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resumo 

 

 

Da crescente preocupação com a qualidade do ar, surge a necessidade de 
estudos relativos à poluição atmosférica, de modo a que seja possível criar 
soluções para minimizar impactes ambientais. Nesta perspetiva, surge a 
sinergia com a unidade industrial, Funfrap – Fundição Portuguesa S.A., com o 
objetivo de estudar a influência das emissões atmosféricas na zona envolvente 
à entidade de acolhimento. A modelação numérica, é frequentemente utilizada 
para a previsão e simulação de possíveis cenários. Existem vários modelos de 
qualidade do ar, dos mais simples aos mais sofisticados, que devem ser 
aplicados consoante o objetivo do estudo. Para esta primeira abordagem, foi 
considerado um modelo preliminar, o SCREENview, que por ser uma 
ferramenta freeware de fácil manuseamento, e sem necessidade de inputs de 
dados meteorológicos, torna-se uma mais valia aquando de uma análise de 
sensibilidade. Para a aplicação do modelo, foram realizadas três simulações, 
variando apenas as condições meteorológicas selecionadas na ferramenta. 
Numa primeira fase, para cada uma das fontes, foram consideradas todas as 
classes de estabilidade (de Pasquill-Gifford), de forma a obter o “pior caso”, 
tendo em consideração a concentração do poluente no ambiente. Partindo 
dessa análise, foram fixadas as duas classes de estabilidade predominantes e 
foram definidos diferentes valores de velocidade do vento a testar. Assim, a 
segunda simulação, com atmosfera definida como “Ligeiramente Instável – C”, 
foi realizada para v = 2 m.s-1 e v = 3 m.s-1, já a última simulação, contou com a 
definição da atmosfera como “Muito Instável – A” e ventos de v = 1,5 m.s-1 e v 
= 2 m.s-1. Considerando os resultados para cada fonte individual, foram 
determinados os valores cumulativos de concentração de cada poluente de 
acordo com a distância à fábrica. Verificou-se que, independentemente do 
poluente, a concentração mais elevada (CPM10 = 36 µg.m-3; CDMEA = 0,1 µg.m-3; 
Ccov = 120 µg.m-3; CCOVNM = 79 µg.m-3; CCO = 151 µg.m-3; CNOX = 5 µg.m-3) foi 
sempre obtida para uma atmosfera considerada “Ligeiramente Instável” e v = 2 
m.s-1, apesar de nunca exceder os limites legais.  Foi também nestas condições 
que se constatou uma maior zona de influência na qualidade do ar, atingindo 
até 1000 m de distância à unidade industrial. Assim, a Funfrap poderá contribuir 
pontualmente para eventuais episódios de poluição atmosférica, em particular 
associados às emissões de PM10, quando as condições atmosféricas não são 
favoráveis à dispersão de poluentes. 
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abstract 

 

From the growing concern with air quality, there is a need for studies on 
air pollution, so that solutions can be created to minimize environmental 
impacts. From this perspective, synergy arises with the company, 
Funfrap – Fundição Portuguesa S.A., with the scope of studying the 
influence of atmospheric emissions in the area surrounding the host 
entity. Numerical modeling is often used for predicting and simulating 
possible scenarios. There are several models of air quality, from the 
simplest to the most sophisticated, which should be applied according 
to the objective of the study. For this first approach, it was considered a 
preliminary model, SCREENview, which because it is an easy-to-
handle freeware tool, and without the need for meteorological data 
inputs, becomes an added value when an analysis of sensitivity. For the 
application of the model, three simulations were performed, varying only 
the meteorological conditions selected in the tool. In a first phase, for 
each of the sources, all stability classes (by Pasquill-Gifford) were 
considered in order to obtain the "worst case", considering the 
concentration of pollutant in the environment. Taking into account this 
analysis, the two predominant stability classes were fixed and different 
wind speed values to be tested were defined. Thus, the second 
simulation, with atmosphere defined as "Slightly Unstable - C", was 
performed for v = 2 m.s-1 and v = 3 m.s-1, the last simulation, had the 
definition of the atmosphere as "Very Unstable – A" and winds of v = 
1.5 m.s-1 and v = 2 m.s-1. Considering the results for each individual 
source, the cumulative concentration values of each pollutant were 
determined according to the distance to the factory. It was found that, 
regardless the pollutant, the highest concentration (CPM10 = 36 μg.m-3; 
CDMEA = 0.1 μg.m-3; CCOV = 120 μg.m-3; CCOVNM = 79 μg.m-3; CCO = 151 
μg.m-3; CNOX = 5 μg.m-3) was always obtained for an atmosphere 
considered "Slightly Unstable" and v = 2 m.s-1, although it never 
exceeds legal limits. It was also in these conditions that an area of 
influence on air quality was found, reaching up to 1000 m away to the 
industrial unit. Thus, Funfrap may contribute punctually to episodes of 
air pollution, particularly associated with PM10 emissions, when 
weather conditions are not favorable to pollutants dispersion. 
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PM10 – Material particulado com diâmetro igual ou inferior a 10 µm 

SO2 – Dióxido de enxofre 

VLE – Valor Limite de Emissão 

VEA – Valor de Emissão Associado 
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1 INTRODUÇÃO 

No âmbito da disciplina Dissertação/Projeto/Estágio pertencente plano curricular do 

Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente, foi realizado o estágio numa 

conceituada empresa de fundição de ferro, a Funfrap – Fundição de Portugal, localizada 

em Cacia – Aveiro. A realização desta sinergia entre o Departamento de Ambiente e 

Ordenamento e a empresa, permitiu estabelecer uma ligação entre a componente 

académica e a componente profissional, na medida em que tornou possível adquirir 

conhecimentos relativos à rotina diária na área do departamento de ambiente. 

A concretização do referido estágio contempla o tema da dispersão de poluentes e o 

seu impacte na região envolvente. Tendo surgido da necessidade da equipa do 

departamento de ambiente, satisfazer o seu próprio controlo interno em termos de 

emissões atmosféricas, fazendo este projeto parte integrante do plano de melhoria 

contínua da empresa. Ao longo dos anos, a Funfrap tem adaptado as suas chaminés 

consoante a necessidade, tendo já surgido a desativação de algumas delas, bem como 

a implementação, como foi o caso da 41, em 2018, que faz a extração dos poluentes 

associados à granalhadora de esteira.  Com isto, ergueu-se a vontade de um 

conhecimento de causa relativo ao impacte das fontes de emissão para a atmosfera, no 

sentido de poder prever possíveis danos, caso haja necessidade da implementação ou 

desativação de mais fontes poluidoras. Assim, a aposta numa ferramenta de modelação 

de acesso simplificado demonstra ser o mais indicado para uma primeira abordagem de 

análise de sensibilidade. 

De modo a cumprir o objetivo de estudar a dispersão de poluentes emitidos pela 

unidade industrial em estudo, foram tidos em conta vários poluentes como o monóxido 

de carbono (CO), compostos orgânicos voláteis não metânicos (COVNM), óxidos de 

azoto (NOx), dióxido de enxofre (SO2), sulfureto de hidrogénio (H2S),  dioxinas e furanos, 

metais I, II e II e, os considerados mais relevantes: partículas (PM10), compostos 

orgânicos voláteis (COV’s) e dimetiletilamina (DMEA). 

É de salientar os seguintes aspetos, com importância para o objetivo do presente estudo: 

• Características das chaminés;  

• Valores limite de emissão de poluentes;  

• Efeitos da dispersão de poluentes na qualidade do ar envolvente.  
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1.1 ENQUADRAMENTO GERAL 

Com o crescimento acentuado da população, ao longo dos anos, surgiu a 

necessidade do desenvolvimento do setor da agropecuária, do comércio e da indústria. 

A crescente industrialização das zonas urbanas e semi-rurais é apontada como uma das 

causas da poluição ambiental (Wang et al., 2004). Como resultado da crescente produção 

de bens e serviços, na maioria dos casos, resultam também subprodutos dos processos 

de fabricação que podem ou não ser reaproveitados. Ao não serem aproveitados, vão 

invariavelmente terminar num dos três meios, o solo, a água e a atmosfera (Boçon, 1998).  

A preocupação da sociedade com a qualidade do ar surge da combinação de vários 

fatores, entre os quais: um maior número de pessoas em áreas reduzidas resultante da 

urbanização e industrialização; uma elevada exposição a níveis de poluentes na área de 

residência bem como de trabalho; e o contínuo aumento exponencial da população. Com 

a tomada de consciência da rápida expansão da indústria e do crescimento da população, 

a preocupação com o controlo e prevenção de emissões de poluentes para a atmosfera 

tornou-se numa necessidade (Wang et al., 2004).  

Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente (APA, 2015), “entende-se como 

poluente atmosférico qualquer substância presente no ar ambiente que possa ter efeitos 

nocivos na saúde humana ou no ambiente na sua globalidade.” 

A libertação de poluentes para a atmosfera é dividida em duas fontes, as naturais, 

onde estão incluídos fenómenos como erupções vulcânicas, tempestades de areia e 

incêndios florestais, e fontes antropogénicas, que contam com emissões provenientes do 

tráfego rodoviário e de unidades industriais como as mais significativas. Às emissões 

resultantes da atividade humana estão associados poluentes como: material particulado 

em suspensão (PM), óxidos de azoto (NOx), dióxido de enxofre (SO2), compostos 

orgânicos voláteis (COV), monóxido de carbono (CO) e benzeno (C6H6). Para além de 

serem caracterizadas pela sua origem, as fontes de poluição dividem-se em: fontes 

pontuais, fontes em área e fontes em linha (Seinfeld e Pandis, 1998).  A qualidade do ar 

é baseada no grau de poluição atmosférica, que é caracterizada tendo em conta a 

concentração dos poluentes existentes no ar ambiente. Dois fatores que determinam a 

concentração dos poluentes são: a quantidade de emissão; as condições meteorológicas 

que condicionam a dispersão e as reações físico-químicas possíveis (Wang et al., 2004; 

Baumbach et al., 2013; APA, 2015).  

A má qualidade do ar tem surtido efeitos negativos visíveis tanto nos ecossistemas 

como na população. No ambiente, as pressões da poluição do ar danificam o crescimento 
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da vegetação e causam danos na biodiversidade, particularmente nocivos em áreas com 

necessidade de proteção especial. Nas áreas urbanas, onde reside a maioria da 

população, surgem casos de agravamento na saúde pública, com grande incidência nas 

vias respiratórias (APA, 2015). 

Os modelos de poluição atmosférica constituem instrumentos de apoio 

importantes na gestão da qualidade do ar a nível local (Borrego et al., 2003), fornecendo 

indicações úteis na otimização das estratégias de controlo de poluição atmosférica, 

através da análise de cenários de emissão e da previsão do efeito de medidas de redução 

(Mesquita, 2005). 

Modelos de dispersão de poluentes atmosféricos, de escala local, são ferramentas 

essenciais em estudos de qualidade do ar, seja no âmbito de avaliações de impacte 

ambiental ou de diagnósticos ambientais, na determinação de alturas de chaminés, 

avaliação de técnicas de controlo e, mais recentemente, como uma componente 

importante dos planos de gestão integrada da qualidade do ar. Na maioria das aplicações 

práticas, com fins regulamentares, são utilizados modelos de dispersão atmosférica de 

penacho Gaussiano. Modelos Lagrangeanos e Eulerianos, são usados em aplicações 

específicas de dispersão de poluentes, uma vez que os termos de cálculo e requisitos de 

informação de base apresentam um grau de exigência maior (Mesquita, 2005). 

Os modelos Gaussianos são baseados na aproximação matemática do 

comportamento da pluma e incorporam uma descrição simplista do processo de 

dispersão, contando com algumas suposições, o que a certo ponto pode não refletir com 

precisão a realidade. Ainda assim, este tipo de modelo pode fornecer resultados 

razoáveis quando usado apropriadamente. Tratam-se de modelos de fácil manuseamento 

técnico (National Institute of Water and Atmospheric Research, 2004). 

Existem dois níveis gerais de sofisticação dos modelos de qualidade do ar. O 

primeiro nível consiste em modelos de triagem que fornecem estimativas modeladas 

conservadoras do impacto da qualidade do ar de uma fonte específica ou categoria de 

fonte com base em suposições simplificadas das entradas do modelo (por exemplo, 

condições meteorológicas predefinidas ou piores cenários). O segundo nível consiste em 

modelos refinados que fornecem um tratamento mais detalhado de processos 

atmosféricos físicos e químicos, exigem dados de entrada mais detalhados e precisos e 

fornecem estimativas de concentração espacialmente e temporalmente resolvidas. É 

aconselhável começar uma análise da qualidade do ar usando métodos simplificados e 

conservadores seguidos, conforme apropriado, por métodos mais complexos e refinados. 
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O objetivo desta abordagem é simplificar o processo e tratar suficientemente os requisitos 

regulamentares, eliminando uma modelação mais detalhada quando esta não se mostrar 

necessária (US EPA, 1978, 1992, 1995; Ghazali, 2009). Aquando uma estimativa do 

estado da qualidade do ar é desejada, a aplicação de técnicas de triagem de fontes 

pontuais é tida como uma abordagem aceitável (US EPA, 1978). 

1.2 METODOLOGIA 

O presente estudo passou por várias fases, que serão de seguida mencionadas. Foi 

iniciado com a fase de recolha de informação da unidade industrial tida como caso de 

estudo, a Funfrap – Fundição Portuguesa S.A.. Conhecido o tipo de indústria, seguiu-se 

a fase de análise da legislação relativa às emissões industriais bem como relativa à 

qualidade do ar. A pesquisa passou também pelo tema da dispersão de poluentes, 

modelos de dispersão de qualidade do ar, o modelo SCREENview e sua aplicação a 

indústria da fundição. 

 Aquando do início da fase presencial na unidade fabril, foi possível conhecer o 

processo produtivo e toda a sua envolvência. Foi também a fase de caracterização das 

fontes de emissão, bem como a tomada de conhecimento de todos os dados de 

monitorização com recurso aos relatórios de monitorização interna de 2017/2018 da 

entidade, sendo estes a alavanca para a aplicação do modelo escolhido. Foi necessária 

a análise do caudal mássico, relativo a cada poluente, para cada fonte, de modo a ser 

facilmente percetível quais as chaminés com maior relevância para o estudo.   

 Numa fase seguinte, foi aplicado o modelo SCREENview para cada fonte. 

Inicialmente, foi corrido o programa para todas as fontes presentes, escolhendo a opção 

de considerar todas as classes de estabilidade ao longo da distância, seguido de dois 

cenários diferentes onde foram alterados os parâmetros de classe de estabilidade e de 

velocidade. No primeiro caso, definiu-se a atmosfera, segundo Pasquill-Gifford, como 

‘ligeiramente instável’ (classe de estabilidade C) e foram consideradas duas velocidades 

do vento, 2 m.s-1 e 3 m.s-1. No segundo cenário, classificou-se a atmosfera como ‘muito 

instável’ (classe de estabilidade A) e velocidades do vento de 1,5 m.s-1 e 2 m.s-1. No 

capítulo 7 constam todos os detalhes dos parâmetros selecionados aquando da aplicação 

do modelo em questão. 

