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Abstract 

In an attempt to reduce pollutant emissions, legislation has evolved towards a more strict control 

by imposing lower emission limits, which forces industries to review their environmental performance in 

order to adapt to new limits. 

The aim of this study was to evaluate and optimize SGL Composites environmental performance 

in relation to its atmospheric emissions. For this purpose, the sources FF1, responsible for the 

exhaustion of the polymer dryers in the CP area, FF5, responsible for the exhaustion of the polymer 

production reactors in CP area, FF21, responsible for the exhaustion of the syrup reactors in the DP 

area, and FF2, FF3 and FF4, responsible for the exhaustion of the SP area, were all analysed. 

Information from their monitoring schemes showed that they abided with the emission limits 

stated in the Law-Decree no. 39/2018, of June 11th, and that the ratio between emissions and production 

was 3 ± 1 kg of particles / ton polymer produced. 

The Chimney height calculation revealed that FF1, FF2, FF3 and FF4 were about 5m lower 

according to the legislation, while FF5 and FF21 were about 10m higher than the required. Finally, the 

study of particle dispersion emitted by FF1, using a gauss dispersion model, showed that under certain 

atmospheric conditions, concentration values above the air quality limit could occur in the residential 

area next to the factory. 

Keywords: SGL Composites, Atmospheric Emissions, Particles, Volatile Organic Compounds. 
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Resumo 

Na tentativa de reduzir as emissões de poluentes a legislação tem evoluído no sentido do seu   

controle mais rigoroso impondo limites mais baixos de emissão o que obriga as indústrias a reverem o 

seu desempenho ambiental de modo a adaptarem-se aos novos limites. 

O objetivo deste estudo foi avaliar e otimizar desempenho ambiental SGL Composites em 

relação às suas emissões atmosféricas. Para tal foram analisadas as fontes FF1, responsável pela 

exaustão dos secadores de polímero na área CP, FF5, responsável pela exaustão dos reatores de 

produção de polímero da área CP, FF21, responsável pela exaustão dos reatores de xarope da área 

DP e as FF2, FF3 e FF4, responsáveis pela exaustão da área SP.  

A informação relativa à monitorização das mesmas, mostrou que estas cumpriam os limites de 

emissão impostos no Decreto-Lei nº39/2018, de 11 de junho, e que a relação entre emissões e 

produção era de 3±1 kg de partículas/ton polímero produzido.  

O cálculo da altura das chaminés revelou que a FF1, FF2, FF3 e FF4 eram cerca de 5m 

inferiores ao estipulado pela legislação atual enquanto a FF5 e FF21 são cerca de 10m mais altas do 

que o exigido. Por fim, o estudo sobre a dispersão de partículas emitidas pela FF1, usando um modelo 

de dispersão de gauss, mostrou que, em certas condições atmosféricas, podem ocorrer situações de 

valores de concentração acima do limite da qualidade do ar na zona habitacional na vizinhança da 

fábrica. 

Palavras-Chave: SGL Composites, Emissões Atmosféricas, Partículas, Compostos Orgânicos 

Voláteis. 
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1. Introdução 

O ar difere da maioria dos restantes recursos naturais pelo facto de não comportar a 

possibilidade de escassez, não necessitando por isso o seu uso de ser racionalizado. A sua 

vulnerabilidade reside antes no seu elevado risco de deterioração.  A produção industrial e de energia 

e os transportes são os maiores emissores de poluentes atmosféricos. Estes sectores libertam para 

atmosfera alguns dos compostos mais gravemente danosos para a saúde humana, para os 

ecossistemas e para os materiais, como o dióxido de enxofre, o dióxido de azoto, as partículas em 

suspensão, o chumbo, o benzeno ou o monóxido de carbono, entre outros (APA, 2019). 

As emissões gasosas têm sido identificadas como o segundo maior problema de poluição, logo 

a seguir aos efluentes líquidos, para a indústria têxtil. Dessas emissões fazem parte Partículas, 

Compostos Orgânico Voláteis (COV), Gases ácidos, poluentes da combustão nas caldeiras e Odores 

(Tiwari, M., Babel, S. 2013) (Modak, P. 1991).  

Os impactes ambientais resultantes da poluição atmosférica são também muito preocupantes. 

Estas emissões influenciam diretamente o aquecimento global, contribuem para a origem de chuvas 

ácidas, contaminam água e solos e degradaram ecossistemas. Contudo os efeitos negativos destas 

emissões não se verificam só no meio ambiente, mas também na saúde humana e na qualidade do ar. 

Na europa a poluição atmosférica já é vista como o segundo maior problema ambiental, logo a seguir 

às alterações climáticas (EEA, 2018). 

1.1. Tema e Objectivos 

O presente trabalho está em sintonia com a atual política ambiental da SGL Composites, S.A, 

que defende um posicionamento ativo na gestão ambiental das instalações com as melhores praticas 

e técnicas disponíveis, cumprindo a legislação aplicável (Fisipe, S.A. 2013). 

Inserido nesta política ambiental, o presente trabalho pretende atingir os seguintes objetivos: 

• Identificar as fontes de efluentes gasosos nas instalações, bem com os 

principais poluentes associados. 

• Avaliar a conformidade das várias fontes com o enquadramento legislativo 

aplicável. 

• Identificar e implementar medidas de forma a corrigir inconformidades 

detetadas. 
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Citando o CEO da empresa, Jürgen Köhler: 

 “O crescimento e a conformidade devem estar em sintonia. Nós, a SGL Carbon, só podemos 

crescer de forma sustentável quando adotamos, em todas as ocasiões, um comportamento legal e 

ético.” 

No que se refere à monitorização dos efluentes na empresa, esta está de acordo com o 

estipulado na licença ambiental e com o Decreto-Lei nº 39/2018, de 11 de junho, sendo realizada por 

uma empresa externa. Para este estudo foram assim identificadas as seis fontes de emissões gasosas 

que estão sob monitorização duas vezes por ano: duas fontes na área de Polimerização Contínua (CP), 

três fontes na área de Spinning (SP) e uma fonte na área de Preparação do Xarope (DP) que se 

encontram descritas em mais pormenor na Tabela 1. 

Tabela 1 – Características das fontes emissoras analisadas. 

Nome Área Função 
Altura 

 (m) 
Possíveis Emissões 

FF1 CP Exaustão dos Secadores 27,9 Partículas, COVs, Acrilonitrilo 

FF5 CP Extração da sala de Peletização 22,2 Partículas, COVs, Acrilonitrilo 

FF2 SP Exaustão do Spinning 22,3 COVs, Acrilonitrilo 

FF3 SP Exaustão do Spinning 22,5 COVs, Acrilonitrilo 

FF4 SP Exaustão do Spinning 22,3 COVs, Acrilonitrilo 

FF21 DP Tanques DP 28,3 COVs 

Apesar da existência de dados de monitorização das fontes anteriormente mencionadas desde 

2002, neste trabalho, por recomendação da empresa, serão analisados apenas os dados no período 

de 2014 até 31 de agosto de 2019. 

1.2. Metodologia 

De forma a estudar e analisar o estado do desempenho ambiental no que respeita aos efluentes 

gasosos da SGL Composites, S.A, recorreu-se a dados existentes na empresa sobre as emissões 

gasosas medidos por um opacímetro, instalado na fonte FF1 (ver Tabela 1), apelidada mais à frente de 

FF1, e os relatórios das amostragens periódicas da empresa responsável pela monitorização pontual 

das fontes. 

1.2.1. Recolha de Dados (opacímetro) 

No opacímetro recolheram-se dados de concentração de partículas em mg/Nm3 e do caudal de 

emissão em Nm3/h na chaminé FF1. Os valores correspondiam a valores médios horários e diários. 

Estes dados, por sua vez, foram correlacionados com os valores de produção diários, em toneladas, 

de polímero destinado à produção de fibra têxtil, designado como L3, e polímero destinado à produção 

de precursor de fibra de carbono, designado como P2, obtidos dos registos diários de produção da área 

CP da SGL Composites S.A. 
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Além dos registos de produção e boletins do opacímetro, foi também recolhida informação 

sobre os reatores de modo a estimar o funcionamento dos mesmos. Na área CP existem os seguintes 

reatores. 

• Dois reatores grandes (B e D), cada um, com capacidade para produzir, 

aproximadamente, 60 toneladas de polímero L3. 

• Dois reatores pequenos (A e C), cada um, com capacidade para produzir, 

aproximadamente, 40 toneladas de polímero L3. 

• Um reator (CP2) com capacidade para produzir, aproximadamente, 27 

toneladas de polímero P2. 

É importante mencionar que apenas podem funcionar, em simultâneo, um máximo de três 

reatores de L3, ou seja, o número máximo de reatores a funcionar num dado dia será de quatro: três 

reatores de L3 e um reator de P2.  

Com base na informação mencionada, para estimar o número de reatores de L3 em 

funcionamento num dado dia, assumiu-se o seguinte: 

Valor de Produção de L3 > 120 toneladas ► 3 Reatores 

60 toneladas < Valor de Produção de L3 < 120 toneladas ► 2 Reatores 

Valor de Produção de L3 < 60 toneladas ► 1 Reator 

Para o reator CP2 o processo é mais simples pois sempre que existe registo de produção de 

polímero P2 então assume-se que o reator esteve em funcionamento. 

Após recolha de todos estes dados, foram elaborados perfis anuais e mensais com os valores 

de emissão, de produção e de funcionamento dos reatores, de forma a conseguir-se identificar um 

padrão ou relação. Os perfis foram elaborados entre 1 de janeiro de 2014 até 31 de agosto de 2019. 

Contudo alguns valores não foram considerados devido à deteção de avarias e falhas na leitura dos 

valores por parte do opacímetro.  

1.2.2. Recolha de Dados (Amostragens periódicas) 

Dos relatórios das amostragens periódicas foram recolhidos valores de concentração da 

emissão de partículas e COVs em mg/Nm3 e kg/h, valores de caudal de emissão em Nm3/h e m3/h, 

temperatura dos gases de emissão em ºC e velocidade do escoamento em m/s. 

Dos relatórios da fonte FF1 fez-se uma comparação diária e, quando possível, horária dos 

valores obtidos das amostragens com os valores registados pelo opacímetro. 

Para a fonte FF5, devido a falta de mais informação, apenas se puderam relacionar os valores 

recolhidos com o número de reatores em funcionamento. 
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Para as fontes FF2, FF3 e FF4 efetuou-se um esquema aproximado das tubagens 

correspondentes a cada fonte com base em informação técnica da empresa e um estudo visual in-situ 

(Figura 1). Isto permitiu estimar o número de máquinas que correspondiam a cada fonte e o tipo de 

exaustão das mesmas. Zona inicial do processo de spinning onde ocorre o contato da fibra com o 

solvente, resultando numa zona rica em Dimetilacetamida foi designada como exaustão húmida. A 

exaustão resultante da secagem da fibra no final do processo foi designada como exaustão seca. 

 

Figura 1 – Representação da exaustão na área de Spinning  

SPM – Máquinas de Spinning 

Tendo em conta a Figura 1 e a informação técnica recolhida, assumiu-se que a fonte FF3 

correspondia à exaustão húmida das máquinas de spinning (SPM) 7, 8, 9 e 10. A fonte FF4 seria a 

exaustão seca das SPM 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e a fonte FF2 seria a exaustão seca das SPM1, 2 ,3 e 4 e a 

exaustão húmida das SPM1, 2, 3, 4, 5 e 6. adicionalmente, a fonte FF2 é também responsável pela 

exaustão da sala de Jets-Candles. Com os dados recolhidos dos relatórios das amostragens periódicas, 

correlacionou-se os valores diários do funcionamento individual das dez SPM juntamente com os 

valores diários de produção de fibra para cada máquina, que foram retirados do registo de 

monitorização e gestão da produção e funcionamento das dez máquinas. Atendendo que a partir de 

2016 a máquina 10 passou a funcionar exclusivamente para a produção de fibra precursora de fibra de 

carbono. 

Finalmente para a FF21, devido à falta de mais informação existente, apenas se correlacionou 

os valores recolhidos com o registo de produção total de xarope. 
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1.3. Estrutura da Dissertação 

Com base no tema em questão e da informação recolhida, optou-se por estruturar a dissertação 

da forma representada na Figura 2. Começando com uma breve abordagem geral dos efluentes 

gasosos e técnicas aplicadas ao tratamento dos mesmos e terminando com o caso de estudo deste 

trabalho, a SGL Composites, com a apresentação e discussão dos resultados obtidos da realização 

deste trabalho nas suas instalações.  

 

Figura 2 - Esquema da estrutura da dissertação 

Capítulo 1 – Introdução – breve apresentação sobre o tema, estrutura e objetivos da 

dissertação, bem como a metodologia utilizada na elaboração da mesma. 

Capítulo 2 – Efluentes Gasosos – História do quadro legislativo ambiental português, 

poluentes em estudo resultantes dos efluentes gasosos e respetivos impactes ambientais. 

Capítulo 3 – Quadro Geral do Tratamento de Efluentes Gasosos – breve explicação sobre 

os equipamentos e técnicas utilizadas no controlo de emissões gasosas e no modelo de dispersão da 

pluma, bem como o processo de cálculo da altura e legislação aplicada nas fontes fixas. 

Capitulo 1 - Introdução

Capitulo 2 - Efluentes Gasosos

Capitulo 3 - Quadro Geral do Tratamento de Efluentes Gasosos

Capitulo 4 - Descrição da Empresa SGL Composites

Capitulo 5 - Resultados da Análise de Desempenho Ambiental

Capitulo 6 - Conclusões e Trabalho Futuro
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Capítulo 4 – Descrição da Empresa SGL Composites – História e estrutura da empresa onde 

foi realizada a dissertação e análise das várias fontes estudadas consoante os dados de monitorização 

pontual e contínua. 

Capítulo 5 – Resultados da Análise de Desempenho Ambiental – Avaliação das emissões, 

conforme os resultados das monitorizações, com base nos dados de produção. Conformidade da altura 

das chaminés com base na legislação aplicada. Avaliação da dispersão das emissões da fonte FF1. 

Capítulo 6 – Conclusão e Trabalho Futuro – Conclusões e reflexões com base nos resultados 

obtidos bem como propostas para o futuro. 
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2. Efluentes Gasosos 

“Ao nível nacional, e acompanhando de perto as políticas comunitárias, têm vindo a ser 

efetuados esforços no âmbito da prevenção e controlo das emissões quer por via de instrumentos 

normativos, quer pela implementação de vários planos e programas, os quais se têm vindo a refletir no 

decréscimo das emissões para o ar observado nas últimas décadas e contribuir para que Portugal 

cumpra, desde 2010, os tetos de emissão impostos pela União Europeia e pela Convenção sobre 

Poluição Atmosférica Transfronteiras a Longa Distancia.” (APA). 

2.1. Evolução da Legislação em Portugal 

No que toca a política e legislação ambiental, Portugal não foi pioneiro nesta área. Apesar de 

em 1822 já se falar no dever das câmaras municipais em plantarem árvores em terrenos baldios, o 

verdadeiro “despertar” ambiental português só se verificou em 1971 com a criação da Comissão 

Nacional de Ambiente (CNA), a primeira estrutura estatal para o ambiente (Antunes, P. 1997) 

Em 1990 foi criado o Decreto-Lei nº 352/90, de 9 de novembro, onde se estabelece o regime 

de controlo e proteção da qualidade do ar. Posteriormente a este Decreto-Lei, foi publicada a Portaria 

nº 286/93, de 12 de Março, que fixa os valores limite e valores guia para poluentes atmosféricos e 

emissões gasosas dos mesmos. 

As emissões gasosas, a par com as condições atmosféricas, influenciam a qualidade do ar em 

determinada região. Com a crescente preocupação ambiental, a Comissão Europeia tem vindo a 

reforçar a política ambiental da União Europeia através do programa “Ar mais limpo para a Europa” que 

impões novos objetivos na qualidade do ar para 2020 e 2030. Para atingir este objetivo, Portugal 

aprovou o Decreto-Lei nº 39/2018, de 11 de junho, que impões novos limites para a emissão de 

poluentes atmosféricos.  

