Resposta ao pedido de elementos adicionais (v/ refª S068517‐201811‐DLUA)

Pergunta e resposta
1. Identificação/Localização do Estabelecimento/Instalação/Projeto: Esclarecer a
localização do estabelecimento a licenciar, dado que no formulário do processo e na
gestão de estabelecimentos SILiAmb (menu Definições do Utilizador >
Estabelecimentos > APA00040336) o campo Rua/Morada aparece preenchido com
“Apartado 1”.
Resposta: já efetuado em novembro de 2018 no Siliamb.

2. Localização: Devem ser indicadas as confrontações Norte, Sul, Este e Oeste
Resposta: O portal do SIR/LUA não permite que se guarde esta informação, apesar de
aparentemente deixar, quando se passa de menu, a informação não fica gravada.
Assim referimos:
Norte: Caminhos de Ferro, seguida de outras unidades industriais do sector dos moldes,
registando‐se a presença de residências desabitadas
Sul: Rua Santos Barosa (estrada municipal), Rua do Corgo e José Leal Santos, seguida
Este: Armindo Vaz Reis e José Maria Henriques
Oeste: Caminho de inquilinos e Manuel Gonçalves Gaspar
Recente alteração (final de 2018, após a submissão instrução da renovação da L.A.):
As instalações da Santos Barosa estão implantadas num terreno com uma área total de cerca
de 194 880 m2 ao que acresce os 11 mil m2 recentemente adquiridos (a oeste, e já após a
instrução do processo de renovação) ou seja perfaz uma área total de aproximadamente
206510 m2, com uma área coberta de cerca de 105 523 m2 (mantém a informação cedida
anteriormente), dispondo ao seu serviço de um total de 569 trabalhadores, incluindo os afetos
à produção, manutenção e áreas administrativa e comercial.

3. Descrição das Instalações e das Atividades Desenvolvidas. Em falta a indicação do tipo
de fornos de fusão utilizados, queimadores e combustível. Indicação de qual o tipo de
vidro produzido em cada forno.
Resposta:
Esta informação consta do Anexo AN 1.14 – descrição das atividades.
Tal como referido no Anexo AN 1.14 – descrição das atividades, todos os quatro fornos
instalados na Santos Barosa são do tipo regenerativo contínuo de chama em U, alimentados
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com queimadores a gás natural com capacidades entre 310 e 425 toneladas de vidro fundido
por dia. Os queimadores instalados são de duplo fluxo e de baixo teor de NOx.
A empresa possui em laboração 4 fornos, cujas características principais são as indicadas no
quadro seguinte:
Quadro 1 ‐ Características – resumo dos 4 fornos instalados na Santos Barosa
Capacidade de
fusão (t/d)

Ano da última
reconstrução

Capacidade de
fusão prevista
(t/d)

Ano da próxima
reconstrução

Forno 1

Cor de vidro
normalmente
produzida

Combustível utilizado

Âmbar

Gás Natural + Boosting

Âmbar/Verde/

Forno 2

Informação restrita

Branco

Gás Natural + Boosting

Forno 3

Âmbar

Gás Natural + Boosting

Forno 4

Eurogreen

Gás Natural + Boosting

‐

‐

TOTAL

1.375

‐

1 545

‐

4. No quadro Q08: Matérias‐primas ou subsidiárias não perigosas deverá(ão) ser
especificada(s) a(s) matéria(s) subsidiária(s) MS1 “Tratamento de superfície a frio”
indicando os nomes IUPAC ou número CAS das mesmas

Resposta: De acordo com a FDS (ficha de dados de segurança).


Quadro Q7 – Memória descritiva ‐ Matérias‐primas e ou subsidiárias perigosas
Código

Designação (1)

Capacidade de
Armazenamento (t) (2)

Consumo anual
(t/ano) (2)

Orgânico/
Inorgânico

Observações

MP1

Tratamento
de Superfície
a Quente

7.000

Dado
confidencial

Inorgânico

Dado confidencial

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



Quadro Q8 – Memória descritiva ‐ Matérias‐primas e ou subsidiárias não perigosas
Código

MN1

Designação
Tratamento de
Superfície a Frio

Capacidade de
Armazenamento (t) (1)

Consumo anual
(t/ano) (1)

Observações

1.000

Dado
confidencial

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

5. No quadro Q17: Água utilizada/consumida: tratamento ou Q25: Águas residuais:
reutilização ou recirculação, clarificar sobre a existência de torres de refrigeração, e
caso existam, quais a medidas de prevenção de surtos de legionella implementados

