi-confinado,
apresentando fraca aptidão aquífera devido à componente argilosa de algumas
litologias…” dever-se-á ler “A natureza dos depósitos sedimentares que o constituem
confere-lhe características de aquífero confinado a semi-confinado, apresentando
aptidão aquífera devido à componente argilosa de algumas litologias…”.

2.4.2 A APA/ARHTO tem um pedido de informação Nº 450.10.01.020249.2017.RH5A, referente à
possível execução de um furo. Deverá ser esclarecida relação entre a necessidade do referido
furo e o projeto presentemente em avaliação, bem como remetida informação sobre a
profundidade do furo, o caudal máximo de exploração e os volumes máximos: diário, mensal e
anual, a captar

Os pedidos mencionados não se referem a furos novos. São pedidos gravados para
renovação do licenciamento da captação superficial existente, bem como da rejeição de
águas nos pontos existentes. Entretanto, os referidos pedidos já foram submetidos,
sendo os mesmos apresentados no Anexo 5.
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2.4.3 Reavaliar a necessidade de avaliação dos impactes tendo em conta o solicitado na descrição
de projeto

Na sequência das respostas apresentadas, considera-se que este aspeto não é aplicável,
na medida em que não existem alterações relativamente aos dados apresentados
anteriormente que se reflitam na avaliação de impactes. Os dados apresentados já
estavam incluídos nos Relatório Ambientais, entregues anualmente à APA, tendo os
mesmo sido avaliados no processo.

2.4.4 Avaliar os possíveis impactes na qualidade da água para usos futuros e na qualidade da
água das captações públicas dos S.M.A.S. de Almada: polos de extração de Corroios, Quinta da
Bomba, Sobreda e Vale Milhaços; e das captações privadas mencionadas no quadro 13, dada a
possibilidade de execução de um furo vertical nas instalações da Sovena Oilseeds Portugal
(SOP), tendo em conta os níveis aquíferos captados e a possibilidade de inversão do sentido de
fluxo que terá como consequência o avanço da cunha salina e a mistura das águas do aquífero
com águas de qualidade inferior como são as do estuário do rio Tejo

Na sequência da resposta ao ponto 2.4.2, considera-se que este aspeto não é aplicável,
na medida em que não existe a execução de novos furos mas apenas a pedidos de
renovação do licenciamento da captação superficial existente, bem como da rejeição de
águas nos pontos existentes.

2.4.5 Propor eventuais medidas minimizadoras dos possíveis impactes na qualidade da água e
eventual plano de monitorização da mesma, face aos elementos solicitados no presente pedido.

Na sequência das respostas apresentadas anteriormente, considera-se que este aspeto
não é aplicável, na medida em que as alterações em causa não tiveram alterações
significativas nos consumos e rejeições de águas. De realçar que, tal como escrito no
EIA, as alterações processuais implementados entre 2012 e 2014, corresponderam à
substituição de alguns equipamentos por estarem tecnologicamente ultrapassados e
eliminação de estrangulamentos processuais que melhoram a eficiência da produção.
De referir novamente que estas alterações não implicaram qualquer modificação na
instalação, ocupação de novos locais ou modificações físicas nos locais. Todas as
intervenções foram feitas no interior das instalações e dos edifícios existentes.
Para além disso, esta situação assume maior relevância, se tivermos em consideração
que, as instalações industriais existem desde a década de 70, tendo cumprido todos os
procedimentos de licenciamento da legislação existente na altura, possuindo a unidade
industrial Licença Ambiental, com o n.º 76/200.
Esta instalação possui uma licença ambiental (LA) é datada de 30 de outubro de 2007 e
foi emitida ao abrigo do Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de Agosto, relativo à Prevenção
e Controlo Integrados da Poluição (Diploma PCIP), para a instalação Tagol – Companhia
de Oleaginosas do Tejo, S.A.. A licença foi emitida na sequência do licenciamento de
uma “instalação existente”, de acordo com o disposto no artigo 13.º do Diploma PCIP.
EIA das Alterações Processuais das Instalações da Sovena, Oilseeds Portugal, S.A
Fevereiro 2018
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O plano de monitorização destas instalações são os definidos na referida licença
ambiental e têm sido cumpridos, de forma sistemática, produzindo-se anualmente os
respetivos relatórios. Nessa licença vem definido os Planos de Monitorização para a
Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro e Recursos Hídricos.
No Anexo 1 do EIA foram apresentada a Licença Ambiental da Sovena Oilseeds, bem
como, os 4 aditamentos da mesma.
3.

REFORMULAÇÃO DO RESUMO NÃO TÉCNICO

3.1. O Resumo Não Técnico (RNT) reformulado deve ter em consideração os elementos
adicionais solicitados e uma data atualizada.

Como documento autónomo ao presente Aditamento, apresenta-se o Resumo Não
Técnico reformulado, onde se procedeu às alterações solicitadas.

EIA das Alterações Processuais das Instalações da Sovena, Oilseeds Portugal, S.A
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ANEXO 1
OFÍCIO DE PEDIDO DE ELEMENTOS ADICIONAIS
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Fevereiro 2018
Rev.00

ADITAMENTO – ANEXO 1

Sovena Group - SGPS, SA
Rua Doutor António Loureiro Borges 2 - Edifício
Arquiparque 2 3º
1495-131 - ALGÉS
Portugal

S/ referência

Data

N/ referência

Data

S069328-201711-DLUA

Assunto:

Decreto-Lei n.º 75/2015, de 11 de maio – Licenciamento Único
de Ambiente (LUA)
Processo de Licenciamento n.º PL20170804001823, relativo à
Sovena Oilseeds Portugal, S.A.
Pedido de elementos adicionais.

Exmos. Srs.,
No âmbito do processo de licenciamento suprarreferido, submetido no balcão do
empreendedor interoperável com a plataforma SILiAmb, solicita-se a V/ Exas., na
qualidade de requerente do mencionado processo, os elementos adicionais
identificados pelas Entidades Licenciadoras no Domínio do Ambiente (ELDA),
designadamente, pelo regime de avaliação de impacte ambiental, nos termos previstos
no n.º 8 do art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B, de 31 de outubro, alterado pelo DecretoLei n.º 47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto
(RJAIA), e pelo regime de prevenção e controlo integrados da poluição, nos termos da
alínea b) do n.º 1 do art.º 37.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto (REI).
Os elementos adicionais abaixo enumerados têm a finalidade de esclarecer e
complementar a informação já apresentada no processo LUA. Como tal, devem V/ Exas.
efetuar o carregamento dos mesmos diretamente na área “Licenciamento Único” da
plataforma SILiAmb, no prazo máximo de 45 dias após a receção do pedido na referida
plataforma, findo o qual o pedido de licenciamento é liminarmente indeferido.
Mais se informa que, até à entrega dos elementos adicionais solicitados, os prazos
previstos nos regimes legais aplicáveis encontram-se suspensos.

Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal
Ap. 7585 – 2610-124 Amadora
Tel: (351)21 472 82 00 Fax: (351)21 471 90 74
email: geral@apambiente.pt – http://apambiente.pt

No âmbito da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA)
1.

Introdução e descrição do projeto
1.1 Apresentar a descrição do traçado da rede e quantificação dos consumos de
água para abastecimento;
1.2 Indicar a quantidade de águas residuais domésticas e industriais produzidas
antes e após as alterações implementadas;
1.3 Apresentar a cartografia com o traçado das redes de drenagem das águas
residuais domésticas, das águas residuais industriais e das águas pluviais com
o detalhe necessário, de modo a ser percetível todos os encaminhamentos
(Fábrica 1, Fábrica 2, Refinaria) até ao respetivo destino final/descarga;
1.4 Indicar a capacidade da ETARI (LT3);
1.5 Apresentar a caracterização quantitativa e qualitativa dos condensados dos
vapores e do efluente resultante da lavagem de gases de extrações (Fábrica 1
e Fábrica 2);
1.6 Justificar a razão pela qual é feito o reaproveitamento dos efluentes da
lavagem de gases de extrações e dos condensados dos vapores na Fábrica 1 e
não é realizado também na Fábrica 2 (página 122 do RS);
1.7 Apresentar a caracterização quantitativa e qualitativa das águas de
regeneração do processo de descalcificação da água da rede e das águas das
purgas das caldeiras descarregadas diretamente no rio Tejo (página 122 do RS);
1.8 Indicar quais as medidas que foram implementadas, para as águas de lavagem
de pavimentos exteriores e para as águas de lavagem de pavimentos interiores
drenadas pela rede de drenagem das águas pluviais. Apresentar, ainda, a
caracterização daquelas águas, assim como as soluções implementadas para a
redução e tratamento das águas de lavagem potencialmente contaminadas
antes da sua descarga no rio Tejo conforme ponto 3. (Rede de águas pluviais)
da Licença Ambiental nº 76/2007;
1.9 Esclarecer a razão pela qual na Fig. 79 da pág. 215 do RS é indicado o parque
de armazenamento temporário de resíduos PA14, quando na Licença
Ambiental nº 76/2007 e respetivos Aditamentos, aquele parque não é
mencionado;
1.10 Apresentar as figuras constantes no EIA de forma a que sejam percetíveis,
nomeadamente, entre outras, as figuras 13, 14, 24, 25, 30, 79;
1.11 No sentido de garantir coerência com a capacidade a licenciar em sede de
procedimentos de licenciamento ambiental e de licenciamento da atividade, e
atentos os esclarecimentos constantes da Nota Interpretativa n.º 1/2005 de
25-10-2006 produzida pela APA:
1.11.1.1 Rever capacidade de produção de produto acabado da Fábrica 2 (antes
e após projeto), considerando, em complemento à capacidade de
2

produção de farinha de soja a capacidade de produção de óleo vegetal
bruto, o qual, não obstante seja encaminhado atualmente apenas para
refinação e/ou produção de biodiesel, constitui por si só produto em
condições finais de ser encaminhado para comercialização ou posterior
processamento fora da instalação;
1.11.1.2 E consequentemente rever a capacidade instalada PCIP da categoria
6.4bii antes (deste feita retificada) e após projeto, contemplando para o
cálculo da mesma a capacidade de produção de óleo bruto na Fábrica 2:

PCIP

Capacidade
licenciada
no 3.º
Aditamento
LA emitido
em 10-102011

Não

800

200

150

200

1350

Sim

348

87

65

87

587

Sim

440

110

83

110

743

 Processamento de soja
 Prod acabado - Óleo
bruto

Não

1800

150

1950

Sim

?

?

?

 Prod acabado - Farinha

Sim

1458

92

1550

Refinaria (processamento de
óleo cru de colza e soja)
 Processamento de óleo
cru

Não

220

20

35

275

Prod acabado - Óleo refinado

Sim

213

20

34

267

Sim

240

240

?

?

Fábrica 1
 Processamento de
girassol/colza
 Prod acabado - Óleo
bruto
 Prod acabado - Farinha

Alt 2012

Alt
2013

Alt
2014

Capacidade
a licenciar

Fábrica 2

Full Fat
 Prod acabado - Full Fat
Categoria 6.4bii PCIP

1.12 Disponibilizar, se possível, a informação da delimitação das futuras áreas de
valorização, em formato “Shapefile” (ESRI), no sistema de coordenadas, oficial
de Portugal Continental PT-TM06-ETRS89 (EPSG: 3763).
2.