2.2. Poluentes Atmosféricos 

Das substâncias presentes no ar são consideradas como poluentes, aquelas que causem 

impactes negativos na saúde humana ou no ambiente. A classificação dos mesmos está dependente 

da sua origem, estado físico e composição química. 

Em termos de origem, os poluentes podem considerar-se como primários, se a sua existência 

na atmosfera for devido a emissões por uma fonte, ou secundários, se resultarem de várias reações 

químicas, fotoquímicas e de oxidação existentes na atmosfera, como é o caso do ozono.  

De acordo com o seu estado físico, estes podem existir na forma de sólidos ou líquidos, 

designados como particulados, com uma variedade de tamanhos ou sobre a forma de gás ou vapor, 

tais como CO e NOx. 
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Relativamente à sua composição química, estes podem ser de origem orgânica, ou seja, 

constituídos principalmente por carbono e hidrogénio, e de origem inorgânica como o ozono e o dióxido 

de carbono. 

Estes poluentes podem resultar de fontes de origem natural, como vulcões ou processos de 

decomposição biológica, ou de fontes antropogénicas, as principais responsáveis pela poluição 

atmosférica, que resultam de atividades humanas, processos industriais e a queima de combustíveis 

fosseis. Estas últimas podem também ser classificadas como estacionárias ou móveis. 

Os principais poluentes atmosféricos são: 

• Partículas em Suspensão (PM);  

• Compostos Orgânicos Voláteis (COVs);  

• Monóxido de Carbono (CO); 

• Óxidos de Azoto (NOX); 

• Óxidos de Enxofre (SO2); 

 

Figura 3 - Poluentes significativos por sector (Qualar, 2019) 

Dos poluentes acima referidos, nesta dissertação serão abordados apenas em maior detalhe 

as partículas em suspensão e compostos orgânicos voláteis porque são os poluentes identificados nas 

emissões da empresa. 

2.2.1. Partículas em Suspensão 

Partículas em suspensão (PM – Particulate Matter) são partículas finas, sólidas ou liquidas, 

suspensas em meio gasoso. Normalmente emitidas por processos de combustão em fontes 

estacionárias ou veículos, mas também por processos industriais de moagem e trituração e descargas 

ou cargas, de material seco, em massa (Cooper, D. 2010). Para alem de fontes antropogénicas, as 
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partículas podem também resultar de fontes naturais como vulcões, fogos florestais ou por ação do 

vento sobre o solo ou superfícies aquáticas (CCDRLVT, 2014). As partículas podem ainda formar-se na 

atmosfera resultante de outros poluentes gasosos como hidrocarbonetos, NOx e SOx. Um exemplo 

disto é a recção entre o amoníaco com SO2 que resulta num precipitado de SO4 (Correia, M.J.N. 2018). 

As partículas podem ter vários diâmetros, consoante as suas características físicas e químicas, 

sendo as maiores na ordem dos 100 μm e as mais pequenas um mínimo de 0,001 μm (Figura 4). 

As características físicas das várias partículas mudam consoante o seu diâmetro, origem, 

facilidade de sedimentação e propriedades óticas. Com base na sua origem e diâmetro, estas podem 

ser classificadas como (Correia, M.J.N. 2018):  

• Poeiras – Resultantes de processos de moagem e crivagem, com tendência para 

sedimentar e com diâmetros entre 1um e 10mm. 

• Fumos – Resultantes da combustão incompleta de partículas orgânicas, com 

diâmetros entre 0,5um e 1um. 

• Fuligem – resultantes da combustão incompleta de combustíveis fosseis ricos em 

carbono, são facilmente identificadas pela sua cor preta. 

• Cinzas volantes – material não combustível existente nos gases produzidos na 

combustão, com diâmetros inferiores a 100um e cuja toxicidade e volatilidade aumenta com a 

diminuição do mesmo. 

• Névoas – gotas com um diâmetro inferior a 10um, resultantes da condensação de um 

vapor ou dispersão de um líquido. 

• Sprays – gotas com um diâmetro superior a 10um que resultam da atomização de 

líquidos. 

• Em termos de características químicas, as partículas podem ser orgânicas, como 

fenóis ou álcoois, ou inorgânicas no caso de nitratos, sulfatos e chumbo. 
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Figura 4 – Tamanho típico de partículas existentes em alguns efluentes (Griffin, R.D. 2007).  

As partículas com diâmetros aerodinâmicos inferiores a 10 m (PM10) são chamadas de 

partículas inaláveis (penetram para além da laringe), as PM 2.5 (finas) e PM 0.1 (ultrafinas) são 

respiráveis porque penetram para além dos bronquíolos e as PM 0.1 podem mesmo passar as 

membranas alveolares e entrar na circulação. As partículas com 2.5 < d < 10 m designam-se por 

grosseiras (Correia, M.J.N. 2018).  

As partículas em suspensão são também um veículo de transporte para outros poluentes 

atmosféricos, como hidrocarbonetos e metais pesados, que se fixam à sua superfície. Estão também 

associadas a efeitos de sujidade nos edifícios e monumentos, bem como redução da visibilidade e, no 

caso de elevada concentração e permanência na atmosfera, pode levar à absorção de radiação solar. 

(CCDRLVT, 2014) 
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Figura 5 - Contribuições dos setores para as emissões de PM2.5 em 2015. [APA, 2015] 

No que diz respeito à qualidade do ar, em Portugal, o limite médio anual de concentração de 

partículas na atmosfera com diâmetro inferior a 10 μm (PM10) é de 40 μg/m3 e o valor limite medio 

diário é de 50 μg/m3, valor este que não pode ser excedido mais de 35 vezes num ano. Para partículas 

com diâmetro inferior a 2,5 μm (PM2.5) o valor limite anual é de 25 μg/m3. De acordo com o Decreto-

Lei nº 39/2018, de 11 de junho, o valor limite de emissão para partículas aplicado à SGL Composites é 

de 150 mg/Nm3 dado que se trata de um equipamento de secagem (APA). 

2.2.2. Compostos Orgânicos Voláteis 

De acordo com o Decreto-Lei nº 39/2018, de 11 de junho, composto orgânico é qualquer 

composto que contenha pelo menos o elemento carbono e um ou mais dos seguintes elementos: 

hidrogénio, halogéneos, oxigénio, enxofre, fósforo, silício ou azoto, com exceção dos óxidos de carbono 

e dos carbonatos e bicarbonatos inorgânicos. Um composto orgânico volátil apresenta uma pressão de 

vapor igual ou superior a 0,01 kPa a 293,15 K. Os COVs são resultantes do uso de solventes orgânicos 

em múltiplas atividades industriais, que no caso da SGL Composites são dois, Acrilonitrilo e 

Dimetilacetamida. 

Os COVs, um dos responsáveis pelas reações fotoquímicas na atmosfera, quando na presença 

de óxidos de azoto (NOx) leva à formação de ozono que, quando formado em baixas altitudes, 

contribuem para a criação do fenómeno de Smog Fotoquímico. Estes impactes ambientais têm 

contribuído a uma regulação mais restrita no controlo de emissões de COVs. O seu uso como solventes 
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de elevado valor comercial também é outro motivo que leva indústrias a adotar medidas de recuperação 

de solventes (Khan, F.I. 2000). 

As emissões de compostos orgânicos voláteis não metânicos (COVNM) emitidos em Portugal 

por sector em 2005 é apresentada na Figura 6. 

 

Figura 6 - Contribuições dos setores para as emissões de COV em 2015. [APA, 2015] 

Em Portugal, o Decreto-Lei nº 39/2018, de 11 de junho, impõe um valor limite de emissão de 

COVs de 200 mg/Nm3. 
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3. Quadro Geral do Tratamento de 
Efluentes Gasosos 

Para controle das emissões de poluentes atmosféricos, deve-se primeiro tentar modificar o 

processo para reduzir a emissão de poluentes. Contudo, são muitos os casos em que não é possível 

alterar o processo ou as suas condições de funcionamento, sendo por isso necessário efetuar um 

tratamento aos efluentes de modo a ser possível cumprir os limites impostos pela legislação em vigor. 

3.1. Técnicas de Controlo de Partículas e COVs  

São várias as técnicas e processos existentes para controlar e remover poluentes de gases de 

fontes estacionárias. Este capítulo pretende descrever as alternativas mais utilizadas para remover 

partículas e COVs de efluentes gasosos. Assim, destacam-se Ciclones, Filtros, Scubbers e 

Precipitadores Electroestáticos para remoção de partículas em suspensão, enquanto que para os 

COVs são normalmente utilizados processos de adsorção em carvão ativado, colunas de absorção, 

incineração e biofiltração. 

3.1.1. Ciclones 

Este equipamento é dos mais frequentemente utilizados para remoção de partículas de 

efluentes gasosos devido à sua facilidade de construção e instalação, bem como o baixo custo de 

instalação e manutenção. Contudo, os ciclones apresentam uma baixa eficiência para partículas 

inferiores a 5 μm (Correia, M., 2018) 

Os ciclones são um corpo cilíndrico com uma entrada, normalmente, tangencial por onde entra 

o efluente que é forçado a percorrer uma trajetória espiral no interior do ciclone. As partículas existentes 

no efluente são submetidas a forças centrifugas e chocam, com as paredes do ciclone, originando uma 

perda de energia e caem por força gravítica por uma abertura inferior (Perry, R.H. 2007).  

 Existem vários tipos de ciclones, a sua classificação depende do tipo de entrada, fluxo, ligação 

e eficiência. 

De acordo com o tipo de entrada, os ciclones podem ser de entrada axial, tangencial, helicoidal 

e espiral, sendo as últimas duas menos eficientes. A entrada tangencial permite uma maior eficiência 

ao custo de uma maior perda de carga quando comparada com a axial para o mesmo diâmetro de 

partículas. 

No que toca ao fluxo, este é classificado consoante a saída do efluente limpo. Nos ciclones em 

que o efluente com carga poluente entra pelo topo e tanto o efluente limpo como as partículas recolhidas 

saem pela base, o fluxo designa-se como simples. No caso em que o efluente inverte o seu sentido, 
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após descer em espiral e antes de atingir a base, e volta a sair pelo topo, designa-se fluxo invertido, 

esta é a estrutura mais comum para ciclones. 

Em termos de ligação, os ciclones podem funcionar em paralelo ou em série. Um sistema de 

ciclones em paralelo, também designado de multiciclone, é utilizado quando se pretende tratar caudais 

elevados e obter eficiências mais elevadas. A ligação em série não é muito comum e apenas é utilizada 

quando o efluente a tratar contém uma mistura de partículas de grandes e pequenos diâmetros. Para 

tal, o tratamento deve-se iniciar com o ciclone de diâmetro maior para remover as partículas mais 

grosseiras e só depois um ciclone de diâmetro menor e mais eficiente para remover as mais finas, 

assim evita-se a erosão das paredes do ciclone menor devido à aceleração centrífuga das partículas 

de maiores diâmetros. 

Por fim, em termos de eficiência, um ciclone pode ser simples ou de alta eficiência. Os ciclones 

simples apresentam um grande diâmetro, o qual está associado a baixas perdas de carga, caudais 

elevados e baixa eficácia na remoção de partículas pequenas. De acordo com a EPA, pode-se agrupar 

a eficiência de remoção dos ciclones dentro dos seguintes intervalos, 70-90 para partículas superiores 

a 10 μm, 30-90 para partículas menores que 10 μm e 0-40 para partículas inferiores a 2,5 μm. No caso 

dos ciclones de alta eficiência, estes apresentam dimensões menores associadas a uma maior perda 

de carga, sendo os mais indicados para a remoção de partículas de menor dimensão, conseguindo 

atingir uma eficiência de até 90 por centro para partículas com 5 μm de diâmetro (EPA 2003). 

A eficiência de um ciclone pode ser descrita pela equação: 

𝜂 =
𝑁𝜋𝑣𝐶𝑑𝑝

2𝜌𝑝

9𝑊𝑖𝜇
(3.1) 

Em que N é o número de voltas que o efluente realiza no interior do ciclone, vc é a velocidade 

do efluente na entrada do ciclone, dp e ρp é o diâmetro e densidade, respetivamente, das partículas 

que se pretende remover, 𝜇 é a viscosidade do efluente e Wi é a largura do ciclone. 

 A equação mostra que a eficiência de um ciclone será tanto maior quanto maior for o diâmetro 

e a densidade das partículas, a velocidade de entrada do efluente e as voltas que este realiza no interior 

deste, no espetro oposto, a eficiência será tanto menor quando maior for a largura do ciclone e a 

viscosidade do efluente (EPA, 1998). 

Algumas das vantagens do uso de ciclones são: 

• Baixo custo de manutenção e operação; 

• Muito eficientes para partículas de grandes diâmetros; 

• Funcionam em temperaturas e pressões elevadas (1000ºC e 5 Bar); 

• Funcionam com caudais húmidos ou secos; 
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Algumas das desvantagens do uso de ciclones são: 

• Baixa eficiência para partículas diâmetros pequenos; 

 

Figura 7 – Exemplo Simplificado de um Ciclone (Kashan, B., 2015) 

3.1.2. Filtros 

O processo de filtração é uma técnica muito utilizada para remover partículas solidas de 

gases. O ar flui e atravessa uma ou mais membranas, que podem ser desde pratos em aço, panos, 

papel de filtro ou redes, cujos orifícios tem um diâmetro menor que o diâmetro das partículas que se 

deseja remover. 

A acumulação de partículas na membrana de filtração origina a formação de um “bolo”, 

que contribui para um aumento da eficiência da remoção, contudo, o crescente aumento deste bolo 

está também associado a uma maior resistência à passagem do ar, causando assim um aumento da 

perda de pressão, como se pode verificar na Eq 6. 

∆𝑃 = ∆𝑃𝑓 + ∆𝑃𝑝 + ∆𝑃𝑆 (3.2) 

Onde ∆P é a perda de carga total e ∆Pf. ∆PP e ∆PS são, respetivamente, a perda de carga da 

membrana, do bolo e da estrutura do filtro, que normalmente é desprezada por assumir valores muito 

baixos. Assim, tendo em conta a resistência oferecida pelo bolo e pelo filtro, a equação de velocidade 

de filtração (equação) pode ser dada pela seguinte formula: 
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𝑣 =
∆𝑃

𝜇. [(
∆𝑥
𝑘

)
𝑏𝑜𝑙𝑜

+ (
∆𝑥
𝑘

)
𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜

]
=

𝑄

𝐴𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜

(3.3)
 

Nesta equação v é a velocidade superficial e 𝜇 é a viscosidade do gás. Os parâmetros 

(
∆𝑥

𝑘
)

𝑏𝑜𝑙𝑜
e (

∆𝑥

𝑘
)

𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜
são, respetivamente, as resistências do bolo e do filtro, onde k é a permeabilidade 

e ∆𝑥 é a espessura do meio, que aumenta com a passagem do gás no caso do bolo, e é constante no 

filtro. (de Nevers, N., 2000) 

Para evitar valores elevados de perda de carga e, consequentemente, uma elevada 

resistência à passagem do ar, o filtro deve ser limpo regularmente através de vários métodos como, 

jatos ou pulsos de ar comprimido, que apesar de mais eficientes na limpeza desgastam mais o filtro, 

agitação da membrana ou dos sacos ou através da circulação de uma corrente de gás em 

contracorrente. A limpeza do filtro nunca é completa devido a implicar maiores gastos de manutenção 

e dado que uma limpeza completa afeta a eficiência do mesmo visto que o bolo faz parte do meio 

filtrante. 

