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da LA n.º 241/1.0/2017, de 31 de janeiro
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Cerâmica 1

dezembro, 2018

Aditamento ao Formulário PCIP de renovação da LA da Cerâmica 1

RESPOSTA AO OFÍCIO S058008‐201809‐DGLA.DEI (APA)

1. Detalhe e calendarização das medidas/técnicas implementadas/a implementar com vista à melhoria do desempenho
da instalação face aos poluentes PTS e SO2
Apresentamos as medidas e respetiva calendarização no quadro seguinte:
Quadro 1. Medidas com vista à melhoria do desempenho da instalação face aos poluentes PTS e SO2.
Estado de

Medida

Ações

Calendarização da execução

Aumento do tempo
de armazenamento
da argila

Implementação do método de gestão de
existências FIFO (first in first out) de
forma a promover o aumento do tempo
de armazenamento da argila e
consequentemente a oxidação dos
compostos de enxofre presentes na argila

julho 2017

Implementado

Aumento da
quantidade de
biomassa no
processo de
cozedura (redução
do coque de
petróleo)

Contacto com os fornecedores de pó de
cortiça de forma a adquirir maior
quantidade de pó de cortiça mantendo a
qualidade do combustível fornecido

julho 2017
Contactos periódicos até à data

Em
implementação

Implementação

2. Esclarecimento relativo aos combustíveis
a) Esclarecer se está a acontecer uma diminuição dos consumos de coque de petróleo e biomassa
O consumo de combustível no forno depende, entre outros fatores, da quantidade de produto cozido, pelo que
só faz sentido avaliar consumos específicos.
Funcionando o forno da Cerâmica 1 em sistema de co‐firing, combustão de dois combustíveis diferentes ao
mesmo tempo, em concreto coque e biomassa, e uma vez que estes combustíveis apresentam poderes
caloríficos bastante distintos, só é possível avaliar o consumo em unidades de energia.
A tabela seguinte sistematiza os consumos de 2016 até outubro de 2018.
Salientamos que os elementos extraídos do PRTR se referem ao período de caracterização pontual dos efluentes
gasosos, pelo que não devem ser tidos em conta neste tipo de análise.
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Para a determinação dos consumos em Kcal/ton foram utilizados os PCI mais próximos dos reais (coque de
petróleo ‐ 7760 kcal/kg, pó de cortiça ‐ 4410 kcal/kg).
Como se pode verificar o consumo específico de energia no forno da Cerâmica 1 tem sido bastante estável,
com taxas de variação da ordem dos +/‐ 3% em cada ano.

Tabela 1. Consumo e Consumo específico de combustível na Cerâmica 1 ‐ 2016 ‐2018 (até outubro)
Consumo Específico

Coque

Biomassa

Produção
Bruta

[ton]

[ton]

[ton]

2016

3271

1285

109146

29,97

232552

81,75%

11,77

2017

3803

1447

130235

29,20

226574

82,22%

2018 (até Out)

3424

1362

113891

30,07

233314

81,56%

Coque

Biomassa

[kg/ton] [kcal/ton]

[%]

[kg/ton] [kcal/ton]

Total
[%]

[kcal/ton]

51924

18,25%

284476

11,11

49008

17,78%

275583

11,96

52737

18,44%

286051

Tabela 1. (cont.)
Variações anuais
Coque

Biomassa

Total

[kcal/ton]

[kcal/ton]

[kcal/ton]

2016

‐

‐

‐

2017

‐2,6%

‐5,6%

‐3,1%

2018 (até Out)

3,0%

7,6%

3,8%

b) Esclarecer de que forma está a ocorrer e qual o valor percentual da substituição de um
combustível pelo outro
A percentagem de energia especifica obtida do coque de petróleo e a percentagem de energia especifica obtida
da biomassa mantêm‐se na mesma ordem de grandeza, registando‐se apenas um aumento de 1 %
relativamente à energia obtida da biomassa.
Reiteramos mais uma vez que a Preceram – Cerâmica 1 adquiriu do mercado todo o pó de cortiça que este lhe
permitiu.
Apesar do maior esforço pela aquisição de pó cortiça, o ano de 2018 foi particularmente difícil no que respeita
à quantidade disponibilizada ao mercado. As indústrias corticeiras produtoras de pó de cortiça têm‐se tornado
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também consumidoras, utilizando‐o como combustível para a queima em caldeiras e como produto na própria
indústria corticeira.
Por outro lado, a qualidade do pó de cortiça disponibilizado foi bastante variável, facto motivado também pela
escassez no mercado. Infelizmente, não podemos descurar a qualidade do pó de cortiça por influenciar a
capacidade técnica que dispomos para trabalhar com este combustível bem como a otimização da combustão.
Ainda assim, até à data continuamos a efetuar esforços por forma a adquirir o máximo pó de cortiça ao mercado.
c) Dados relativos a 2018
Os dados referentes a 2018 constam da tabela anterior (tabela 1)

3. Análise da viabilidade da aplicação de MTD para as emissões de SO2 e partículas pela metodologia BREF‐ECM,
valor de emissão solicitado
Confirmamos a existência de um lapso na referência à instalação no estudo da análise da viabilidade da aplicação
de MTD para as emissões de SO2 e partículas. Deve ser assim considerado “Cerâmica 1” onde é referenciado
Cerâmica 2, em concreto Págs. 5 e 23 do documento.
Relativamente ao valor proposto para o parâmetro partículas, esclarecemos o seguinte:


O valor proposto para PTS foi de 100‐150 mg/ Nm3, intervalo constante na Portaria n.º 190B/2018. O
VLE varia entre 100 a 150, função da biomassa em uso, conforme previsto no referido diploma;



Para efetuar o cálculo do custo benefício, não sendo possível utilizar um intervalo de valores, foi
assumido um valor intermédio, 120 mg/Nm3, já que o combustível utilizado é uma mistura de biomassa
e coque;



Qualquer valor assumido dentro do intervalo 100‐150 mg/ Nm3, para efeitos de cálculo, não altera a
conclusão do estudo, uma vez uma vez que o valor do custo benefício (C/B) apurado é bastante superior
ao valor de referência.
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4. Estudo de Dimensionamento das chaminés
a) Valores de h0 e altura dos edifícios de implantação das chaminés
As alturas do quadro 9 são h0, ou seja, alturas dos obstáculos que são apuradas a partir da cota do solo na base
de implantação da chaminé de referência. Foram apuradas segundo o ponto 2.2 da portaria 263/2005
recentemente revogada pela portaria n.º 190‐A/2018 (figura 1).