Caracterização da situação atual e avaliação de impactes
2.1 Socioeconomia
2.1.1 Caracterizar e quantificar a situação prévia ao projeto relativamente à
movimentação e circulação associada à entrada/saída de matérias e
produtos, considerando a repartição entre a via marítima e a via terrestre,
o número de navios/veículos associado a cada movimento (entradas e
saídas em função do destino), as horas em que ocorrem, a frequência, o
3

estacionamento associado (área, local, capacidade e ocorrência verificada)
e os respetivos tempos de permanência, as áreas atravessadas e os
percursos utilizados;
2.1.2 Caracterizar, quantificar e avaliar a situação gerada com o projeto
relativamente à movimentação e circulação associada à entrada/saída de
matérias e produtos, considerando a repartição entre a via marítima e a via
terrestre, o número de navios/veículos associado a cada movimento
(entradas e saídas em função do destino), as horas em que ocorrem, a
frequência, o estacionamento associado (área, local, capacidade e
ocorrência verificada) e os respetivos tempos de permanência, as áreas
atravessadas e os percursos utilizados.
2.2

Qualidade do ar

2.2.1 O EIA não apresenta uma comparação das emissões anuais da unidade
industrial antes e depois das alterações processuais introduzidas, pelo que
deverá ser apresentado:


Duas tabelas, uma relativa ao período anterior às alterações
processuais e outra relativa ao período posterior às alterações
processuais, com a estimativa de emissões anuais para cada
poluente emitido (em particular para os poluentes definidos na
legislação da Qualidade do Ar, Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de
setembro), por fonte fixa e totais, expressas em toneladas por ano;



Informação sobre o n.º de veículos pesados em termos de
movimentações antes e depois das alterações processuais;



Informação sobre eventuais alterações nas emissões difusas antes
e depois das alterações processuais.

2.3 Ordenamento do Território
2.3.1 Para analisar e avaliar com rigor o projeto em face das normas
regulamentares aplicáveis deverão ser apresentadas as especificações
dimensionais das construções a que se refere o projeto de alteração
elencando as áreas de impermeabilização, implantação, construção e o
volume (valores parciais e totais) antes e depois das alterações;
2.3.2 Evidenciar que as construções a que se referem a presente alteração
estavam/estão devidamente licenciadas.
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2.4 Recursos hídricos
2.4.1 Corrigir a afirmação “A natureza dos depósitos sedimentares que o
constituem confere-lhe características de aquífero confinado a semiconfinado, apresentando fraca aptidão aquífera devido à componente
argilosa de algumas litologias…” (pág. 88 do RS), dado que este aquífero
não possui fraca aptidão aquífera;
2.4.2 A
APA/ARHTO
tem
um
pedido
de
informação
Nº 450.10.01.020249.2017.RH5A, referente à possível execução de um
furo. Deverá ser esclarecida relação entre a necessidade do referido furo e
o projeto presentemente em avaliação, bem como remetida informação
sobre a profundidade do furo, o caudal máximo de exploração e os volumes
máximos: diário, mensal e anual, a captar;
2.4.3 Reavaliar a necessidade de avaliação dos impactes tendo em conta o
solicitado na descrição de projeto;
2.4.4 Avaliar os possíveis impactes na qualidade da água para usos futuros e na
qualidade da água das captações públicas dos S.M.A.S. de Almada: polos
de extração de Corroios, Quinta da Bomba, Sobreda e Vale Milhaços; e das
captações privadas mencionadas no quadro 13, dada a possibilidade de
execução de um furo vertical nas instalações da Sovena Oilseeds Portugal
(SOP), tendo em conta os níveis aquíferos captados e a possibilidade de
inversão do sentido de fluxo que terá como consequência o avanço da
cunha salina e a mistura das águas do aquífero com águas de qualidade
inferior como são as do estuário do rio Tejo;
2.4.5 Propor eventuais medidas minimizadoras dos possíveis impactes na
qualidade da água e eventual plano de monitorização da mesma, face aos
elementos solicitados no presente pedido.
3. Reformulação do Resumo Não Técnico
3.1. O Resumo Não Técnico (RNT) reformulado deve ter em consideração os
elementos adicionais solicitados e uma data atualizada.
No âmbito da Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP)
4. Módulo Memória Descritiva
4.1. Considerando:
- Que no quadro “Q01: Códigos CAE das atividades exercidas” são indicadas as
atividades desenvolvidas na instalação de acordo com a Classificação
Portuguesa de Atividades Económicas, Revisão 3 (CAERev.3), aprovada pelo
Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de novembro;
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- Que no SICAE (Sistema de Informação da Classificação Portuguesa de
Atividades Económicas), para esta instalação (NIPC: 500278571), constam
apenas as CAE:
 CAEREV.3 principal 10413 (extração de óleos vegetais);
 CAEREV.3 secundária 10414 refinação de óleos vegetais).
- Que o Título de Exploração n.º 6103/2017-1 contempla as seguintes
atividades:
 CAEREV.3 – 10413;
 CAEREV.3 – 10414;
 CAEREV.3 – 20591 (produção de biodiesel);
 CAEREV.3 – 10414 (fabricação de glicerina).
Atualizar, junto da entidade competente, as CAE representativas da atividade
da instalação em conformidade com o Título de Exploração Industrial (TEI)
existente.
5. Módulo Recursos Hídricos (RH)
Água de Abastecimento
5.1. A utilização de água salgada captada do rio Tejo, para uso no processo industrial,
deverá estar devidamente titulada através de Título de Utilização de Recursos
Hídricos (TURH) para captação de água, com base o previsto no Art.º 25.º do
diploma REI em articulação com o Decreto-lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio,
na sua redação mais atualizada, que estabelece o regime de utilização dos
recursos hídricos. Para tal, deverá ser submetido através da Plataforma SILiAmb
o requerimento para obtenção do TURH para esta captação. Salienta-se que na
resposta ao presente pedido de elementos deverá ser anexa cópia do referido
requerimento.
Águas Residuais - Quadro “Q19: Águas residuais: rejeição em meio hídrico”
5.2. Relativamente às águas residuais industriais provenientes das operações de
dessolventização da farinha e da destilação do óleo (condensados do circuito de
água e lavagem de gases de extrações, que são recolhidos em 2 fossas de
arejamento), solicita-se indicação dos volumes médios gerados destas águas
residuais e sua caracterização qualitativa;
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5.3. Quanto às águas residuais industriais provenientes da utilização da água salgada
para a refrigeração indireta dos condensadores dos processos de destilação das
Fábricas 1 e 2, bem como para a condensação do vapor e gases de escape do
sistema de vácuo da refinaria, solicita-se indicação dos volumes médios gerados
destas águas residuais e sua caracterização qualitativa;
5.4. Quanto às águas residuais industriais decorrentes das águas de regeneração do
processo de descalcificação da água da rede por permuta iónica e as águas das
purgas das caldeiras, é indicado, no “Anexo2_Águas residuais”, que estas se
encontram fora de âmbito por serem resultantes do processo da Capwatt. Por
seu turno, no documento “Memoria Descritiva-central de vapor”, no ponto
relativo aos sistemas de drenagem, tratamento e controlo, é afirmado que a
transferência da exploração das caldeiras para a Capwatt não afeta este
descritor, pelo que surge a questão: a qual das entidades jurídicas está afeta a
responsabilidade da gestão destas águas residuais? Caso se mantenham sob a
responsabilidade da SOP solicita-se, relativamente a esta tipologia de águas
residuais industriais, que sejam apresentados os volumes médios gerados e sua
caracterização qualitativa;
5.5. Salienta-se que a utilização do domínio hídrico para rejeição das águas residuais
consubstancia uma utilização dos recursos hídricos que, tal como exposto no
ponto anterior, carece dos respetivos Título de Utilização de Recursos Hídricos
(TURH) para cada ponto de rejeição, com base no previsto no Art.º 25.º do
diploma REI em articulação com o Decreto-lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio,
na sua redação mais atualizada. Para tal, deverão ser submetidos, através da
Plataforma SILiAMB, os respetivos requerimentos para obtenção dos TURH
necessários.
Em resposta ao presente pedido de elementos devem ser incluídos os referidos
requerimentos.
6. Módulo Emissões
Identificação das origens, medidas de tratamento e controlo de odores nocivos ou
incómodos gerados, se aplicável
6.1. É conhecido um histórico de situações de reclamação devido a odores
incómodos alegadamente resultantes da atividade da instalação em apreço. De
acordo com a FEDIOL (European Vegetable Oil and Proteinmeal Industry) as
exaustões dos sistemas de aspiração do processo de extração de óleo de
sementes de leguminosas, são fonte de emissão de odores, o que se deve,
essencialmente, à presença de compostos de enxofre nas sementes. Estas
emissões de odores podem ser minimizadas utilizando uma combinação de
sistemas de tratamento químicos, térmicos e biológicos.
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Neste sentido solicita-se uma avaliação detalhada das etapas do processo que
constituem pontos críticos por serem potenciais fontes de odores bem como
avaliação fundamentada sobre se nesta etapa do processo ocorrem emissões
de compostos de enxofre, tal como referido pela FEDIOL. Deverá também ser
apresentada uma análise das eventuais medidas/sistemas de tratamento que
estão implementados e que se planeiam implementar, bem como da sua
eficácia.
7. Módulo PCIP
Quadro “Q44: Atividades PCIP desenvolvidas na instalação”
7.1. As atividades PCIP realizadas na instalação incluídas na categoria 6.4bii do
Anexo I do Diploma REI abrangem:
“As atividades de tratamento e transformação de matérias-primas vegetais
(com exceção de atividades exclusivamente de embalagem) destinadas ao
fabrico de produtos para a alimentação humana ou animal, em produtos
combinados ou separados, com uma capacidade de produção de produto
acabado superior a 300 toneladas por dia ou a 600 toneladas por dia, quando a
instalação não funcione durante mais de 90 dias consecutivos em qualquer
período de um ano”.
O conceito de capacidade instalada a licenciar no âmbito PCIP corresponde à
capacidade de produção máxima de produto acabado, devendo ser calculada
para um período de laboração de 24 horas, 365 dias, independentemente do
período efetivo de laboração da instalação.
Assim, e considerando as diferentes atividades desenvolvidas na instalação,
considera-se que para a determinação da capacidade instalada de produto
acabado a licenciar no âmbito da categoria 6.4bii deverão ser contemplados
todos os produtos obtidos, incluindo os obtidos na Fábrica 2 (extração de soja)
que são produtos acabado, independentemente de virem a ser processados
novamente noutra unidade da instalação (refinado e/ou destinado à produção
de biodiesel).
Pelo exposto deverá ser recalculado o valor de capacidade instalada de produto
acabado a licenciar no âmbito PCIP, contemplando a capacidade de produção
de óleo cru de soja.
No que respeita ao limiar PCIP considerado no quadro Q44 para esta categoria
(6.4 bii) e atendendo ao regime de funcionamento da instalação, clarifica-se que
o limiar é de 300 tonelada/dia ao invés das 600 tonelada/dia indicadas;
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7.2. Ainda em relação ao quadro Q44 e verificando-se que na instalação se procede
também à produção de biodiesel (com uma capacidade de produção de
300 tonelada/dia), informa-se que esta constitui uma atividade PCIP abrangida
pela categoria 4.1 b) do anexo I do Diploma REI:
“Instalações dedicadas ao fabrico de produtos químicos orgânicos como
hidrocarbonetos oxigenados, como álcoois, aldeídos, cetonas, ácidos
carboxílicos, ésteres, acetatos, éteres, peróxidos, resinas epóxidas”.
Assim, deverá o quadro Q44 ser preenchido em conformidade.
8. Listagem das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD)
8.1. Considerando o indicado no ponto anterior para a atividade de produção de
biodiesel (atividade PCIP - categoria 4.1 b) do anexo I do Diploma REI) deverá
ser feita uma avaliação da implementação das MTD prevista no BREF setorial
para esta atividade (BREF LVOC - Reference Document on Best Available
Techniques in the Large Volume Organic Chemical Industry).Para tal deverá ser
preenchido o ficheiro Excel que segue em anexo ao presente pedido de
elementos adicionais;
8.2. Verificando-se a existência na instalação de sistemas de refrigeração industrial,
deverá ser apresentada uma análise exaustiva do documento de referência
aplicável a estes sistemas (BREF ICS - Reference Document on the Application of
Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems) incluindo informação
sobre o estado de implementação de cada uma das técnicas/medidas
consideradas MTD para cada um dos sistemas existentes na instalação,
demonstrando que as ações preventivas neste tipo de equipamento são
exercidas, desde a conceção das instalações até à sua operação e manutenção,
incluindo a apresentação de programa de controlo e de tratamento da água
utilizada do ponto de vista físico-químico e microbiológico, um programa de
limpeza e desinfeção de todas as instalações. Para tal deverá ser preenchido o
ficheiro Excel que se disponibiliza em anexo ao presente pedido de elementos
adicionais;
8.3. Em relação aos documentos de referência de aplicação transversal:
- Emissions From Storage (BREF EFS);
- Energy Efficiency (BREF ENE);
Deverá ser feita uma avaliação detalhada das MTD que se encontram
implementadas na instalação e/ou com implementação calendarizada,
indicando as dificuldades e limitações concretas à sua implementação (caso
existam), e tomando por base as especificidades técnicas dos processos
desenvolvidos. Para tal deverá ser preenchido o ficheiro Excel que se
disponibiliza em anexo ao presente pedido de elementos adicionais;
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8.4. No que respeita ao documento de referência setorial, BREF FDM, e para os
parâmetros relevantes e definidos na atual LA e para os quais o BREF define
valores de emissão associados (VEA) à utilização de MTD, deverá ser
apresentada uma reavaliação sobre as emissões afetas à instalação,
concretamente para o descritor ambiental “águas residuais”.
Os valores a indicar neste âmbito deverão encontrar-se compreendidos nas
gamas de VEA definidas pelos BREF aplicáveis e serão tomados em consideração
na análise a efetuar com vista à determinação dos valores limite de emissão a
aplicar à instalação, segundo o previsto designadamente no n.º 4 do art.º 30 do
REI.
8.5. Deverão também ser detalhadas outras técnicas implementadas na instalação,
que não constando dos BREF acima referenciados, mas cuja implementação na
instalação tem evidenciado permitirem evitar ou reduzir as emissões
provenientes da instalação, para o ar, água ou solo, a prevenção e controlo do
ruído e a produção de resíduos.
Com os melhores cumprimentos.
A Diretora do Departamento de Gestão
e Licenciamento Ambiental da APA, I. P.,