Após o manuseamento do modelo freeware, procedeu-se à compilação de todos  os 

resultados. Estes foram estrategicamente colocados em formato gráfico para facilitar a 



Estudo da dispersão de poluentes atmosféricos emitidos pela unidade industrial FunFrap- 

Fundição Portuguesa S.A 

Universidade de Aveiro – Departamento de Ambiente e Ordenamento 5 

posterior análise da concentração (µg.m-3) ao longo da distância (m) à fonte. Em cada 

gráfico estão representadas as curvas relativas às duas velocidades consideradas. As 

mesmas distâncias foram definidas para todas as chaminés para que fosse possível obter 

os valores cumulativos de concentração. Assim, para cada poluente, é possível 

determinar o total de concentrações acumuladas para cada distância. Foi a partir desses 

resultados que se conseguiu perceber a zona de influência de cada simulação. Em jeito 

final, com o auxílio da ferramenta Google Earth, foi delimitada a zona mais afetada, 

consoante cada simulação, de modo a ser mais facilitada a compreensão da zona 

envolvente. Foi então possível retirar conclusões sobre o estudo realizado. 

1.3 ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

O relatório desenvolvido apresenta-se dividido em oito capítulos, sendo o conteúdo 

de cada um seguidamente exposto. 

No primeiro capítulo, onde se inclui esta descrição, está presente uma 

contextualização da temática do estudo bem como a metodologia aplicada à realização 

do mesmo. 

O segundo capítulo aborda a componente legal aplicada ao estudo, referindo 

diplomas europeus e nacionais relevantes, no que diz respeito às emissões atmosféricas. 

No capítulo 3  são expostos os poluentes pertinentes para o estudo.  

Seguido o capítulo 4, que contempla a introdução à modelação da qualidade do ar, 

desencadeando-se numa abordagem simplista da modelação, a análise de sensibilidade, 

onde é apresentado o modelo para atingir o objetivo definido. 

É no capítulo 5 que se contextualiza a indústria da fundição em Portugal, passando 

para uma detalhada caracterização da unidade industrial do caso de estudo em questão 

já no capítulo 6, onde é exposto em pormenor o seu processo produtivo e as fontes 

associadas. 

Finalmente, no capítulo 7, é apresentada a aplicação do modelo SCREENview, os 

parâmetros relevantes assim como os resultados obtidos. 

Serve o capítulo 8 para apresentar conclusões, sugestões e possíveis trabalhos 

futuros para dar continuidade à sinergia entre o Departamento de Ambiente e 

Ordenamento e a unidade industrial Funfrap – Fundição Portuguesa S.A.. 
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2 ENQUADRAMENTO LEGAL  

A melhoria da qualidade do ar tornou-se numa necessidade, tendo sindo adotadas 

medidas tanto nível da União Europeia (UE) como a nacional, ao longo de várias décadas. 

Em matéria de Prevenção e Controlo Integrado da Poluição (PCIP), foi 

estabelecido pela Diretiva 96/61/CE do Conselho, de 24 de setembro, o primeiro 

documento que abrangia atividades propensas a causar poluição, considerando várias 

origens, como as descargas para o solo, linhas de água ou atmosfera. O referido 

documento foi alterado pela Diretiva 2003/35/CE, de 26 de maio, tendo esta modificado 

a forma como o público participa nas tomadas de decisão tendo sido posteriormente 

alterada pela Diretiva 2008/1/CE de 15 janeiro. A Diretiva 2010/75/UE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, é o documento legar mais 

atualizado neste âmbito. A referida diretiva, relativa à prevenção e controlo integrados de 

poluição, foi transposta para o Decreto-Lei n.º127/2013 de 23 de setembro. O decreto-lei 

atual, estabelece o regime de emissões industriais adequável à PCIP, assim como regras 

direcionadas para evitar ou reduzir emissões para o ar, a água e solo, bem como a 

produção de resíduos. A Portaria n.º 80/2006, de 23 de janeiro, define os limiares de 

poluentes atmosféricos que determinam os regimes de monitorização aplicáveis às fontes 

fixas de emissão, este foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 39/2018 de 11 de junho. A Portaria 

n.º 263/2005, de 17 de março, define a metodologia de cálculo da altura de chaminés e 

fixa as situações para as quais um estudo de dispersão de poluentes atmosféricos é 

necessário para o cálculo da adequada altura da chaminé (APA, 2018). Este documento 

foi revogado pela Portaria n.º 190-A/2018 de 2 de julho. A fixação das condições de 

descarga de poluentes para a atmosfera constitui um aspeto fundamental para a 

preservação da qualidade do ar e, como consequência, para a ressalva da saúde humana 

e do ambiente. Torna-se assim fundamental a definição de requisitos que garantam um 

dimensionamento de chaminés adequado à boa dispersão dos poluentes, tendo em conta 

as características do efluente gasoso e a existência de obstáculos na sua vizinhança 

(DRE, 2018). 

Nos termos da legislação relativa à Prevenção e Controlo Integrado da Poluição 

(PCIP), implementada pelo Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de agosto, é concedida a 

Licença Ambiental (LA) ao operador, pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). A 

mesma deve ser renovada, a cada cinco anos, com o intuito de atualizar qualquer 

alteração da exploração da entidade. O referido DL foi revogado a 26 de agosto pelo 

Decreto-Lei n.º 173/2008, tendo posteriormente surgido a necessidade de alterar certos 
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pontos da legislação, ocorrendo novamente uma revogação pelo Decreto-Lei n.º 

127/2013 de 23 de setembro, o que atualmente se encontra em rigor e que contempla 

vários diplomas. 

Decreto-Lei n.º242/2001, de 31 de agosto, relativo à limitação das emissões de 

compostos orgânicos voláteis (COV’s), é aplicado na unidade industrial devido à 

utilização de solventes orgânicos na atividade de revestimento (pintura de peças), 

atividade incluída na alínea c) da categoria B do Anexo I, e ao consumo de solventes 

orgânicos acima do limiar previsto (> 15 ton/ano) pelo n.º 8 da Parte I do Anexo II-A do 

referido documento. O documento passou a ser parte integrante do Decreto-Lei n.º 

127/2013 de 23 de setembro, constando no capítulo V. 

A aplicação de ferramentas de modelação da qualidade do ar na previsão da 

qualidade do ar e na representação da dispersão de poluentes atmosféricos é 

recomendada e incluída na legislação da qualidade do ar da União Europeia - Diretiva n.º 

2008/50/CE, de 21 de maio - como sendo um dos métodos que proporcionam um 

adequado nível de informação sobre a qualidade do ar ambiente. A referida Diretiva, veio 

compilar num único ato as disposições legais da Diretiva 96/62/CE, de 27 de setembro, 

designada Diretiva Quadro (DQ) da qualidade do ar, e das três primeiras diretivas filhas 

(Diretivas 1999/30/CE, de 22 de abril, 2000/69/CE, de 16 de novembro e 2002/3/CE, de 

12 fevereiro). Foi posteriormente criada a 4ª Diretiva-filha, 2004/107/CE, transposta para 

o direito nacional pelo Decreto-lei n.º 351/2007, de 31 de outubro, que veio estabelecer 

valores alvo para as concentrações médias anuais de arsénio, cádmio, níquel e 

benzo(a)pireno, tendo de igual forma determinado métodos e técnicas para avaliar 

concentrações e deposição para estas substâncias. A Diretiva 2002/3/CE, de 12 de 

fevereiro, transposta para o direito interno pelo Decreto-Lei n.º 320/2003, de 20 de 

dezembro, estabeleceu valores alvo e objetivos de longo prazo para o O3 relativos à 

proteção da saúde humana e ecossistemas, assim como um limiar de alerta e um limiar 

de informação ao público. As duas primeiras foram transpostas para o direito nacional 

pelo Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de abril, com vista a estabelecer, relativamente à 

proteção da saúde humana, valores limite com as respetivas margens de tolerância para 

os poluentes SO2, NO2, NOx, PM10, Pb (na Diretiva 99/30/CE, de 22 de abril), C6H6 e CO 

(na Diretiva 2000/69/CE) (APA, 2018). 

Tanto a Diretiva n.º 2008/50/CE, de 21 de maio, relativa à qualidade do ar 

ambiente e a um ar mais limpo na Europa, como a Diretiva n.º 2004/107/CE, de 15 de 

dezembro, relativa ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos 
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aromáticos policíclicos no ar ambiente, foram transpostas para o direito interno pelo 

Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro. Este regime jurídico é relativo à qualidade 

do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa, tem como intuito evitar, prevenir ou limitar 

as emissões de certos poluentes atmosféricos, assim como os efeitos desses poluentes 

sobre a saúde humana e o ambiente de um modo global. Este Diploma fixa os objetivos 

para a qualidade do ar ambiente tendo em conta as normas, as orientações e os 

programas da Organização Mundial da Saúde (OMS) (Duarte, 2012).  

O Valor Limite (VL) trata-se de um nível fixado com o intuito de evitar, prevenir ou 

reduzir os efeitos nocivos na saúde humana e/ou no ambiente, a atingir num prazo 

determinado e que, quando atingido, não deve ser excedido. Os valores limite aplicáveis 

para cada poluente estão definidos no Anexo XII do referido Decreto-Lei. O Valor Alvo 

(VA) é um nível fixado com o intuito de evitar, prevenir ou reduzir os efeitos nocivos na 

saúde humana e/ou no ambiente, a atingir, na medida do possível, durante um 

determinado período de tempo (Decreto-Lei n.o102/2010, 23 de setembro).  

Em 2015, surgiu o Decreto-Lei n.º 43/2015, de 27 de março, que veio alterar o, até 

à data, documento legal em vigor, DL n.º 102/2010 (APA, 2018). 

Em jeito elucidativo, segue-se a Tabela 1 que expõe os valores relativos aos 

principais poluentes, estipulados pela lei. 

Tabela 1 - Valores limite de concentração por poluente para a proteção da saúde humana 

(Adaptado do DL n.º 102/2010). 

Poluente Período de referência Valor Limite 
Excedências 

permitidas por ano 
civil 

Benzeno (C6H6) Anual 5 µg/m3 – 

Chumbo (PB) Anual 0,5 µg/m3 – 

Dióxido de Azoto (NO2) 
Horário 
Anual (1) 

200 µg/m3 
40 µg/m3 

18 
– 

Dióxido de Enxofre (SO2) 
Horário 
Diário 

125 µg/m3 
350 µg/m3 

3 
24 

Monóxido de Carbono 
(CO) 

Máximo diário das 
médias octo-horárias (2) 

10 mg/m3 – 

PM10 
Diário 
Anual 

50 µg/m3 
40 µg/m3 

– 
35 

(1) O período de referência anual tem como base o ano civil.  

(2) O valor máximo diário das médias octo-horárias é selecionado com base nas médias obtidas por períodos de oito 

horas consecutivas, calculadas a partir dos dados horários e atualizadas de hora a hora. Cada média por período de oito 

horas calculada desta forma é atribuída ao dia em que termina; desta forma, o primeiro período de cálculo de um dia tem 

início às 17 horas do dia anterior e termina à 1 hora do dia em causa; o último período de cálculo de um dia tem início às 

16 horas e termina às 24 horas do mesmo dia. 
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3 DISPERSÃO DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS 

Nas últimas décadas, o estudo do transporte e dispersão de poluentes na atmosfera 

tornou-se bastante requisitado, uma vez que a importância se tornou evidente com o 

aumento das emissões de poluentes causadas pelo crescimento das áreas urbanas e 

industriais (Moreira e Tirabassi, 2004; Pinto, 2008). 

As concentrações ao nível do solo resultantes da emissão de determinados poluentes 

são condicionadas pelas condições climáticas, em particular pelo vento. A meteorologia 

deve então ser considerada aquando da modelação uma vez que é o principal 

influenciador na dispersão dos poluentes por ser o primeiro fator determinante do efeito 

diluidor da atmosfera (National Institute of Water and Atmospheric Research, 2004).  

3.1 POLUENTES 

• Partículas 

Classifica-se como poluente em fase particulada o material, na fase sólida ou 

líquida, suspenso na atmosfera. De acordo com a sua origem e processo de formação, 

podem ser classificadas como de origem primária ou secundária e incluem uma ampla 

gama de tamanhos, sendo que as com diâmetro inferior a 2,5µm e 10µm  são as mais 

recorrentes (Seinfeld e Pandis, 1998). As partículas em suspensão (PM) constituem o 

poluente atmosférico que causa maiores danos à saúde humana na Europa. Algumas 

destas partículas devido à sua reduzida dimensão, não só, penetram profundamente nos 

pulmões como também passam para a corrente sanguínea. No caso das partículas que 

entram no corpo humano, passando apenas pela parte superior do aparelho respiratório 

(nariz e boca), são consideradas “partículas inaláveis”, no caso de se depositarem na 

parte inferior, denominam-se “partículas torácicas” e se chegarem à região de troca de 

gases no pulmão são “partículas respiráveis” (Ferreira, 2007; APA, 2015). 

As PM podem ser emitidas para a atmosfera ou podem resultar de reações 

químicas envolvendo gases precursores, designadamente o SO2, NOx, amónia (NH3) e 

COV, sendo o seu impacte na saúde e no ambiente dependente da sua composição. As 

partículas primárias são emitidas diretamente para a atmosfera a partir de fontes naturais 

e antropogénicas. As fontes naturais incluem vulcões, incêndios florestais, spray marinho, 

bactérias, entre outros. As fontes antropogénicas abrangem os transportes, outros 

processos de combustão, uma variedade de processos industriais, as atividades 
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agrícolas e emissões fugitivas de estradas, entre outras. As partículas secundárias são 

produzidas como resultado de processos químicos que envolvem gases, aerossóis e 

vapor de água. Estas partículas incluem sulfatos, nitratos e hidrocarbonetos voláteis não 

metânicos. A exposição aguda causa irritação no nariz e olhos, cefaleias, fadiga, náuseas 

e anomalias na função respiratória enquanto que, por exposição contínua provocam 

tosse, aumento das secreções e diminuição da função respiratória. Podem alterar o perfil 

proteico dos pólenes, podendo originar novas proteínas que funcionam como novos 

alergénios, o que tem repercussões nos indivíduos alérgicos, influenciando a 

sensibilização para alergénios inalados, chegando a elevar 50 vezes a potência do 

alergénio, modificando a resposta imunológica (APA, 2011, 2015).  

• Dimetiletilamina 

O catalisador DMEA apesar de ser inflamável, emanar um odor intenso a amónia 

e ter um custo elevado, é utilizado com frequência em processos de fundição. O 

componente é vaporizado e misturado com o gás de arraste para a utilização de máquinas 

de sopro [Masiero et al., 1986 em (Silva, 2015)]. O documento de MTD’s relativo a 

fundições, estipula um valor de emissão de 5 mg/Nm3 para as aminas. 