Algumas das vantagens da utilização de filtros são: 

• Elevada eficiência mesmo para partículas pequenas; 

• Aptos para lidar com uma grande variedade de poluentes sólidos; 

• Podem ser utilizados por variados valores de caudais; 

• Funcionam para o tratamento de gases ácidos e básicos; 

• Não requerem potências elevadas; 

Contudo, algumas desvantagens associadas à utilização dos mesmos são: 

• Ocupam um espaço considerável; 

• Requerem manutenção frequente e regular; 

• Não podem ser utilizados em ambientes húmidos; 

• Podem ser danificados por temperaturas elevadas ou por certos componentes 

químicos (Ex: Corrosão); 

• Não são indicados para lidar com gases de elevada concentração de partículas 

sólidas; 
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3.1.3. Scrubbers 

Este equipamento permite a recolha e remoção de poluentes dos efluentes gasosos através 

do impacto de gotas de líquido, normalmente água, ou difusão das partículas para essas gotas. Para 

além do controlo de partículas no efluente, o líquido utilizado ajuda a diminuir a temperatura do 

efluente e condensa alguns componentes orgânicos e inorgânicos que possam existir no mesmo. 

Para tal, existem vários aspetos a ter em conta quando se pretende utilizar um scrubber: 

• Dimensão das partículas; 

• Materiais condensáveis no efluente; 

• Propriedades físicas e químicas das partículas; 

• Tratamento do líquido utilizado no scrubber; 

A eficiência dos scrubbers está relacionada com o parâmetro de impacto (Ns) dado pela 

equação: 

𝑁𝑆 =  
𝑝𝑑𝑝

2𝑣

18𝜇𝐷𝑔

(3.4) 

Onde 𝑝, dp e v são, respetivamente, a densidade em kg/m3, o diâmetro em m, e a velocidade 

em m/s de uma partícula. 𝜇 é a viscosidade do efluente em kg/m.s e Dg é o diâmetro da gota em m. 

Um aumento da eficiência está associado a um aumento do parâmetro de impacto, que por 

sua vez está dependente se o líquido é inserido em corrente cruzada, contracorrente ou concorrente. 

3.1.4. Precipitador Eletroestático 

Estes equipamentos industriais são utilizados quando se pretender atingir eficiências na ordem 

dos 99%. 

O funcionamento deste equipamento consiste na ionização do efluente gasoso, através dos 

elétrodos de alta voltagem presentes no equipamento. Uma vez ionizado, o efluente atua sobre as 

partículas, ionizando-as igualmente, sendo estas atraídas para placas ou tubos com polaridade oposta, 

onde acabam por perder a sua carga e aderirem umas às outras. A acumulação de partículas nas 

placas leva à formação de um bolo que precisa de ser removido, num dado intervalo de tempo, através 

de um sistema de limpeza como vibradores pneumáticos ou batedores, cuja função consiste em 

remover o aglomerado de partículas através de vibrações ou impactos de forma a manter a eficiência 

do equipamento (Arlindo, M. 2005).  
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Figura 8 – Precipitador Eletroestático (R.Weiner, 2003) 

Existem também precipitadores electroestáticos a húmido cujo processo é semelhante ao de 

um precipitador electroestático em que as placas ou tubos são contínuamente limpas por um filme de 

água, isto é especialmente útil no caso de partículas com elevada resistividade, dado o baixo valor de 

resistividade da água, na remoção do bolo, o filme de liquido diminui o arrastamento do mesmo, 

aumentando a eficiência, e na remoção de poluentes inflamáveis ou explosivos (Ray, I. 1981) (Ray, I. 

1996).  

 

Figura 9 - Diagrama de uma instalação de precipitação electroestática a húmido (Archer, A.B., Machado, J.R. 

2010).  

Elétrodo negativo ligado a uma fonte 
elétrica 

Gás limpo 

Fio com carga negativa 

Placa inferior com carga positiva 

Gás com carga poluente 

Saco para recolha 
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Algumas das vantagens dos precipitadores electroestáticos são: 

• Elevada eficiência, cerca de 99%, na remoção de partículas; 

• Baixos custos de operação e manutenção; 

• Funciona com efluentes de elevadas temperaturas; 

Algumas das desvantagens dos precipitadores electroestáticos são: 

• Elevado custo de instalação; 

• Ocupa um grande espaço; 

• Requer uma segurança especial contra altas voltagens; 

• Sensível a variações de caudal, temperatura e humidade; 

3.1.5.  Remoção de COV por Absorção 

 Esta técnica consiste na remoção de um componente de um efluente gasoso através de um 

dado solvente em que o restante efluente é insolúvel. O solvente é por sua vez regenerado, sendo 

encaminhado para uma coluna de regeneração a alta temperatura ou baixa pressão e na presença de 

vapor de água, o componente removido pode ser recuperado e reutilizado se for de interesse 

económico. 

Esta técnica é realizada em torres de absorção num processo em contracorrente. O efluente, 

injetado pela base da torre, percorre a mesma de forma ascendente enquanto o solvente, injetado no 

topo, percorre-a no sentido descendente. De forma a facilitar a absorção, o interior da coluna é 

preenchido com um determinado enchimento, aumentando o contacto entre o efluente e o solvente no 

processo em contracorrente. O efluente sai pelo topo da torre e o solvente, com grande parte do 

componente removido do efluente, sai pela base da torre e é enviado para uma coluna de regeneração 

para poder ser reutilizado. 

A escolha do solvente é um dos fatores mais importantes e tem de ter em conta os seguintes 

aspetos: 

• O componente a remover tem de ter uma solubilidade considerável com o solvente; 

• O custo do solvente tem de ser aceitável; 

• O solvente tem de permanecer estável dentro das condições de temperatura e pressão 

existentes na torre de absorção e regeneração; 

• O seu peso molecular deve ser o menor possível; 

• O solvente não deve apresentar um ponto de ebulição muito baixo; 
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3.1.6.  Remoção de COV por Adsorção 

Um processo de tratamento de um efluente por Adsorção, consiste na remoção de poluentes 

através da ligação das suas moléculas a um substrato sólido. O adsorvente mais utilizado para esta 

técnica é o carvão ativado, obtido através da pirolise da madeira, que, devido aos seus poros, apresenta 

uma enorme área de superfície para as ligações das moléculas. 

A adsorção pode ser de dois tipos. Adsorção física, onde as moléculas aderem à superfície do 

sólido através de uma atração física, e adsorção química, onde a agregação ocorre devido a uma 

reação química entre o poluente e o sólido. 

Para além do carvão ativado, a sílica gel e a alumina são também outros dois adsorventes 

utilizados quanto a temperatura do efluente é superior a 150ºC, contudo, se o efluente apresentar um 

elevado teor de água, esta terá de ser previamente removida devido à afinidade de adsorção da sílica 

gel e da alumina com a água. 

 Esta técnica é normalmente utilizada em aplicações de larga escala e baixo teor de COVs. A 

sua instalação é realizada em colunas de adsorção ou, alternativamente, o adsorvente é libertado na 

corrente gasosa sendo posteriormente recolhido por outra técnica de controlo de emissões gasosas 

como um filtro, por exemplo. 

3.1.7. Remoção de COV por Incineração 

Existem casos onde é possível queimar certos poluentes de forma a obter outros menos 

prejudiciais. Este processo é efetuado através da oxidação dos COVs pelo oxigénio do ar a elevadas 

temperaturas. A incineração consiste num processo térmico e catalítico que permite uma remoção de 

COV com uma eficiência de cerca de 90%-98% (Khan, F.I., Ghoshal, Kr. 2000). A eficiência é 

dependente das condições de temperatura, turbulência e tempo de contacto. A incineração é um 

processo destrutivo, mas em algumas situações poderá ser possível a recuperação de energia térmica 

(Arlindo, M., 2005).  

3.1.8. Remoção de COV por Biofiltros 

Os biofiltros são utilizados no tratamento de efluentes gasosos com concentrações de COV. O 

processo é simples e apresenta baixos custos operativos, bem como, uma eficiência de remoção de 

mais de 90% para grandes volumes de efluente com compostos biodegradáveis, solúveis e diluídos em 

baixas concentrações. 

O efluente passa por um leito biológico onde ocorre difusão do mesmo, assim os poluentes são 

transferidos no leito e degradados. Antes de se utilizar o biofiltro, o efluente é previamente sujeito a 

vários processos. Primeiro, este é filtrado de modo a remover todas as partículas sólidas para prevenir 
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obstruções, sendo depois submetido a um controlo de temperatura e a um humidificador. A razão para 

este pré-tratamento deve-se ao facto de que é necessário garantir as melhores condições de 

temperatura, humidade e pH para obter o ambiente mais indicado para os micro-organismos do leito, 

garantido assim, uma melhor eficiência. 

3.2. Cálculo da Altura de Chaminés 

O processo de cálculo da altura de uma chaminé está sujeito às condições impostas pela 

legislação da Portaria nº 190-A/2018, de 2 de julho de 2018.  

Deste modo, a Portaria nº 190-A/2018, de 2 de julho de 2018, estabelece a seguinte equação 

para calcular a altura mínima de uma chaminé: 

𝐻𝑝 = √𝑆. (
1

𝑄. ∆𝑇
)

1
6

(3.5) 

Em que Hp é o valor da altura da chaminé, expresso em metros. Q é o caudal volúmico dos 

gases emitidos, expresso em m3/h e ∆T é a diferença entre a temperatura dos gases emitidos pela 

fonte, medido à saída da chaminé, e a temperatura média anual da região em que a mesma se localiza. 

Se ∆𝑇 for inferior a 50, o seu valor é considerado como sendo 50. 

Para o valor do parâmetro S, aplica-se a seguinte equação: 

𝑆 =
𝐹 × 𝑞

𝐶
(3.6) 

Em que F corresponde ao coeficiente de correção, que assume um valor de 680 quando o cálculo 

se aplica a partículas ou de 340 para os outros poluentes gasosos. O parâmetro q corresponde ao 

caudal mássico máximo passível de emissão do poluente, expresso em kg/h. 

O parâmetro C corresponde á concentração de poluente, em mg/Nm3, normalizada à 

temperatura de 293K e à pressão de 101,3 kPa, e é dependente da seguinte equação: 

 𝐶 = 𝐶𝑅 − 𝐶𝐹 (3.7) 

Nesta equação, Cr é a concentração de referência, cujo valor de 0,150 mg/m3 é aplicado a 

partículas, 0,140 mg/m3 para NOx e 0,100 mg/m3 para SO2. 

Para o parâmetro Cf, correspondente à média anual da concentração do poluente considerado 

no local, recorre-se á seguinte tabela existente na Portaria: 
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Tabela 2 - Valores tabelados de Cf (Portaria nº 190-A/2018, de 2 de julho de 2018) 

Poluentes 
Zona Rural 

(mg/m3) 
Zona Urbana/Industrial 

(mg/m3) 

Partículas 0,030 0,050 

NOx 0,020 0,040 

SO2 0,015 0,030 

Uma vez calculados todos os respetivos parâmetros, obtém-se o valor de Hp pela Equação. 

Este valor pode não corresponder ao valor final caso se verifique, em simultâneo, as seguintes 

condições expressas na Portaria nº 190-A/2018, de 2 de julho de 2018: 

• A distância entre os eixos das duas chaminés for inferior à soma hi + hj + 10m;  

• hi for superior à metade de hj;  

• hj for superior à metade de hi. 

Na presença destas condições existe a situação de “dependência” de fontes e terá de se 

calcular uma nova altura, designada como Hp corrigido, utilizando a soma dos respetivos caudais das 

fontes em causa como o valor de caudal a ser usado na equação 3.5 e 3.6. 

3.3. Modelo de Dispersão da Pluma 

A emissão de poluentes de uma fonte local não tem apenas impacte junto à mesma, sendo 

também importante analisar os efeitos da emissão dos mesmos na zona envolvente tais como na 

qualidade do ar, nas estruturas e na saúde dos residentes de zonas mais ou menos próximas do foco 

de emissão. Estes efeitos são função da concentração dos poluentes que é influenciada pelas 

condições de dispersão da pluma emitida que depende de diversas variáveis atmosféricas como 

temperatura, vento e humidade. (Wiener, R.F., Matthews, R. 2003).  

Para analisar a influência de uma fonte pontual nas concentrações de poluentes a determinada 

distância da chaminé emissora, podem ser aplicados modelos de dispersão. Estes modelos não são 

apenas ferramentas de diagnóstico, mas permitem estudar e estimar os efeitos da meteorologia da 

zona e das emissões da fonte nas concentrações e dispersões de poluentes na zona em consideração. 

Os modelos são classificados de acordo com vários parâmetros como (Moussiopoulos, N., 

1996): 

• Escala espacial (Local, Urbana, Regional ou Global); 

• Escala Temporal (Episódicos ou Longo Prazo); 

• Processos associados (Químicos, Deposição Húmida e Seca); 

• Complexidade da Aproximação; 
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De acordo com esta classificação destacam-se modelos determinísticos fundamentais dos 

fenómenos atmosféricos que utilizam descrições matemáticas para descrever os fenómenos 

atmosféricos e as velocidades de emissão e assim calcular a concentração de poluente nas dadas 

condições (Correia, M., 2018). Dois exemplos deste tipo de modelos são o modelo caixa e o modelo 

gaussiano. 

Modelo Caixa 

Neste modelo a envolvente da fonte é assumida com a forma de uma caixa. Dentro desta 

“caixa” é considerado que a distribuição de poluentes é homogénea e só ocorre aumento da 

concentração de poluente consoante a direção do vento (de Nevers, N., 2000). 

A equação aplicada neste modelo é a seguinte: 

𝐶 =
𝑞𝐿

𝑢𝐻
+ 𝐶𝑒 (3.8) 

Onde C e Ce são, respetivamente, a concentração total de poluente no interior da caixa e a 

concentração de poluente que entra na caixa devido ao vento, ambos expressos em ug/m3, q é a 

emissão de poluente na caixa, expressa em g/s.m2, L e H são as dimensões da “caixa”, ambas 

expressas em m, e u é a velocidade do vento em m/s. 

A simplicidade deste modelo torna-o muito limitado e incerto nomeadamente por assumir uma 

concentração homogénea dentro da caixa, dado que esta será maior na direção do vento. 

Modelo Gaussiano 

Pelo menos numa fase inicial do estudo, o modelo gaussiano é dos mais utilizados para um 

só ponto de emissão dada a sua simplicidade e geral aceitação- Este modelo considera que, a 

concentração média de um poluente ao longo do tempo é assumida como distribuição normal. 

A simplicidade deste modelo deriva de vários pressupostos: 

• Velocidade de emissão é constante; 

• Velocidade do vento é constante no tempo e não depende da posição; 

• Concentração de poluente é constante (Não existem reações nem decomposição); 

• Terreno simples e plano; 

• Não tem em conta fenómenos meteorológicos; 

Para calcular a concentração média de poluente em estado estacionário, o modelo relaciona 

esta concentração, com a velocidade de emissão, a velocidade do vento, a altura efetiva da chaminé e 

a estabilidade atmosférica através da equação 3.9. 
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𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
𝑄

2𝜋𝑢𝜎𝑦𝜎𝑧

exp (−
𝑦2

2𝜎𝑦
2

) . 𝑒𝑥 𝑝 (−
(𝑧 − 𝐻)2

2𝜎𝑧
2

) (3.9) 

Em que C é a concentração média de poluente estimado, expressa em ug/m3,  num ponto de 

coordenadas x, y e z, Q é o caudal de emissão de poluente, expresso em ug/s, u é a velocidade 

média do vento, expressa em m/s, x é a distância à fonte emissora na direção do vento, expressa em 

m, y é a distância na horizontal à linha central da pluma, expressa em m, z é a distância ao solo, 

expressa em m, H é a altura efetiva da chaminé, expressa em m, e 𝜎𝑦 e 𝜎𝑧 são os coeficientes de 

dispersão horizontal e vertical, respetivamente, expressos em m. 