Maria Julieta Ferreira
(No uso das competências delegadas
pelo Despacho n.º 4/PRES/2017, de 20 de junho 2017)

Anexos:

Documento acima mencionado.
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ANEXO 5
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Documento n.º: REQ_CPT_322448
Submissão: 2018/02/04

Requerimento: Captação de água
Identificação
Dados de perfil
Código APA

APA00033838

País

Portugal

Número de Identificação Fiscal

500278571

Pessoa singular

|_|

Nome/Denominação Social

SOVENA OILSEEDS PORTUGAL, S.A.

Idioma

Português

Email

marialina.dionisio@sovena.pt

Morada

R. Dr. Ant. Loureiro Borges, 2, Ed. Arq. 2, 3º - Miraflores

Localidade

ALGÉS

Código Postal

1495-131

Concelho

Oeiras

Telefones (fixo e telemóvel)

+351212949000

Fax

500833532

Obrigação de correcção de Dados de Perfil

|_|

Dados para correspondência
Destinatário

SOVENA OILSEEDS PORTUGAL, S.A.

Email

marialina.dionisio@sovena.pt

Morada

R. Dr. Ant. Loureiro Borges, 2, Ed. Arq. 2, 3º - Miraflores

Localidade

ALGÉS

Código Postal (XXXX-XXX)

1495-131

Concelho

Oeiras

País

Portugal

Localização
Designação da captação

Captação de água salgada

Tipo de captação

Superficial

Tipo de infraestrutura

Outro

Dominialidade

Domínio Hídrico Público

Meio hídrico

Rio

Margem/Plano de água

Margem esquerda

Nut III - Concelho - Freguesia

Península de Setúbal / Almada / Pragal

Longitude

-9.18566

Latitude

38.67884

1/3 - REQ_CPT_322448

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba de superfície

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

397.0

Caudal máximo instântaneo (l/s)

350.000

Volume máximo anual (m3)

7200000.0

Mês de maior consumo

agosto

Nº horas/dia em extração

24

Nº dias/mês em extração

31

Nº meses/ano em extração

12

Finalidades
Atividade Industrial
REAI (Tipo de Estabelecimento)

Estabelecimentos Tipo 1

CAE Principal

10413 : Produção de óleos vegetais brutos (exceto azeite)

Descrição do processo produtivo

Extração e refinação de óleos vegetais brutos. Produção de farinha de soja integral.
Produção de biodiesel a partir de óleos vegetais.

Descrição das matérias-primas

Sementes de soja, girassol e colza

Localização do ponto de descarga

Rio Tejo

Denominação do meio recetor

Rio Tejo

Características das águas residuais

Água dos circuitos de refrigeração industrial

Caudal descarregado mensalmente (m3)

600000

Vai ser promovido tratamento à água captada

|_|

Tipo de tratamento
Existem outras origens de água

|X|

Origens de água

Água de consumo humano da rede pública

Reutilização da água

|_|

Volume máximo anual (m3)
Finalidade da reutilização
Existe contacto direto com a água

|_|

Distância dos bebedouros à linha de água (m)

Anexos
Anexo 1

Licença / Comprovativo
Licença utilização APL.pdf

2/3 - REQ_CPT_322448

Localização

3/3 - REQ_CPT_322448

Documento n.º: REQ_RARRE_322449
Submissão: 2018/02/05

Requerimento: Rejeição de águas residuais
Identificação
Dados de perfil
Código APA

APA00033838

País

Portugal

Número de Identificação Fiscal

500278571

Pessoa singular

|_|

Nome/Denominação Social

SOVENA OILSEEDS PORTUGAL, S.A.

Idioma

Português

Email

marialina.dionisio@sovena.pt

Morada

R. Dr. Ant. Loureiro Borges, 2, Ed. Arq. 2, 3º - Miraflores

Localidade

ALGÉS

Código Postal

1495-131

Concelho

Oeiras

Telefones (fixo e telemóvel)

+351212949000

Fax

500833532

Obrigação de correcção de Dados de Perfil

|_|

Dados para correspondência
Destinatário

SOVENA OILSEEDS PORTUGAL, S.A.

Email

marialina.dionisio@sovena.pt

Morada

R. Dr. Ant. Loureiro Borges, 2, Ed. Arq. 2, 3º - Miraflores

Localidade

ALGÉS

Código Postal (XXXX-XXX)

1495-131

Concelho

Oeiras

Instalação de Tratamento
Tipo

ETAR Industrial

Designação

ETARI

Ano de Arranque

2006

População servida (e.p.)

150

Nut III – Concelho – Freguesia

Península de Setúbal / Almada / Pragal

Longitude

-9.18340

Latitude

38.67756

1/6 REQ_RARRE_322449

Ponto de Rejeição 1
Cada ponto de descarga indicado corresponde a um processo de licenciamento independente.
Origem das águas residuais
Industriais

Outra; [sem tratamento]

Caracterização
CAE Principal

10413 - Produção de óleos vegetais brutos (exceto azeite)

CAE Secundária

10413 - Produção de óleos vegetais brutos (exceto azeite)

Tipo Industria

Agro-alimentar

Designação do ponto de rejeição

EH3

Meio Recetor

Rio

Margem/Plano de água

Margem esquerda

Denominação do meio recetor

Rio Tejo

Sistema de Descarga

Coletor sem obra de proteção

Volume anual Descarregado (m3)

50000.000

Valorização ou reutilização

|_|

Ocupação do Domínio Hídrico
Área total de implantação do projeto (m2)
Observações
Localização
Nut III – Concelho – Freguesia

Península de Setúbal / Almada / Pragal

Longitude

-9.18417

Latitude

38.67907

2/6 REQ_RARRE_322449

Ponto de Rejeição 2
Cada ponto de descarga indicado corresponde a um processo de licenciamento independente.
Origem das águas residuais
Industriais

Outra; [sem tratamento]

Caracterização
CAE Principal

10413 - Produção de óleos vegetais brutos (exceto azeite)

CAE Secundária

10414 - Refinação de azeite, óleos e gorduras

Tipo Industria

Agro-alimentar

Designação do ponto de rejeição

EH5

Meio Recetor

Rio

Margem/Plano de água

Margem esquerda

Denominação do meio recetor

Rio Tejo

Sistema de Descarga

Coletor sem obra de proteção

Volume anual Descarregado (m3)

3000000.000

Valorização ou reutilização

|_|

Ocupação do Domínio Hídrico
Área total de implantação do projeto (m2)
Observações
Localização
Nut III – Concelho – Freguesia

Península de Setúbal / Almada / Pragal

Longitude

-9.18495

Latitude

38.67888

3/6 REQ_RARRE_322449

Ponto de Rejeição 3
Cada ponto de descarga indicado corresponde a um processo de licenciamento independente.
Origem das águas residuais
Industriais

Torre de refrigeração; Outra; [sem tratamento]

Caracterização
CAE Principal

10413 - Produção de óleos vegetais brutos (exceto azeite)

CAE Secundária

10414 - Refinação de azeite, óleos e gorduras

Tipo Industria

Agro-alimentar

Designação do ponto de rejeição

EH2

Meio Recetor

Rio

Margem/Plano de água

Margem esquerda

Denominação do meio recetor

Rio Tejo

Sistema de Descarga

Coletor sem obra de proteção

Volume anual Descarregado (m3)

1600000.000

Valorização ou reutilização

|_|

Ocupação do Domínio Hídrico
Área total de implantação do projeto (m2)
Observações
Localização
Nut III – Concelho – Freguesia

Península de Setúbal / Almada / Pragal

Longitude

-9.18402

Latitude

38.67912

4/6 REQ_RARRE_322449

Ponto de Rejeição 4
Cada ponto de descarga indicado corresponde a um processo de licenciamento independente.
Origem das águas residuais
Industriais

Processo de produção; Torre de refrigeração; Outra; Tratamento: ETARI

Caracterização
CAE Principal

10413 - Produção de óleos vegetais brutos (exceto azeite)

CAE Secundária

10414 - Refinação de azeite, óleos e gorduras

Tipo Industria

Agro-alimentar

Designação do ponto de rejeição

EH8

Meio Recetor

Rio

Margem/Plano de água

Margem esquerda

Denominação do meio recetor

Rio Tejo

Sistema de Descarga

Coletor sem obra de proteção

Volume anual Descarregado (m3)

400000.000

Valorização ou reutilização

|_|

Ocupação do Domínio Hídrico
Área total de implantação do projeto (m2)
Observações
Localização
Nut III – Concelho – Freguesia

Península de Setúbal / Almada / Pragal

Longitude

-9.18574

Latitude

38.67884

Anexos
Anexo 1

Planta de localização
planta redes drenagem.pdf
Ponto(s): EH3; EH5; EH2; EH8

5/6 REQ_RARRE_322449

Localização do(s) ponto(s) de rejeição

6/6 REQ_RARRE_322449
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Formulário Único
Ano
Código NIA

2010
100002690

PRTR REGEE RAA
Organização
Estabelecimento

SOVENA OILSEEDS PORTUGAL, S.A.
SOVENA OILSEEDS PORTUGAL, S.A.