• Compostos Orgânicos Voláteis 

Esta denominação refere-se a uma gama ampla de hidrocarbonetos, compostos 

oxigenados, halogenados e outros compostos de carbono que existem na atmosfera, 

resultantes de atividades antropogénicas e de fontes naturais, como o processo de 

fotossíntese (DGS, 2019). No que toca à atividade humana, a queima de combustíveis 

fósseis, processos de incineração e a produção e utilização de solventes orgânicos 

presentes em tintas e vernizes são tidos como processos com bastante influência na 

emissão de COV’s.  As fugas de equipamentos sob pressão e evaporação nas zonas de 

armazenamento são também responsáveis pela presença destes poluentes na 

atmosfera. Na presença de radiação, são responsáveis por acelerar a oxidação de NO a 

NO2, o que leva à formação de ozono, afetando não só a vegetação e meio envolvente 

como a saúde humana (CCDRC, 2010, 2017; APA, 2015). 

• Monóxido de Carbono 

O monóxido de carbono (CO) resulta da combustão incompleta e ocorre 

naturalmente como resultado de erupções vulcânicas e de fogos florestais. A sua 

concentração diminui rapidamente com o aumento da distância às fontes de emissão. 

Podem ocorrer mortes prematuras resultantes de complicações respiratórias aquando da 
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sua exposição prolongada (APA, 2015; CCDRC, 2017). Segundo a Direção-Geral de 

Saúde (DGS, 2019), os principais efeitos dos poluentes atmosféricos na saúde refletem-

se ao nível dos aparelhos respiratório e cardiovascular. Estes efeitos são variáveis e 

dependem do tempo de exposição, da concentração e da vulnerabilidade de cada 

pessoa, nomeadamente a idade, o sexo, e a condição de saúde. O aumento da sua 

concentração, ao nível do solo, leva a um prolongamento das estações do ano podendo 

resultar em mais produção de pólenes, o que tem implicações negativas ao nível do 

sistema respiratório. O aumento da sua concentração na água do mar torna a água dos 

oceanos mais ácida e contribui para mudanças adversas no ecossistema, com 

implicações na pesca e na alimentação de certas regiões do mundo. 

• Óxidos de Azoto 

Estudos epidemiológicos mostram que os sintomas de bronquite em crianças 

asmáticas aumentam quando associados a uma exposição a longo prazo a NOx. Com 

radiação solar e temperaturas elevadas, os óxidos de azoto reagem com COV’s dando 

origem a ozono troposférico (O3) (DGS, 2019). 

 

Segundo a APA, considera-se que cada poluente apresente efeitos dependendo da 

sua concentração, tendo então como principais consequências da poluição atmosférica 

efeitos adversos, tais como os seguidamente enunciados (APA, 2015):  

❖ Danos na saúde humana resultantes da exposição e/ou da ingestão de poluentes 

transportados pelo ar, depositados nos solos e acumulados na cadeia alimentar;  

❖ Acidificação e eutrofização dos ecossistemas, tanto terrestres como aquáticos, 

conduzindo a uma perda de flora e fauna; 

❖ Danos em edifícios e materiais, e perdas na produtividade de culturas agrícolas, 

florestas e outra vegetação, devido à exposição a poluentes acidificantes e ao 

ozono troposférico; 

❖ Impactes dos metais pesados e poluentes orgânicos que persistem nos 

ecossistemas, devido à sua toxicidade ambiental e à bioacumulação; 

❖ Aumento da névoa atmosférica;  
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4 MODELAÇÃO DA QUALIDADE DO AR  

Em termos de qualidade do ar e avaliação da exposição humana a diferentes 

poluentes, o recurso a modelos numéricos para estimar concentrações de poluentes à 

escala local mostra ser uma importante contribuição na identificação de áreas urbanas 

mais sensíveis (Borrego et al., 2003). A modelação por via de modelos matemáticos 

descreve o campo de concentração a partir de dados da fonte emissora e das condições 

meteorológicas (Boçon, 1998).  

A modelação da qualidade do ar pode ter várias aplicações, entre elas: 

- Projetar uma fábrica de modo a minimizar os impactos da descarga, selecionando 

adequadamente altura e posição das chaminés;  

- Planear programas de redução das emissões, por exemplo, determinando que fontes e 

químicos contribuem em maior parte para os riscos previstos para a saúde pública; 

- Planear medidas de prevenção e diminuição de danos para minimizar as consequências 

de descargas acidentais de grandes quantidades de materiais tóxicos. 

 

Desta forma, o conhecimento dos níveis de concentração de poluentes é um requisito 

indispensável para determinar possíveis danos provocados por novas fontes ou mesmo 

por fontes existentes que sofram modificações. Neste âmbito, a modelação matemática 

é uma ferramenta importante para a obtenção dessas previsões (Boçon, 1998).  

Os modelos podem ser divididos em Lagrangeanos, Eulerianos e Gaussianos, sendo 

que cada um deles apresenta características específicas e com possibilidades diferentes 

para a sua aplicação. Modelos lagrangeanos descrevem a sua trajetória de forma fixa 

num ponto, sem alterarem a sua trajetória inicial; o seu ponto de partida avança no 

referencial e não individualmente como acontece no caso dos modelos eulerianos. Neste 

caso, as partículas já se movem a partir do referencial, avançando o seu centro de origem 

ao longo do referencial. Ambos os modelos funcionam recorrendo a grelhas com malhas 

características, que são divididas consoante o domínio do estudo (Mesquita, 2005; 

Duarte, 2012). 

Existem três grupos de modelos caracterizados quanto ao seu tipo: de dispersão, 

químicos e de recetor. Os modelos de dispersão são usados para estimar a concentração 

de um ou mais poluentes em pontos específicos emitidos por determinadas fontes de 

emissão, tendo apenas em consideração a dispersão do poluente e não a sua possível 

transformação química. Os modelos químicos de transporte possuem escalas espaciais 
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de aplicação maiores e simulam o impacte de todas as fontes emissoras de uma dada 

região nas concentrações de poluentes atmosféricos e na deposição de espécies 

químicas inertes ou reativas, incluindo os processos de transformação química. Os 

modelos de recetor fundamentam-se em concentrações de poluentes medidas e no 

conhecimento da composição das emissões das fontes relevantes, para estimar as 

contribuições relativas das fontes no ponto recetor, assumindo uma relação linear entre 

concentrações e emissões (Moreira e Tirabassi, 2004; Duarte, 2012). 

4.1 MODELOS DE DISPERSÃO DE POLUENTES 

Os modelos de dispersão usam informações sobre fontes e condições meteorológicas 

para calcular como um poluente se move pela atmosfera e qual a concentração de 

poluentes ao nível do solo (Mesquita, 2005). Os modelos de transporte e dispersão de 

poluentes na atmosfera, permitem a ligação entre a causa (fonte de poluição) e o efeito 

(concentração de poluente) (Pinto, 2008). 

A dispersão de poluentes na atmosfera depende fortemente das condições 

meteorológicas do momento. As concentrações de poluentes ao nível do solo são 

principalmente controladas por dois parâmetros meteorológicos: velocidade e direção do 

vento, no que diz respeito ao transporte; e turbulência e altura da camada limite de 

mistura, considerando a dispersão. É então essencial que a meteorologia seja 

cuidadosamente considerada aquando da modelação atmosférica. (Ferreira, 2007; 

Duarte, 2012) 

Em termos de classificação, os modelos descritivos da dispersão e do transporte de 

poluentes na atmosfera podem ser denominados como: 

- Escala espacial (global, regional-continental, local-regional e local); 

- Escala temporal (modelos episódicos, modelos de longo termo), 

- Tratamento das equações de transporte (Eulerianos, Lagrangeanos); 

- Tratamento de vários processos (químicos, deposição seca e húmida); 
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4.2 MODELOS DE PLUMA GAUSSIANA 

Atualmente, os modelos utilizados com maior frequencia, para o estudo da dispersão 

de poluentes, são modelos de Pluma Gaussiana de estado estacionário (National Institute 

of Water and Atmospheric Research, 2004; Mesquita, 2005). 

Os modelos de pluma gaussiana consideram que a concentração do poluente assume 

uma distribuição normal, com pico de concentração ao longo da linha de centro da pluma, 

uma dispersão σy na direção horizontal e a σz na vertical. (Boçon, 1998) 

Estes modelos baseiam-se no facto de que, em média, para uma fonte fixa a pluma 

se dispersa segundo uma distribuição Gaussiana. Descrevem um campo de 

concentrações tridimensional, gerado por uma fonte contínua pontual elevada, sob 

condições meteorológicas constantes (condições estacionárias), ou seja, que não se 

alteram com o tempo, pelo menos no período em que o poluente é transportado desde a 

fonte até ao recetor. É comum este tipo de modelo ser aplicado de modo a obter 

concentrações de poluentes ao nível do solo, sendo frequentemente utilizados na 

temática da dispersão de poluentes (Duarte, 2012).  

Modelos gaussianos de primeira ordem partem da expressão matemática de seguida 

apresentada. 

 

Em que: 

C – Concentração horária do poluente ao nível do solo (g/m3)  

Q – Nível de emissão de um poluente (g/s) 

σy – Coeficiente de dispersão (desvio padrão na direção transversal (m)) 

σz – Coeficiente de dispersão (desvio padrão na direção vertical (m)) 

U – Velocidade do vento (m/s) 

y – Distância à fonte (m) 

𝐻 – Sobre-elevação da pluma (m) 
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Para a obtenção da variante 𝐻, da expressão anterior, utiliza-se a seguinte 

fórmula: 

𝐻 =  ℎ +  ∆𝐻 

Em que: 

ℎ – Altura da chaminé (m) 

∆ 𝐻 – Altura da elevação da pluma (m) 

 

Serve a seguinte figura para representar os parâmetros associados à modelação 

com recurso a modelos de pluma Gaussiana. 

 

Figura 1 - Parâmetros da modelação Gaussiana. 

 

Dentro da categoria de modelos Gaussianos, estão presentes os chamados 

Modelos de Triagem. Estes são utilizados para prever cenários de dispersão de poluentes 

e o seu impacto no ambiente e na população, tratando-se assim de uma análise de 

sensibilidade. Este tipo de modelos apresenta uma configuração do tipo Gaussiana de 

fonte pontual, recorrendo à caracterização da atmosfera de Pasquill-Gifford (Ghazali, 

2009). 

São consideradas ferramentas de triagem, modelos que são frequentemente 

aplicados antes de um modelo de qualidade do ar refinado de modo a determinar se a 

modelagem mais avançada é necessária (US EPA, 2019). O procedimento de triagem 

simples, ou análise de sensibilidade é aplicado para determinar se a fonte representa uma 

ameaça potencial à qualidade do ar. A primeira aplicação de um procedimento de triagem 

simples consiste em conservar os recursos, eliminando a análise posterior das fontes que 

à partida, não causarão ou contribuirão para concentrações ambientais superiores às 
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normas de qualidade do ar. Um grau relativamente grande de "conservadorismo" é 

incorporado nesse procedimento de triagem para fornecer uma garantia razoável de que 

as concentrações máximas não serão subestimadas. Se os resultados do procedimento 

de triagem simples indicarem um potencial para exceder as concentrações permitidas, é 

realizada uma análise detalhada (US EPA, 1992). Quando a região de estudo é 

caracterizada por uma topografia plana, modelos matemáticos simples, que carregam 

correlações empíricas, podem ser aplicados pois a precisão de seus resultados é 

considerada satisfatória (Boçon, 1998). 

4.2.1 MODELO SCREENVIEW 

SCREENview é uma interface de usuário amigável para a ferramenta de triagem 

SCREEN3, desenvolvido pela EPA US. Encontra-se disponível para download numa 

plataforma online, facilitando o seu acesso e a sua aplicabilidade sem necessidade de 

grande instrução por parte do utilizador. O SCREEN3 é um modelo de pluma gaussiana, 

uma versão de triagem do modelo ISC3, de fonte única que fornece concentrações 

máximas ao nível do solo para fontes em ponto, área, flare e volume, bem como 

concentrações na zona da cavidade e concentrações devidas à quebra de inversão e à 

fumigação da linha de costa. (US EPA, 2019)  

A ferramenta de análise de sensibilidade, incorpora fatores relacionados com a 

fonte de emissão e com a meteorologia para estimar concentrações de poluentes. É 

assumido que os poluentes não sofrem qualquer reação química e nenhum processo de 

remoção, seja ele deposição seca ou húmida, atua na pluma durante o transporte dos 

poluentes desde o ponto de origem (Macdonald, 2003). O SCREENview pode modelar 

cenários com terrenos simples ou complexos, considerando ou não a influência dos 

edifícios envolventes e dar resultados a distâncias discretas ou automatizadas. A 

modelagem preliminar com este modelo pode remover a necessidade de modelação mais 

complexa, economizando tempo e recursos. (Lakes Environmental, 2019) 

 

 

 

 

 

https://www.epa.gov/scram/air-quality-dispersion-modeling-alternative-models#isc3
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Especificações do modelo de acesso fácil do usuário são detalhadas na Tabela . 

Tabela 3 - Especificações técnicas do modelo freeware SCREENview. 

Especificações técnicas 

Nome US EPA SCREENview 

Tipo de modelo Modelo de triagem com interface freeware - Modelo de pluma 

Gaussiana de fonte única 

Tipos de origem 

da emissão 

• Pontual 

• Área 

• Flare  

• Volume 

Meteorologia 
• Meteorologia completa 

• Classe de estabilidade única  

• Classe de estabilidade única e velocidade do vento 

Tipo de terreno 

• Plano 

• Simples 

• Complexo 

• Simples e complexo 

Outras opções 
Downwash (influência dos edifícios envolventes) 

Fumigação (Inversão da dispersão) 

Ficheiro de saída Arquivo de saída em texto 

Gráfico XY 

 

Classes de estabilidade 

As classes de estabilidade de Pasquill-Gifford variam de A a F e descrevem a 

estabilidade do ambiente atmosférico em seis níveis. A estabilidade atmosférica tem 

grande influência na variação da dispersão de poluentes, sendo que o aumento da 

turbulência beneficia a dispersão. Em termos de denominação, as classes A, B e C 

caracterizam condições instáveis, associadas a uma maior turbulência. A meio da 

classificação, é tida a classe D, que se trata da classe neutra. As duas últimas classes, E 

e F, são representativas de condições atmosféricas consideradas mais estáveis e 

associadas a uma atmosfera praticamente sem turbulência  (US EPA, 1992, 1995; Lakes 

Enivronmental, 1995).  
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Na Tabela 2 consta a descrição completa das classes de estabilidade. 

Tabela 2 - Classes de estabilidade de Pasquill-Gifford. 