O valor da altura efetiva da chaminé é calculado pela soma da altura da chaminé e da 

elevação da pluma. A altura da chaminé pode ser calculada segundo o processo, anteriormente 

indicado, da Portaria nº 190-A/2018, de 2 de julho de 2018. A elevação da pluma pode ser calculada 

com base na Equação 3.10 (Correia, M., 2019): 

∆ℎ =
𝑣𝐷

𝑢
(1,5 + 2,68 × 10−3 × 𝑃 × 𝐷 ×

𝑇𝑔𝑎𝑠 − 𝑇𝑎𝑚𝑏

𝑇𝑔𝑎𝑠

) (3.10) 

Onde ∆ℎ é a altura de elevação da pluma emitida desde o topo da chaminé, expressa em m, 

Vs é a velocidade do gás à saída da chaminé, expressa em m/s, D é o diâmetro da chaminé, expresso 

em m, u é a velocidade do vento, expressa em m/s, Ts é a temperatura do gás, expressa em K, e ∆𝑇 

é a diferença entre a temperatura do gás e a temperatura do ar envolvente. 

Os valores de  𝜎𝑦  e 𝜎𝑧 são obtidos pelas seguintes equações: 

𝜎𝑦 = α𝑥0,894 (3.11) 

𝜎𝑧 = 𝑐𝑥𝑑 + 𝑓 (3.12) 

Em que as constantes a, c, d e f são dependentes das condições de estabilidade atmosférica 

e podem ser estimados. Os seus valores podem ser determinados com base na figura seguinte: 

 

Figura 10 – Valores das constantes das equações 3.11 e 3.12 para calculo dos coeficientes de dispersão (Martin 

1976) 
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A estabilidade atmosférica influencia a tendência da mesma para diluir as emissões. A pluma 

emitida está sujeita a uma velocidade adiabática de alteração da temperatura, dada pela equação 

3.13, cujo valor é, aproximadamente 9,7ºC/km para ar seco e 6ºC/km para ar húmido. 

𝜏 = −
𝑑𝑇

𝑑𝑧
(3.13) 

As alterações de temperatura com a altitude influenciam a dispersão vertical. Numa 

atmosfera que arrefece mais rapidamente que 𝜏, designada como instável, então uma massa de ar 

quente, que se encontra mais quente que o ambiente envolvente, tende a continuar a subir por ser 

menos denso. Nesta situação a dispersão é favorecido. Num cenário oposto, se uma atmosfera 

arrefece mais lentamente que 𝜏, ou seja, uma atmosfera estável, então uma parcela de ar, que 

encontra em um ambiente envolvente mais quente tende a descer. Nesta situação a dispersão é 

menor. A seguinte imagem representa as classes de estabilidade da atmosfera. 

 

Figura 11 – Classes de estabilidade atmosférica segundo a velocidade do vento (Martin, 1976) 

Dado o efeito da estabilidade atmosférica no comportamento da pluma, isto resulta em vários 

tipos de plumas (Figura 12). 
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Figura 12 - Efeito da variação das velocidades atmosféricas de variação da temperatura no comportamento das 

plumas (Dash, P., 2015). 

Na Figura 12, (a) designa-se como Looping, a atmosfera é instável, a vizinha encontra-se mais 

fria que a massa de ar que se desloca. (b) designa-se como Coning, a atmosfera é estável. (c) designa-

se como Fanning, a atmosfera é muito estável, não ocorrendo dispersão vertical do poluente. (d) 

designa-se como Lofting, dado à existência de um fenómeno de inversão por debaixo da pluma, não 

ocorre acumulação de poluente ao nível do solo. (e) designa-se como Fumigation, neste caso a 

inversão encontra-se por cima da pluma, resultando numa maior concentração de poluente a nível do 

solo. 

A equação 3.9 está ainda sujeita a várias simplificações consoante as coordenadas escolhidas. 

Numa situação em que o cálculo da concentração é realizado próximo do solo, este reflete o poluente, 

sendo a concentração devida à dispersão da pluma e a reflexão do solo. A equação para esta situação 

assume a seguinte forma: 

𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
𝑄

2𝜋𝑢𝜎𝑦𝜎𝑧

exp (−
𝑦2

2𝜎𝑦
2

) × [𝑒𝑥 𝑝 (−
(𝑧 − 𝐻)2

2𝜎𝑧
2

) + 𝑒𝑥 𝑝 (−
(𝑧 + 𝐻)2

2𝜎𝑧
2

)] (3.14) 

No caso de o cálculo ser realizado ao nível do solo (z=0), a equação 3.10 assume a seguinte 

simplificação: 
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𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
𝑄

2𝜋𝑢𝜎𝑦𝜎𝑧

exp (−
𝑦2

2𝜎𝑦
2

) . 𝑒𝑥 𝑝 (−
𝐻2

2𝜎𝑧
2

) (3.15) 

A equação 3.15 pode ainda ser mais simplificada se considerarmos, para alem do nível do 

solo (z=0), a linha central da pluma (y=0), nesse caso a equação assume a seguinte simplificação: 

𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
𝑄

2𝜋𝑢𝜎𝑦𝜎𝑧

𝑒𝑥 𝑝 (−
𝐻2

2𝜎𝑧
2

) (3.16) 



28 
 

  



29 
 

4. Descrição da Empresa SGL 
Composites 

Como foi referido anteriormente, o caso de estudo descrito nesta dissertação foi desenvolvido 

na empresa SGL Composites. Esta é uma empresa de produção de fibras acrílicas localizada na zona 

industrial do Lavradio com uma zona residencial situada a, aproximadamente, 750 metros a Sul como 

se pode ver na Figura 13. 

 

Figura 13 - SGL Composites (Vermelho) e zona envolvente (Google Maps) 

4.1. História e Estrutura da Empresa 

A SGL Composites deriva da FISIPE, S.A. Esta empresa, fundada em 1973 através da 

associação da Companhia União Fabril (CUF) com a Mitsubishi Rayon e a Mitsubishi Corporation, é 

uma produtora europeia de fibras acrílicas, com sua instalação fabril situada no Lavradio. 

O arranque da FISIPE estava inicialmente planeado para 1974, mas, devido ao 25 de abril, só 

se veio a realizar em 1976 com a inauguração da unidade fabril com capacidade de 12 500 

toneladas/ano de produção de fibra. Os sucessivos aumentos de capacidade e os primeiros resultados 

positivos levaram a que, em 1984, a empresa tivesse um aumento da capacidade até 45 000 

toneladas/ano com a entrada competitiva no mercado internacional. 
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Ao longo do tempo a empresa foi-se focando na produção e exportação, de cerca de 99% da 

produção, de fibras acrílicas especiais e num contacto mais “próximo” com o cliente. Estas decisões 

modificaram o lema da empresa de “O máximo de quantidade com a qualidade possível para o novo 

lema de “A máxima qualidade na quantidade necessária” 

Em 2012 a FISIPE, S.A é adquirida pelo Grupo SGL, o maior produtor europeu de fibra de 

carbono, e ocorre a conversão de uma linha de produção de fibra têxtil para a produção de precursor 

de fibra de carbono, iniciando-se assim o fabrico de precursor a nível industrial na FISIPE, SA. 

Em novembro de 2018, com o processo de rebranding do grupo SGL, a FISIPE, S.A passou a 

chamar-se SGL Composites, S.A. 

A Figura 14 apresenta um fluxo simplificado do processo de produção da fibra acrílica. 

Devido à complexidade do processo de produção de fibras acrílicas, são necessárias várias 

áreas, também representadas na Figura 14, com múltiplas funções para garantir um produto de 

qualidade: 

• Área CP – Polimerização contínua; 

• Área DP – Preparação do Xarope; 

• Área SP – Extrusão (“Spinning”); 

• Área SR – Recuperação de Solvente; 

• Área CB – Corte e Embalagem; 

• Área TT – Conversão Tow-To-Top; 

• Área TF – Parque de Tanques*; 

• Área PS – Armazenamento de Polímero*; 

• Área UT – Utilidades*; 

• Área APR – Armazém de Matérias-Primas e Peças de Reserva*; 

• Parque de Armazenagem de Resíduos*; 

*Áreas indiretamente relacionadas com o processo produtivo. 

Existe ainda a Instalação Piloto (IP) que não está representada na Figura 14 e que está 

destinada ao desenvolvimento de novas técnicas e tipos de fibra. 
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Figura 14 - Fluxo de produção de fibra acrílica (FISIPE 2016) 

Em seguida efetua-se uma breve descrição das operações que ocorrem nas diferentes áreas. 

Área CP – Polimerização Contínua 

Nesta área efetua-se a reação de polimerização sob condições controladas e adição dos 

respetivos agentes como o Acrilonitrilo (AN) e o Acetato de Vinilo (AV), que são bombeados dos 

respetivos tanques situados no parque de tanques para os tanques de alimentação e mistura, onde 

ocorre a reação. Dado a reação ser incompleta, existe um sistema de Recuperação de Monómeros que 

alimenta, alternamente, os tanques de preparação. 
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A suspensão é então reencaminhada para um filtro rotativo onde é submetida a um processo 

de lavagem e filtração, caindo, sob efeito da força de gravidade, para uma calha onde escoa até um 

peletizador para ser extrudido e transformado em pellets. Estes são distribuídos uniformemente num 

secador, constituído por 12 câmaras, de forma a reduzir ainda mais a sua humidade até 

aproximadamente 1,5% através de uma corrente descendente de ar quente.  

Existem também duas linhas de produção distintas para os 2 tipos de polímero produzido. Uma 

das linhas produz polímero destinado à produção de fibra têxtil, sendo este polímero designado como 

L3. A outra linha produz polímero destinado à produção de precursor de carbono e este é designado 

como P2. 

Existem diferenças entre os secadores das duas linhas. O secador da linha de L3 apenas tem 

circulação de ar nas camaras 1 a 9, tendo sido estudado que o polímero chegava seco à camara 10. O 

secador da linha de P2 tem um filtro de 0,2 micros para filtrar o ar que entra no secador pois é 

necessário garantir a maior pureza neste processo. A exaustão deste secador é efetuada para uma 

chaminé (FF1) a qual é uma das principais fontes emissões gasosas estudadas e abordadas nesta 

dissertação devido ao teor de partículas emitido. É também nesta linha onde está instalado o ciclone 

para tratamento da exaustão do secador.  

No final do processo desta área, os pellets, já secos, sofrem um processo de moagem num 

moinho de martelos ficando sob a forma de “pó” e são encaminhados para a próxima área. O filtrado e 

as águas de lavagem do filtro rotativo são enviados para colunas de destilação a fim de se recuperar 

os monómeros que não reagiram. 

Área DP – Preparação do Xarope 

Nesta área o polímero é misturado, de forma contínua, com Dimetilacetamida (CR) arrefecida. 

Esta mistura é então aquecida até ocorrer a dissolução do polímero no solvente, produzindo-se assim 

uma solução com um grau de viscosidade elevado. Esta solução tem o nome de Xarope Brilhante e é 

então filtrada num conjunto de filtros prensa de forma a remover partículas de polímero que não se 

dissolveram. 

No fim do processo, o xarope é transportado para os tanques de spinning onde é bombeado 

para a área seguinte. 

Existe ainda um outro tipo de xarope, Xarope Regenerado, que resulta da solução de polímero 

recuperada nas purgas e lavagens dos filtros e solvente não aproveitado durante o processo, que é 

usado na produção de fibra escura. 
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Área SP – Extrusão Spinning 

Nesta área o xarope obtido na área DP é bombeado e distribuído por dez máquinas de spinning, 

sendo em seguida aquecido nos permutadores de calor de cada máquina e coagulado através de uma 

lavagem com uma solução de dimetilacetamida. Atualmente apenas uma destas máquinas está 

habilitada tecnicamente para produzir precursor de fibra de carbono. A exaustão das dez máquinas é 

realizada pelas três fontes existentes na área, são elas a FF2, FF3 e a FF4. 

Após coagulação, os filamentos são agrupados em fitas que por sua vez são tratadas com uma 

mistura de vários agentes de acabamento, frisadas e recolhidas em contentores. 

No caso de o produto desejado ser fibra tinta, ocorre ainda um processo de gel-dyeing onde se 

confere cor à fibra aplicando uma mistura corantes catiónicos. Este processo é realizado quando a fibra 

ainda se encontra no estado de gel, pois assim é mais fácil a fixação química dos corantes. 

Os efluentes dos banhos de coagulação e águas de lavagem são enviados para a área SR 

para se recuperar e separar o solvente e a água. 

Área SR – Recuperação de Solvente 

Nesta área os efluentes resultantes da filtração e lavagens das áreas Spinning e Preparação 

do Xarope, respetivamente, são enviados para quatro colunas com enchimento estruturado onde 

sofrem uma destilação, obtendo-se assim solvente e água para serem usados novamente nas áreas 

DP e SP. 

Como existe sempre algum solvente que é perdido no processo de produção de fibra, existe 

um processo de recuperação de solvente (SM) onde tanto o acido acético e dimetilamina recuperados 

são misturados com o acido acético e dimetilamina frescos no parque de tanques, para produzir 

solvente. 

Área CB – Corte e Embalagem 

Nesta área a fibra resultante da área SP é submetida a um tratamento térmico em autoclaves 

para eliminar tensões e melhorar as suas propriedades físicas. A fibra pode ter duas finalidades 

diferentes: rama ou cabo. 

No caso da sua finalidade ser cabo, a fibra é embalada logo após o tratamento térmico na 

autoclave. 

Para a rama, a fibra é frisada e cortada, consoante o tamanho desejado e embalada em fardos 

para ser expedida. Existe ainda um tipo de rama chamada Rama Retráctil, onde a fibra, depois do 

tratamento térmico, é estirada numa atmosfera de vapor antes de ser frisada e cortada. 
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Área TTT – Conversão Tow-to-Top 

Nesta área o cabo produzido na área CB é submetido a uns estiramentos controlados e 

transformado numa mecha contínua de fibras descontínuas que são misturadas e penteadas para no 

final serem comprimidas em prensas adequadas para serem enfardadas para expedição. 

4.2. Monitorização Contínua 

A SGL Composites está sujeita a uma monitorização das suas fontes de acordo com o 

Decreto-Lei nº 38/2018, de 11 de junho, e a licença ambiental. Ao abrigo do Decreto-Lei nº 38/2018, 

de 11 de junho, a frequência da monitorização de uma fonte é dependente dos caudais mássicos de 

poluentes emitidos pela mesma. No Capítulo III referente à monitorização das emissões, Artigo 13º, 

pode ler-se: 

“A frequência de monitorização, contínua ou pontual, é estipulada de acordo com o caudal 

mássico emitido, cujos limiares são definidos nos termos na parte 1 do anexo II ao presente decreto-

lei.” 

Analisando a parte 1 do anexo II do Decreto-Lei nº 38/2018, de 11 de junho, identifica-se os limiares 

mássicos mínimos, médios e máximos para os principais poluentes emitidos. 

Tabela 3 – Limiares de emissões de poluentes de acordo com artigo 14º do Decreto-Lei nº 38/2018.  