A Santos Barosa possui 2 circuitos de refrigeração em rede fechada, denominados: Circuito de
Arrefecimento dos Equipamentos e Circuito de Arrefecimento dos Boostings.
O circuito de arrefecimento dos equipamentos possui 4 torres de refrigeração com as seguintes
caraterísticas:
‐ 2 torres da marca Alfa Laval, modelo CTFP2424‐10‐120PV, ventilador de 7.5 Kw,
‐ 2 torres da marca Alfa Laval, modelo CTFP2424‐15‐90PV, ventilador de 11 Kw.
O circuito de arrefecimento dos boostings possui 4 torres de refrigeração com as seguintes
caraterísticas:
‐ 2 torres da marca Torraval, modelo CTFA612‐0.75‐90PV, ventilador de 1.5 Kw,
‐ 2 torres da marca Balcke, modelo CTFA612‐0.75‐90PV, ventilador de 0.55 Kw.
O volume de água em circulação no Circuito de Arrefecimento dos Equipamentos é de 250m3.
O volume de água em circulação no Circuito de Arrefecimento dos Boostings é de 460m3.
Para os 2 circuitos existe um plano de tratamento descrito no plano de serviço elaborado pela
Nalco Water empresa contratada pela Santos Barosa para definir o plano de tratamento e
controlar e eficiência do mesmo (ver anexo). Neste plano de serviço, enviado em anexo, está
também definido o plano de manutenção definido para as torres de arrefecimento e o controlo
de rotina às caraterísticas físico‐químicas e biológicas da água dos 2 circuitos.
Internamente a Santos Barosa possui um plano de controlo destes circuitos com medidas de
prevenção de surtos de legionella consistindo no seguinte:
‐uma rotina tri‐diária de verificação do bom funcionamento das estações de tratamento dos 2
circuitos com o registo do pH medido e da condutividade no circuito dos boostings
‐ Análise semanal da dureza da água de reposição dos 2 circuitos à saída dos respetivos
descalcificadores e da dureza da água em circulação
‐Verificação/calibração das sondas de pH dos 2 circuitos. Esta rotina foi iniciada a partir de Junho
de 2016.
Deve ser assegurada uma circulação hidráulica, evitando zonas de águas paradas, ou de
armazenamento prolongado, nos diferentes sistemas; deverão ser acionados mecanismos de
combate aos fenómenos de corrosão e incrustação através de uma correta operação e
manutenção, adaptados à qualidade da água e às caraterísticas das instalações; deve ser
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efetuado o controlo e monitorização da qualidade da água do processo conforme acima
mencionado. Limpeza e desinfeção do sistema pelo menos duas vezes por ano.

6. Rever o quadro Q28b: Características das emissões por ponto de emissão de modo a
incluir todos os parâmetros a monitorizar previstos nas conclusões MTD aplicáveis à
instalação e correção dos valores de emissão, associados às melhores técnicas
disponíveis, indicados para o parâmetro NOx. Caso o operador pretenda continuar a
usufruir da derrogação concedida deverá apresentar justificação do valor que se propõe
cumprir e indicar qual o valor de emissão que poderá ser atingido após as reconstruções
dos fornos

Resposta: Sim, a Santos Barosa pretende continuar a usufruir da derrogação concedida para o
parâmetro NOx na exaustão dos fornos de fusão.

Assim, a proposta da Santos Barosa para VLE (NOx) seria a já apresentada aquando da instrução
do processo (AN 4.6), de acordo com a fundamentação apresentada nesse documento, e que se
resume:
Fonte
fixa
NOx

Situação atual/

Datas das reconstruções dos fornos:

Situação pretendida
no imediato
2017/2018

2020

2021

2024

Situação atual
FF1

1100

FF2

1400

FF3

1400

Dados confidenciais

7. Relativamente ao quadro Q38: Avaliação da Instalação face aos BREF aplicáveis, verifica‐
se que não foi preenchido o quadro Q38 e a avaliação da implementação das MTD
anexada ao processo não teve por base a Decisão de execução da Comissão C(2012)865
(conclusões MTD para a produção de vidro) pelo que se solicita a reformulação do anexo
“MTDs_Aplicabilidade_SBarosa_2018”. Para tal deverá ser utilizado o documento Excel
"Sistematização MTDs" para avaliação da instalação face ao cumprimento dos
Documento de Referência BREF ou conclusões MTD (Melhores Técnicas Disponíveis),
disponível no Portal da APA
Ver ficheiro excel anexo com a sistematização das MTDs nos seguintes separadores:


Energia, armazenamento, sistemas de refrigeração (legionella) e vidro (glass)
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8. Utilizar este quadro Q39: Outras Técnicas não descritas no BREF para indicação de
outras MTD não descritas no BREF (A MTD aqui indicada está descrita nas conclusões
MTD com o número 1. “É MTD implementar e respeitar um sistema de gestão ambiental
(SGA) …”
Resposta:
Quadro Q39 – LA ‐ Outras técnicas não descritas no BREF
Descrição da técnica implementada ou a
implementar

Descrição do modo de implementação *

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

ISO9001:2015

Definição de procedimentos e registos
comuns. Implementação de métodos
para verificação da conformidade de
produto e do processo de fabrico
(garantindo a constância das operações
de fabrico e consequentes consumos de
recursos naturais energia e emissões).
Auditorias regulares e certificação.

Garantia de cumprimento de
obrigações legais e normativas.

BRC/IOP versão 5

Definição de procedimentos e registos
comuns. Implementação de métodos
para verificação da conformidade de
produto e do processo de fabrico e
colaboradores. Auditorias regulares e
certificação.

Garantia de cumprimento de
obrigações legais e normativas

Rede de abastecimento de gás natural em
média pressão para além da rede em alta
pressão

Existência de uma rede de abastecimento
de gás natural em média pressão de
reserva caso haja problemas na rede de
abastecimento de gás natural em alta
pressão

Resposta eficaz em caso de
rutura de abastecimento de gás
natural (situação de
emergência)

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

9. No quadro Q08: Matérias‐primas ou subsidiárias não perigosas, deverá(ão) ser
especificada(s) a(s) matéria(s) subsidiária(s) MS1 “Tratamento de superfície a frio”
indicando os nomes IUPAC ou número CAS das mesmas
Resposta ‐Ver acima a resposta na pergunta 4.

CELE ‐ Ver documento original

14 de Janeiro de 2019
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