Classe Valor Descrição 
Velocidade do 

vento a 10 metros 
do solo (m/s) 

A 1 Muito instável 1 – 3 

B 2 Instável 1 – 5 

C 3 Ligeiramente 
instável 

1 – 10 

D 4 Neutro 1 – 20 

E 5 Ligeiramente 
estável 

1 – 5 

F 6 Estável 1 – 4 

 

No modelo SCREENview a componente meteorológica tem à disposição três 

opções, dependendo do tipo de simulação requerida pelo usuário. A opção de 

meteorologia completa (todas as estabilidades e velocidades do vento) significa que todas 

as combinações meteorológicas entre as classes de estabilidade e suas velocidades de 

vento associadas são consideradas para identificar o "pior cenário" de condições 

meteorológicas, ou seja, a combinação de velocidade e estabilidade do vento que resulta 

nas concentrações máximas de cada poluente do nível do solo. A classe de estabilidade 

única é também uma opção disponível para uma simulação do modelo, considerando a 

faixa de velocidade do vento para a classe de estabilidade estipulada pelo operador. Uma 

outra variante da tipologia de condições de turbulência da atmosfera e velocidade do 

vento é a definição, pelo operador, tanto da classe de estabilidade como da velocidade 

do vento desejada (US EPA, 1992, 1995; Lakes Enivronmental, 1995). 

  

 

 

 

 

 

 

 



Estudo da dispersão de poluentes atmosféricos emitidos pela unidade industrial FunFrap- 

Fundição Portuguesa S.A 

Universidade de Aveiro – Departamento de Ambiente e Ordenamento 22 

 

 



Estudo da dispersão de poluentes atmosféricos emitidos pela unidade industrial FunFrap- 

Fundição Portuguesa S.A 

Universidade de Aveiro – Departamento de Ambiente e Ordenamento 23 

5 INDÚSTRIA DA FUNDIÇÃO 

A indústria metalúrgica compreende um elevado leque de segmentos produtivos com 

uma grande diversidade de produtos, tratando-se assim de um agrupamento de indústrias 

com uma grande importância na economia industrial. A metalurgia é composta por várias 

vertentes, entre elas, a metalurgia ferrosa, a metalurgia não ferrosa e a fundição. 

Consistindo na produção de bens intermédios destinados a serem utilizados noutras 

indústrias, o processo produtivo de uma fundição tem como principais etapas a fusão de 

elementos como ferro, cobre e/ou alumínio e moldação. A atividade de maior dinamismo 

tem sido o fabrico de material de transporte, com destino sobretudo à indústria automóvel 

(Neves, 2008; Pimenta, 2014). 

 A indústria de fundição encontra-se dividida em dois grupos, consoante o vazamento 

ocorra em ligas ferrosas ou não-ferrosas. Segundo o Código de Classificação das 

Atividades Económicas, foi estipulado o grupo ‘CAE 245 – Fundição de Metais Ferrosos 

e não Ferrosos’, tendo este sido dividido consoante o tipo de material utilizado (INE, 

2007): 

• CAE 2451: Fundição de Ferro Fundido; 

• CAE 2452: Fundição de Aço; 

• CAE 2453: Fundição de Metais Leves;  

• CAE 2454: Fundição de outros Metais não Ferrosos. 

 

 
A primeira divisória constitui uma classe que representa as empresas de fundição 

de ferro fundido, onde se inclui a fabricação de tubos de ferro fundido, de tubos de ferro 

obtidos por centrifugação e a fabricação de acessórios de tubo em ferro fundido 

(acessórios em ferro fundido maleável ou não maleável), assim como a fundição de 

produtos acabados e semiacabados e peças de ferro fundido, ferro fundido (maleável, 

branco, ligado), ferro fundido cinzento com grafite (lamelar, esferoidal e compacto). É 

neste grupo que se enquadra a Funfrap – Fundição de Portugal S.A. (Pimenta, 2014). 
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Segundo dados da Associação Portuguesa de Fundição (APF), entre 2015 e 2017, 

o metal mais utilizado foi o ferro, tendo o ferro nodular uma produção de mais de 60 mil 

toneladas, como se verifica na Figura 2. 

 

 

Figura 2 - Evolução da produção consoante o tipo de metal. Fonte: (APF, 2018b). 

 

A indústria da fundição serve vários setores, sendo que o que mais depende desta 

é o setor de construção automóvel. Como se verifica na Figura 3, mais de metade da 

percentagem de fabrico de peças com metal fundido tem como destino a área automóvel.  

 

 

Figura 3 – Distribuição da produção por área de aplicação. Fonte: (APF, 2018b). 
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5.1 O PROCESSO DE FUNDIÇÃO 

As principais etapas do processo de fundição são a fusão e a moldação. Considerado 

um dos processos mais antigos e eficientes para a produção de peças metálicas, a 

fundição constitui o caminho mais curto entre a matéria-prima metálica e o produto na 

forma final, daí ser amplamente utilizado na produção de peças com destino à automação. 

É considerada uma indústria altamente poluente, devido à grande quantidade de resíduos 

libertados para a atmosfera. Na fundição do ferro e, na maioria dos casos, para outras 

ligas metálicas, na fase de moldação, utiliza-se como molde as areias, que são as que 

melhores condições oferecem, pois são económicas, porosas para deixar escapar os 

gases, são más condutoras do calor para produzirem um arrefecimento lento e são fáceis 

de trabalhar. Por outro lado, têm um inconveniente, o modelo produzido apresenta a 

superfície rugosa, devido à granulometria da areia (Neves, 2008; Soares, 2012). 

Fornos de fusão 

Para serem utilizados para vazamento em moldes, os metais têm de ser 

submetidos à ação do calor até atingirem o ponto de fusão, variando este de metal para 

metal. Existem vários tipos de fornos de fundição, com diferentes características. 

Moldação  

A preparação dos moldes pode ocorrer via manual ou mecânica, quando algumas 

das operações são realizadas com o apoio de máquinas. A moldação manual ainda pode 

ser: moldação em caixa (de areia) e moldação à cércea. A moldação em areia é 

considerada um dos métodos mais utilizados em fundições de metais ferrosos. Para além 

de ser economicamente viável, este procedimento permite a produção de uma grande 

quantidade de peças com uma alargada variedade de tamanhos, que têm a 

particularidade de suportarem elevadas temperaturas de vazamento, quando 

comparadas com moldes metálicos (Neves, 2008). O modelo em areia é preparado de 

acordo com a forma da peça, tendo em conta a contração dos metais vazados durante a 

solidificação e a sobre-espessura adequada para posterior maquinação. Quando se retira 

o modelo, a moldação fica com uma cavidade que corresponde à peça a fundir. As partes 

ocas e reentrâncias das peças são obtidas pelos machos, que são moldes das cavidades 

interiores das peças metálicas, previamente inseridos no interior da moldação antes do 

vazamento do metal. O metal fundido é vazado para a moldação e após a sua 

solidificação e arrefecimento procede-se à desmoldagem por processos mecânicos, 

sendo por vezes necessário retirar manualmente resíduos de areia que ficam no interior 

da peça, quando esta atinge uma temperatura próxima da ambiente (Neves, 2008; 
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Soares, 2012; Pimenta, 2014). Algumas das características das areias utilizadas na 

indústria de fundição passam pela composição química, granulometria, morfologia dos 

grãos, estabilidade térmica e dimensional a altas temperaturas, teor de humidade e, 

sobretudo, a capacidade de ser reutilizável durante vários ciclos de fundição (Soares, 

2012). 

A entidade de acolhimento, Funfrap, lida com a fundição de materiais ferrosos e o 

processo ocorre em moldagem em areia, pelo que é exposto pela Figura 4 as etapas do 

processo produtivo utilizando o referido método de caixa fria. 

 

Figura 4 - Processo de fabrico com modelagem com areia em caixa fria da indústria da 

fundição. 
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Na Figura 5, são apresentadas as entradas e as saídas associadas ao processo 

de fundição, de modo a facilitar a perceção dos impactes ambientais associados a esta 

indústria. 

 

Figura 5 - Fluxos no processo de fundição. (Adaptado de BREF- Forjas e Fundições) 

 

Grande parte dos efeitos ambientais negativos das fundições diz respeito à presença 

de um processo térmico e à utilização de aditivos minerais, decorrendo esses efeitos 

ambientais principalmente dos gases de combustão e de exaustão, bem como da 

reutilização ou eliminação dos resíduos minerais. Considera-se que a indústria da 

fundição desempenha um papel crucial no que toca à reciclagem de metais. 

Um ponto de maior preocupação ambiental numa indústria são as emissões para a 

atmosfera, pois todo o processo realizado neste tipo de empresa gera poeiras, 

constituídas por minerais e metais, sendo que a sua composição química vai variando de 

atividade para atividade dentro da mesma indústria.  Outro aspeto relevante, relacionado 

com as emissões para atmosfera, é o facto das fontes de emissão não se limitarem a 

pontos fixos de emissão, e desta forma existirem fontes de emissão pontual e difusa 

(Soares, 2012; Pimenta, 2014).  
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Para além da preocupação relativa às emissões, na indústria da fundição é necessária 

toda uma atenção aos resíduos provenientes do processo, assim como à energia 

utilizada. Todo o processo de fabrico deste setor requer o uso de quantidades 

significativas de energia elétrica, desde o aquecimento dos fornos de fusão, à iluminação 

e a todo o processo em si. O processo de moldação em areia obriga à utilização de 

grandes quantidades de areia. Após a utilização da areia, esta pode ser regenerada, 

reutilizada ou ainda eliminada para destino final em aterro. Ainda relativo ao processo de 

preparação de areias de moldação e machos, é utilizada uma grande quantidade de 

aditivos para ligar a areia. As escórias podem também ser eliminadas, sendo que resultam 

da remoção de impurezas do metal fundido. Durante estes processos e com o vazamento 

do metal líquido nas moldações, originam-se produtos de reação e de decomposição, tais 

como, compostos orgânicos voláteis (COV) e aminas. Estes compostos são responsáveis 

pelos níveis de odor associados à unidade fabril. O consumo de água é igualmente um 

ponto de elevada relevância neste tipo de indústrias, sendo que em termos gerais, o que 

é feito é a reutilização/recirculação da água, sendo o volume de águas residuais uma 

pequena quantidade comparando com o volume total utilizado no processo industrial. A 

recirculação é feita normalmente em processos de arrefecimento, por exemplo, de fornos 

elétricos ou de indução. Também as águas residuais, que resultam de técnicas de 

despoeiramento por via húmida, devem receber o devido tratamento para serem 

posteriormente descarregadas nos devidos meios (Comissão Europeira, 2019) 

O BREF (documento de referência sobre Melhores Técnicas Disponíveis) relativo às 

forjas e fundições resulta de um intercâmbio de informações realizado nos termos do nº 

2 do artigo 16º da Diretiva 96/61/CE, do Conselho. Muitas das medidas tomadas para 

melhorar e/ou diminuir a produção de resíduos sólidos, emissões para a atmosfera, 

produção de efluentes líquidos, entre outros, partem do referido documento uma vez que 

é considerado uma ferramenta importante em termos de definição de condições de 

licenciamento de entidades.  
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6 CASO DE ESTUDO: FUNFRAP – FUNDIÇÃO PORTUGUESA, S.A 

Localiza-se na zona industrial de Cacia (Figura 6), umas das catorze freguesias do 

Concelho de Aveiro, pertencente à Região Centro, sub-região do Baixo Vouga.  

 

Figura 6 - Localização da Funfrap na freguesia de Cacia, Aveiro. 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

A Funfrap – Fundição Portuguesa S.A. 

(Figura 7), é uma empresa de fundição de 

ferro fundido, distinguida pelo 

desenvolvimento e produção de peças 

direcionadas para a indústria automóvel, 

tais como bases de motores, cabeças de 

cilindros, eixos do motor, caixas 

diferenciais, eixos diferenciais e coletores 

de escape, entre outros. Os componentes 

são produzidos a partir de várias classes 

de ferro, como ferro lamelar, nodular e 

Niresist.  

 

 

Figura 7 - Funfrap - Fundição Portuguesa 

S.A. 

Foi constituída, pelo contrato de investimento entre o governo português e a 

Renault, em julho de 1983, tendo começado a laborar a 28 de janeiro de 1985. Nos 

primeiros dois anos de atividade, os brutos de fundição produzidos eram apenas 
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destinados à Companhia Aveirense de Componentes para Indústria Automóvel 

(C.A.C.IA).  

O Grupo Teksid foi fundado pelo Grupo Fiat para reunir a Ferriere Piemontesi, a 

Industrie Metallurgiche Torino e a Ferriera di Buttigliera Alta. Com a fusão da Fiat SpA e 

do Chrysler Group em 2014 no novo grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA), a Teksid 

tornou-se parte do grupo FCA, a sétima maior fabricante de automóveis do mundo e líder 

no setor.(O Grupo | TEKSID, 2018) 

Atualmente, a unidade industrial é propriedade do Grupo Teksid (84%), que por 

sua vez pertence ao Grupo FCA, e de investidores portugueses (16%). Contando com 

um regime laboral de 16-24 horas diárias (2 a 3 turnos de 8 horas) ao longo de 5-7 dias 

por semana e durante aproximadamente 230 dias por ano, tem capacidade de produzir 

cerca de 45.000 toneladas por ano, emprega uma média de 400 funcionários, incluindo 

trabalhadores temporários.  

A carteira de clientes é vasta e produz para marcas como Fiat, Iveco, General 

Motors, Renault, PSA, Chrysler e Honeywell, sendo que a sua produção é inteiramente 

para exportação.  

Em novembro de 2015, a fábrica Funfrap foi a primeira fundição de ferro fundido 

do grupo FCA a conquistar o Prémio Bronze World Class Manufacturing (WCM) (Aveiro | 

TEKSID, 2018). O programa WCM, que tem como intuito o cumprimento das melhores 

práticas de fabricação, foi implementado na organização institucional de modo a gerar 

benefícios como o aumento da competitividade, o desenvolvimento de novas e melhores 

tecnologias e a inovação, aumento da flexibilidade, aumento da comunicação entre os 

funcionários de gestão e de produção, e um aumento na qualidade do trabalho e da 

formação do pessoal. Um dos pilares do referido programa é o Ambiente. 

Em termos de certificação, a Funfrap é reconhecida pelas seguintes normas de 

referência: 

- Norma de Qualidade ISO/TS 16949:2009, desde 2000  

- Norma de Ambiente, ISO 14001, desde 2002  

- Norma de Segurança e Saúde no Trabalho OSHAS 18001, desde 2008  

- Norma de Gestão de Energia ISO 50001:2011, desde 2012 
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6.2 PROCESSO PRODUTIVO 

Como já foi referido anteriormente, a unidade fabril apresenta como produto final 

componentes para a indústria automóvel em ferro lamelar, nodular e Niresist, tais como, 

caixas diferenciais, coletores, carter’s e bases de motor, entre outros.  

O processo produtivo da Funfrap decorre em quatro fases principais: fusão, moldação, 

macharia e acabamentos. Na Figura 8 é ilustrado o fluxograma do processo produtivo 

implementado na Funfrap. 