Figura 1. Determinação de h0
O valor de h0 apresenta valores distintos consoante a chaminé considerada porque a cota do solo na base de
implantação de cada chaminé é distinta. Na mesma instalação, os vários pavilhões apresentam cotas ao nível
do solo diferentes e também diferentes alturas de telhados.
Não estamos perante um caso simples em que existe um único pavilhão com uma única cota ao nível de solo e
apenas uma altura de telhado. Só neste caso a altura do obstáculo h0 tomaria valores iguais independentemente
da chaminé em análise. Este cenário simples, não é o que encontramos na Preceram, Cerâmica 1 ou Cerâmica
2.
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As alturas do quadro 11 são alturas de implantação do edifício, ou seja, alturas medidas entre o solo e o teto do
edifício onde a chaminé está implantada. Esta altura foi indicada unicamente para avaliar o requisito: “a
diferença de cotas entre o topo de qualquer chaminé e a mais elevada das cumeeiras dos telhados do edifício
em que está implantada não poderá ser inferior a 3 metros”
Assim sendo, o quadro 9 e o quadro 11 não se referem ao mesmo parâmetro.
b) As alturas dos obstáculos variam em função da chaminé considerada
Como referimos no ponto anterior, sendo h0 — a altura do obstáculo, em metros, medida a partir da cota do
solo na base de implantação da chaminé, de acordo com os esquemas da Figura 1, e estando as diferentes
chaminés implantadas a cotas distintas, resultam valores de h0 distintos.
c) Identificação dos relatórios de caracterização das emissões gasosas utilizados para efeitos de
cálculo
Como tivemos oportunidade de referir, para efeitos de cálculo foram considerados os caudais de efluente e
temperatura constantes nos relatórios de monitorizações gasosas e os VLE referidos na LA 241/1.0/2017 para
cada fonte de emissão. Em concreto, no caso do forno foram considerados os resultados de monitorização de
2014 a 2016 e no caso da caldeira e secador os resultados disponíveis mais recentes, naquela data, 2014 e 2010
respetivamente.
O quadro seguinte identifica os respetivos relatórios:

Quadro 2. Identificação dos relatórios de caraterização de efluentes utilizados no dimensionamento
Fonte de emissão

Forno

Caldeira
Secadores

Relatórios de caracterização das emissões gasosas utilizado para
efeitos de cálculo
Data do relatório

Código do relatório

06/08/2014

LEG/117/2014

13/11/2014

LEG/162/2014

03/07/2015

LEG/76/2015

31/08/2015

LEG/144/2015

28/09/2016

1085.16/PRR‐fr1

30/11/2016

LEG/151/2016

02/06/2014

PE_RG_0918_14_(052)

06/08/2018

LEG/56/2010

16/02/2011

LEG/137/2010
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d) Alturas dos obstáculos comuns à Cerâmica 2
Uma vez que a cota do solo na base de implantação das chaminés da Cerâmica 2 difere da Cerâmica 1, também
o h0 de cada obstáculo resulta distinto.

5. Confirmar/acrescentar a identificação na instalação de ocorrência de emissões difusas
O anexo AN9.3B ‐ Sistematização MTDs C, ponto 5.1.3.1. Emissões difusas de poeiras, anteriormente remetido
fornece a informação solicitada.
Como aí se encontra referido, as zonas onde ocorrem as operações geradoras de poeiras, zona de preparação
da pasta/extrusão já está equipada com um sistema de despoeiramento do tipo ciclone.

6. Resumo Não Técnico da instalação
Anexamos resumo não técnico da instalação (Anexo 1).
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RESPOSTA AO OFÍCIO DLPA 2091/18 (CCDRC)
No que respeita ao ofício DLPA 2091/18 de 26 de setembro da CCDRC dirigido ao IAPMEI relativo ao
procedimento em causa, vimos informar o seguinte:


Parece‐nos haver um lapso na codificação que a CCDRC atribuiu a pó de cortiça, o código LER 01 03 01
não existe na Lista Europeia de Resíduos;



Pretendemos que a Licença Ambiental a emitir contemple as valorizações indicadas no Quadro QA.10,
do formulário PCIP remetido nos quais se inclui o bagaço de azeitona, independentemente da correção
do código LER para o LER 02 03 04 se assim for aplicável;



Da mesma forma, pretendemos que a Licença Ambiental a emitir contemple a valorização das lamas do
despoeiramento, indicadas no Quadro QA.10, do formulário PCIP remetido, independentemente da
correção do código LER para o LER 10 12 10 se assim for aplicável;



Pretendemos manter a operação R10 para os cacos cozidos, classificados com o LER 10 12 08.
Relativamente à informação sobre a localização dos caminhos a regularizar mediante a aplicação de
caco cozido, enviamos a planta atualizada que substitui a anteriormente remetida (Anexo 2). Apresenta
ligeiras alterações face a anterior, desenho 6/2010, de forma a identificar com maior rigor os caminhos
a regularizar.
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