Poluente 
Limiar mínimo 

(kg/h) 
Limiar médio 

(kg/h) 
Limiar máximo 

(kg/h) 

Dióxido de Enxofre (SO2) 0,5 2 50 

Óxidos de Azoto (NOx) 0,5 2 30 

Partículas totais em suspensão 0,1 0,5 5 

Compostos inorgânicos fluorados 0,01 0,05 0,5 

Compostos inorgânicos clorados 0,1 0,3 3 

Sulfureto de hidrogénio (H2S) 0,01 0,05 1 

Monóxido de Carbono (CO) 1 5 100 

Compostos Orgânico Voláteis (COV) 1 2 30 

Compostos Orgânico Voláteis não metânicos (COVNM) 1 1,5 25 

Cloro (Cl2) 0,01 0,05 Não fixado 

Br e compostos inorgânicos de Br 0,01 0,05 Não fixado 

Metais I  0,0002 0,001 Não fixado 

Metais II 0,001 0,005 Não fixado 

Metais III 0,005 0,025 Não fixado 

De acordo com a licença ambiental da SGL Composites, os poluentes emitidos pelas várias 

fontes da empresa são Partículas e COVs. Quando o caudal mássico de poluente emitido for superior 

ao limiar máximo estabelecido, a fonte ficará sujeita a uma monitorização contínua, de acordo com o 

estabelecido no artigo 14º do Decreto-Lei nº 38/2018: 
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“A monitorização das emissões de poluentes cujo caudal mássico de emissão ultrapasse o 

limiar mássico máximo fixado no n.º 1 da parte 1 do anexo II ao presente decreto-lei é efetuada em 

contínuo, devendo respeitar os requisitos estabelecidos no n.º 1 da Parte 2 do anexo II ao presente 

decreto-lei.” 

Segundo a licença ambiental da SGl Composites, atualmente a fonte FF1 é a única fonte que 

se encontra em monitorização contínua no que respeita à emissão de partículas.  

De acordo com o Artigo 16º do Decreto-Lei nº 38/2018, os resultados do controlo da 

monitorização contínua são remetidos à APA através da plataforma eletrónica disponibilizada pela 

mesma. Os resultados devem ser enviados mensalmente, até ao fim do mês seguinte a que os 

resultados se referem. 

4.2.1. Monitorização da concentração de partículas num gás 

com opacímetros 

Na SGL Composites a monitorização contínua da emissão de partículas na fonte FF1 é 

efetuada através de um opacímetro. O opacímetro utilizado pela SGL Composites foi instalado em 2002 

e funcionou até março de 2015, altura em que foram detetadas anomalias no funcionamento do mesmo 

que obrigaram à sua substituição. O opacímetro atualmente em funcionamento na fonte FF1, foi 

instalado a 17 de junho de 2015, mas apenas ficou operacional a 15 de janeiro de 2016, é o aparelho 

responsável pelos registos de emissões de partículas emitido pela FF1. 

O modelo atualmente instalado, D-R 290 da Durag Group, cumpre a norma EN 15267-3 

(Requisitos de funcionamento e procedimento de sistemas autónomos de medição para monitorização 

de fontes ficas) e permite medições contínuas exigindo pouca manutenção.  

Um opacímetro permite medir a opacidade ou concentração de partículas num gás, através da 

emissão de um feixe de luz que atravessa, horizontalmente, a fonte e incide num detetor. Durante o 

seu percurso, parte da radiação é refratada, difratada, refletida ou absorvida pelas partículas existentes 

no gás, isto designa-se como Opacidade. 

𝑂𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = (1 −
𝐼

𝐼0

) × 100% (4.1) 

Onde I0 é a intensidade do feixe de luz incidente e I é a intensidade do feixe de luz que chega 

ao detetor. Através do valor de opacidade e aplicando da lei de Lambert- Beer, equação 4.2, é possível 

obter a concentração de partículas no gás. 

𝑂𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 1 − 𝑒−𝑘𝐶𝐿 (4.2) 
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Onde k é uma constante, C é a concentração de partículas em mg/m3 e L é a distância 

percorrida pelo feixe de luz. 

4.2.2. Medições na fonte FF1 

A fonte FF1 encontra-se em monitorização contínua desde 2002 e até 2014 apresentava uma 

altura de 22,4m e uma secção quadrangular de 5m por 5m com uma área de 25m2. Com a 

implementação da linha de produção P2, em 2014, a fonte FF1 foi aumentada, aproximadamente, 6m 

e a sua estrutura passou a ser circular com um diâmetro de 350mm que corresponde uma área de 

secção de, aproximadamente, 9,6m2. 

Atualmente, a fonte FF1 é responsável pela exaustão dos dois secadores de polímero. Com a 

instalação da segunda linha de produção, para a produção de polímero para precursor de carbono, foi 

instalado também um ciclone para tratamento das emissões geradas pelo secador desta linha, 

conforme estipulado no 1ºAditamento à licença ambiental. 

Ao abrigo da licença ambiental, a fonte FF1 está sujeita a valores limite de emissão (VLE) 

• O Valor Médio Mensal nunca deve ser superior ao limite estabelecido de 150 mg/Nm3. 

• O Valor Médio Diário nunca deve ser superior a 195 mg/Nm3, ou seja 30% do limite 

estabelecido de 150 mg/Nm3. 

• O Valor Médio Horário nunca deve ser superior a 300 mg/Nm3, ou seja 100% do limite 

estabelecido de 150 mg/Nm3. 

Segundo o Manual de Técnicas de Operação da empresa (Manual C), a SGL Composites, S.A 

deverá alertar as autoridades nas seguintes situações: 

• Quando o teor de partículas for superior a 150 mg/Nm3 por períodos de tempo igual ou 

superior a 7 horas. 

• Quando o teor de partículas for superior a 300 mg/Nm3 por períodos de tempo iguais 

ou superiores a 1 hora. 

• Quando a Média Mensal for superior a 150 mg/Nm3. 

Através da análise dos relatórios mensais do opacímetro, resultantes da monitorização 

contínua da fonte FF1, elaborou-se a Tabela 4. Nos relatórios mensais eram fornecidos o valor de 

concentração de partículas, em mg/Nm3, e de caudal de gás emitido, em Nm3/h, registados pelo 

opacímetro. Com base nos dados recolhidos, foram calculadas as médias mensais e anuais de janeiro 

de 2014 até agosto de 2019, bem como os valores de caudal de partículas em kg/h, resultante do 

produto entre a concentração de partículas e o caudal de gás em Nm3/h, e a massa total de partículas, 

em kg, assumindo o caudal diário como constante para as 24 horas. Foram excluídos da análise, os 

erros de leitura do opacímetro que eram registados como 0 ou F (falha na leitura) e os dias em que a 

área CP esteve parada. 
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Tabela 4 – Média diária anual dos dados de monitorização contínua da fonte FF1 

Ano 
Partículas 
 (mg/Nm3) 

Caudal 
 (Nm3/h) 

Caudal 
 (kg/h) 

Partículas 
 (kg) 

20141 55 ± 24 212 772 ± 96 000 10 ± 10 243 ± 237 

20151 19 ± 8 233 395 ± 145 000 4 ± 3 96 ± 68 

2016 88 ± 28 226 593 ± 33 000 20 ± 8 489 ± 186 

2017 53 ± 23 225 064 ± 21 000 12 ± 6 289 ± 143 

2018 62 ± 26 275 062 ± 67 000 16 ± 5 386 ± 124 

20192 48 ± 9 344 139 ± 45 000 17 ± 5 404 ± 112 
1Avaria registada em setembro de 2014 que se estendeu até janeiro de 2016, obrigando à substituição do opacímetro 

2Valores considerados até agosto de 2019 

 

Observando os valores da Tabela 4, verifica-se que a média diária da concentração de 

partículas em todos os anos analisados, encontra-se abaixo do valor limite de 150 mg/Nm3 imposto 

pela licença ambiental. Por outro lado, tendo em conta a imposição da monitorização contínua de 

emissão de partícula na fonte FF1, seria de esperar que o caudal de partículas, em kg/h, fosse superior 

ao limiar máximo de 5 kg/h estabelecido no Decreto-Lei nº 38/2018. 

Em termos individuais, 2016 foi o ano a que corresponde a maior concentração média diária 

de partículas emitidas. A possível justificação para a diferença entre o valor obtido em 2016 e o valor 

obtido em 2017 pode dever-se às medidas aplicadas no final de 2016 para minimizar as emissões de 

partículas. Assim, de acordo com o relatório ambiental anual de 2016 da SGL Composites, foram 

implementadas as seguintes medidas: 

• Alteração dos procedimentos de limpeza do secador de polímero, passando estes a serem 

limpos à segunda-feira; 

• Otimização da quantidade de água necessária para a lavagem da 1ª câmara do secador; 

• Automatização da operação de lavagem da 1ª câmara do secador; 

• Testes de humidificação do caudal de exaustão da zona seca do secador; 

• Otimização das condições de escoamento e caudal, com eventual alteração do 

dimensionamento do “air mixer”; 

• Estudo de concentração e caudal, em várias etapas da exaustão do secador, com o objetivo 

de avaliar a eficácia do ciclone; 

• Alteração do procedimento de limpeza dos filtros saco; 
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4.3. Monitorização Pontual 

Atualmente na SGL Composites, de acordo com a licença ambiental, estão sujeitas a uma 

monitorização pontual as fontes FF1, FF2, FF3, FF4, FF5 e FF21. Esta monitorização é realizada duas 

vezes por ano, com um intervalo mínimo de dois meses entre medições, por uma empresa externa que, 

uma vez concluídas as amostragens e posteriores análises em laboratório, envia à SGL Composites 

um relatório com os resultados da monitorização. 

Estes relatórios contêm informação relativamente aos parâmetros operacionais medidos nas 

fontes: pressão absoluta no interior da chaminé, em Pa e hPa, temperatura média do gás emitido, em 

ºC e K, a velocidade do escoamento, em m/s, o caudal volúmico, em m3/h e Nm3/h, o teor de água, 

oxigénio e dióxido de carbono em percentagem, bem como os resultados das amostragens de 

poluentes (Partículas, COVs e Acrilonitrilo) com os valores de concentração, em mg/Nm3, e o caudal 

mássico de poluente emitido, em kg/h.  

Apesar da existência de relatórios de monitorização pontual desde 2010, para coincidir com os 

anos de monitorização pontual escolhidos, apenas se vão analisar os relatórios das duas 

monitorizações anuais de 2014 até 2019. 

Tabela 5 – Dimensões e poluentes monitorizados das fontes  

Nome 
Dimensões  

Chaminé 
(LxL) (cm) 

Área 
(m2) 

Altura 
(m) 

Poluentes 
 Monitorizados 

FF1 350* 9,62 27,9 
Partículas 

COVs 
Acrilonitrilo 

FF5 150x150 2,25 22,2 
Partículas 

COVs 
Acrilonitrilo 

FF2 300x300 9,00 22,3 
COVs 

Acrilonitrilo 

FF3 170x170 2,89 22,5 
COVs 

Acrilonitrilo 

FF4 230x230 5,29 22,3 
COVs 

Acrilonitrilo 

FF21 135x150 2,03 28,3 
COVs 

Acrilonitrilo 
 *Diâmetro interno da conduta 

 

Devido às baixas concentrações registadas em todos os relatórios de amostragem pontual, 

as emissões de acrilonitrilo nas fontes não foram consideradas neste estudo.  
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4.3.1. Fonte FF1  

Para além da sua monitorização contínua para emissão de partículas, a licença ambiental 

impõe que seja efetuada a monitorização pontual realizada duas vezes por ano. Esta monitorização 

aplica-se não só às emissões de partículas, mas também às emissões de COV. De referir que, como o 

caudal mássico de emissão de COV não é superior ao limiar máximo estabelecido no Decreto-Lei nº 

38/2018 não necessário efetuar a sua monitorização contínua. 

Dos relatórios de monitorização pontual, de 2014 a 2019, realizados pela empresa externa, 

foram retirados os valores relativamente aos poluentes amostrados e os valores de caudal, velocidade, 

temperatura e humidade do gás medidos que são apresentados Tabela 6. 

De referir que, para além dos limites de concentração, o artigo 26º do Decreto-Lei nº 39/2018 

impõe também a velocidade do gás:  

“Sempre que tecnicamente viável, a velocidade de saída dos gases, em regime de 

funcionamento normal da instalação, deve ser, pelo menos, 6 m.s -1 se o caudal ultrapassar 5000 m3.h 

-1, ou 4 m.s -1, se o caudal for inferior ou igual a 5000 m3.h -1” 

Tabela 6 - Parâmetros dos relatórios das amostragens periódicas da fonte FF1  

(valores limite impostos no Dec. Lei nº 39/2018: Partículas- de 150 mg/Nm3; COV- de 200 mg/Nm3) 

Data 
Partículas 
(mg/Nm3) 

COVs 
(mg/Nm3) 

Caudal Emitido 
(Nm3/h) 

Temperatura 
(ºC) 

Humidade 
(%H2O) 

Velocidade 
(m/s) 

24/06/2019 110,0 - 247 484 41 4,7 8,6 

16/05/2019 - 3,8 297 685 44 1,7 10,1 

17/09/2018 6,6 2,7 216 108 43 3,9 7,5 

22/05/2018 15,4 3,5 247 601 41 2,1 8,4 

17/10/2017 33,4 9,1 391 778 53 1,9 13,7 

24/05/2017 67,2 2,8 276 462 52 2,2 9,8 

24/11/2016 50,6 6,4 410 948 47 2,5 14,4 

19/05/2016 41,3 5,0 420 921 57 2,7 15,1 

22/12/2015 52,8 3,3 253 949 32 3,1 8,3 

29/04/2015 90,9 3,3 404 098 34 4,0 13,6 

04/02/2015 6,0 5,4 314 710 36 1,3 10,5 

01/10/2014 - 3,3 282 093 55 1,9 13,5 

17/06/2014 - 9,9 247 552 42 2,4 11,6 

Média 47 ± 33 5 ± 2 310 00 ± 70 000 44 ± 8 3 ± 1 11 ± 3 

Conforme observado na Tabela 6, o valor da concentração de partículas amostrado é 

considerável apesar de ser sempre inferior ao limite da legislação. De referir que não foi possível apurar 

a razão da ausência de valores nos dias 1 outubro e 17 de junho de 2014, enquanto que no dia 16 de 

maio de 2019 houve um problema na amostragem de partículas pelo que esta análise teve que ser 

repetida no dia 24 de junho. Existe também uma grande diferença entre valores amostrados, 100 
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mg/Nm3 e 6 mg/Nm3, possivelmente devido às horas em que a amostragem foi realizada, pois poderia 

coincidir com uma altura de maior ou menor produção.  

4.3.2. Fonte FF5  

A fonte FF5 é uma das duas fontes localizadas na área CP e é responsável pela exaustão dos 

reatores onde se produz o polímero L3 e P2. A monitorização pontual envolve a mediação da emissão 

de COVs e partículas. Os COVS emitidos podem resultar de eventuais fugas gasosas dos reatores 

destinados à produção dos dois tipos de polímero. Devido às baixas concentrações registadas nos 

relatórios das análises pontuais, provavelmente devido a fugas residuais dos secadores, a emissão de 

partículas nesta fonte não será analisada. 

Tabela 7 – Parâmetros dos relatórios das amostragens periódicas da fonte FF5 

 (valores limite impostos no Dec. Lei nº 39/2018: Partículas- de 150 mg/Nm3; COV- de 200 mg/Nm3) 

Data 
COVs 

(mg/Nm3) 
Caudal de Gases 

(Nm3/h) 
Temperatura 

(ºC) 
Humidade 

(%H2O) 
Velocidade 

(m/s) 

16/05/2019 12,2 60 061 26 0,6 8,2 

17/09/2018 30,7 75 650 31 1,4 10,6 

22/05/2018 46,7 65 605 28 1,9 9,1 

17/10/2017 70,9 66 134 28 1,7 9,1 

24/05/2017 50,9 68 041 32 1,5 9,5 

24/11/2016 56,3 68 038 19 1,8 9,2 

19/05/2016 54,7 73 621 40 1,6 10,6 

22/12/2015 47,8 53 052 21 1,3 7,0 

30/04/2015 58,7 54 402 25 2,1 7,5 

04/02/2015 75,3 63 216 8 1,1 8,1 

01/10/2014 34,4 52 435 22 2,3 7,1 

17/01/2014 65,4 47 748 24 1,3 6,7 

Média 50 ± 17 62 000 ± 8 400 25 ± 7 2 ± 1 9 ± 1 

De acordo com a Tabela 7, a fonte FF5 está a cumprir os limites de emissão para COV impostos 

pela legislação. Além disso, o desvio padrão dos valores lidos é muito inferior ao verificado na fonte 

FF1. 