 

Figura 8 - Fluxograma do processo produtivo da Funfrap. 
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De seguida é apresentada uma descrição sobre cada uma das etapas pertencentes 

ao processo de fabricação. 

 

• Fusão 

Esta fase conta com 4 fornos de indução elétrica, com capacidade de 7,5 toneladas 

cada, um que operam a média frequência e são alimentados por 3 instalações elétricas 

também estas a funcionar a média frequência de 4500 kW. 

As matérias-primas utilizadas na fusão - retornos da produção, gusa de fundição, 

sucata de ferro - vão alimentar contentores em suspensão por via de um eletroíman em 

corredores vibratórios. É necessário um operador para controlar a fase de fundição dos 

materiais ferrosos de modo a proceder à adição de aditivos de fusão conforme a 

composição química desejada do produto final. A esta fase do processo está associado 

um sistema de tratamento responsável pela extração, para a atmosfera, dos compostos 

resultantes da fusão de ferro. 

 

Na Tabela 3, são apresentados os elementos de entrada e de saída mais relevantes 

do processo. 

Tabela 3 - Fluxos de entrada e de saída do processo de fusão. 

Fusão 

Entradas Saídas 

• Metal, lingotes e retornos; 

• Ar comprimido; 

• Aditivos, nodularizantes, 
inoculantes e refratários; 

• Energia Elétrica 

• Água 

• Escórias 

• Refratários usados 

• Águas de refrigeração dos fornos 

• Emissões para a atmosfera – PM, 
COV’s, CO, SO2, NOx e metais. 
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• Vazamento 

O ferro cinzento ou lamelar sai do forno, por basculamento, para uma colher funda de 

1,5 toneladas. Por via de um empilhador, a colher é transportada para a linha de sistema 

automático Mezger, onde o fundido é então vazado para os moldes previamente 

concebidos.  

 

As entradas e saídas relevantes nesta etapa encontram-se na Tabela 4. 

Tabela 4 - Fluxos de entrada e de saída da etapa de vazamento. 

Vazamento 

Entradas Saídas 

• Moldações 

• Blocos de inoculante 

• Machos 

• Metal fundido 

• Energia elétrica 

• Ligas de ferro 

• Emissões gasosas 

• Fundido em bruto 

• Escórias 
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• Macharia 

É nesta fase que são fabricados machos (parte oca dos moldes) pelo processo de 

caixa-fria. A areia é endurecida quimicamente, nas máquinas de machos, pela adição de 

um agente catalisador (mistura de ar com um máximo de 6% de Dimetiletilamina (DMEA)), 

que acelera a polimerização das resinas. Alguns machos, como etapa final, são expostos 

a uma pintura com tinta de base aquosa e posteriormente secos. O efluente resultante é 

encaminhado para a ETARi, para tratamento, e enviado para o coletor municipal. 

 

São apresentados, na Tabela 5, os elementos de entrada e de saída para esta 

fase do processo. 

Tabela 5 - Fluxos de entrada e de saída da macharia. 

Macharia 

Entradas Saídas 

• Areia branca 

• DMEA, aditivos, ligantes químicos 
(resinas) 

• Tinta em base de água 

• Ar comprimido 

• Gás natural e energia elétrica 

• Areia com ligantes orgânicos 

• Sucata de machos 

• Machos 

• Resíduos de tinta de base aquosa 

• Emissões para atmosfera 
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• Moldação 

A moldação caracteriza-se como sendo perdida, uma vez que é realizada com areia 

verde, previamente preparada, e por compactação de alta pressão nas caixas de 

moldação. Para aperfeiçoar a moldação é aplicada uma pintura de óxido de ferro em 

certas extremidades do molde. Através de uma linha automática, os moldes chegam à 

etapa de vazamento e são posteriormente encaminhados para a zona de arrefecimento, 

separação e abate. Por hora são produzidos cerca de 125 moldes para receber o ferro 

fundido. 

 

Nesta etapa, as entradas e saídas relevantes encontram-se na Tabela 6. 

Tabela 6 - Fluxos de entradas e de saídas da moldação. 

Moldação 

Entradas Saídas 

• Areias verdes 

• Energia elétrica  

• Ar comprimido 

• Moldações 

• Emissões para a atmosfera 

• Sucata de machos 

• Resíduos de areias, ligantes e 
catalisadores 
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• Preparação de areias de moldação 

As areias verdes têm como principal constituinte a areia siliciosa, bentonite, pó de 

carvão e água. Nesta fase do processo, a recuperação das propriedades da areia, 

perdidas pelo contacto com o metal durante o vazamento é o principal objetivo. A areia 

para reutilização é proveniente do abate de moldes. A unidade de regeneração da areia 

conta com operações como: eliminação de partículas de ferro, pré-humidificação e 

arrefecimento da areia, e ajuste da quantidade de bentonite e pó de carvão. Esta unidade 

apresenta uma capacidade de 90 toneladas por hora.  O tratamento de emissões que 

resultam desta fase é efetuado por via húmida. 

 

A descrição das entradas e saídas importantes nesta fase do processo encontra-se 

na Tabela 7. 

Tabela 7 - Fluxos de entrada e de saída da fase de preparação de areias. 

Preparação de areias 

Entradas Saídas 

• Areia usada 

• Bentonite e pó de carvão 

• Água, ar comprimido e energia 

• Emissões para a atmosfera – finos 
de despoeiramento 

• Areia regenerada 
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• Abate das moldações 

O abate das moldações trata-se do fim de linha da etapa da moldação. Após a 

deposição do molde na zona de arrefecimento, este sofre uma separação mecânica entre 

a caixa de moldar e o excesso de areia solidificada, denominado como “torrão” de areia 

da moldação. A areia solidificada é transportada para uma grelha de abate com elevada 

vibração por via de um tapete. O tratamento das emissões associadas ao abate de 

moldações é feito por via húmida.  

 

Os elementos de entrada e de saída de maior importância nesta fase do processo 

apresentam-se na Tabela 8. 

Tabela 8 - Fluxos de entrada e de saída da fase de abate das moldações. 

Abate das moldações 

Entradas Saídas 

• Peça com “torrão” de areia de 
moldação 

• Areia usada 

• Lingotes e retornos 

• Emissões de poeiras  

• Resíduos de metal 

• Lamas 
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• Acabamentos 

A fase de acabamento é a que requer mais operários visto ser uma linha com mais 

detalhes, incluindo 3 granalhadoras, onde as poeiras são retiradas das peças já 

moldadas, através da projeção de pequenas esferas de aço a alta pressão. Segue-se a 

rebarbagem mecânica da peça e um acabamento mais delicado feito manualmente pelo 

operário responsável. Nos acabamentos pode estar também incluída a fase de pintura, 

como é o caso dos carter’s. Os resíduos líquidos provenientes desta fase são recolhidos 

e enviados para tratamento para destino final devidamente autorizado. 

Na Tabela 9, são apresentados elementos relevantes na fase de acabamento das 

peças, tanto as entradas como saídas. 

Tabela 9 - Fluxos de entrada e de saída da fase de acabamentos. 

Acabamentos 

Entradas Saídas 

• Fundidos em bruto 

• Energia elétrica  

• Granalha 

• Tintas 

• Fundidos pré-acabados 

• Areia com granalha 

• Restos de tintas, limalhas e aparas 
metálicas 

• Emissões para a atmosfera 

 

• Maquinagem 

As operações realizadas nesta fase são apenas aplicadas a algumas peças 

provenientes de várias etapas da fase de acabamento. Trata-se da última etapa do 

processo. Para finalizar o processo produtivo, as peças são sujeitas a testes e controlo 

de qualidade realizado tanto por equipamentos como por trabalhadores. 

As entradas e saídas relevantes na última fase do fabrico das peças encontram-se na 

Tabela 10. 

Tabela 10 - Fluxos de entrada e saída na maquinagem. 

Maquinagem 

Entradas Saídas 

• Fundidos em bruto • Limalhas, emulsões de óleo 

• Emissões para a atmosfera 
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6.2.1 FONTES DE EMISSÃO E IMPACTO ASSOCIADO 

As fontes pontuais de emissão para a atmosfera, resultam das atividades 

associadas às diferentes fases do processo de uma fundição. Na Figura 9 podem ser 

observadas as chaminés existentes na unidade industrial, sinalizadas com o auxílio da 

ferramenta Google Earth. 

 

Figura 9 - Identificação de fontes de emissão da Funfrap. (Adaptado da Figura 42 dos Anexos) 

 

Com o levantamento das fontes de emissão da fábrica, verifica-se a presença de 

um total de 37 chaminés. Sendo que 32 destas são caracterizadas pela emissão de 

partículas. 

O processo associado à chaminé 7, a pintura de óxido de ferro, é apenas feito 

pontualmente para um tipo específico de peça, o que faz com que tenha horas de 

funcionamento muito reduzidas (< 500h), tornando-se isenta de monitorização, pelo que 

não é considerada para o presente estudo. No caso da fonte 9, a terceira chaminé da 

estufa elétrica, foi desativada em agosto de 2013.  A chaminé 23, que diz respeito à cabine 

de pintura à pistola de peças, foi também desativada em 2015. A chaminé 25, associada 

à limpeza de ferramentas da Macharia, é isenta, pois tem horas funcionamento inferiores 

a 500h. 
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Na Tabela 11, é feita a caracterização das chaminés sinalizadas. 

Tabela 11 - Caracterização de fontes de emissão da Funfrap. (Adaptado da Licença Ambiental) 

Fonte Designação 
Equipamento 

associado 
Sistema de 
tratamento 

Altura 
(m) 

Diâmetro 
(m) 

Poluentes 
monitorizados 

Caudal 
mássico 

(kg/h) 
V (m/s) T (K) 

1 
Plataforma 

de 
Vazamento 

Sistema 
automático de 
vazamento de 
ferro fundido 

Mezger 

_ 20 1,5 

PM 1,45 16,55 307 

COV 2,9 16,55 307 

COVNM 2,85 16,55 307 

2 
Túnel de 

arrefeciment
o; Abate 

Túnel de 
Arrefecimento;  

_ 20 1,5 

PM 0,425 13,1 309 

CO 10,05 13,1 309 

COV 4,75 16,45 301,5 

COVNM 3,9 13,1 309 

3 
Despoeiram

ento Via 
Húmida 

Preparação de 
Areias de 
moldação; 
Grelha de 
abate das 
moldações 

3 Scrubbers 
em cascata 

com 
separador de 

gotas 

35 2,2 

PM 1,735 12,70 302 

COV 2,4 17,40 291 

COVNM 1,3 12,70 302 

4 
Despoeiram

ento Via 
Seca 1 

Tambor de 
gitos 

Máquina de 
rebarbagem 4 

faces 

Filtro de 
cassetes com 
multiciclone 

prévio 

24,5 0,98 PM 0,1235 12,65 
297 

 

5 
Despoeiram

ento Via 
Seca 2 

Granalhadora 
Pendular 

Filtro de 
cassetes com 
multiciclone 

prévio 

24,5 0,98 PM 0,1385 12,05 298 

6 

Torre de 
Lavagem e 

Neutralizaçã
o da DMEA 

Torre de 
Lavagem e 

Neutralização 
da DMEA 

(tratamento 
dos gases das 
máquinas de 
machos (fase 
de lavagem) e 

respetivos 
armários de 
gasificação) 

Lavador 
químico de 
gases (com 

ácido sulfúrico 
98%); filtro de 

cartuchos 
prévio e 

separador de 
gotas no final 

do lavador 

10 0,4 

PM 0,00625 7,6 299 

DMEA 0,00027 7,6 299 

COV 0,96 12,5 297 

COVNM 0,0825 7,6 299 

8 Preparação 
de Areias 1 

Misturadores 
de preparação 

de areias 
Fordath 1 e 2 

_ 23,5 0,5 
PM 0,004 4,1 302 

CONM 0,16 4,1 302 

9 Preparação 
de Areias 2 

Misturador de 
preparação de 
areias Fordath 

3 

_ 23,5 0,5 
PM 0,010 12,9 299 

COVNM 0,14 12,9 299 

10 Máquina de 
Machos 0 

Máquina de 
Machos 0 

_ 23,5 0,87 
PM 0,10 9,8 307 

COVNM 0,21 7,4 305 

11 Máquina de 
Machos nº1 

Máquina de 
Machos nº1 

_ 23,5 0,87 
PM 0,08 11,6 302 

COVNM 0,18 8,6 302 

14 Máquina de 
Machos nº8 

Máquina de 
Machos nº8 

_ 17,4 0,87 
PM 0,2 10,7 302 

COVNM 0,33 10,7 302 

15 Máquina de 
Machos nº9 

Máquina de 
Machos nº9 

 14,65 0,4 
PM 0,03 5,2 296 

COVNM 0,027 5,2 296 
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Fonte Designação 
Equipamento 

associado 

Sistema de 

tratamento 

Altura 

(m) 

Diâmetro 

(m) 

Poluentes 

monitorizados 

Caudal 
mássico 

(kg/h) 
V (m/s) T (K) 

16 
Máquina de 

Machos 
nº10 

Máquina de 
Machos H40 

_ 23,5 0,87 
PM 0,03 13,2 292 

COVNM 0,3 13,2 292 

17 

Estufa A. 
Elétrica 1 – 
Chaminé 1-
exaustão de 

gases de 
queima 

Estufa A. 
Elétrica 1 – 
Chaminé 1-
exaustão de 

gases de 
queima 

_ 11 0,3 

PM 0,0041 6,4 425 

CO 0,38 10,2 451 

COV 0,29 10,2 451 

DMEA 0,00011 6,4 425 

NOX 0,0063 10,2 451 

18 

Estufa A. 
Elétrica 1 – 
Chaminé 2-
exaustão de 

gases 
ambiente 

Estufa A. 
Elétrica 1 – 
Chaminé 2-
exaustão de 

gases 
ambiente 

_ 11 0,3 

PM 0,025 14,8 428 

COV 0,44 15 457 

DMEA 0,00088 14,8 428 

20 
Estufa A. 

Elétrica nº2 
(Nora) 

Estufa A. 
Elétrica nº2 

(Nora) 
_ 11 0,2 

PM 0,0012 14,3 408 

CO 0,068 14,3 408 

COV 0,0085 14,3 408 

COVNM 0,007 15,2 400 

DMEA 0,00006 14,3 408 

NOX 0,0075 14,3 408 

22 Estufa 
Elmetherm 

Estufa 
Elmetherm 

_ 11 0,71 

PM 0,009 6,2 350 

CO 0,116 6,2 350 

COV 0,12 6,2 350 

COVNM 0,10 7,1 350 

DMEA 0,0008 6,2 350 

NOX 0,027 6,2 350 

24 Caldeira 

Caldeira para 
aquecimento 

de água 
(sanitários e 

cozinha) 