Cabeçalho Funcionamento Entradas e Consumos Emissões Pontuais Ar Emissões Ar em Contínuo

Emissões Ar Totais Águas Residuais Emissões Solo Saídas

Monitorização Pontual | Equipamentos convencionais | Emissões PRTR | Dados Totais

Pontos de Emissão Ar
Caldeira 3 da Central de Vapor - FF01
Caldeira 3 da Central de Vapor

Combustível

Quantidade

PCI

Coef. Teor Enxofre

Gás Natural

1602635 m3

0.03846 Gj/Nm3

0.0000075

Poluente

Método Determinação

Descrição Método

Arsénio e seus
compostos (As)

C

SSC

Cádmio e seus
compostos (Cd)

C

SSC

Cobre e seus
compostos (Cu)

C

SSC

Compostos
Orgânicos Voláteis
Não Metânicos
(COVNM)

C

SSC

Crómio e seus
compostos (Cr)

C

SSC

Dióxido de Carbono
(CO2)

C

ETS

Hidrocarbonetos
Aromáticos
Policíclicos (PAH)

C

SSC

Mercúrio e seus
compostos (Hg)

C

SSC

Metano (CH4)

C

UNECE/EMEP

Monóxido de
Carbono (CO)

C

SSC

Níquel e seus
compostos (Ni)

C

SSC

Óxido Nitroso
(N2O)

C

UNECE/EMEP

Óxidos de Azoto
(NOx/NO2)

C

SSC

Óxidos de Enxofre
(SOx/SO2)

C

MAB

Partículas
(PTS/PM10)

C

SSC

PCDD + PCDF
(Dioxinas +
Furanos)

C

SSC

Zinco e seus
compostos (Zn)

C

SSC

Coef. Cinzas
-

Fator de emissão (Kg/GJ)

Quantidade (kg/ano)
0.00579391

0.000000094

0.03205142

0.00000052

0.02465494

0.0000004

123.2746842

0.002

0.04068065

0.00000066

3440565.61735095

56.1

0

0

0.01417659

0.00000023

86.29227894

0.0014

1232.746842

0.02

0.06065114

0.000000984

86.29227894

0.0014

4314.613947

0.07

24.27992025
30.81867105

0.0005

0.00000012

0.000000000002

0.83826785

0.0000136

Caldeira 4 da Central de Vapor - FF02
Caldeira 4 da Central de Vapor

Combustível

Quantidade

PCI

Coef. Teor Enxofre

Gás Natural

3101100 m3

0.03846 Gj/Nm3

0.0000075

Poluente

Método Determinação

Descrição Método

Arsénio e seus
compostos (As)

C

SSC

Cádmio e seus
compostos (Cd)

C

SSC

Cobre e seus
compostos (Cu)

C

SSC

Compostos
Orgânicos Voláteis
Não Metânicos
(COVNM)

C

SSC

Coef. Cinzas

Fator de emissão (Kg/GJ)
0.000000094
0.00000052
0.0000004

0.002

-

Quantidade (kg/ano)
0.01121122
0.06201952
0.04770732

238.536612

http://sirapa.apambiente.pt/FORM_UNICO_FOV3/RedirectScreen.aspx
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Poluente

Método Determinação

Descrição Método

Crómio e seus
compostos (Cr)

C

SSC

Fator de emissão (Kg/GJ)

Quantidade (kg/ano)
0.07871708

0.00000066

Dióxido de Carbono
(CO2)

C

ETS

Hidrocarbonetos
Aromáticos
Policíclicos (PAH)

C

SSC

Mercúrio e seus
compostos (Hg)

C

SSC

Metano (CH4)

C

UNECE/EMEP

Monóxido de
Carbono (CO)

C

SSC

Níquel e seus
compostos (Ni)

C

SSC

Óxido Nitroso
(N2O)

C

UNECE/EMEP

Óxidos de Azoto
(NOx/NO2)

C

SSC

Óxidos de Enxofre
(SOx/SO2)

C

MAB

Partículas
(PTS/PM10)

C

SSC

PCDD + PCDF
(Dioxinas +
Furanos)

C

SSC

Zinco e seus
compostos (Zn)

C

SSC

6657497.206767

56.1

0

0

0.02743171

0.00000023

166.9756284

0.0014

2385.36612

0.02

0.11736001

0.000000984

166.9756284

0.0014

8348.78142

0.07

46.981665
59.634153

0.0005

0.00000024

0.000000000002

1.62204896

0.0000136

Caldeira da Refinaria - FF03
Caldeira da Refinaria

Combustível

Quantidade

PCI

Coef. Teor Enxofre

Gás Natural

260163 m3

0.03846 Gj/Nm3

0.0000075

Poluente

Método Determinação

Descrição Método

Arsénio e seus
compostos (As)

C

SSC

Cádmio e seus
compostos (Cd)

C

SSC

Cobre e seus
compostos (Cu)

C

SSC

Compostos
Orgânicos Voláteis
Não Metânicos
(COVNM)

C

SSC

Crómio e seus
compostos (Cr)

C

SSC

Dióxido de Carbono
(CO2)

C

ETS

Hidrocarbonetos
Aromáticos
Policíclicos (PAH)

C

SSC

Mercúrio e seus
compostos (Hg)

C

SSC

Metano (CH4)

C

UNECE/EMEP

Monóxido de
Carbono (CO)

C

SSC

Níquel e seus
compostos (Ni)

C

SSC

Óxido Nitroso
(N2O)

C

UNECE/EMEP

Óxidos de Azoto
(NOx/NO2)

C

SSC

Óxidos de Enxofre
(SOx/SO2)

C

MAB

Partículas
(PTS/PM10)

C

SSC

PCDD + PCDF
(Dioxinas +
Furanos)

C

SSC

Zinco e seus
compostos (Zn)

C

SSC

Coef. Cinzas

Fator de emissão (Kg/GJ)
0.000000094
0.00000052
0.0000004

0.002

0.00000066
56.1

0

0.00000023
0.0014
0.02
0.000000984
0.0014
0.07

-

Quantidade (kg/ano)
0.00094055
0.00520305
0.00400235

20.01173796

0.00660387
558522.60352911

0

0.00230135
14.00821657
200.1173796
0.00984578
14.00821657
700.4108286
3.94146945

0.0005

0.000000000002

0.0000136

5.00293449

0.00000002

0.13607982

http://sirapa.apambiente.pt/FORM_UNICO_FOV3/RedirectScreen.aspx
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Caldeira do PréTratamento - FF20
Caldeira do PréTratamento

Combustível

Quantidade

PCI

Coef. Teor Enxofre

Gás Natural

428714 m3

0.03846 Gj/Nm3

0.0000075

Poluente

Método Determinação

Descrição Método

Arsénio e seus
compostos (As)

C

SSC

Cádmio e seus
compostos (Cd)

C

SSC

Cobre e seus
compostos (Cu)

C

SSC

Compostos
Orgânicos Voláteis
Não Metânicos
(COVNM)

C

SSC

Crómio e seus
compostos (Cr)

C

SSC

Dióxido de Carbono
(CO2)

C

ETS

Hidrocarbonetos
Aromáticos
Policíclicos (PAH)

C

SSC

Mercúrio e seus
compostos (Hg)

C

SSC

Metano (CH4)

C

UNECE/EMEP

Monóxido de
Carbono (CO)

C

SSC

Níquel e seus
compostos (Ni)

C

SSC

Óxido Nitroso
(N2O)

C

UNECE/EMEP

Óxidos de Azoto
(NOx/NO2)

C

SSC

Óxidos de Enxofre
(SOx/SO2)

C

MAB

Partículas
(PTS/PM10)

C

SSC

PCDD + PCDF
(Dioxinas +
Furanos)

C

SSC

Zinco e seus
compostos (Zn)

C

SSC

Coef. Cinzas
-

Fator de emissão (Kg/GJ)
0.000000094

Quantidade (kg/ano)
0.0015499
0.00857394

0.00000052

0.00659534

0.0000004

32.97668088

0.002

0.0108823

0.00000066

920370.91919058

56.1

0

0

0.00379232

0.00000023

23.08367662

0.0014

329.7668088

0.02
0.000000984

0.01622453
23.08367662

0.0014

1154.1838308

0.07

6.4950171
8.24417022

0.0005

0.000000000002

0.00000003

0.22424143

0.0000136

Calcular
Emissões PRTR dos equipamentos convencionais por ponto de emissão
Caldeira 3 da Central de Vapor - FF01

Poluente

Método de Determinação

Descrição do Método

Quantidade (kg/ano)

Arsénio e seus compostos (As)

C

SSC

0.00579391

Cádmio e seus compostos (Cd)

C

SSC

0.03205142

Cobre e seus compostos (Cu)

C

SSC

0.02465494

Compostos Orgânicos Voláteis Não Metânicos (COVNM)

C

SSC

123.2746842

Crómio e seus compostos (Cr)

C

SSC

0.04068065

Dióxido de Carbono (CO2)

C

ETS

3440565.61735095

Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (PAH)

C

SSC

0

Mercúrio e seus compostos (Hg)

C

SSC

0.01417659

Metano (CH4)

C

UNECE/EMEP

86.29227894

Monóxido de Carbono (CO)

C

SSC

1232.746842

Níquel e seus compostos (Ni)

C

SSC

0.06065114

Óxido Nitroso (N2O)

C

UNECE/EMEP

86.29227894

Óxidos de Azoto (NOx/NO2)

C

SSC

4314.613947

Óxidos de Enxofre (SOx/SO2)

C

MAB

24.27992025

Partículas (PTS/PM10)

C

SSC

30.81867105

PCDD + PCDF (Dioxinas + Furanos)

C

SSC

0.00000012

http://sirapa.apambiente.pt/FORM_UNICO_FOV3/RedirectScreen.aspx
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Poluente

Método de Determinação

Descrição do Método

Quantidade (kg/ano)

Zinco e seus compostos (Zn)

C

SSC

0.83826785

Poluente

Método de Determinação

Descrição do Método

Quantidade (kg/ano)

Arsénio e seus compostos (As)

C

SSC

0.01121122

Cádmio e seus compostos (Cd)

C

SSC

0.06201952

Cobre e seus compostos (Cu)

C

SSC

0.04770732

Compostos Orgânicos Voláteis Não Metânicos (COVNM)

C

SSC

238.536612

Crómio e seus compostos (Cr)

C

SSC

0.07871708

Dióxido de Carbono (CO2)

C

ETS

6657497.206767

Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (PAH)

C

SSC

0

Mercúrio e seus compostos (Hg)

C

SSC

0.02743171

Metano (CH4)

C

UNECE/EMEP

166.9756284

Monóxido de Carbono (CO)

C

SSC

2385.36612

Níquel e seus compostos (Ni)

C

SSC

0.11736001

Óxido Nitroso (N2O)

C

UNECE/EMEP

166.9756284

Óxidos de Azoto (NOx/NO2)

C

SSC

8348.78142

Óxidos de Enxofre (SOx/SO2)

C

MAB

46.981665

Partículas (PTS/PM10)

C

SSC

59.634153

PCDD + PCDF (Dioxinas + Furanos)

C

SSC

0.00000024

Zinco e seus compostos (Zn)

C

SSC

1.62204896

Poluente

Método de Determinação

Descrição do Método

Quantidade (kg/ano)

Arsénio e seus compostos (As)

C

SSC

0.00094055

Cádmio e seus compostos (Cd)

C

SSC

0.00520305

Cobre e seus compostos (Cu)

C

SSC

0.00400235

Compostos Orgânicos Voláteis Não Metânicos (COVNM)

C

SSC

20.01173796

Crómio e seus compostos (Cr)

C

SSC

0.00660387

Dióxido de Carbono (CO2)

C

ETS

558522.60352911

Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (PAH)

C

SSC

0

Mercúrio e seus compostos (Hg)

C

SSC

0.00230135

Metano (CH4)

C

UNECE/EMEP

14.00821657

Monóxido de Carbono (CO)

C

SSC

200.1173796

Níquel e seus compostos (Ni)

C

SSC

0.00984578

Óxido Nitroso (N2O)

C

UNECE/EMEP

14.00821657

Óxidos de Azoto (NOx/NO2)

C

SSC

700.4108286

Óxidos de Enxofre (SOx/SO2)

C

MAB

3.94146945

Partículas (PTS/PM10)

C

SSC

5.00293449

PCDD + PCDF (Dioxinas + Furanos)

C

SSC

0.00000002

Zinco e seus compostos (Zn)

C

SSC

0.13607982

Poluente

Método de Determinação

Descrição do Método

Quantidade (kg/ano)

Arsénio e seus compostos (As)

C

SSC

0.0015499

Cádmio e seus compostos (Cd)

C

SSC

0.00857394

Cobre e seus compostos (Cu)

C

SSC

0.00659534

Compostos Orgânicos Voláteis Não Metânicos (COVNM)

C

SSC

32.97668088

Crómio e seus compostos (Cr)

C

SSC

0.0108823

Dióxido de Carbono (CO2)

C

ETS

920370.91919058

Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (PAH)

C

SSC

0

Mercúrio e seus compostos (Hg)

C

SSC

0.00379232

Metano (CH4)

C

UNECE/EMEP

23.08367662

Monóxido de Carbono (CO)

C

SSC

329.7668088

Níquel e seus compostos (Ni)

C

SSC

0.01622453

Óxido Nitroso (N2O)

C

UNECE/EMEP

23.08367662

Óxidos de Azoto (NOx/NO2)

C

SSC

1154.1838308

Óxidos de Enxofre (SOx/SO2)

C

MAB

6.4950171

Partículas (PTS/PM10)

C

SSC

8.24417022

PCDD + PCDF (Dioxinas + Furanos)

C

SSC

0.00000003

Zinco e seus compostos (Zn)

C

SSC

0.22424143

Caldeira 4 da Central de Vapor - FF02

Caldeira da Refinaria - FF03

Caldeira do PréTratamento - FF20
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Formulário Único
Ano
Código NIA

2011
100002690

PRTR REGEE RAA
Organização
Estabelecimento

SOVENA OILSEEDS PORTUGAL, S.A.
SOVENA OILSEEDS PORTUGAL, S.A.