4.3.3. Fonte FF2, FF3 e FF4  

As fontes FF2, FF3 e FF4 são as três fontes da área Spinning e são responsáveis, 

maioritariamente, pela exaustão das dez máquinas de spinning. 

A Figura 15 - relembra a aproximação estabelecida neste trabalho para estimar a exaustão 

associada a cada a cada fonte com base em informação técnica da empresa e um estudo visual in-situ. 
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Figura 15 - Aproximação das exaustões da área SP (Atual) 

Assim, no esquema estabelecido, assumiu-se que a fonte FF3 correspondia à exaustão húmida 

das máquinas 7, 8, 9 e 10. A fonte FF4 era devido à exaustão seca das máquinas 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e a 

fonte FF2 a exaustão seca das máquinas 1, 2 ,3 e 4, a exaustão húmida das máquinas 1, 2, 3, 4, 5 e 

6, sendo também responsável pela exaustão da sala de Jets-Candles. Neste caso foram também 

unicamente analisadas as emissões de COVs porque não existem emissões de partículas nestas 

fontes. 

Tabela 8 – Parâmetros dos relatórios das amostragens periódicas da Fonte FF2 

(valores limite impostos no Dec. Lei nº 39/2018: Partículas- de 150 mg/Nm3; COV- de 200 mg/Nm3) 

Data 
COVs 

(mg/Nm3) 
Caudal de Gases 

(Nm3/h) 
Temperatura 

(ºC) 
Humidade 

(%H2O) 
Velocidade 

(m/s) 

22/04/2019 10,6 188 994 51 1,6 7 

18/09/2018 2,4 186 268 35 2 6,6 

23/05/2018 1,9 273 704 33 2,1 9,7 

16/10/2017 2,5 159 874 40 2,4 5,7 

23/05/2017 3,6 174 426 38 2,8 6,3 

23/11/2016 5,5 185 510 34 5,3 6,9 

17/05/2016 7,1 223 174 38 6,1 8,4 

26/11/2015 3,4 141 041 32 4,7 5 

30/04/2015 3,4 196 295 40 4,7 7,2 

03/02/2015 9,2 222 169 28 3,8 8 

30/09/2014 5 180 663 42 4,8 6,7 

14/01/2014 6,1 232 356 32 4,7 8,4 

Média 5 ± 3 197 000 ± 34 000 37 ± 6 4 ± 1  7 ± 1 
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A Tabela 8 mostra que a fonte FF2 também está a cumprir os limites de emissão de COV.  

As emissões de COV na fonte FF3 são apresentadas na Tabela 9 e são também valores muito 

inferiores ao limite de 200 mg/Nm3 da legislação.  

Tabela 9 – Parâmetros dos relatórios das amostragens periódicas da Fonte FF3  

(valores limite impostos no Dec. Lei nº 39/2018: Partículas- de 150 mg/Nm3; COV- de 200 mg/Nm3) 

Data 
COVs 

(mg/Nm3) 
Caudal de Gases 

(Nm3/h) 
Temperatura 

(ºC) 
Humidade 

(%H2O) 
Velocidade 

(m/s) 

22/04/2019 3,2 27 968 26 2,1 3 

18/09/2018 2,6 28 038 26 1,9 3,9 

23/05/2018 1,6 27 845 24 2,5 3 

16/10/2017 5,1 33 436 30 1,9 3,6 

23/05/2017 4,3 27 845 24 2,5 3 

23/11/2016 6 34 676 22 2,6 3,7 

17/05/2016 5,2 20 868 28 2,9 2,3 

26/11/2015 3,2 20 569 25 0,7 2,2 

30/04/2015 4,1 24 836 28 2,9 2,7 

03/02/2015 3,5 17 541 13 1,5 1,8 

30/09/2014 4,6 25 897 29 3,3 2,8 

14/01/2014 7,7 33 257 21 3,5 3,5 

Média 4 ± 2 27 000 ± 5 000 25 ± 4 2 ± 1 3 ± 1 

Contudo, apesar de cumprir o limite de emissão de COVs, a velocidade do gás nesta fonte FF3 

é inferior à recomendada no artigo 26º do Decreto-Lei nº 39/2018.  

 “Sempre que tecnicamente viável, a velocidade de saída dos gases, em regime de 

funcionamento normal da instalação, deve ser, pelo menos, 6 m.s -1 se o caudal ultrapassar 5000 m3.h 

-1, ou 4 m.s -1, se o caudal for inferior ou igual a 5000 m3.h -1” 

De forma a resolver esta situação, será estudado neste trabalho um cenário que implicaria a 

remoção da fonte FF3, passando a sua exaustão a ser realizada para a fonte FF4 que, de acordo com 

a Tabela 10, cumpre a legislação em todos os parâmetros. Contudo, existe alguma variação nas 

concentrações medidas, principalmente no dia 23 de maio de 2017, onde se registou um valor de COV 

de 29,3 mg/Nm3, contudo, não foi encontrado motivos que pudessem explicar este valor. 
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Tabela 10 – Parâmetros dos relatórios das amostragens periódicas da Fonte FF4  

(valores limite impostos no Dec. Lei nº 39/2018: Partículas- de 150 mg/Nm3; COV- de 200 mg/Nm3) 

Data 
COVs 

(mg/Nm3) 
Caudal de Gases 

(Nm3/h) 
Temperatura 

(ºC) 
Humidade 

(%H2O) 
Velocidade 

(m/s) 

22/04/2019 1,6 126 514 46 2,5 7,9 

18/09/2018 2,5 156 170 47 1,9 9,8 

23/05/2018 1,7 133 638 45 3,6 8,5 

16/10/2017 6 125 616 47 4,4 6,6 

23/05/2017 29,3 116 426 47 5,4 7,6 

23/11/2016 7 120 493 40 5,9 7,8 

17/05/2016 10,3 166 999 45 5,3 10,8 

26/11/2015 3,4 147 256 51 8,9 9,9 

30/04/2015 3,4 167 548 37 6,2 10,6 

03/02/2015 5,8 123 338 38 6,6 8,3 

30/09/2014 3,6 137 247 47 7,6 9,1 

16/01/2014 39 158 652 38 6,6 10,1 

Média 10 ± 12 140 000 ± 18 000 44 ± 4 5 ± 2 9 ± 1 

4.3.4. Fonte FF21  

A fonte FF21 é a única fonte da área de preparação do xarope e é responsável pela exaustão 

dos tanques de xarope. A Tabela 11 apresenta os resultados da amostragem pontual. 

Tabela 11 – Parâmetros dos relatórios das amostragens periódicas da Fonte FF21 

(valores limite impostos no Dec. Lei nº 39/2018: Partículas- de 150 mg/Nm3; COV- de 200 mg/Nm3) 

Data 
COVs 

(mg/Nm3) 
Caudal de Gases 

(Nm3/h) 
Temperatura 

(ºC) 
Humidade 

(%H2O) 
Velocidade 

(m/s) 

22/04/2019 10,8 56 195 29 1,8 8,7 

18/09/2018 1,6 42 278 31 1,4 6,5 

23/05/2018 1,6 49 196 32 2 7,7 

16/10/2017 86,5 53 495 30 2,2 8,3 

23/05/2017 5,5 51 477 33 2,3 8,1 

23/11/2016 4,8 44 572 22 2,6 6,8 

18/05/2016 4,2 41 360 28 2,3 6,4 

26/11/2015 3,3 46 679 24 1,6 7 

30/04/2015 3,3 48 265 23 2 7,3 

03/02/2015 3,6 56 129 13 1,5 8,2 

30/09/2014 5 36 428 26 1,8 5,5 

16/01/2014 8,2 45 684 30 0,6 7,1 

Média 12 ± 23 48 000 ± 5 800 27 ± 5 2 ± 1 7 ± 1 

De acordo com a Tabela 11, o desvio padrão associado ao valor medio é superior a essa média. 

Esta variação deve-se ao valor de COV de 86,5 mg/Nm3, registado no dia 16 de outubro de 2017 que 

se deveu a uma limpeza dos filtros de xarope durante o período da amostragem, resultando numa 
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exaustão de COVs superior ao normal. A remoção desse registo resulta num valor médio de 5 mg/Nm3 

com um valor de desvio padrão de 3.  

Apesar do registo anómalo mencionado, as emissões de COV na fonte são muito inferiores ao 

limite de 200 mg/Nm3 da legislação.  
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5. Resultados da Análise de 
Desempenho Ambiental da SGL 
Composites 

5.1. Análise dos Dados da Monitorização 
Contínua 

Nesta secção vai ser efetuada a análise possível dos resultados da monitorização contínua na 

fonte FF1 que, como foi referido no capítulo anterior, é efetuada por um opacímetro, Durag D-R 290. 

As concentrações de partículas medidas por um opacímetro são dependentes da calibração 

instalada tendo esta sido atualizada no final de agosto de 2018. Como se pode verificar na Figura 16 

esta atualização da calibração conduziu a uma diminuição significativa dos valores medidos. 

 

Figura 16 – Comparação de emissões de partículas na fonte FF1 medidas com o opacímetro (2017 vs 2018) 

Como se pode verificar, embora os valores medidos nunca excedam o valor limite imposto pela 

legislação (150 mg/Nm3), é possível observar valores médios mais elevados nos primeiros dois 

trimestres de cada ano e os valores para o ano 2018 foram superiores, dado este facto, é muito 

possível, principalmente entre maio e agosto, que tenham ocorrido erros de leitura por parte do 

opacímetro referentes a 2017. A diminuição que se verificou, no último trimestre de 2018, nos valores 

médios das emissões deve-se ao facto do opacímetro ter sido recalibrado em agosto de 2018.  

A Figura 17 e Figura 18 apresentam a comparação das emissões no primeiro e segundo 

trimestre de 2016 a 1019 para verificar se as emissões nos primeiros meses do ano tinham sido sempre 

superiores. Contudo não é possível identificar claramente este facto. 
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Figura 17 – Comparação de emissões de partículas do 1ºTrimestre de 2016 a 2019 

Os dados analisados mostram uma constante diminuição dos valores médios de emissão nos 

últimos anos, reflexo das modificações que foram sendo introduzidas no processo, referidas no capítulo 

anterior. 

Como se referiu acima, os valores para o primeiro trimestre de 2019 são entre 30% a 40% mais 

baixos devido à alteração da calibração do opacímetro efetuada em agostos de 2018. 

 

Figura 18 - Comparação de emissões de partículas do 2ºTrimestre de 2016 a 2019 

De referir que os baixos valores registados no 2ºtrimeste de 2017 devem-se a anomalias no 

funcionamento do opacímetro dado que existem períodos em 2017 onde os valores registados estão 
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entre 10 a 30 mg/Nm3 sem indicações de problemas na área CP. Isto leva a crer que estes baixos 

valores tenham resultado de problemas de funcionamento do opacímetro. 

5.2. Relação entre Produção de Polímero, as 
Emissões de Partículas e Custos Associados. 

Para alem da comparação dos valores de emissões entre os diferentes anos, é também 

importante comparar esses mesmos valores com base na produção realizada, bem como, os custos 

associados a essas emissões.  De facto, no caso da SGL Composites, as partículas emitidas são 

poeiras de polímero que são perdidas pela exaustão dos secadores e tem por isso um custo associado. 

5.2.1. Relação entre a Produção de Polímero e as Emissões de 

Partículas 

Para efetuar este estudo, recorreu-se aos registos de produção diária para calcular as médias 

mensais e anuais de polímero produzido. Nesses registos de produção, estão registadas as 

quantidades diárias, em toneladas, de polímero L3 e P2 produzidos. Relembrando que L3 é o polímero 

destinado à produção de fibra têxtil e que P2 é o polímero destinado à produção de precursor de 

carbono. 

Assim, como são produzidos dois tipos de polímero, foi necessário verificar qual o contributo 

de cada um para emissões de partículas. Para efetuar essa estimativa, decidiu-se analisar a linha P2. 

Ora, como já foi mencionado, esta linha tem um ciclone instalado que, segundo o conhecimento fabril, 

apresenta uma eficiência de 50%. Assim, foi decidido realizar um teste na fábrica para verificar a 

quantidade de partículas que eram retidas pelo ciclone durante a produção de P2. 

Para isto, no dia 24 de julho de 2019, altura em que a área CP iniciou a produção de P2, foi 

instalado um novo saco de recolha de partículas na saída do ciclone. A linha P2 esteve em produção 

de P2 até dia 3 de agosto de 2019, com um total produzido de 276,5 toneladas de polímero. O saco 

com as partículas removidas pelo ciclone, foi pesado, tendo-se registado um peso de 40 kg. 

Por outro lado, através dos dados da monitorização contínua do opacímetro registados entre 

24 de julho e 3 de agosto de 2019, foi calculado, através do produto entre o caudal de gás e 

concentração de partículas emitidas, que a quantidade total de partículas emitidas pelas duas linhas 

neste período foi de 4377 kg. Assim, verifica-se que os 40kg de partículas não recolhidas pelo ciclone 

da linha P2, assumindo 50% de eficiência, correspondem a, aproximadamente, 1% do total, ou seja, é 

valido considerar que a produção de P2 não condiciona valores de emissões de partículas na fonte 

FF1. 
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Outros aspetos que reforçam a validade desta estimativa são: 

• A linha P2 é a única com um sistema de tratamento de partículas; 

• A produção de P2 não se realiza durante todo o mês mas em campanhas, ao 

contrário da produção de L3; 

• Existem 4 reatores para a produção de L3, para um máximo de 160 toneladas, 

enquanto que para a de P2 apenas existe um reator com capacidade para 27 toneladas; 

Com estas informações, foi possível estimar a relação entre os valores de emissão de 

partículas e a produção de polímero entre 2016 e 2018 (Tabela 12 a Tabela 14).  

Nas tabelas a produção total, designada como PRODT, foi obtida através da média das soma 

das produções diárias de L3 e P2, já a coluna PTS/PRODT, apresenta, tal como era pretendido, a razão 

entre a média diária de partículas emitidas pela média de produção total. 

Tabela 12 - Dados de Emissão VS Produção (2016) 

2016 
PTS  

(mg/Nm3) 
PTS 
(kg) 

L3  
(Ton) 

P2  
(Ton) 

PRODT 
 (Ton) 

PTS/PRODT 
(kg/Ton) 

Janeiro 94,0 685,1 146,9 25,7 158,8 4,25 

Fevereiro 123,5 765,0 118,5 - 118,5 6,48 

Março 101,8 616,0 130,8 26,70 140,2 4,44 

Abril 98,0 463,4 127,2 - 127,2 3,62 

Maio 87,8 480,6 145,5 23,4 151,5 3,21 

Junho 92,6 443,3 116,0 - 116,0 3,88 

Julho 109,9 597,3 144,9 - 144,9 4,18 

Agosto 47,4 242,8 115,8 - 115,8 2,21 

Setembro 79,4 436,0 138,7 21,9 144,8 3,01 

Outubro 58,9 294,7 120,7 25,6 126,2 2,38 

Novembro 70,3 390,1 143,6 22,1 149,9 2,54 

Dezembro 76,3 405,9 128,7 26,7 134,1 3,13 

Média 88 ± 28 489 ± 186 132 ± 23 25 ± 8 136 ± 27 3,7 ± 1,5 

A Tabela 12 anterior mostra que, em 2016, ao contrário do que seria expetável, as emissões 

mais elevadas não correspondem sempre a uma maior quantidade de polímero produzido que 

corresponderia a um rácio de partículas e produção (PTS/PRODT) aproximadamente constante. O 

valor mais díspar que ocorre em fevereiro, com mais de 6,5 kg de partículas emitidas por tonelada de 

polímero produzido, tem uma explicação. De facto, dia 24 de fevereiro ocorreu uma intervenção da 

empresa externa responsável pelo opacímetro, onde foi detetado que 4 tomas teriam de ser limpas por 

estarem cheias de polímero, e no dia 7 de março de 2016 ocorreu outra intervenção porque houve 

suspeitas de uma má calibração do opacímetro porque estava a registar valores de emissão acima do 

normal. No dia 6 de setembro registou-se também um valor de 365 mg/Nm3, acima do limite imposto, 

devido a uma obstrução do sensor do opacímetro 
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Considerando todos os meses, em 2016 o rácio médio foi de 3,7 ± 1,5 kg partículas/ton 

polímero. Se se retirar o mês de fevereiro, este valor passa a ser de 3,3 ± 0,7 kg partículas/ton polímero. 