Filtro de 
cassetes com 
multiciclone 

prévio 

10 0,34 

PM 0,004 4,2 330,5 

CO 0,029 4,3 341 

COV 0,012 4,3 341 

NOX 0,025 4,3 341 

H2S 0,00145 4,2 330,5 

SO2 0,0046 4,2 330,5 

26 Máquina de 
Machos nº5 

Máquina de 
Machos nº5 

_ 23,5 0,87 
PM 0,04 9 298 

COVNM 0,08 9 298 

28 OMD 
Despoeiramen
to via seca 3 

Filtro de 
cassetes com 
multiciclone 

prévio 

23,5 0,67 PM 0,0385 16,8 296 

30 Máquina de 
Machos P40 

Máquina de 
Machos P40 

_ 23,5 0,85 
PM 0,11 11 306 

COVNM 0,36 8,6 299 

31 Máquina de 
Machos H25 

Máquina de 
Machos H25 

_ 10,1 0,5 
PM 0,031 8,2 305 

COVNM 0,034 7,3 302 

32 Aspiração 
Fusão 

Fornos de 
indução para 

fusão 

Filtro de 
cassetes 

32,3 1,45 

PM 0,12 14,9 317 

COVNM 1,1 14,9 317 

Dioxinas e 
Furanos 

2,7E-12 13,73 312 

Metais I 0,0028 14,9 317 

Metais II 0,0445 14,9 317 

33 Estufa H80 Estufa H80 _ 16 0,6 

PM 0,062 14,3 394 

CO 0,72 9 372 

COV 0,53 9 372 

DMEA 0,0018 14,3 394 

NOX 0,032 9 372 

34 Estufa P40 Estufa P40 _ 16 0,6 

PM 0,031 7,9 364 

CO 1,4 4,2 348 

COV 0,18 4,2 348 

DMEA 0,0014 7,9 364 

NOX 0,02 4,2 
 

348 
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Fonte Designação 
Equipamento 

associado 
Sistema de 

tratamento 
Altura 

(m) 
Diâmetro 

(m) 
Poluentes 

monitorizados 

Caudal 
mássico 

(kg/h) 
V (m/s) T (K) 

 

35 

Cabine de 
pintura e 
secagem 

 
Pintura e 

estufa 
automática de 

peças 

 
Filtros de 

papel 
15 0,5 

PM 0,125 17,1 
 

299,5 

COVNM 0,135 17,1 299,5 

36 P40-2 
Máquina P40-

2 
_ 23,5 0,87 

PM 0,14 8 303 

COVNM 0,33 7,3 299,5 

37 Granalhador
a especifica 

Granalhadora 
especifica 

Filtro de 
cassetes 

17,2 0,6 PM 0,088 10,55 300 

38 Tornos 
Maquinação 

Filtro 
Maquinação 

Separador de 
gotas e 

ciclofiltro (com 
filtros de 
mangas) 

18 0,6 
PM 0,0085 6,65 301,5 

COVNM 0,054 6,3 303 

39 
Cabine de 
Pintura e 
Secagem 

Cabine de 
Pintura e 

Secagem de 
Carters nº2 

Filtros de 
papel 

21 0,64 

PM 0,02 12 314,4 

COVNM 0,175 12 314,5 

40 Estufa A. 
Elétrica nº3 

Estufa A. 
Elétrica nº3 

_ 12,5 0,7 

PM 0,02 8,6 370 

CO 0,95 8,6 370 

COV 0,745 8,6 370 

DMEA 0,00014 8,6 370 

NOX 0,065 8,6 370 

41 
Granalhador
a de Esteira 

(Tambor) 

Granalhadora 
de Esteira 

Filtro de 
cartuchos 

15,5 0,46 PM 0,05 8,1 
 

297 
 

 

Com intuito de conhecer detalhadamente cada fonte de emissão da unidade fabril, 

foi necessário perceber quais os valores de concentração e de caudal mássico presentes 

em cada chaminé, de modo a verificar a relevância de cada uma das fontes. Na Figura 

10 são apresentados os gráficos com os referidos valores de concentração (mg/m3) e 

caudal mássico (kg/h). 

 

 

Figura 10 - Valores de concentração e caudal mássico de emissão de PM10 monitorizados 

em cada fonte. 
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Pela apreciação do gráfico anteriormente apresentado, nota-se que a relação da 

concentração e do caudal mássico não é linear. As fontes com maior caudal mássico 

associado são a 1 e a 3. Comparando essas mesmas, verifica-se que embora a 3 

apresente maior caudal de emissão que a 1, esta apresenta menor valor de concentração. 

No caso da concentração, as fontes responsáveis pelos valores mais altos são a 1 e a 

35. 

Seguidamente, são apresentados os gráficos com os valores de concentração 

(mg/m3) e caudal mássico (kg/h) associados aos restantes poluentes em estudo. 

 

 

Figura 11 - Valores de concentração e caudal mássico de emissão de DMEA 

monitorizados em cada fonte. 

 

 

Figura 12 - Valores de concentração e caudal mássico de emissão de COV monitorizados 

em cada fonte. 
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Figura 13 - Valores de concentração e caudal mássico de emissão de COVNM 

monitorizados em cada fonte. 

 

 

Figura 14 - Valores de concentração e caudal mássico de emissão de CO monitorizados 

em cada fonte. 

 

Figura 15 - Valores de concentração e caudal mássico de emissão de NOx monitorizados 

em cada fonte. 

0

2

4

6

0

20

40

60

80

1 2 3 6 8 9 10 11 14 15 16 20 22 26 30 31 32 35 38 39

C
au

d
al

 m
ás

si
co

 (
kg

/h
)

C
o

n
ce

n
tr

aç
ão

 (
m

g/
m

3 )

Fontes

COVNM

Concentração (mg/m3) Caudal mássico (kg/h)

0

5

10

15

0

100

200

300

400

500

2 17 20 22 24 33 34 40

C
au

d
al

 m
ás

si
co

 (
kg

/h
)

C
o

n
ce

n
tr

aç
ão

 (
m

g/
m

3 )

CO

Concentração (mg/m3) Caudal mássico (kg/h)

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0

10

20

30

40

17 20 22 24 33 34 40

C
au

d
al

 m
ás

si
co

 (
kg

/h
)

C
o

n
ce

n
tr

aç
ão

 (
m

g/
m

3
)

Fontes

NOx

Concentração (mg/m3) Caudal mássico (kg/h)



Estudo da dispersão de poluentes atmosféricos emitidos pela unidade industrial FunFrap- 

Fundição Portuguesa S.A 

Universidade de Aveiro – Departamento de Ambiente e Ordenamento 45 

 

 

Figura 16 - Valores de concentração e caudal mássico de emissão de SO2 e H2S 

monitorizados na fonte 24. 

 

 

Figura 17 - Valores de concentração e caudal mássico de emissão de Metais (I e II) 

monitorizados na fonte 32. 

 

É  de salientar que, apesar de dioxinas e furanos serem parte integrante da emissão 

associada à fonte 32, chaminé esta que faz a extração de poluentes resultantes da 

combustão feita nos fornos de indução, os valores monitorizados, tanto de caudal mássico 

como de concentração, são de uma ordem de grandeza muito baixa (2,7E-12 kg/h; 2,7E-

09 mg/m3), pelo que não surgem na gama de valores apresentados no gráfico. 

 

0

0,002

0,004

0,006

0

2

4

6

8

SO2 H2S

C
au

d
al

 m
ás

si
co

 (
kg

/h
)

C
o

n
ce

n
tr

aç
ão

 (
m

g/
m

3 )

Poluente

Fonte 24

Concentração (mg/m3) Caudal mássico (kg/h)

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0

0,05

0,1

0,15

Metais I Metais II

C
au

d
al

 m
ás

si
co

 (
kg

/h
)

C
o

n
ce

n
tr

aç
ão

 (
m

g/
m

3
)

Metais

32

Concentração (mg/m3) Caudal mássico (kg/h)



Estudo da dispersão de poluentes atmosféricos emitidos pela unidade industrial FunFrap- 

Fundição Portuguesa S.A 

Universidade de Aveiro – Departamento de Ambiente e Ordenamento 46 

6.3 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO 

Aveiro trata-se de uma zona com superfície aplanada e de baixa altitude, com rede 

hidrográfica pertencente à bacia do rio Vouga, na passagem para o Baixo Vouga Lagunar.  

O clima mediterrâneo desta região é temperado pela proximidade do Oceano 

Atlântico, que lhe modera as amplitudes térmicas e aporta os típicos nevoeiros de 

advecção, principalmente nas manhãs dos meses de Verão. O vento, quase sempre 

presente, sopra predominantemente do quadrante Norte (Tecninvest, 2015). Os ventos 

do quarto quadrante, sopram em particular de norte (N) e de noroeste (NW), sendo estas 

as direções associadas aos ventos de maior intensidade. Os ventos que surgem de 

segundo quadrante, entre sul (S) e sudeste (SE), são também frequentes, no entanto, 

apresentam intensidades menores (Borrego et al., 2011; Oliveira, 2018). Ao longo do ano, 

os ventos predominantes ocorrem de SE ou NW (às 9 horas) e de NW (às 15 horas). Os 

valores de velocidade oscilam entre os 2 e 4 m.s-1, de manhã, aumentando de 4 a 6 m.s-

1 da parte da tarde. Durante o verão a velocidade média do vento é mínima enquanto que 

na primavera atinge o máximo (Valério, 2010).  A região de Aveiro, por ser próxima do 

mar e contemplar a Ria de Aveiro, é influenciada, no que toca ao vento, pelo fenómeno 

de brisa marítima. Tal fenómeno justifica então mudanças de direção e intensidade do 

vento na área em estudo (Oliveira, 2018). Na Figura 18 está representada a rosa dos 

ventos relativa a Aveiro. 

 

Figura 18 - Velocidade e direção média anual do vento em Aveiro, no período 2006-2013. 

Fonte: (Oliveira, 2018) 
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7 APLICAÇÃO DO MODELO SCREEN VIEW  

Para uma correta avaliação da sensibilidade das fontes de emissão, o correto 

manuseamento do modelo escolhido é essencial. Visto o SCREENview ser uma 

ferramenta de triagem, todos os parâmetros de entrada devem ser considerados de modo 

a fornecer uma resposta mais completa e aproximada da realidade. Para a simulação da 

dispersão dos poluentes foi corrido o programa para cada uma das fontes anteriormente 

mencionadas, para cada um dos poluentes em específico. 

Desta forma, são descritos no ponto seguinte, os parâmetros de entrada tidos em conta 

para o bom funcionamento do modelo escolhido. 

7.1 PARÂMETROS DE ENTRADA CONSIDERADOS 

Em jeito de visualização da aplicação do modelo, será retratado o caso da fonte 

associada à plataforma de vazamento, servindo esta como exemplo da aplicação do 

programa. 

As primeiras escolhas a fazer dizem respeito ao tipo de fonte e ao coeficiente de 

dispersão a ser considerado no decorrer do programa. Foram então selecionadas a opção 

de fonte pontual e o coeficiente de dispersão para o meio rural. 

Uma vez que o âmbito do estudo incide sobre a qualidade do ar da região, a escolha 

da altura em que as concentrações são detetadas foi definida como 0 metros, ou seja, ao 

nível do solo. 

Topograficamente, o solo da região foi considerado como terreno simples e plano. Foi 

definido um limite de alcance do programa, cobrindo até 3 quilómetros das fontes 

pontuais, considerando então distâncias automáticas.  

Na divisória de opções, foi considerada, para todas as fontes e todos os casos, a 

opção de fumigação, assim como fumigação ao nível da costa, aplicando uma distância 

de 2200 metros desde a fonte até à linha da costa, neste caso a Ria de Aveiro. Serve a 

Figura 19 para retratar as opções referidas anteriormente.  
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Figura 19 - Parâmetros de fumigação comuns a todas as fontes. 

7.1.1 DADOS DA FONTE 

Passando para os parâmetros específicos de emissão, foram preenchidos os 

requisitos de seguida descritos. 

Caudal mássico do poluente (g/s): Foram utilizados dados das emissões de 

poluentes referentes às amostragens pontuais realizadas em 2017 e 2018. O acesso aos 

relatórios de ensaio de monitorização de cada chaminé permitiu o conhecimento dos 

valores de emissão de cada poluente atmosférico. Foi feita a média dos valores de 

emissão das duas campanhas anuais e determinou-se, posteriormente, os caudais 

mássicos associados a cada poluente, para cada uma das chaminés contabilizadas para 

o estudo.  

Assim, foi possível obter, para cada poluente, o valor do caudal mássico a ser tido como 

dado de entrada. 

 

Temperatura de saída do gás (K): Foram feitas as médias das temperaturas 

medidas nas campanhas de monitorização, a partir dos relatórios de ensaio 

disponibilizados pela unidade industrial. 

 

Temperatura ambiente (K): Todas as fontes foram tidas como inseridas em 

condições de pressão e temperatura normais, sendo então 293 K o valor utilizado. 

 

Velocidade de saída do gás (m/s): Com os valores medidos em cada ensaio de 

monitorização, foi calculada a média da velocidade de emissão de cada poluente em 

estudo.  
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Altura e diâmetro (m): Cada chaminé tem uma altura e um diâmetro associados. 

Estes valores foram verificados e confirmados com auxílio de documentos presentes na 

entidade de acolhimento. Os dados relativos a cada fonte encontram-se anexados a este 

documento, na Tabela 11. 

Como exemplo representativo dos parâmetros inseridos relativos a cada fonte, 

apresenta-se na Figura 20 o caso das PM10 para a chaminé associada à fase de 

vazamento do ferro fundido (1). 

 

Figura 20 - Dados inseridos no programa relativos a fonte 1 - PM10. 

7.1.2  METEOROLOGIA APLICADA 

Sendo que o modelo não requer dados meteorológicos de entrada adicionados pelo 

utilizador, as simulações foram realizadas recorrendo a duas das opções de meteorologia 

presentes no programa. O SCREENview examina uma série de classes de estabilidade  

e velocidades do vento para identificar as condições meteorológicas "pior caso", ou seja, 

a combinação de velocidade do vento e estabilidade que resulta nas concentrações 

máximas possíveis ao nível do solo. Numa primeira abordagem, os dados de velocidade 

do vento foram estipulados pelo próprio programa, de maneira a que todas as classes de 

estabilidade e velocidade do vento, fossem tidas em conta. Foi selecionada a opção que 

considera toda a meteorologia de modo a determinar o “pior caso” relativamente à 

concentração no ambiente dos poluentes em estudo. Com a escolha da opção referida 

foi possível conhecer a concentração máxima de cada poluente, a uma determinada 

distância da fonte, seguindo uma velocidade e uma classe de estabilidade.  
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A segunda opção de aplicação do modelo SCREENview, partiu de uma mudança na 

categoria das condições meteorológicas seguidas pelo modelo. A mudança deu-se no 

sentido de escolher uma classe de estabilidade específica assim como a velocidade do 

vento associada à mesma. A classe escolhida foi a que caracteriza a atmosfera como 

ligeiramente instável (C) e que tem ventos que podem variar de 1 a 10 m.s-1. Foi definida 

a classe C uma vez que esta foi uma das mais recorrentes aquando da simulação do 

programa para o primeiro caso de simulação. Nesta simulação foram escolhidas as 

velocidades de 2 m.s-1 e 3 m.s-1. 