Cabeçalho Funcionamento Entradas e Consumos Emissões Pontuais Ar Emissões Ar em Contínuo

Emissões Ar Totais Águas Residuais Emissões Solo Saídas

Monitorização Pontual | Equipamentos convencionais | Emissões PRTR | Dados Totais

Pontos de Emissão Ar
Caldeira 3 da Central de Vapor - FF01
Caldeira 3 da Central de Vapor

Combustível

Quantidade

PCI

Coef. Teor Enxofre

Gás Natural

613013.4618 m3

0.03846 Gj/Nm3

0.0000075

Poluente

Método Determinação

Descrição Método

Arsénio e seus
compostos (As)

C

SSC

Cádmio e seus
compostos (Cd)

C

SSC

Cobre e seus
compostos (Cu)

C

SSC

Compostos
Orgânicos Voláteis
Não Metânicos
(COVNM)

C

SSC

Crómio e seus
compostos (Cr)

C

SSC

Dióxido de Carbono
(CO2)

C

ETS

-

Fator de emissão (Kg/GJ)
0.000000094

C

SSC

Metano (CH4)

C

UNECE/EMEP

Monóxido de
Carbono (CO)

C

SSC

Níquel e seus
compostos (Ni)

C

SSC

Óxido Nitroso
(N2O)

C

UNECE/EMEP

Óxidos de Azoto
(NOx/NO2)

C

SSC

Óxidos de Enxofre
(SOx/SO2)

C

MAB

Partículas
(PTS/PM10)

C

SSC

PCDD + PCDF
(Dioxinas +
Furanos)

C

SSC

Zinco e seus
compostos (Zn)

C

SSC

0.00221619

0.0094306

0.0000004

47.15299548

0.002

0.01556049

0.00000066

1316028.31564415

56.1

-

Mercúrio e seus
compostos (Hg)

Quantidade (kg/ano)

0.01225978

0.00000052

Hidrocarbonetos
Aromáticos
Policíclicos (PAH)

Coef. Cinzas

0.00000023
0.0014
0.02
0.000000984
0.0014
0.07

0

0.00542259
33.00709684
471.52995482
0.02319927
33.00709684
1650.35484186
7.80492418

0.0005

0.000000000002

0.0000136

11.78824887

0.00000005

0.32064037

Caldeira 4 da Central de Vapor - FF02
Caldeira 4 da Central de Vapor

Combustível

Quantidade

PCI

Coef. Teor Enxofre

Gás Natural

604095.4924 m3

0.03846 Gj/Nm3

0.0000075

Poluente

Método Determinação

Descrição Método

Arsénio e seus
compostos (As)

C

SSC

Cádmio e seus
compostos (Cd)

C

SSC

Cobre e seus
compostos (Cu)

C

SSC

Compostos
Orgânicos Voláteis
Não Metânicos
(COVNM)

C

SSC

Fator de emissão (Kg/GJ)
0.000000094
0.00000052
0.0000004

0.002

Coef. Cinzas
-

Quantidade (kg/ano)
0.00218395
0.01208143
0.00929341

46.46702528
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Poluente

Método Determinação

Descrição Método

Crómio e seus
compostos (Cr)

C

SSC

Fator de emissão (Kg/GJ)

Quantidade (kg/ano)
0.01533412

0.00000066

Dióxido de Carbono
(CO2)

C

ETS

1296883.05868032

56.1

Hidrocarbonetos
Aromáticos
Policíclicos (PAH)

-

Mercúrio e seus
compostos (Hg)

C

SSC

Metano (CH4)

C

UNECE/EMEP

Monóxido de
Carbono (CO)

C

SSC

Níquel e seus
compostos (Ni)

C

SSC

Óxido Nitroso
(N2O)

C

UNECE/EMEP

Óxidos de Azoto
(NOx/NO2)

C

SSC

Óxidos de Enxofre
(SOx/SO2)

C

MAB

Partículas
(PTS/PM10)

C

SSC

PCDD + PCDF
(Dioxinas +
Furanos)

C

SSC

Zinco e seus
compostos (Zn)

C

SSC

0

0.00534371

0.00000023

32.52691769

0.0014

464.67025275

0.02
0.000000984

0.02286178
32.52691769

0.0014

1626.34588464

0.07

7.69138005
11.61675632

0.0005

0.000000000002

0.00000005

0.31597577

0.0000136

Caldeira da Refinaria - FF03
Caldeira da Refinaria

Combustível

Quantidade

PCI

Coef. Teor Enxofre

Gás Natural

1381897.5192 m3

0.03846 Gj/Nm3

0.0000075

Poluente

Método Determinação

Descrição Método

Arsénio e seus
compostos (As)

C

SSC

Cádmio e seus
compostos (Cd)

C

SSC

Cobre e seus
compostos (Cu)

C

SSC

Compostos
Orgânicos Voláteis
Não Metânicos
(COVNM)

C

SSC

Crómio e seus
compostos (Cr)

C

SSC

Dióxido de Carbono
(CO2)

C

ETS

-

Fator de emissão (Kg/GJ)
0.000000094

C

SSC

Metano (CH4)

C

UNECE/EMEP

Monóxido de
Carbono (CO)

C

SSC

Níquel e seus
compostos (Ni)

C

SSC

Óxido Nitroso
(N2O)

C

UNECE/EMEP

Óxidos de Azoto
(NOx/NO2)

C

SSC

Óxidos de Enxofre
(SOx/SO2)

C

MAB

Partículas
(PTS/PM10)

C

SSC

PCDD + PCDF
(Dioxinas +
Furanos)

C

SSC

Zinco e seus
compostos (Zn)

C

SSC

0.00499589

0.02125911

0.0000004

106.29555718

0.002

0.03507753

0.00000066

2966682.42691698

56.1

-

Mercúrio e seus
compostos (Hg)

Quantidade (kg/ano)

0.02763684

0.00000052

Hidrocarbonetos
Aromáticos
Policíclicos (PAH)

Coef. Cinzas

0.00000023
0.0014
0.02
0.000000984
0.0014
0.07

0

0.01222399
74.40689002
1062.95557177
0.05229741
74.40689002
3720.34450119
17.59440213

0.0005

0.000000000002

0.0000136

26.57388929

0.00000011

0.72280979
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Caldeira do PréTratamento - FF20
Caldeira do PréTratamento

Combustível

Quantidade

PCI

Coef. Teor Enxofre

Gás Natural

1278371.5266 m3

0.03846 Gj/Nm3

0.0000075

Poluente

Método Determinação

Descrição Método

Arsénio e seus
compostos (As)

C

SSC

Cádmio e seus
compostos (Cd)

C

SSC

Cobre e seus
compostos (Cu)

C

SSC

Compostos
Orgânicos Voláteis
Não Metânicos
(COVNM)

C

SSC

Crómio e seus
compostos (Cr)

C

SSC

Dióxido de Carbono
(CO2)

C

ETS

-

Fator de emissão (Kg/GJ)
0.000000094

C

SSC

Metano (CH4)

C

UNECE/EMEP

Monóxido de
Carbono (CO)

C

SSC

Níquel e seus
compostos (Ni)

C

SSC

Óxido Nitroso
(N2O)

C

UNECE/EMEP

Óxidos de Azoto
(NOx/NO2)

C

SSC

Óxidos de Enxofre
(SOx/SO2)

C

MAB

Partículas
(PTS/PM10)

C

SSC

PCDD + PCDF
(Dioxinas +
Furanos)

C

SSC

Zinco e seus
compostos (Zn)

C

SSC

0.00462162

0.01966647

0.0000004

98.33233783

0.002

0.03244967

0.00000066

2744430.96564121

56.1

-

Mercúrio e seus
compostos (Hg)

Quantidade (kg/ano)

0.02556641

0.00000052

Hidrocarbonetos
Aromáticos
Policíclicos (PAH)

Coef. Cinzas

0

0.01130822

0.00000023

68.83263648

0.0014

983.32337826

0.02
0.000000984

0.04837951
68.83263648

0.0014

3441.63182391

0.07

16.27630298
24.58308446

0.0005

0.000000000002

0.0000001

0.6686599

0.0000136

Calcular
Emissões PRTR dos equipamentos convencionais por ponto de emissão
Caldeira 3 da Central de Vapor - FF01

Poluente

Método de Determinação

Descrição do Método

Quantidade (kg/ano)

Arsénio e seus compostos (As)

C

SSC

0.00221619

Cádmio e seus compostos (Cd)

C

SSC

0.01225978

Cobre e seus compostos (Cu)

C

SSC

0.0094306

Compostos Orgânicos Voláteis Não Metânicos (COVNM)

C

SSC

47.15299548

Crómio e seus compostos (Cr)

C

SSC

0.01556049

Dióxido de Carbono (CO2)

C

ETS

1316028.31564415

Mercúrio e seus compostos (Hg)

C

SSC

0.00542259

Metano (CH4)

C

UNECE/EMEP

33.00709684

Monóxido de Carbono (CO)

C

SSC

471.52995482

Níquel e seus compostos (Ni)

C

SSC

0.02319927

Óxido Nitroso (N2O)

C

UNECE/EMEP

33.00709684

Óxidos de Azoto (NOx/NO2)

C

SSC

1650.35484186

Óxidos de Enxofre (SOx/SO2)

C

MAB

7.80492418

Partículas (PTS/PM10)

C

SSC

11.78824887

PCDD + PCDF (Dioxinas + Furanos)

C

SSC

0.00000005

Zinco e seus compostos (Zn)

C

SSC

0.32064037

http://sirapa.apambiente.pt/FORM_UNICO_FOV3/RedirectScreen.aspx

01/02/2018

Equipamentos convencionais

Page 4 of 4

Caldeira 4 da Central de Vapor - FF02

Poluente

Método de Determinação

Descrição do Método

Quantidade (kg/ano)

Arsénio e seus compostos (As)

C

SSC

0.00218395

Cádmio e seus compostos (Cd)

C

SSC

0.01208143

Cobre e seus compostos (Cu)

C

SSC

0.00929341

Compostos Orgânicos Voláteis Não Metânicos (COVNM)

C

SSC

46.46702528

Crómio e seus compostos (Cr)

C

SSC

0.01533412

Dióxido de Carbono (CO2)

C

ETS

1296883.05868032

Mercúrio e seus compostos (Hg)

C

SSC

0.00534371

Metano (CH4)

C

UNECE/EMEP

32.52691769

Monóxido de Carbono (CO)

C

SSC

464.67025275

Níquel e seus compostos (Ni)

C

SSC

0.02286178

Óxido Nitroso (N2O)

C

UNECE/EMEP

32.52691769

Óxidos de Azoto (NOx/NO2)