Os dados para 2017 são apresentados na Tabela 13 abaixo. 

Tabela 13 - Dados de Emissão VS Produção (2017) 

2017 
PTS  

(mg/Nm3) 
PTS 
(kg) 

L3 
 (Ton) 

P2 
 (Ton) 

PRODT 
 (Ton) 

PTS/PRODT 
(kg/Ton) 

Janeiro 66,7 364,6 138,2 20,9 142,9 2,55 

Fevereiro 71,8 404,2 153,5 - 153,5 2,62 

Março 79,4 463,8 152,4 22,3 161,1 2,90 

Abril 68,7 373,2 126,9 25,1 130,0 2,76 

Maio 35,9 189,8 126,8 -- 126,8 1,41 

Junho 50,7 259,4 117,5 24,5 125,6 2,05 

Julho 42,4 217,2 107,5 16,2 109,9 2,14 

Agosto 24,2 135,2 135,5 23,5 142,2 0,95 

Setembro 34,9 200,8 147,4 - 147,4 1,35 

Outubro 38,2 200,7 130,4 - 130,4 1,55 

Novembro 62,3 367,3 147,6 25,4 157,7 2,31 

Dezembro 46,8 240,9 114,1 23,6 121,6 2,15 

Média 53 ± 24 289 ± 143 134 ± 27 23 ± 8 139 ± 29 2,1 ± 1,0 

Como é possível verificar, para o ano 2017, obtiveram-se valores de emissão mais baixos e os 

rácios de PTS/PRODT foram muito mais baixos do que os registados em 2016. Este facto deve-se, 

muito possivelmente, às melhorias mencionadas anteriormente que foram introduzias na área CP no 

final do ano 2016 nomeadamente: 

• Alteração dos procedimentos de limpeza do secador de polímero; 

• Testes de humidificação do caudal de exaustão da zona seca do secador; 

• Otimização das condições de escoamento e caudal, com eventual alteração do 

dimensionamento do “air mixer”; 

De acordo com a Tabela anterior no mês de agosto foram registados valores medidos para a 

concentração de partículas muito baixos. O registo anómalo destes valores baixos iniciou-se no dia 11 

de agosto durante o arranque da área CP, após a paragem geral da área que durou 18 dias. O problema 

foi identificado no dia 22 de agosto e ficou resolvido no dia 4 de setembro.  

Considerando todos os meses, em 2017 o rácio médio foi de 2,1 ± 1,0 kg partículas/ton 

polímero mas, retirando o mês de agosto este valor passa a ser de 2,2 ± 0,5 kg partículas/ton polímero  
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Os resultados para 2018 são apresentados na Tabela 14. 

Tabela 14 - Dados de Emissão VS Produção (2018) 

2018 
PTS 

 (mg/Nm3) 
PTS 
(kg) 

L3 
 (Ton) 

P2 
 (Ton) 

PRODT 
 (Ton) 

PTS/PRODT 
(kg/Ton) 

Janeiro 58,2 338,3 136,9 25,8 148,8 2,24 

Fevereiro 90,0 489,6 136,4 - 136,4 3,55 

Março 74,8 379,7 125,7 19,8 128,6 2,90 

Abril 84,0 495,3 156,2 26,3 173,0 2,88 

Maio 81,6 455,4 137,4 23,8 141,4 3,25 

Junho 82,2 445,2 137,4 23,5 147,6 3,02 

Julho 85,2 454,8 136,6 25,4 140,1 3,23 

Agosto 43,8 416,1 133,2 22,1 135,8 3,02 

Setembro 35,2 300,5 114,5 24,5 124,3 2,39 

Outubro 37,5 304,9 115,2 25,3 124,1 2,48 

Novembro 41,2 309,8 103,2 24,0 107,2 2,91 

Dezembro 36,7 274,2 93,3 24,8 96,7 3,46 

Média 62 ± 26 386 ± 124 127 ± 24 25 ± 7 133 ± 28 2,9 ± 1,0 

Em 2018, como foi referido, a grande diferença na média mensal dos valores de emissão de 

partículas ocorreu a partir de agosto devido à alteração da reta de calibração do opacímetro.  

Em 2018 o rácio médio de emissão foi de 2,9 ± 1,0 kg partículas/ton polímero. 

Comparando os 3 anos estudados, 2016 foi o ano em que média anual de emissões de 

partículas foi a mais elevada, com um valor de 88 mg/Nm3 e com a exceção do dia 6 de setembro de 

2016, não ocorreram registos de excedências dos limites de emissão. Por outro lado, é possível concluir 

que, em média, existe uma emissão diária de 2 a 3 kg de partículas emitidas por tonelada de polímero 

produzido. 

5.2.2. Análise dos custos associados às Emissões de partículas 

No caso da SGL Composites, a emissão de partículas não consiste apenas num problema 

ambiental, mas envolve um custo económico, visto que estas partículas são partículas de polímero. 

Dado este polímero ser a base de produção para as fibras produzidas na empresa, é do interesse da 

própria avaliar e minimizar os custos associados às perdas do mesmo por emissões atmosféricas. 

Para isto, foi estimado os custos associados às emissões de partículas com base nos custos 

de produção de polímero. Assim, de acordo com os dados recolhidos na empresa, para a produção de 

L3 está associado um custo de 1600€/ton e para P2 o custo é de 1900€/ton. Ora, visto que como foi 

referido a percentagem  
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estimada associada à emissão de partículas pela linha P2 é muito baixa, considerou-se que o 

preço de L3, ou seja, um custo de 1,60€/kg.  

A Figura 19 apresenta então os custos associados aos quilogramas de partículas emitidas face 

os custos associados às toneladas de polímero produzido de 2016 a 2018. 

 

Figura 19 - Comparação Anual do Custo Total de Polímero Produzido e Partículas Emitidas. 

Observado a Figura 19, conclui-se que, como seria de esperar, os custos associados à emissão 

de partículas não se comparam com os custos de produção de polímero. Na realidade, anualmente a 

quantidade total de partículas emitidas num ano é de cerca de 125 toneladas enquanto que as 

quantidades de polímero produzido é de, aproximadamente, 45 000 toneladas. Contudo, se 

analisarmos a produção total mensal media que é de, aproximadamente ,3 750 toneladas, é possível 

concluir que a massa total de partículas emitidas ao fim de um ano corresponde a cerca de 3% a 4% 

da produção total de um mês. 

Por outro lado, o custo anual associado à emissão de partículas é semelhante ao custo mensal 

da eletricidade que, com base nos valores das faturais mensais, foi calculado como sendo, 

aproximadamente, 300 000€, tratando-se de um valor muito semelhante ao custo anual total de 

emissões de partículas. 
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5.3. Comparação das Amostragens Pontuais 
com Dados do Opacímetro 

Tendo em conta a existência de dois tipos de monitorização aplicados à fonte FF1, a 

amostragem contínua com o opacímetro e a amostragem pontual realizada por uma empresa externa, 

considerou-se importante analisar se os valores medidos eram concordantes. Contudo, como no 

período em estudo só se realizaram 12 amostragens pontuais, a base de comparação é muito reduzida 

o que limita obviamente as conclusões. 

Além disso, o opacímetro apenas regista um valor com base numa média horária ou diária que podem 

não corresponder ao momento em que as amostragens pontuais foram realizadas. Por outro lado, o 

próprio processo não é constante ao longo do dia, podendo entrar maior ou menor quantidade de 

polímero no secador que resulta em valores de emissões variáveis.  

A Figura 20, confirma que os resultados obtidos são muito variáveis, sendo os valores da amostragem 

contínua normalmente superiores ao da amostragem pontual.  

 

Figura 20 - Dados comparativos das concentrações de partículas medidas pelo opacímetro e na amostragem 

pontual efetuada pela empresa externa. 

No que respeita ao caudal de gás medido, os valores são mais concordantes, conforme se pode 

observar pela Figura 21. 
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Figura 21 - Dados comparativos do caudal de emissão medido pelo opacímetro e na amostragem pontual 

efetuada pela empresa externa. 

Observa-se também que, após a calibração de agosto de 2018, que os valores de caudal 

registados pelo opacímetro aumentaram e foram superiores aos da amostragem pontual. Mais uma 

vez, um fator que pode explicar estas diferenças deve estar relacionado com diferenças nos tempos de 

amostragem.  

5.4. Análise do parecer da APA com os 
Resultados das Monitorizações 

Como já foi referido anteriormente, de acordo com o Artigo 16º do Decreto-Lei nº 38/2018, de 11 

de junho, os resultados do controlo da monitorização contínua são remetidos à APA, I.P através da 

plataforma eletrónica disponibilizada pela mesma. 

No dia 6 de junho de 2017 foi recebido um documento com um parecer relativo à análise efetuada 

pela APA aos resultados do autocontrolo das emissões para a atmosfera da SGL Composites. Nesse 

documento constavam referências a várias amostragens de várias fontes. A listagem completa das 

observações é apresentada no Anexo 1 e neste capítulo serão analisadas as mais relevantes. 

Assim, começa-se então por analisar o mês de abril de 2014 que é comum nos registos horários 

e nos registos diários da monitorização contínua da fonte FF1. Esta análise é apresentada na figura 

seguinte.  
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Figura 22 - Mês de Abril de 2014 Fonte FF1 

Observa-se na Figura 22 dois valores superiores ao VLE estipulado de 150 mg/Nm3 que foram 

registados no dia 21 e no dia 22. Estes valores correspondem a uma emissão média diária de partículas 

de 719 mg/Nm3 para o dia 21 e de 543 mg/Nm3 para o dia 22. A razão para este registo elevado de 

valores, tanto horário como diário, deve-se à ocorrência da limpeza da exaustão dos secadores que 

levou ao registo de valores de emissão horários muito superiores ao permitido. Contudo, nos dias a 

seguir à limpeza dos secadores, observa-se que os valores de emissao mantiveram-se muito 

superiores aos valores registados antes da limpeza, uma possivel justificaçao para este acontecimento, 

pode ser devido à limpeza da exaustão não ser uma limpeza total mas sim parcial, o que permite que 

ainda exista partículas depositadas nas câmaras do secador que serão emitidas durante a continuação 

da produção. 

A ausência de informação do 2º semestre de 2014 ficou a dever-se a uma avaria do opacímetro 

que se registou no dia 19 de agosto de 2014. Esta avaria originou aquisição de um novo equipamento 

que só entrou em funcionamento efetivo, com valores plausíveis, no dia 15 de janeiro de 2016. 

A figura seguinte apresenta os dados para setembro de 2016 que também foi referido no 

parecer da APA como pode ser visto no anexo 2. 
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Figura 23 - Mês de Setembro de 2016 Fonte FF1 

Com base na Figura 23 observa-se que, no dia 6 de setembro de 2016, registou-se um valor 

de 365 mg/Nm3, este valor resultou de uma obstrução do sensor do opacímetro. A situação foi 

rapidamente resolvida tendo-se registado valores abaixo do limite de 150 mg/Nm3 para o restante 

mês. Relativamente às oscilações dos valores de emissão registados durante todo o mês, é possível 

que, durante o aumento da produção de 7 de setembro a 22 de setembro, tenha ocorrido a 

necessidade de aumentar a velocidade de exaustão, o que resulta, ocasionalmente, na remoção de 

partículas depositadas na camara do secador que, consequentemente, contribui para um registo de 

um maior valor de emissão das mesmas por parte do opacímetro. 

Na secção do parecer relativo á monitorização pontual, as situações de não acreditação 

devem-se ao facto dos métodos, empregues pela empresa externa, para determinar os vários 

parâmetros indicados não estarem, na altura, acreditados.  

5.5. Avaliação da Altura das Chaminés da SGL 
Composites 

    A altura das chaminés tem grande influência na dispersão dos poluentes e na concentração 

dos poluentes emitidos por uma chaminé na sua vizinhança. Por essa razão, a Portaria nº 190-A/2018, 

de 2 de julho de 2018, estabelece o método de cálculo da altura mínima de novas chaminés. Assim, foi 

decidido verificar se as chaminés existentes na SGL cumpriam a legislação atual. Para tal foi necessário 

estabelecer alguns parâmetros de acordo com o poluente emitido pela fonte e localização da empresa. 
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Na equação 5.1, anteriormente apresentada: 

 𝐶 = 𝐶𝑅 − 𝐶𝐹 (5.1) 

Utilizou-se para o parâmetro Cr o valor de 0,150 mg/m3, destinado a partículas, para os cálculos 

da fonte FF1 e o valor de 0,100 mg/m3, destinado a SO2, para os cálculos das outras fontes.  

Para o parâmetro Cf e com o conhecimento de que a SGL Composites se localiza numa zona 

Urbana/Industrial, para a fonte FF1 utilizou-se o valor de 0,05 mg/m3 e o de 0,03 mg/m3 para as 

restantes fontes. A lógica por detrás desta escolha e da anterior, deve-se ao facto de que na fonte FF1 

o poluente mais significativo serem as partículas e para todas as restantes fontes o poluente mais 

significativo serem os COVs. 

Para a equação 5.2, também anteriormente apresentada:  

𝑆 =
𝐹 × 𝑞

𝐶
(5.2) 

O parâmetro F pode assumir dois valores, 680 quando se trata de partículas, que será utilizado 

para a fonte FF1, e 340 para gases, que será utilizado nos cálculos de todas as outras fontes. 

O cálculo de q é obtido através do produto entre o valor máximo de emissão de partículas 

registado após a nova calibração do opacímetro (90 mg/Nm3), para a fonte FF1, ou o valor máximo de 

emissão registado para COVs (100 mg/Nm3), para todas as restantes fontes, e o valor de caudal 

volúmico, em Nm3/h, foi retirado dos relatórios de monitorização pontual. 

Por fim, depois de calculados todos os restantes parâmetros, utiliza-se a equação 5.3 para 

obter a altura da chaminé: 

𝐻𝑝 = √𝑆. (
1

𝑄. ∆𝑇
)

1
6

(5.3) 

O valor de Q foi retirado dos relatórios de monitorização pontual, indicado como Caudal 

volúmico efetivo. Para o cálculo de ∆T, retiraram-se valores de temperatura média dos gases, medidos 

em Kelvin, dos relatórios de monitorização pontual e calculou-se a média anual típica da região usando 

os valores de temperatura média mensal para a zona, obtidos pelo IPMA. No caso em que ∆T fosse 

inferior a 50, considerava-se o seu valor como 50, conforme estipulado na Portaria nº 190-A/2018. 

Por fim, calculou-se então Hp e verificou-se se a altura calculada estava ou não em 

conformidade com a altura das chaminés atuais. A Tabela 15 apresenta os valores obtidos para as 

várias chaminés. 
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Tabela 15 - Alturas das chaminés 

Fontes 
Altura atual 

(m) 
Altura calculada 

(m) 
Altura corrigida 

(m) 

FF1 27,9 33,4 - 

FF5 22,2 14,3 - 

FF21 28,3 13,1 - 

FF2 22,3 21,9 25,7 

FF3 22,5 11,1 25,7 

FF4 22,3 18,6 25,7 

Como se pode verificar, a chaminé da fonte FF1 é cerca de 5m inferior ao estipulado pela 

legislação atual, enquanto que a FF5 e FF21 são bastante mais altas do que o que seria exigido. 

