Terra e Pedra, Lda Pedreira nº 4637 – Pened
dos Altos

Elementos
E
LUA
A

ENER
RGIA
Iden
ntificação do
os tipos de e
energia conssumida e pro
oduzida, exp
plicando os
resp
pectivos quantitativos e etapas e ou
u equipamen
ntos onde sãão utilizadoss
No Relatório
R
sínttese do EIA ssão identifica
ados os tiposs de energia produzidos,
send
do referido:
Send
do uma indússtria pesada,, a empresa é consumido
ora de energgia, a qual é
utilizzada:
Em termos
t
de en
nergia eléctrrica:
- Funciona
amento da O
Oficina de Briitagem com um consumoo de cerca de
e
285.000 kWh/ano.
dia
Esta enerrgia é forneccida a partir da rede eléctrica nacionnal, em méd
tensão dispondo a em
mpresa de po
osto de transformação ppróprio.
Em termos
t
de co
ombustíveis:
- Para movimentação dos equipam
mentos de ca
arga e transpporte o seu
o anda na ord
dem dos 115.0000 litros / ano, podenndo aumenta
ar
consumo
cerca de
e 50%, caso se
e de produçãão.
e aumente a capacidade
A empresa tem um p
posto abastecedor de com
mbustível, coom um depó
ósito
de 17.00
00 l de capaccidade o qual se encontra
a licenciado,, e com
certificado de inspeccção quinque
enal válido até
a 09.02.20223.
Apre
esenta-se no quadro segu
uinte os conssumos actuallmente existtentes, e seu
u
equivvalente em Tep:
T
dro 2. Quanttidades de energia
Quad
Fontes de energia
Electtricidade

Quantid
dade
285 000
0

Unidade
kWh
k

Tep
61,28

Com
mbustível

113 400
4

Liitros

98,86

Total

160,13

O
Observação:
A conversão
c
para tep foi efectua
ada de acordo com
c
o Despachoo n.º 17313/200
08.

Dado
o que os consumos energgéticos ficam
m abaixo dos limites definnidos no Dec
cretoLei n.º
n 71/2008 de
d 15 de Abrril, a Terra e Pedra, Lda. não é consiiderada uma
a
empresa consum
midora intenssiva de energ
gia (acima da
as 500 Tep/aano).
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