C

SSC

1626.34588464

Óxidos de Enxofre (SOx/SO2)

C

MAB

7.69138005

Partículas (PTS/PM10)

C

SSC

11.61675632

PCDD + PCDF (Dioxinas + Furanos)

C

SSC

0.00000005

Zinco e seus compostos (Zn)

C

SSC

0.31597577

Poluente

Método de Determinação

Descrição do Método

Quantidade (kg/ano)

Arsénio e seus compostos (As)

C

SSC

0.00499589

Cádmio e seus compostos (Cd)

C

SSC

0.02763684

Cobre e seus compostos (Cu)

C

SSC

0.02125911

Compostos Orgânicos Voláteis Não Metânicos (COVNM)

C

SSC

106.29555718

Crómio e seus compostos (Cr)

C

SSC

0.03507753

Dióxido de Carbono (CO2)

C

ETS

2966682.42691698

Mercúrio e seus compostos (Hg)

C

SSC

0.01222399

Metano (CH4)

C

UNECE/EMEP

74.40689002

Monóxido de Carbono (CO)

C

SSC

1062.95557177

Níquel e seus compostos (Ni)

C

SSC

0.05229741

Óxido Nitroso (N2O)

C

UNECE/EMEP

74.40689002

Óxidos de Azoto (NOx/NO2)

C

SSC

3720.34450119

Óxidos de Enxofre (SOx/SO2)

C

MAB

17.59440213

Partículas (PTS/PM10)

C

SSC

26.57388929

PCDD + PCDF (Dioxinas + Furanos)

C

SSC

0.00000011

Zinco e seus compostos (Zn)

C

SSC

0.72280979

Poluente

Método de Determinação

Descrição do Método

Quantidade (kg/ano)

Arsénio e seus compostos (As)

C

SSC

0.00462162

Cádmio e seus compostos (Cd)

C

SSC

0.02556641

Cobre e seus compostos (Cu)

C

SSC

0.01966647

Compostos Orgânicos Voláteis Não Metânicos (COVNM)

C

SSC

98.33233783

Crómio e seus compostos (Cr)

C

SSC

0.03244967

Dióxido de Carbono (CO2)

C

ETS

2744430.96564121

Mercúrio e seus compostos (Hg)

C

SSC

0.01130822

Metano (CH4)

C

UNECE/EMEP

68.83263648

Monóxido de Carbono (CO)

C

SSC

983.32337826

Níquel e seus compostos (Ni)

C

SSC

0.04837951

Óxido Nitroso (N2O)

C

UNECE/EMEP

68.83263648

Óxidos de Azoto (NOx/NO2)

C

SSC

3441.63182391

Óxidos de Enxofre (SOx/SO2)

C

MAB

16.27630298

Partículas (PTS/PM10)

C

SSC

24.58308446

PCDD + PCDF (Dioxinas + Furanos)

C

SSC

0.0000001

Zinco e seus compostos (Zn)

C

SSC

0.6686599

Caldeira da Refinaria - FF03

Caldeira do PréTratamento - FF20
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Formulário Único
Ano
Código NIA

2015
100002690

PRTR REGEE RAA
Organização
Estabelecimento

SOVENA OILSEEDS PORTUGAL, S.A.
SOVENA OILSEEDS PORTUGAL, S.A.

Cabeçalho Funcionamento Entradas e Consumos Emissões Pontuais Ar Emissões Ar em Contínuo

Emissões Ar Totais Águas Residuais Emissões Solo Saídas

Monitorização Pontual | Equipamentos convencionais | Emissões PRTR | Dados Totais

Pontos de Emissão Ar
Caldeira 3 da Central de Vapor - FF01
Caldeira 3 da Central de Vapor

Combustível

Quantidade

PCI

Coef. Teor Enxofre

Gás Natural

2640308 m3

0.03844 Gj/Nm3

0.0000075

Poluente

Método Determinação

Descrição Método

Arsénio e seus
compostos (As)

C

SSC

Cádmio e seus
compostos (Cd)

C

SSC

Cobre e seus
compostos (Cu)

C

SSC

Compostos
Orgânicos Voláteis
Não Metânicos
(COVNM)

C

SSC

Crómio e seus
compostos (Cr)

C

SSC

Dióxido de Carbono
(CO2)

C

ETS

Coef. Cinzas
-

Fator de emissão (Kg/GJ)

0.00954038

0.000000094

0.05277659

0.00000052

0.04059738

0.0000004

202.98687904

0.002

0.06698567

0.00000066

5715806.03344784

56.6

Hidrocarbonetos
Aromáticos
Policíclicos (PAH)

0

-

Mercúrio e seus
compostos (Hg)

C

SSC

Metano (CH4)

C

UNECE/EMEP

Monóxido de
Carbono (CO)

C

SSC

Níquel e seus
compostos (Ni)

C

SSC

Óxido Nitroso
(N2O)

C

UNECE/EMEP

Óxidos de Azoto
(NOx/NO2)

C

SSC

Óxidos de Enxofre
(SOx/SO2)

C

MAB

Partículas
(PTS/PM10)

C

SSC

PCDD + PCDF
(Dioxinas +
Furanos)

C

SSC

Zinco e seus
compostos (Zn)

C

SSC

Quantidade (kg/ano)

0.02334349

0.00000023

142.09081533

0.0014

2029.8687904

0.02

0.09986954

0.000000984

142.09081533

0.0014

7104.5407664

0.07

33.61655987
50.74671976

0.0005

0.0000002

0.000000000002

1.38031078

0.0000136

Caldeira 4 da Central de Vapor - FF02
Caldeira 4 da Central de Vapor

Combustível

Quantidade

PCI

Coef. Teor Enxofre

Gás Natural

3014442 m3

0.03844 Gj/Nm3

0.0000075

Poluente

Método Determinação

Descrição Método

Arsénio e seus
compostos (As)

C

SSC

Cádmio e seus
compostos (Cd)

C

SSC

Cobre e seus
compostos (Cu)

C

SSC

Compostos
Orgânicos Voláteis
Não Metânicos
(COVNM)

C

SSC

Coef. Cinzas

Fator de emissão (Kg/GJ)
0.000000094
0.00000052
0.0000004

0.002

-

Quantidade (kg/ano)
0.01089226
0.06025508
0.04635006

231.75030096
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Poluente

Método Determinação

Descrição Método

Crómio e seus
compostos (Cr)

C

SSC

Fator de emissão (Kg/GJ)

Quantidade (kg/ano)
0.0764776

0.00000066

Dióxido de Carbono
(CO2)

C

ETS

6525740.84958216

56.6

Hidrocarbonetos
Aromáticos
Policíclicos (PAH)

0

-

Mercúrio e seus
compostos (Hg)

C

SSC

Metano (CH4)

C

UNECE/EMEP

Monóxido de
Carbono (CO)

C

SSC

Níquel e seus
compostos (Ni)

C

SSC

Óxido Nitroso
(N2O)

C

UNECE/EMEP

Óxidos de Azoto
(NOx/NO2)

C

SSC

Óxidos de Enxofre
(SOx/SO2)

C

MAB

Partículas
(PTS/PM10)

C

SSC

PCDD + PCDF
(Dioxinas +
Furanos)

C

SSC

Zinco e seus
compostos (Zn)

C

SSC

0.02665128

0.00000023

162.22521067

0.0014

2317.5030096

0.02

0.11402115

0.000000984

162.22521067

0.0014

8111.2605336

0.07

38.38005641
57.93757524

0.0005

0.00000023

0.000000000002

1.57590205

0.0000136

Caldeira da Refinaria - FF03
Caldeira da Refinaria

Combustível

Quantidade

PCI

Coef. Teor Enxofre

Gás Natural

223958 m3

0.03844 Gj/Nm3

0.0000075

Poluente

Método Determinação

Descrição Método

Arsénio e seus
compostos (As)

C

SSC

Cádmio e seus
compostos (Cd)

C

SSC

Cobre e seus
compostos (Cu)

C

SSC

Compostos
Orgânicos Voláteis
Não Metânicos
(COVNM)

C

SSC

Crómio e seus
compostos (Cr)

C

SSC

Dióxido de Carbono
(CO2)

C

ETS

-

Fator de emissão (Kg/GJ)
0.000000094

SSC

Metano (CH4)

C

UNECE/EMEP

Monóxido de
Carbono (CO)

C

SSC

Níquel e seus
compostos (Ni)

C

SSC

Óxido Nitroso
(N2O)

C

UNECE/EMEP

Óxidos de Azoto
(NOx/NO2)

C

SSC

Óxidos de Enxofre
(SOx/SO2)

C

MAB

Partículas
(PTS/PM10)

C

SSC

PCDD + PCDF
(Dioxinas +
Furanos)

C

SSC

Zinco e seus
compostos (Zn)

C

SSC

0.00080924

0.00344358

0.0000004

17.21789104

0.002

0.0056819

0.00000066

484829.98484984

56.6

C

Quantidade (kg/ano)

0.00447665

0.00000052

Hidrocarbonetos
Aromáticos
Policíclicos (PAH)
Mercúrio e seus
compostos (Hg)

Coef. Cinzas

0.00000023
0.0014
0.02
0.000000984
0.0014
0.07

0

0.00198006
12.05252373
172.1789104
0.0084712
12.05252373
602.6261864
2.85144669

0.0005

0.000000000002

0.0000136

4.30447276

0.00000002

0.11708166
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Caldeira do PréTratamento - FF20
Caldeira do PréTratamento

Combustível

Quantidade

PCI

Coef. Teor Enxofre

Gás Natural

345424 m3

0.03844 Gj/Nm3

0.0000075

Poluente

Método Determinação

Descrição Método

Arsénio e seus
compostos (As)

C

SSC

Cádmio e seus
compostos (Cd)

C

SSC

Cobre e seus
compostos (Cu)

C

SSC

Compostos
Orgânicos Voláteis
Não Metânicos
(COVNM)

C

SSC

Crómio e seus
compostos (Cr)

C

SSC

Dióxido de Carbono
(CO2)

C

ETS

-

Fator de emissão (Kg/GJ)
0.000000094

SSC

Metano (CH4)

C

UNECE/EMEP

Monóxido de
Carbono (CO)

C

SSC

Níquel e seus
compostos (Ni)

C

SSC

Óxido Nitroso
(N2O)

C

UNECE/EMEP

Óxidos de Azoto
(NOx/NO2)

C

SSC

Óxidos de Enxofre
(SOx/SO2)

C

MAB

Partículas
(PTS/PM10)

C

SSC

PCDD + PCDF
(Dioxinas +
Furanos)

C

SSC

Zinco e seus
compostos (Zn)

C

SSC

0.00124814

0.00531124

0.0000004

26.55619712

0.002

0.00876355

0.00000066

747782.67660352

56.6

C

Quantidade (kg/ano)

0.00690461

0.00000052

Hidrocarbonetos
Aromáticos
Policíclicos (PAH)
Mercúrio e seus
compostos (Hg)

Coef. Cinzas

0

0.00305396

0.00000023

18.58933798

0.0014

265.5619712

0.02
0.000000984

0.01306565
18.58933798

0.0014

929.4668992

0.07

4.39795909
6.63904928

0.0005

0.000000000002

0.00000003

0.18058214

0.0000136

Calcular
Emissões PRTR dos equipamentos convencionais por ponto de emissão
Caldeira 3 da Central de Vapor - FF01

Poluente

Método de Determinação

Descrição do Método

Quantidade (kg/ano)

Arsénio e seus compostos (As)

C

SSC

0.00954038

Cádmio e seus compostos (Cd)

C

SSC

0.05277659

Cobre e seus compostos (Cu)

C

SSC

0.04059738

Compostos Orgânicos Voláteis Não Metânicos (COVNM)

C

SSC

202.98687904

Crómio e seus compostos (Cr)

C

SSC

0.06698567

Dióxido de Carbono (CO2)

C

ETS

5715806.03344784

Mercúrio e seus compostos (Hg)