Relativamente às fontes FF2, FF3 e FF4 dado a sua proximidade, o cálculo da altura foi 

realizado de acordo com a situação de dependência, conforme especificado na Portaria nº 190-A/2018. 

5.5.1. Cenário – Remoção da FF3 

Com o objetivo de remover a fonte FF3 e assim resolver o problema de a velocidade do gás 

ser inferior ao recomendado, conforme o artigo 26º do Decreto-Lei nº 39/2018 (6 m/s) procedeu-se 

então à elaboração de um cenário na Área SP de eliminação da fonte FF3 cuja exaustão passaria a 

ser feita pela fonte FF4. Nesta situação, a Área SP ficaria apenas com duas fontes pontuais: a FF2 e a 

FF4 (Figura 24). 
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Figura 24 - Aproximação das exaustões da área SP (Alteração proposta) 

Para o cálculo da altura da “nova” FF4 consideraram-se os valores da Tabela 16 

nomeadamente o novo caudal como sendo a soma dos caudais da FF4 e da FF3. 

Tabela 16 – Alturas das chaminés (Área SP) 

Fontes 
H atual 

(m) 
H calculado 

(m) 
H corrigido 

(m) 

FF2 22,3 21,9 25,6 

FF4 Nova 22,3 19,5 25,6 

Utilizando a fonte FF1 como comparação, verifica-se que as alterações introduzidas com este 

cenário na fonte FF4 não são muito discrepantes. 

Tabela 17 – Comparação das chaminés da Área SP vs Área CP 

Fontes 
Área 
(m2) 

H atual 
(m) 

H calculado 
(m) 

Velocidade calculada 
(m/s) 

FF1 9,62 27,9 33,4 11,2 

FF4 Nova 5,29 22,3  25,6 9,9 
 

Como se pode ver, a diferença de alturas, atual e calculada, entre as duas fontes é 

semelhante. Com a alteração da FF4 esta passa também a ter uma velocidade de exaustão 

semelhante à FF1. 
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Em conclusão, com esta alteração resolve-se o problema de inconformidade com o 

estipulado no artigo 26º do Decreto-Lei nº 39/2018 pois tanto a FF2 como a FF4 passariam a verificar 

uma velocidade de exaustão superior à mínima recomendada. 

5.6. Análise da Dispersão da Pluma da Fonte FF1 

Para se aplicar o modelo de Gauss de dispersão da pluma, considerou-se o enquadramento 

da SGL Composites, considerando-se assim a zona residencial do Lavradio como um local “sensível” 

em que deveria ser analisada a concentração de partículas resultantes da pluma emitida pela fonte 

FF1. 

Tal como foi referido no Capítulo 3, a equação do modelo de Gauss (5.4) permite estimar a 

concentração de um poluente emitido por uma chaminé a determinada distância x desta chaminé, a 

determinada distância y da linha central da plume e a determinada distância z do nível do solo: 

𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
𝑄

2𝜋𝑢𝜎𝑦𝜎𝑧

exp (−
𝑦2

2𝜎𝑦
2

) × [𝑒𝑥 𝑝 (−
(𝑧 − 𝐻)2

2𝜎𝑧
2

) + 𝑒𝑥 𝑝 (−
(𝑧 + 𝐻)2

2𝜎𝑧
2

)] (5.4) 

Para aplicar o modelo à envolvente da SGL Composites no Lavradio foi desenvolvido uma folha 

de cálculo em Excel. 

Foi necessário estimar a altura efetiva da chaminé, H, e para tal foi calculado o valor da 

elevação da pluma utilizando a seguinte formula. 

∆ℎ =
𝑣𝐷

𝑢
(1,5 + 2,68 × 10−3 × 𝑃 × 𝐷 ×

𝑇𝑔𝑎𝑠 − 𝑇𝑎𝑚𝑏

𝑇𝑔𝑎𝑠

) (𝑚) (5.5) 

Onde, Vs é a velocidade do gás na saída da chaminé em m/s, D é o diâmetro da conduta da 

chaminé em metros, u é a velocidade média do vento da zona do Lavradio em m/s, Ts é a temperatura 

do gás em Kelvin e ∆𝑇 é a diferença entre a temperatura do gás e a temperatura do ar envolvente. 

Para aplicar o modelo descrito pela Equação 5.4, foi necessário efetuar o cálculo prévio de 

algumas variáveis. Assim, considerou-se um valor de caudal de poluente correspondente ao caudal 

das diversas medições pontuais. O valor da distância entre a fonte estacionária FF1 e a zona residencial 

do Lavradio foi estimado, em linha reta, como 750 metros. Esta distância vai influenciar o valor dos 

coeficientes de dispersão horizontal e vertical que foram estimados pelas equações 3.11 e 3.12 do 

Capítulo 3. 

Na zona residencial do Lavradio existe também, a 1250m, uma estação de monitorização da 

qualidade do ar, conforme representado na Figura 25. A estação, com o código PT03055, situada nas 

coordenadas 38,667; -9,0478 e com uma altura de 31m, monitoriza valores de vários poluentes como 

PM10, dióxido de enxofre e azoto, monóxido de carbono e azoto, óxidos de azoto, ozono e partículas 
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suspensas totais (estas com o último ano com resultados em 2001). As concentrações registadas de 

PM10 serão utilizadas para fazer um estudo comparativo com as obtidas pelo modelo nos vários 

cenários. 

 

Figura 25 - Posição geográfica da fonte FF1 e da Estação de Monitorização. (Google Maps) 

Em resumo, a Tabela 18 apresenta os valores das variáveis utilizados para aplicação do 

modelo. De referir que a equação 5.4 foi aplicada para z=0, ou seja, para o nível do solo. Além disso, 

não se teve em linha de conta a perturbação da pluma devido a edifícios. 

Tabela 18 – Parâmetros e respetivos valores utilizados no modelo. 

Variável Valor  

Q (g/s) 6 Caudal mássico de poluente 

h (m) 27,9 - 33,4 Altura da chaminé 

d (m) 3,5 Diâmetro da chaminé 

Vs (m/s) 11 Velocidade de saída da pluma 

Ts (ºC) 45 Temperatura da pluma 

Tamb (ºC) 17 Temperatura do ar 

Os valores de Q, d, Vs e Ts foram obtidos com base na média dos resultados de amostragem 

pontual. Para o valor de Tamb foi calculada a média de temperatura da zona do Lavradio com base em 

registos meteorológicos de 2018. O valor de h foi variado entre a altura atual da fonte FF1 e a calculada 

segundo a Portaria nº 190-A/2018. 
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O modelo foi aplicado assumido velocidades do vento médias, com base no diagrama da rosa 

dos ventos, e considerando os três tipos de estabilidade atmosférica (instável, neutra e estável) e para 

ambas as alturas da fonte FF1. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 19. 

Tabela 19 – Comparação de resultados obtidos pelo modelo de Gauss para duas alturas da fonte FF1. 

Emissão Caudal de 6 g/s a 45ºC e 11 m/s 

Atmosfera 
Vento 4 m/s 

Instável (B) Neutra (D) Estável (E) 

Altura 27,9 m 33,4 m 27,9 m 33,4 m 27,9 m 33,4 m 

C (ug/m3) 
250 m 

55,1 34,5 0,02 0,001 0 0 

C (ug/m3) 
750 m 

40,6 38,8 48,9 30,9 10,8 4,1 

C (ug/m3) 
1250 m 

16,8 16,5 61,3 49,5 41,9 26,6 

C (ug/m3) 
2000 m 

6,9 6,9 45,4 40,5 50,6 39,5 

Com base nos resultados da Tabela 19 observa-se que a instabilidade da atmosfera influencia 

muito a concentração de poluente na zona residencial, De facto, uma maior instabilidade favorece uma 

maior dispersão de poluentes atmosféricos, limitando a sua acumulação. Observa-se também uma 

grande diferença na concentração para as duas alturas para uma atmosfera estável. Isto deve-se ao 

facto de que um alteamento da chaminé permite uma melhor dispersão dos poluentes emitidos pela 

mesma. A figura seguinte permite uma comparação e visualização da evolução da concentração para 

as duas alturas nos 3 cenários diferentes de estabilidade atmosférica. 

 

Figura 26 - Comparação dos cenários de dispersão realizados 

Observando a Figura 26 destaca-se que embora os valores mais baixos na zona residencial 

ocorram para uma atmosfera instável, esta pode originar valores muito superiores ao limite perto da 
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fonte, algo que pode colocar em risco a saúde dos trabalhadores da própria instalação. Observa-se 

também que em quase todas as situações os valores de concentração são consideravelmente mais 

baixos com o alteamento da chaminé, sendo a atmosfera instável a única situação onde, a distâncias 

superiores a 1000m, regista-se aproximadamente valores muito semelhantes de concentração para as 

duas alturas. 

Com base nestes resultados foi também estudada a variação da concentração com a alteração 

do caudal, temperatura e velocidade do vento, assumindo uma estabilidade neutra e a altura da 

chaminé como 33,4 metros (Tabela 20). 

Tabela 20 – Comparação dos resultados do modelo de Gauss com a alteração de Q, T e u. 

Parâmetro 
Caudal 
3 g/s 

Temp 
55ºC 

Vento 
 6 m/s 

Vento  
2 m/s 

C (ug/m3) 
250 m 

0,001 0 0,03 0 

C (ug/m3) 

750 m 
15,5 24,6 38,1 5,8 

C (ug/m3) 
1250 m 

24,7 44,5 43,9 32,6 

C (ug/m3) 

2000 m 
20,3 38,3 31,5 44,9 

Pela Tabela 20 observa-se os seguintes efeitos: 

• Uma redução do caudal de emissão de partículas para metade, corresponde a uma 

redução das concentrações para metade; 

• A variação da temperatura do gás não tem impacto considerável nas concentrações 

medidas; 

• Um aumento da velocidade do vento contribui para uma maior e melhor distribuição 

de poluente longe da fonte; 

Para verificar se os resultados obtidos pelo modelo são razoáveis, calcularam-se as médias 

anuais dos dados de PM10 da estação de monitorização do Lavradio que são apresentados na 

Tabela 21. 

Tabela 21 - Dados da Estação de Monitorização da Qualidade do Ar do Lavradio. 

Ano 
Concentração Média Anual de PM10 

(ug/m3) 

2014 18,7 

2015 19,1 

2016 19,3 

2017 21,3 

Comparando os valores a 750m da Tabela 19 e Tabela 21 verifica-se que alguns valores 

obtidos pelo modelo são superiores aos registados na estação de monitorização, sendo a maior 
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diferença de 18,7 ug/m3 vs 48,9 ug /m3. Contudo, é preciso ter em linha de conta que se estão a 

analisar médias anuais com condições atmosféricas muito variáveis. 

Por outro lado, é também importante referir que a SGL Composites não é, certamente, a 

única fonte emissora de partículas para a atmosfera na zona. De facto, apesar de não existir mais 

nenhuma fonte estacionária, há que não esquecer o tráfego automóvel, por exemplo, e também a 

possível formação de partículas secundárias. 
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6. Conclusões e Trabalho Futuro 

A SGL Composites tem tido uma crescente preocupação em controlar e reduzir as suas 

emissões para a atmosfera. Deste modo tem vindo a implementar medidas destinadas, não só a 

melhorar a qualidade do processo, mas também a reduzir as emissões resultantes do mesmo com vista 

à redução do impacto ambiental e financeiro da empresa. A análise e investigação dos problemas 

anteriores tem permitido compreender o motivo da sua ocorrência e evitar a sua repetição. Foi nesta 

perspetiva que esta dissertação foi desenvolvida, com as seguintes principais conclusões obtidas: 

A nível de COVs, as emissões estão muito abaixo do limite de emissão (tipicamente 5 mg/Nm3 

vs 200mg/Nm3) para todas as fontes da SGL Composites. Relativamente aos níveis de emissão de 

partículas, a fonte FF1 é a mais problemática, mas verificou-se que estas têm-se mantido abaixo do 

limite imposto limite imposto (150mg/Nm3). A alteração da calibração do opacímetro ocorrida em agosto 

de 2018 foi também um melhoramento importante. 

No que respeita à relação entre emissões e a produção, analisaram-se as emissões entre 2016 

e 2018 tendo-se verificado que uma emissão média de 3±1 kg de partículas/ton polímero produzida. 

Em termos de custos, as perdas anuais de polímero devido às emissões equivalem a cerca de um 

custo de um mês de eletricidade, ou seja, 210 000€. 

Verificou-se ainda a necessidade do alteamento das chaminés FF1, FF2, FF3 e FF4 em cerca 

de 5 metros. Por outro lado, de forma a resolver a não conformidade com a legislação relativa à baixa 

velocidade do gás emitido pela FF3, verificou-se que esta podia ser removida e o seu efluente enviado 

para a FF4 sem qualquer impacto negativo no funcionamento da FF4.  

A aplicação do modelo de Gauss revelou ainda que situações atmosféricas adversas podem 

implicar valores de concentração de PM10 acima do limite (40μg/Nm3) na zona residencial próxima da 

empresa devido às emissões e altura atual da FF1.  Estes acontecimentos serão minimizados com o 

alteamento de 5 metros desta chaminé. 

Relativamente ao trabalho futuro, seria importante, tanto do ponto de vista ambiental como 

financeiro, efetuar um estudo das vantagens de introdução de um ciclone na linha de produção de fibra 

têxtil para reduzir as emissões na fonte FF1. Como atualmente a SGL Composites cumpre a legislação 

relativa às emissões, se esta não for alterada a motivação para esta alteração seria financeira e estaria 

associada à recuperação de polímero para posterior possível reutilização. 

Sendo expectável que os limites de emissão de poluentes em efluentes líquidos e gasosos 

diminuam num futuro mais ou menos próximo é importante a SGL Composites prossiga com uma 

análise contínua dos dados de monitorização das fontes de forma a garantir o cumprimento dos limites 

estipulados e detetar atempadamente avarias possíveis que possam ocorrer nos equipamentos de 

monitorização contínua. 
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8. Anexos 

Anexo 1 
 

Monitorização Contínua da Fonte FF1 

Valores Horários:  

• Abril 2014 

• Março, abril, maio, julho, setembro e outubro de 2016 

• Janeiro, fevereiro e março de 2017 

Valores Médios Diários: 

• Abril 2014 

• Setembro 2016 

Ausência de informação do 2ºsemestre de 2015 relativamente ao período de funcionamento efetivo 

Calibração do sistema monitorização contínua – março 2016 

Monitorização Pontual 

Fonte FF1: 

• 4 de fevereiro de 2015 

Fonte FF5: 

• 1 de outubro de 2014 

• 30 de abril de 2015 

• 22 de dezembro de 2015 

• 19 de maio de 2016 

• 24 de novembro de 2016 

Fonte FF2: 

• 30 de setembro de 2014 

• 30 de abril de 2015 

• 26 de novembro de 2015 

Fonte FF3: 

• 3 de fevereiro de 2015 

• 26 de novembro de 2015 

• 17 de maio de 2016 

• 23 de novembro de 2016 

Fonte FF4: 

• 30 de setembro de 2014 

Na secção de monitorização pontual, verificou-se as seguintes situações para as datas indicadas: 

- Parâmetros não incluídos no âmbito de acreditação: 

• Pressão – FF1 em 4 de fevereiro de 2015  

• Temperatura – FF1 em todas as datas 

• Velocidade – FF1 em todas as datas e FF3 exceto na data 23 de novembro de 2016 
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• Caudal – FF1 em todas as datas e FF3 exceto na data 23 de novembro de 2016 

• CO2 – FF2 em todas as datas 

• Partículas – FF1 em todas as datas 

• Acrilonitrilo – FF5 e FF1 em todas as datas 

- Rácio de velocidades inferior a 3:1 

• FF2 em todas as datas 

• FF3 em 23 de novembro de 2016 

• FF4 em 30 de setembro de 2014 