Na terceira simulação, para finalizar, foi imposta a classe de estabilidade A, classe 

esta que define a atmosfera como sendo muito instável. Também nesta simulação, o 

modelo foi corrido duas vezes para cada poluente, de modo a obter resultados consoante 

as duas velocidades estipuladas pelo usuário, sendo estas 1,5 m.s-1 e 3 m.s-1. 

Para além dos parâmetros de entrada de cada poluente, relativos a cada fonte, 

apenas foram alteradas as condições meteorológicas de modo a simular os casos 

pretendidos. 
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7.2 RESULTADOS 

De seguida são apresentados, para cada poluente, os resultados obtidos consoante 

os três casos de aplicação do modelo estipulados. 

7.2.1 1ª SIMULAÇÃO – “PIOR CENÁRIO”  

Todas as classes de estabilidades e velocidades do vento 

PM10 

Tabela 12 - Resultados "pior cenário" de concentração de PM10. 

Fonte 
Distância 

(m) 
Concentração máxima 

HORÁRIA (µg/m3) 
Classe de 

estabilidade 
Velocidade 

(m/s) 

1 416 9,51 3 3,5 

2 439 3,51 3 2,5 

3 378 6,86 1 1,5 

4 283 1,39 1 1,0 

5 277 1,63 1 1,0 

6 186 0,67 3 1,0 

8 303 0,17 3 1,0 

9 208 0,21 1 1,0 

10 232 1,66 1 1,0 

11 256 1,19 1 1,0 

14 361 4,02 3 1,5 

15 206 2,63 3 1,0 

16 1171 0,33 5 1,0 

17 221 0,32 3 1,0 

18 215 1,02 3 2,0 

20 213 0,10 3 1,0 

22 207 0,31 3 2,5 

24 142 0,65 3 1,0 

26 224 0,71 1 1,0 

28 268 0,49 1 1,0 

30 242 1,67 1 1,0 

31 220 2,43 3 1,0 

32 363 0,52 1 1,5 

33 331 0,73 3 3,0 

34 339 0,70 3 1,5 

35 319 3,17 3 1,5 

36 214 6,50 1 1,0 

37 362 2,63 3 1,0 

38 289 0,39 3 1,0 

39 212 0,34 1 1,0 

40 248 0,31 3 3,0 

41 265 2,72 3 1,0 
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Para cada uma das fontes com emissão de PM10 foi avaliado o nível de 

concentração consoante a distância à fonte. O gráfico dos resultados obtidos pode ser 

observado na Figura 21. 

 

 

Figura 21 – “Pior cenário” de concentrações de PM10 para cada fonte. 

 

Verifica-se que a concentração mais elevada de partículas (9,51 µg/m3) está 

associada à fonte denominada como 1, que é responsável pelas emissões provenientes 

da plataforma de vazamento. Esta concentração máxima foi detetada a 416 metros da 

fonte. No que diz respeito à concentração observada a uma maior distância (1171 

metros), foi proveniente da 16, embora que a um nível de concentração baixo (0,33 

µg/m3). Os valores de concentração obtidos não demostram ser uma preocupação. 
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DMEA 

Tabela 13 - Resultados "pior cenário" de concentração de DMEA. 

 

 

Na Figura 22  são apresentados os valores de concentração de DMEA para cada 

uma das fontes em estudo. 

 

 

Figura 22 - "Pior cenário" de concentrações de DMEA para cada fonte. 
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Fonte 
Distância 

(m) 
Concentração máxima 

HORÁRIA (µg/m3) 
Classe de 

estabilidade 
Velocidade 

(m/s) 

6 186 0,029 3 1 

17 221 0,008 3 1 

18 215 0,036 3 2 

20 213 0,005 3 1 

22 207 0,028 3 2,5 

33 331 0,021 3 3 

34 339 0,032 3 1,5 

40 248 0,003 3 3,0 
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COV 

Tabela 14 - Resultados "pior cenário" de concentração de COV. 

Fonte 
Distância 

(m) 
Concentração máxima HORÁRIA 

(µg/m3) 
Classe de 

estabilidade 
Velocidade 

(m/s) 

1 416 19,01 3 3,5 

2 414 31,32 3 3,5 

3 378 9,49 1 1,5 

6 186 102,80 3 1,0 

17 215 15,75 3 1,5 

18 200 15,96 3 2,5 

20 213 0,71 3 1,0 

22 207 4,21 3 2,5 

24 152 1,90 3 1,0 

33 318 10,19 3 2,0 

34 302 7,60 3 1,0 

40 248 15,32 3 3,0 

 

A representação gráfica das concentrações de COV resultantes de cada fonte de 

emissão é feita pela Figura 23. 

 

 

Figura 23 - "Pior cenário" de concentrações de COV para cada fonte. 
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COVNM 

Tabela 15 - Resultados "pior cenário" de concentração de COVNM. 

Fonte 
Distância 

(m) 
Concentração máxima 

HORÁRIA (µg/m3) 
Classe de estabilidade 

Velocidade 
(m/s) 

1 416 18,68 3 3,5 

2 439 32,27 3 2,5 

3 378 5,14 1 1,5 

6 186 8,83 3 1,0 

8 303 6,01 3 1,0 

9 208 2,93 1 1,0 

10 208 4,40 1 1,0 

11 220 3,34 1 1,0 

14 361 6,63 3 1,5 

15 207 2,36 3 1,0 

16 1171 3,71 5 1,0 

20 213 0,58 3 1,0 

22 218 3,18 3 2,5 

26 224 1,43 1 1,0 

30 218 6,81 1 1,0 

31 206 3,01 3 1,0 

32 363 4,79 1 1,5 

35 319 3,43 3 1,5 

38 294 2,30 3 1,0 

39 212 3,52 1 1,0 

 

Presente na Figura 24 encontram-se, para cada fonte, os respetivos valores de 

concentração de COVNM. 

 

Figura 24 - "Pior cenário" de concentrações de COVNM para cada fonte. 
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CO 

Tabela 16 - Resultados "pior cenário" de concentração de CO. 

Fonte 
Distância 

(m) 
Concentração máxima 

HORÁRIA (µg/m3) 
Classe de estabilidade 

Velocidade 
(m/s) 

2 439 83,15 3 2,5 

17 215 20,64 3 1,5 

20 213 5,618 3 1,0 

22 207 4,067 3 2,5 

24 152 4,58 3 1,0 

33 318 13,84 3 2,0 

34 302 59,11 3 1,0 

40 248 19,54 3 3,0 

 

Na Figura 25 está presente o gráfico das concentrações observadas de CO para 

cada uma das fontes emissoras. 

 

 

Figura 25 - "Pior cenário" de concentrações de CO para cada fonte. 
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NOx 

Tabela 17 - Resultados "pior cenário" de concentração de NOx. 

Fonte 
Distância 

(m) 
Concentração máxima 

HORÁRIA (µg/m3) 
Classe de 

estabilidade 
Velocidade 

(m/s) 

17 215 0,3421 3 1,5 

20 213 0,6242 3 1,0 

22 207 0,9466 3 2,5 

24 152 3,869 3 1,0 

33 318 0,6152 3 2,0 

34 302 0,8445 3 1,0 

40 248 1,337 3 3,0 

 

Na Figura 26 são representadas as concentrações de NOx para cada uma das 

chaminés. 

 

Figura 26 - "Pior cenário" de concentrações de NOx para cada fonte. 

 

SO2 e H2S 

 

Tabela 18 - Resultados "pior cenário" de concentração de SO2 e H2S na fonte 24. 

Poluente 
Distância 

(m) 
Concentração máxima 

HORÁRIA (µg/m3) 
Classe de estabilidade 

Velocidade 
(m/s) 

SO2 142 0,8255 3 1 

H2S 142 0,2602 3 1 
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A concentração no ambiente dos poluentes SO2 e H2S pode ser observada na 

Figura 27. 

 

Figura 27 - "Pior cenário" de concentrações de SO2 e H2S para a fonte 24. 

 

Dioxinas e Furanos, Metais I e Metais II 

Tabela 19 - Resultados "pior cenário" de concentração de Dioxinas e Furanos e Metais I e 

II na fonte 32. 

Poluente 
Distância 

(m) 
Concentração máxima 

HORÁRIA (µg/m3) 
Classe de estabilidade 

Velocidade 
(m/s) 

Dioxinas e 
Furanos 

392 1,47E-11 1 1 

Metais I 363 0,0122 1 1,5 

Metais II 363 0,194 1 1,5 

 

Foi verificada a existência de emissões de dioxinas e furanos assim como de 

metais I e II, apenas na chaminé associada aos fornos de fusão. Na Figura 28, encontram-

se então representadas as concentrações dos compostos em questão na fonte 

representativa, 32. 

 

Figura 28 - "Pior cenário" de concentrações de Dioxinas e Furanos, Metais I e Metais II 

para fonte 32. 
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7.2.2 2ª SIMULAÇÃO – CLASSE DE ESTABILIDADE C  

v = 2 m/s e v = 3 m/s 

PM10 

Foram apenas tidas em conta as fontes com concentração acima de 1 µg/m3, de 

modo a evidenciar as fontes relevantes, fontes essas apresentadas na Tabela 20. 

Tabela 20 - Gráficos de saída do modelo de cada fonte variando a velocidade (2ªsimulação – PM10). 

Fonte C - Ligeiramente instável; 
v = 2 (m/s) 

C - Ligeiramente instável; 
v = 3 (m/s) 
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2 
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5 
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Fonte 
C - Ligeiramente instável; 

v = 2 (m/s) 
C - Ligeiramente instável; 

v = 3 (m/s) 
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Fonte 
C - Ligeiramente instável; 

v = 2 (m/s) 
C - Ligeiramente instável; 

v = 3 (m/s) 
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Tabela 21 - Dados de concentração de saída para cada fonte para todas as distâncias 

definidas (2ª simulação - v = 2m/s – PM10). 

C - Ligeiramente instável; v = 2 (m/s) 

Distância (m) 
 100 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 

Fonte Concentração HORÁRIA (µg/m3) 

1 0,015 0,851 3,964 7,083 8,617 8,139 6,311 3,722 2,388 1,655 1,214 

2 0,006 0,557 2,125 3,182 3,446 2,807 2,043 1,144 0,720 0,494 0,361 

3 1,75E-05 0,034 0,592 2,124 3,840 5,749 5,370 3,666 2,488 1,772 1,321 

4 0,001 0,280 0,960 1,256 1,243 0,904 0,627 0,338 0,210 0,143 0,104 

5 0,001 0,354 1,155 1,474 1,438 1,030 0,710 0,381 0,236 0,117 0,006 

10 0,003 0,596 1,324 1,419 1,265 0,820 0,545 0,284 0,174 0,118 0,085 

11 0,002 0,364 0,934 1,070 0,987 0,665 0,448 0,236 0,145 0,098 0,071 

14 0,092 2,617 3,923 3,628 3,010 1,811 1,169 0,597 0,362 0,244 0,177 

15 0,852 1,747 1,256 0,865 0,619 0,319 0,194 0,095 0,057 0,038 0,027 

30 0,028 0,554 1,330 1,476 1,339 0,886 0,592 0,311 0,190 0,129 0,094 

31 1,489 2,113 1,423 0,958 0,679 0,346 0,210 0,102 0,061 0,041 0,029 

35 0,202 2,580 3,104 2,628 2,086 1,120 0,760 0,383 0,231 0,156 0,112 

36 0,022 2,705 5,169 5,193 4,477 2,800 1,833 0,946 0,576 0,390 0,282 

37 0,145 2,010 2,306 1,904 1,491 0,843 0,532 0,267 0,161 0,108 0,078 

41 0,514 2,263 2,273 1,932 1,609 1,115 0,858 0,593 0,457 0,374 0,317 

Ʃ  3,372 19,626 31,838 36,192 36,146 29,353 22,200 13,063 8,455 5,875 4,278 

  

 

Tabela 22 - Dados de concentração de saída para cada fonte para todas as distâncias 

definidas (2ª simulação - v = 3m/s). 

C - Ligeiramente instável; v= 3 (m/s) 
 Distância (m) 
 100 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 

Fonte Concentração HORÁRIA (µg/m3) 

1 0,021 2,184 6,960 9,250 9,336 6,983 4,908 2,675 1,665 1,137 0,827 

2 0,012 1,217 3,028 3,507 3,272 2,237 1,517 0,804 0,495 0,336 0,244 

3 8,21E-06 0,085 1,282 3,392 4,896 5,422 4,435 2,716 1,766 2,232 0,908 

4 0,002 0,438 1,031 1,129 1,017 0,666 0,444 0,232 0,142 0,096 0,070 

5 0,002 0,533 1,209 1,302 1,162 0,754 0,501 0,261 0,160 0,078 0,003 

10 0,008 0,706 1,191 1,136 0,955 0,581 0,376 0,192 0,117 0,079 0,057 

11 0,004 0,481 0,899 0,894 0,767 0,477 0,312 0,161 0,098 0,066 0,048 

14 0,214 3,040 3,496 2,888 2,262 1,280 0,807 0,404 0,244 0,164 0,118 

15 0,761 1,270 0,873 0,591 0,420 0,214 0,130 0,063 0,038 0,025 0,018 

30 0,007 0,696 1,239 1,208 1,026 0,632 0,411 0,211 0,128 0,087 0,063 

31 1,639 1,649 1,024 0,669 0,467 0,234 0,141 0,068 0,041 0,027 0,020 

35 0,428 2,766 2,642 2,033 1,537 0,838 0,521 0,259 0,155 0,104 0,075 

36 0,046 2,859 4,360 3,992 3,385 1,955 1,256 0,639 0,387 0,261 0,189 

37 0,253 1,905 1,834 1,412 1,068 0,582 0,362 0,179 0,108 0,072 0,052 

41 0,600 1,755 1,572 1,297 1,074 0,743 0,572 0,396 0,305 0,249 0,211 

Ʃ  3,997 21,584 32,639 34,700 32,643 23,599 16,693 9,260 5,849 5,015 2,902 
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      A partir dos valores cumulativos de concentração, apresentados na Tabela 21 e 

Tabela 22, foi possível chegar à representação gráfica dos valores referidos consoante 

as distâncias estipuladas, como é de verificar pela Figura 29. 

  

 

Figura 29 - Valores cumulativos de concentração no ambiente de PM10 ao longo da 

distância com v=2 (m/s) e v=3 (m/s). 