C

SSC

0.02334349

Metano (CH4)

C

UNECE/EMEP

142.09081533

Monóxido de Carbono (CO)

C

SSC

2029.8687904

Níquel e seus compostos (Ni)

C

SSC

0.09986954

Óxido Nitroso (N2O)

C

UNECE/EMEP

142.09081533

Óxidos de Azoto (NOx/NO2)

C

SSC

7104.5407664

Óxidos de Enxofre (SOx/SO2)

C

MAB

33.61655987

Partículas (PTS/PM10)

C

SSC

50.74671976

PCDD + PCDF (Dioxinas + Furanos)

C

SSC

0.0000002

Zinco e seus compostos (Zn)

C

SSC

1.38031078
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Caldeira 4 da Central de Vapor - FF02

Poluente

Método de Determinação

Descrição do Método

Quantidade (kg/ano)

Arsénio e seus compostos (As)

C

SSC

0.01089226

Cádmio e seus compostos (Cd)

C

SSC

0.06025508

Cobre e seus compostos (Cu)

C

SSC

0.04635006

Compostos Orgânicos Voláteis Não Metânicos (COVNM)

C

SSC

231.75030096

Crómio e seus compostos (Cr)

C

SSC

0.0764776

Dióxido de Carbono (CO2)

C

ETS

6525740.84958216

Mercúrio e seus compostos (Hg)

C

SSC

0.02665128

Metano (CH4)

C

UNECE/EMEP

162.22521067

Monóxido de Carbono (CO)

C

SSC

2317.5030096

Níquel e seus compostos (Ni)

C

SSC

0.11402115

Óxido Nitroso (N2O)

C

UNECE/EMEP

162.22521067

Óxidos de Azoto (NOx/NO2)

C

SSC

8111.2605336

Óxidos de Enxofre (SOx/SO2)

C

MAB

38.38005641

Partículas (PTS/PM10)

C

SSC

57.93757524

PCDD + PCDF (Dioxinas + Furanos)

C

SSC

0.00000023

Zinco e seus compostos (Zn)

C

SSC

1.57590205

Poluente

Método de Determinação

Descrição do Método

Quantidade (kg/ano)

Arsénio e seus compostos (As)

C

SSC

0.00080924

Cádmio e seus compostos (Cd)

C

SSC

0.00447665

Cobre e seus compostos (Cu)

C

SSC

0.00344358

Compostos Orgânicos Voláteis Não Metânicos (COVNM)

C

SSC

17.21789104

Crómio e seus compostos (Cr)

C

SSC

0.0056819

Dióxido de Carbono (CO2)

C

ETS

484829.98484984

Mercúrio e seus compostos (Hg)

C

SSC

0.00198006

Metano (CH4)

C

UNECE/EMEP

12.05252373

Monóxido de Carbono (CO)

C

SSC

172.1789104

Níquel e seus compostos (Ni)

C

SSC

0.0084712

Óxido Nitroso (N2O)

C

UNECE/EMEP

12.05252373

Óxidos de Azoto (NOx/NO2)

C

SSC

602.6261864

Óxidos de Enxofre (SOx/SO2)

C

MAB

2.85144669

Partículas (PTS/PM10)

C

SSC

4.30447276

PCDD + PCDF (Dioxinas + Furanos)

C

SSC

0.00000002

Zinco e seus compostos (Zn)

C

SSC

0.11708166

Poluente

Método de Determinação

Descrição do Método

Quantidade (kg/ano)

Arsénio e seus compostos (As)

C

SSC

0.00124814

Cádmio e seus compostos (Cd)

C

SSC

0.00690461

Cobre e seus compostos (Cu)

C

SSC

0.00531124

Compostos Orgânicos Voláteis Não Metânicos (COVNM)

C

SSC

26.55619712

Crómio e seus compostos (Cr)

C

SSC

0.00876355

Dióxido de Carbono (CO2)

C

ETS

747782.67660352

Mercúrio e seus compostos (Hg)

C

SSC

0.00305396

Metano (CH4)

C

UNECE/EMEP

18.58933798

Monóxido de Carbono (CO)

C

SSC

265.5619712

Níquel e seus compostos (Ni)

C

SSC

0.01306565

Óxido Nitroso (N2O)

C

UNECE/EMEP

18.58933798

Óxidos de Azoto (NOx/NO2)

C

SSC

929.4668992

Óxidos de Enxofre (SOx/SO2)

C

MAB

4.39795909

Partículas (PTS/PM10)

C

SSC

6.63904928

PCDD + PCDF (Dioxinas + Furanos)

C

SSC

0.00000003

Zinco e seus compostos (Zn)

C

SSC

0.18058214

Caldeira da Refinaria - FF03

Caldeira do PréTratamento - FF20
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Formulário Único
Ano
Código NIA

2016
100002690

PRTR REGEE RAA
Organização
Estabelecimento

SOVENA OILSEEDS PORTUGAL, S.A.
SOVENA OILSEEDS PORTUGAL, S.A.

Cabeçalho Funcionamento Entradas e Consumos Emissões Pontuais Ar Emissões Ar em Contínuo

Emissões Ar Totais Águas Residuais Emissões Solo Saídas

Monitorização Pontual | Equipamentos convencionais | Emissões PRTR | Dados Totais

Pontos de Emissão Ar
Caldeira 3 da Central de Vapor - FF01
Caldeira 3 da Central de Vapor

Combustível

Quantidade

PCI

Coef. Teor Enxofre

Gás Natural

1807598 m3

0.03844 Gj/Nm3

0.0000075

Poluente

Método Determinação

Descrição Método

Arsénio e seus
compostos (As)

C

SSC

Cádmio e seus
compostos (Cd)

C

SSC

Cobre e seus
compostos (Cu)

C

SSC

Compostos
Orgânicos Voláteis
Não Metânicos
(COVNM)

C

SSC

Crómio e seus
compostos (Cr)

C

SSC

Dióxido de Carbono
(CO2)

C

ETS

Coef. Cinzas
-

Fator de emissão (Kg/GJ)

0.0065315

0.000000094

0.03613171

0.00000052

0.02779363

0.0000004

138.96813424

0.002

0.04585948

0.00000066

3913134.20799704

56.6

Hidrocarbonetos
Aromáticos
Policíclicos (PAH)

0

-

Mercúrio e seus
compostos (Hg)

C

SSC

Metano (CH4)

C

UNECE/EMEP

Monóxido de
Carbono (CO)

C

SSC

Níquel e seus
compostos (Ni)

C

SSC

Óxido Nitroso
(N2O)

C

UNECE/EMEP

Óxidos de Azoto
(NOx/NO2)

C

SSC

Óxidos de Enxofre
(SOx/SO2)

C

MAB

Partículas
(PTS/PM10)

C

SSC

PCDD + PCDF
(Dioxinas +
Furanos)

C

SSC

Zinco e seus
compostos (Zn)

C

SSC

Quantidade (kg/ano)

0.01598134

0.00000023

97.27769397

0.0014

1389.6813424

0.02

0.06837232

0.000000984

97.27769397

0.0014

4863.8846984

0.07

23.01444619
34.74203356

0.0005

0.00000014

0.000000000002

0.94498331

0.0000136

Caldeira 4 da Central de Vapor - FF02
Caldeira 4 da Central de Vapor

Combustível

Quantidade

PCI

Coef. Teor Enxofre

Gás Natural

2263858 m3

0.03844 Gj/Nm3

0.0000075

Poluente

Método Determinação

Descrição Método

Arsénio e seus
compostos (As)

C

SSC

Cádmio e seus
compostos (Cd)

C

SSC

Cobre e seus
compostos (Cu)

C

SSC

Compostos
Orgânicos Voláteis
Não Metânicos
(COVNM)

C

SSC

Coef. Cinzas

Fator de emissão (Kg/GJ)
0.000000094
0.00000052
0.0000004

0.002

-

Quantidade (kg/ano)
0.00818013
0.0452518
0.03480908

174.04540304
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Poluente

Método Determinação

Descrição Método

Crómio e seus
compostos (Cr)

C

SSC

Fator de emissão (Kg/GJ)

Quantidade (kg/ano)
0.05743498

0.00000066

Dióxido de Carbono
(CO2)

C

ETS

4900857.48150184

56.6

Hidrocarbonetos
Aromáticos
Policíclicos (PAH)

0

-

Mercúrio e seus
compostos (Hg)

C

SSC

Metano (CH4)

C

UNECE/EMEP

Monóxido de
Carbono (CO)

C

SSC

Níquel e seus
compostos (Ni)

C

SSC

Óxido Nitroso
(N2O)

C

UNECE/EMEP

Óxidos de Azoto
(NOx/NO2)

C

SSC

Óxidos de Enxofre
(SOx/SO2)

C

MAB

Partículas
(PTS/PM10)

C

SSC

PCDD + PCDF
(Dioxinas +
Furanos)

C

SSC

Zinco e seus
compostos (Zn)

C

SSC

0.02001522

0.00000023

121.83178213

0.0014

1740.4540304

0.02

0.08563034

0.000000984

121.83178213

0.0014

6091.5891064

0.07

28.82357589
43.51135076

0.0005

0.00000017

0.000000000002

1.18350874

0.0000136

Caldeira da Refinaria - FF03
Caldeira da Refinaria

Combustível

Quantidade

PCI

Coef. Teor Enxofre

Gás Natural

222513 m3

0.03844 Gj/Nm3

0.0000075

Poluente

Método Determinação

Descrição Método

Arsénio e seus
compostos (As)

C

SSC

Cádmio e seus
compostos (Cd)

C

SSC

Cobre e seus
compostos (Cu)

C

SSC

Compostos
Orgânicos Voláteis
Não Metânicos
(COVNM)

C

SSC

Crómio e seus
compostos (Cr)

C

SSC

Dióxido de Carbono
(CO2)

C

ETS

-

Fator de emissão (Kg/GJ)
0.000000094

SSC

Metano (CH4)

C

UNECE/EMEP

Monóxido de
Carbono (CO)

C

SSC

Níquel e seus
compostos (Ni)

C

SSC

Óxido Nitroso
(N2O)

C

UNECE/EMEP

Óxidos de Azoto
(NOx/NO2)

C

SSC

Óxidos de Enxofre
(SOx/SO2)

C

MAB

Partículas
(PTS/PM10)

C

SSC

PCDD + PCDF
(Dioxinas +
Furanos)

C

SSC

Zinco e seus
compostos (Zn)

C

SSC

0.00080402

0.00342136

0.0000004

17.10679944

0.002

0.00564524

0.00000066

481701.81203124

56.6

C

Quantidade (kg/ano)

0.00444777

0.00000052

Hidrocarbonetos
Aromáticos
Policíclicos (PAH)
Mercúrio e seus
compostos (Hg)

Coef. Cinzas

0.00000023
0.0014
0.02
0.000000984
0.0014
0.07

0

0.00196728
11.97475961
171.0679944
0.00841655
11.97475961
598.7379804
2.83304887

0.0005

0.000000000002

0.0000136

4.27669986

0.00000002

0.11632624
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Calcular
Emissões PRTR dos equipamentos convencionais por ponto de emissão
Caldeira 3 da Central de Vapor - FF01

Poluente

Método de Determinação

Descrição do Método

Quantidade (kg/ano)

Arsénio e seus compostos (As)

C

SSC

0.0065315

Cádmio e seus compostos (Cd)

C

SSC

0.03613171

Cobre e seus compostos (Cu)

C

SSC

0.02779363

Compostos Orgânicos Voláteis Não Metânicos (COVNM)

C

SSC

138.96813424

Crómio e seus compostos (Cr)

C

SSC

0.04585948

Dióxido de Carbono (CO2)

C

ETS

3913134.20799704

Mercúrio e seus compostos (Hg)

C

SSC

0.01598134

Metano (CH4)

C

UNECE/EMEP

97.27769397

Monóxido de Carbono (CO)

C

SSC

1389.6813424

Níquel e seus compostos (Ni)

C

SSC

0.06837232

Óxido Nitroso (N2O)

C

UNECE/EMEP

97.27769397

Óxidos de Azoto (NOx/NO2)

C

SSC

4863.8846984

Óxidos de Enxofre (SOx/SO2)

C

MAB

23.01444619

Partículas (PTS/PM10)

C

SSC

34.74203356

PCDD + PCDF (Dioxinas + Furanos)

C

SSC

0.00000014

Zinco e seus compostos (Zn)

C

SSC

0.94498331

Poluente

Método de Determinação

Descrição do Método

Quantidade (kg/ano)

Arsénio e seus compostos (As)

C

SSC

0.00818013

Cádmio e seus compostos (Cd)

C

SSC

0.0452518

Cobre e seus compostos (Cu)

C

SSC

0.03480908

Compostos Orgânicos Voláteis Não Metânicos (COVNM)

C

SSC

174.04540304

Crómio e seus compostos (Cr)

C

SSC

0.05743498

Dióxido de Carbono (CO2)

C

ETS

4900857.48150184

Mercúrio e seus compostos (Hg)

C

SSC

0.02001522

Metano (CH4)

C

UNECE/EMEP

121.83178213

Monóxido de Carbono (CO)

C

SSC

1740.4540304

Níquel e seus compostos (Ni)

C

SSC

0.08563034

Óxido Nitroso (N2O)

C

UNECE/EMEP

121.83178213

Óxidos de Azoto (NOx/NO2)

C

SSC

6091.5891064

Óxidos de Enxofre (SOx/SO2)

C

MAB

28.82357589

Partículas (PTS/PM10)

C

SSC

43.51135076

PCDD + PCDF (Dioxinas + Furanos)

C

SSC

0.00000017

Zinco e seus compostos (Zn)

C

SSC

1.18350874

Poluente

Método de Determinação

Descrição do Método

Quantidade (kg/ano)

Arsénio e seus compostos (As)

C

SSC

0.00080402

Cádmio e seus compostos (Cd)

C

SSC

0.00444777

Cobre e seus compostos (Cu)

C

SSC

0.00342136

Compostos Orgânicos Voláteis Não Metânicos (COVNM)

C

SSC

17.10679944

Crómio e seus compostos (Cr)

C

SSC

0.00564524

Dióxido de Carbono (CO2)

C

ETS

481701.81203124

Mercúrio e seus compostos (Hg)

C

SSC

0.00196728

Metano (CH4)

C

UNECE/EMEP

11.97475961

Monóxido de Carbono (CO)

C

SSC

171.0679944

Níquel e seus compostos (Ni)

C

SSC

0.00841655

Óxido Nitroso (N2O)

C

UNECE/EMEP

11.97475961

Óxidos de Azoto (NOx/NO2)

C

SSC

598.7379804

Óxidos de Enxofre (SOx/SO2)

C

MAB

2.83304887

Partículas (PTS/PM10)

C

SSC

4.27669986

PCDD + PCDF (Dioxinas + Furanos)

C

SSC

0.00000002

Zinco e seus compostos (Zn)

C

SSC

0.11632624

Caldeira 4 da Central de Vapor - FF02

Caldeira da Refinaria - FF03
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ANEXO 8
BOLETIM DE ANÁLISE DA CARATERIZAÇÃO
QUALITATIVA DAS ÁGUAS RESIDUAIS DA FÁBRICA 2

EIA das Alterações Processuais das Instalações da Sovena, Oilseeds Portugal, S.A
Fevereiro 2018
Rev.00

ADITAMENTO – ANEXO 8

LABQUI
Laboratório de Química e Ambiente
Acreditação IPAC n.º L0077-1 com endereço em Oeiras
Accreditation IPAC n.º L0077-1 at Oeiras

Boletim de Análise

Página 1 de 2

Analysis Report

Page 1 of 2

Sovena Oilseeds Portugal, S.A.
Palença de Baixo, Apartado 24
2801-801 Almada
Ref. LABQUI:
LABQUI Ref.:

BOL-LAB-0227/18-1.02478/18 Boletim Definitivo - Revisão 1 Divulgação: Confidencial

02478/18

BOL-LAB-0227/18-1.02478/18 Definitive report - Revision 1

02478/18

Diffusion:

Confidential

Identificação: Efluente Fábrica 2
Identification:

Tipo de amostra:
Sample type:

Água Residual
Waste water

Recepção: 25-01-2018

Duração da análise: 26-01-2018 a 31-01-2018

Received at: 25-01-2018

Testing duration:

Amostragem: Da responsabilidade do cliente

Sampling:

Client responsability

Emissão do boletim: 02-02-2018
Report date:

26-01-2018 to 31-01-2018

Tipo:

02-02-2018

Início: -----

Type:

Start:

Fim: ----End: -----

-----

Dados complementares:
Additional data:

Ensaio Norma
Test

Resultado

Method

Result

(1) Sólidos Suspensos Totais (SST)

Total Suspended Solids (TSS)
NP 505:1967

Óleos e Gorduras

Oils & Grease
PO.L.LABQUI-5.4/W067: Ed.B, Rev.03

pH (20 °C)

Azoto Total

Total Nitrogen
PO.L.LABQUI-5.4/W034: Ed.B, Rev.02

Carência Química de Oxigénio (CQO)
Chemical Oxygen Demand (COD)
PO.L.LABQUI-5.4/W096: Ed.A, Rev.00

Fósforo Total

Units

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

Escala de Sorensen

mg N/L

1,4
2

mg O2/L

mg P/L

4,6

Total Phosphorus
SMEWW 4500 P- B,E, 21ª Edição

VMR

mg/L

< 2,7 (LQ)

1,4 x 10

Limite de lei

mg/L

< 10 (LQ)

7,1

pH (20 °C)
NP 411:1966

Unidades

Responsável pela emissão de resultados
Responsible for issuing results

Nota: Obvervações na Página (2).

_____________________________

Note: Obvervations on Page (2).

Diana Almeida

Responsável Técnico
Technical Director

instituto de soldadura
e qualidade
LABQUI/Mod. 67/05

labqui@isq.pt
Lisboa: Av. Prof. Cavaco Silva, 33 -Taguspark – 2740-120 Oeiras Portugal

Tels.: +351 214 229 065/214 229 420 Fax: +351 214 228 104

www.isq.pt
Porto: R. do Mirante, 258 4415-491 Grijó Portugal

Tels.: +351 227 471 910/50 Fax: +351 227 471 919/227 455 778

LABQUI
Laboratório de Química e Ambiente
Acreditação IPAC n.º L0077-1 com endereço em Oeiras
Accreditation IPAC n.º L0077-1 at Oeiras

Boletim de Análise

Página 2 de 2

Analysis Report

Page 2 of 2

Sovena Oilseeds Portugal, S.A.
Palença de Baixo, Apartado 24
2801-801 Almada
Ref. LABQUI:
LABQUI Ref.:

BOL-LAB-0227/18-1.02478/18 Boletim Definitivo - Revisão 1 Divulgação: Confidencial

02478/18

BOL-LAB-0227/18-1.02478/18 Definitive report - Revision 1

02478/18

Diffusion:

Confidential

Identificação: Efluente Fábrica 2
Identification:

Tipo de amostra:
Sample type:

Água Residual
Waste water

Recepção: 25-01-2018

Duração da análise: 26-01-2018 a 31-01-2018

Received at: 25-01-2018

Testing duration:

Amostragem: Da responsabilidade do cliente

Sampling:

Client responsability

Emissão do boletim: 02-02-2018
Report date:

26-01-2018 to 31-01-2018

Tipo:

Início: -----

Type:

Start:

02-02-2018

Fim: ----End: -----

-----

Dados complementares:
Additional data:

'NP' indica Norma Portuguesa, 'PO.L-LABQUI *' indica método interno do laboratório baseado, se indicado, no(s) documento(s) normativo(s), 'SMEWW' indica Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, quando não indicado no método deve entender-se como aplicável a 21th Edition (obsoleto).
'NP' indicates Portuguese Standard, 'PO.L-LABQUI *' indicates internal method of LABQUI based, if listed, on regulatory document(s), 'SMEWW' indicates Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, when not
indicated in the method it should be construed as applicable the 21th edition (obsolet).

Limites de lei segundo: -----

Law limits by: -----

Observações:
Comments:

O Limite de Quantificação (LQ) do LABQUI para a soma de parâmetros orgânicos (aplicáveis), corresponde ao LQ mais elevado dos resultados individuais apresentados.

The limit of quantification for the sum of organic parameters performed by LABQUI (if applicable) corresponds to the highest individual LOQ presented.

O resultado do LABQUI reportado para a soma de parâmetros orgânicos (aplicáveis), corresponde ao somatório dos valores quantificáveis apresentados.
The result for the sum of the organic parameters performed by LABQUI (if applicable) is the sum of individual quantifiable values shown.

O resultado para HTP Fracção (C10-C50) corresponde à soma dos valores quantificáveis apresentados para as cadeias: HTP Fracção (C16- C34), HTP Fracção (C10-C16) e
HTP Fracção (C34-C50) ou ao LQ mais elevado dos resultados individuais apresentados para as cadeias mencionadas.
The result for TPH fraction (C10-C50) is the sum of quantifiable results of the fractions: TPH fraction (C16-C34), TPH fraction (C10-C16), and TPH fraction (C34-C50), or the highest limit of quantification
presented for these chains, if not achieved quantifiable results.

VMA - Valor Máximo Admissível; VLE - Valor Limite de Emissão; VMR - Valor Máximo Recomendado; LQ - Limite de Quantificação.
MPV - Maximum Permissible Value; ELV - Emission Limit Value; RMV - Recommended Maximum Value; LQ - Limit of Quantification.

[a] - Ensaio não incluído no âmbito da acreditação.
[a] - Test not included in the scope of accreditation

[b] - Ensaio subcontratado acreditado no âmbito da acreditação do subcontratado e incluído no âmbito da acreditação do LABQUI.

[b] - Subcontracted test included in the scope of accreditation of the subcontractor and included in the scope of accreditation of LABQUI

[c] - Ensaio subcontratado acreditado no âmbito da acreditação do subcontratado e não incluído no âmbito da acreditação do LABQUI.

[c] - Subcontracted test included in the scope of accreditation of the subcontractor and not included in the scope of accreditation of LABQUI

[d] - Ensaio subcontratado não incluído no âmbito da acreditação do subcontratado e incluído no âmbito da acreditação do LABQUI.
[d] - Subcontracted test not included in the scope of accreditation of the subcontractor and included in the scope of accreditation of LABQUI

[e] - Ensaio subcontratado não incluído no âmbito da acreditação do subcontratado e não incluído no âmbito da acreditação do LABQUI.
[e] - Subcontracted test not included in the scope of accreditation of the subcontractor and not included in the scope of accreditation of LABQUI

Este boletim não pode ser reproduzido, excepto integralmente, sem autorização por escrito do ISQ. Os resultados deste boletim
referem-se apenas aos produtos submetidos a ensaio, não constituindo aprovação ou reprovação dos produtos ensaiados.
This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of ISQ. The results contained in this report relate only to the samples
submitted to test, it doesn't approve or disapprove the samples tested.

A presente revisão anula e substitui a revisão anterior (revisão 0).

The present revision annuls and replaces the previous revision (Revision 0).

(1) Análise efetuada com filtro 0,45 µm /Analysis

performed with 0,45 µm filter

Responsável pela emissão de resultados
Responsible for issuing results

_____________________________

Diana Almeida

Responsável Técnico
Technical Director

instituto de soldadura
e qualidade
LABQUI/Mod. 67/05

labqui@isq.pt
Lisboa: Av. Prof. Cavaco Silva, 33 -Taguspark – 2740-120 Oeiras Portugal

Tels.: +351 214 229 065/214 229 420 Fax: +351 214 228 104

www.isq.pt
Porto: R. do Mirante, 258 4415-491 Grijó Portugal

Tels.: +351 227 471 910/50 Fax: +351 227 471 919/227 455 778