 

Nota-se que, os valores de concentração de partículas são maiores quando a 

velocidade do vento é menor (v= 2m/s), atingindo um máximo de 36,192 µg/m3 a uma 

distância de 400 metros do local de emissão. Considera-se que a zona mais afetada se 

encontra entre os 200 e os 1000 metros de distância da fábrica, marcando concentrações 

acima dos 20 µg/m3. Embora não atinja o valor médio diário (50 µg/m3) estipulado pelo 

regime jurídico, o valor conjunto da contribuição das várias fontes é significativamente 

elevado e pode contribuir localmente para episódios de poluição do ar. 
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DMEA 

Todas as chaminés com emissão de DMEA foram consideradas. Na Tabela 23 

estão presentes os gráficos de saída da aplicação do modelo para o cenário estipulado.  

Tabela 23 - Gráficos de saída do modelo de cada fonte variando a velocidade (2ª simulação - DMEA). 

Fonte C - Ligeiramente instável; 
v = 2 (m/s) 

C - Ligeiramente instável;  
v = 3 (m/s) 
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Fonte 
C - Ligeiramente instável; 

v = 2 (m/s) 
C - Ligeiramente instável; 

v = 3 (m/s) 

34 

  

40 

  

 

Tabela 24 - Dados de concentração de saída para cada fonte para todas as distâncias 

definidas (2ª simulação - v = 2m/s - DMEA). 

C - Ligeiramente instável; v = 2 (m/s) 

Distância (m) 

 100 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 

Fonte Concentração HORÁRIA (µg/m3) 

6 1,99E-02 2,13E-02 1,34E-02 8,79E-03 6,15E-03 3,09E-03 1,86E-03 9,03E-04 5,38E-04 3,60E-04 2,59E-04 

17 4,23E-03 7,15E-03 4,92E-03 3,34E-03 2,37E-03 1,21E-03 7,36E-04 3,58E-04 2,14E-04 1,43E-04 1,03E-04 

18 9,46E-03 3,52E-02 3,10E-02 2,31E-02 1,72E-02 9,25E-03 5,73E-03 2,83E-03 1,70E-03 1,14E-03 8,20E-04 

20 2,53E-03 3,70E-03 2,50E-03 1,69E-03 1,19E-03 6,08E-04 3,69E-04 1,79E-04 1,07E-04 7,15E-05 5,14E-05 

22 5,65E-03 2,71E-02 2,57E-02 1,99E-02 1,51E-02 8,26E-03 5,15E-03 2,56E-03 1,58E-03 1,03E-03 7,44E-04 

33 1,80E-04 6,86E-03 1,69E-02 2,04E-02 1,96E-02 1,39E-02 9,60E-03 5,16E-03 3,19E-03 2,17E-03 1,58E-03 

34 1,29E-03 2,35E-02 3,12E-02 2,75E-02 2,23E-02 1,31E-02 8,36E-03 4,24E-03 2,57E-03 1,73E-03 1,25E-03 

40 1,50E-04 1,94E-03 2,78E-03 2,57E-03 2,14E-03 1,30E-03 8,40E-04 4,30E-04 2,61E-04 1,76E-04 1,28E-04 

Ʃ  4,34E-02 1,27E-01 1,28E-01 1,07E-01 8,60E-02 5,07E-02 3,26E-02 1,66E-02 1,02E-02 6,82E-03 4,93E-03 

 

Tabela 25 - Dados de concentração de saída para cada fonte para todas as distâncias 

definidas (2ª simulação - v = 3m/s - DMEA). 

C - Ligeiramente instável; v= 3 (m/s) 

 Distância (m) 

 100 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 

Fonte Concentração HORÁRIA (µg/m3) 

6 1,89E-02 1,58E-02 9,41E-03 6,04E-03 4,18E-03 2,08E-03 1,25E-03 6,04E-04 3,59E-04 2,40E-04 1,73E-04 

17 4,91E-03 5,55E-03 3,53E-03 2,32E-03 1,63E-03 8,19E-04 4,95E-04 2,40E-04 1,43E-04 9,55E-05 6,87E-05 

18 1,62E-02 3,34E-02 2,46E-02 1,71E-02 1,23E-02 6,38E-03 3,90E-03 1,90E-03 1,14E-03 7,61E-04 5,48E-04 

20 2,63E-03 2,83E-03 1,78E-03 1,17E-03 8,17E-04 4,11E-04 2,48E-04 1,20E-04 7,14E-05 4,77E-05 3,43E-05 

22 1,10E-02 2,74E-02 2,12E-02 1,51E-02 1,10E-02 5,75E-03 3,52E-03 1,73E-03 1,03E-03 6,91E-04 4,98E-04 

33 4,62E-04 1,28E-02 2,09E-02 2,02E-02 1,72E-02 1,07E-02 6,95E-03 3,58E-03 2,18E-03 1,47E-03 1,07E-03 

34 2,89E-03 2,63E-02 2,72E-02 2,16E-02 1,66E-02 9,20E-03 5,75E-03 2,87E-03 1,73E-03 1,16E-03 8,36E-04 

40 3,94E-04 2,66E-03 2,74E-03 2,19E-03 1,68E-03 9,38E-04 5,88E-04 2,93E-04 1,77E-04 1,19E-04 8,56E-05 

Ʃ  5,74E-02 1,27E-01 1,11E-01 8,57E-02 6,54E-02 3,62E-02 2,27E-02 1,13E-02 6,83E-03 4,59E-03 3,31E-03 
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A partir dos valores cumulativos de concentração, apresentados na Tabela 24 e 

Tabela 25, foi possível chegar à representação gráfica dos valores referidos consoante 

as distâncias estipuladas, como é de verificar pela Figura 30. 

 

 

Figura 30 - Valores cumulativos de concentração no ambiente de DMEA ao longo da 

distância com v=2 (m/s) e v=3 (m/s). 

 

O máximo de concentração (0,127 µg/m3) de DMEA no ambiente, para ambas as 

velocidades estipuladas, é atingido a 200 metros da fonte. Verifica-se que a 1500 metros 

de distância da unidade industrial as concentrações são praticamente nulas. Embora o 

valor máximo observado seja baixo, apenas é possível compará-lo com o valor 5 mg/m3, 

uma vez ser este o valor de emissão estipulado no documento de MTD’s. 
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COV 

Os gráficos de saída da aplicação do modelo, na Tabela 26 , representam a 

variação da concentração de COV’s com a distância da fonte, considerando uma 

atmosfera ‘ligeiramente instável’ para velocidades de 2 e 3 m.s-1. 

Tabela 26 - Gráficos de saída do modelo de cada fonte variando a velocidade (2ª simulação – COV). 

Fonte C - Ligeiramente instável; 
v = 2 (m/s) 

C - Ligeiramente instável;  
v = 3 (m/s) 
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Fonte 
C - Ligeiramente instável; 

v = 2 (m/s) 
C - Ligeiramente instável; 

v = 3 (m/s) 
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Tabela 27 - Dados de concentração de saída para cada fonte para todas as distâncias 

definidas (2ª simulação - v = 2m/s - COV). 

C - Ligeiramente instável; v = 2 (m/s) 

Distância (m) 

 100 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 

Fonte Concentração HORÁRIA (µg/m3) 

1 0,030 1,701 7,924 14,160 17,220 16,270 12,620 7,439 4,773 3,307 2,428 

2 0,059 2,846 13,210 23,480 28,480 26,780 20,730 12,200 7,825 5,420 3,978 

3 4,19E-05 0,002 0,278 1,168 2,539 5,177 5,649 4,417 3,165 2,317 1,754 

    6 33,730 58,950 41,890 28,790 20,610 10,610 6,457 3,151 1,881 1,259 0,906 

17 5,197 14,180 11,260 8,079 5,907 3,109 1,909 0,937 0,561 0,376 0,271 

18 3,477 15,610 14,500 11,100 8,382 4,568 2,841 1,409 0,847 0,568 0,410 

33 0,284 6,696 10,140 9,472 7,909 4,797 3,106 1,589 0,966 0,652 0,471 

34 0,954 6,160 5,790 4,421 3,330 1,808 1,122 0,556 0,334 0,224 0,161 

40 0,800 10,340 14,770 13,660 11,380 6,900 4,471 2,288 1,391 0,939 0,679 

Ʃ  44,531 116,485 119,762 114,330 105,757 80,019 58,905 33,986 21,742 15,062 11,058 

 

 

Tabela 28 - Dados de concentração de saída para cada fonte para todas as distâncias 

definidas (2ª simulação - v = 3m/s - COV). 

  

 

 

 

 

 

C - Ligeiramente instável; v= 3 (m/s) 

 Distância (m) 

 100 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 

Fonte Concentração HORÁRIA (µg/m3) 

1 0,042 4,365 13,910 18,510 18,660 13,960 9,810 5,347 3,328 2,272 1,654 

2 0,079 7,281 23,060 30,550 30,730 22,930 16,100 8,764 5,453 3,722 2,709 

3 1,77E-05 0,041 0,729 2,455 4,204 5,826 5,252 3,481 2,334 1,653 1,228 

6 41,960 48,160 30,850 20,370 14,300 7,208 4,353 2,112 1,258 0,841 0,605 

17 7,555 12,350 8,570 5,832 4,153 2,127 1,292 0,629 0,376 0,251 0,181 

18 6,543 15,520 11,840 8,367 6,070 3,169 1,939 0,950 0,568 0,380 0,274 

33 0,699 8,326 9,411 7,742 6,054 3,420 2,156 1,080 0,651 0,438 0,316 

34 1,413 5,343 4,393 3,184 2,338 1,235 0,759 0,373 0,224 0,150 0,108 

40 2,097 14,130 14,570 11,630 8,962 4,990 3,129 1,562 0,940 0,632 0,456 

Ʃ  60,387 115,516 117,333 108,640 95,471 64,865 44,790 24,299 15,132 10,339 7,530 
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A partir dos valores cumulativos de concentração, apresentados na Tabela 27 e 

Tabela 28, foi possível chegar à representação gráfica dos valores referidos consoante 

as distâncias estipuladas, como é de verificar pela Figura 31. 

 

 

Figura 31 - Valores cumulativos de concentração no ambiente de COV ao longo da 

distância com v=2 (m/s) e v=3 (m/s). 

 

É de notar que, mais uma vez se verifica que quanto menor a velocidade do vento 

maiores as concentrações do poluente. Os valores apresentam-se elevados entre os 200 

e os 1000 metros da fonte, sendo que a 100 metros a concentração no ambiente já 

ultrapassa os 40 µg/m3, chegando ao seu valor máximo de aproximadamente 120 µg/m3 

aos 300 metros. 
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COVNM 

As representações gráficas, para cada fonte, da variação da concentração de 

COVNM com a distância da fonte, numa atmosfera ‘ligeiramente instável’ com 

velocidades de 2 e 3 m/s encontram-se na Tabela 29. 

Tabela 29 - Gráficos de saída do modelo de cada fonte variando a velocidade (2ª simulação – COVNM). 

Fonte C - Ligeiramente instável; 
v = 2 (m/s) 

C - Ligeiramente instável; 
v = 3 (m/s) 
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Fonte 
C - Ligeiramente instável; 

v = 2 (m/s) 
C - Ligeiramente instável; 

v = 3 (m/s) 
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Tabela 30 - Dados de concentração de saída para cada fonte para todas as distâncias 

definidas (2ª simulação - v = 2m/s - COVNM). 

C - Ligeiramente instável; v = 2 (m/s) 

Distância (m) 

 100 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 

Fonte Concentração HORÁRIA (µg/m3) 

1 0,029 1,671 7,788 13,910 16,930 15,990 12,400 7,311 4,691 3,250 2,386 

2 0,056 5,118 19,510 29,210 31,640 25,770 18,750 10,510 6,610 4,536 3,311 

3 1,31E-05 0,025 0,443 1,592 2,877 4,307 4,023 2,747 1,864 1,327 0,989 

6 6,015 6,416 4,042 2,651 1,855 0,932 0,562 0,273 0,162 0,108 0,078 

8 0,129 3,044 3,626 3,016 2,366 1,340 0,845 0,424 0,255 0,172 0,124 

10 0,018 1,912 3,473 3,416 2,913 1,801 1,174 0,604 0,367 0,248 0,180 

11 0,010 1,328 2,668 2,738 2,387 1,510 0,993 0,514 0,314 0,212 0,154 

14 0,152 4,314 6,467 5,981 4,962 2,986 1,927 0,984 0,597 0,403 0,291 

16 0,004 0,914 2,655 3,226 3,072 2,142 1,462 0,779 0,481 0,327 0,237 

22 0,513 2,927 2,979 2,371 1,827 1,017 0,638 0,318 0,192 0,129 0,093 

30 0,021 2,749 5,434 5,538 4,809 3,032 1,991 1,029 0,628 0,425 0,307 

31 1,933 2,446 1,603 1,068 0,752 0,381 0,231 0,112 0,067 0,045 0,032 

32 1,11E-06 0,045 0,610 1,878 3,094 4,141 3,691 2,428 1,624 1,148 0,853 

Ʃ  8,878 32,909 61,298 76,595 79,484 65,349 48,687 28,031 17,852 12,329 9,034 

 

 

Tabela 31 - Dados de concentração de saída para cada fonte para todas as distâncias 

definidas (2ª simulação - v = 3m/s - COVNM). 

C - Ligeiramente instável; v= 3 (m/s) 

 Distância (m) 

 100 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 

Fonte Concentração HORÁRIA (µg/m3) 

1 0,041 4,290 13,670 18,190 18,340 13,720 9,641 5,254 3,271 2,233 1,625 

2 0,111 11,180 27,800 32,200 30,040 20,540 13,930 7,381 4,545 3,087 2,240 

3 6,15E-06 0,064 0,961 2,541 3,668 4,062 3,322 2,035 1,323 0,923 0,680 

6 5,713 4,759 2,837 1,822 1,262 0,627 0,377 0,182 0,108 0,072 0,052 

8 0,144 2,365 2,602 2,100 1,624 0,906 0,568 0,283 0,171 0,115 0,083 

10 0,035 1,946 2,869 2,592 2,119 1,252 0,803 0,407 0,247 0,166 0,120 

11 0,021 1,457 2,298 2,133 1,767 1,059 0,683 0,348 0,211 0,142 0,103 

14 0,353 5,013 5,763 4,762 3,729 2,110 1,330 0,667 0,402 0,270 0,195 

16 0,009 1,329 2,716 2,807 2,456 1,561 1,028 0,533 0,325 0,220 0,159 

22 1,085 3,147 2,543 1,837 1,348 0,712 0,438 0,215 0,129 0,086 0,062 

30 0,044 2,980 4,649 4,296 3,551 2,123 1,367 0,696 0,422 0,285 0,206 

31 1,999 1,867 1,141 0,740 0,515 0,257 0,155 0,075 0,045 0,030 0,021 

32 1,71E-06 0,116 1,255 2,837 3,765 3,797 2,993 1,782 1,147 0,796 0,584 

Ʃ  9,556 40,513 71,104 78,857 74,184 52,727 36,634 19,858 12,346 8,425 6,130 
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A partir dos valores cumulativos de concentração, apresentados na Tabela 30 e 

Tabela 31, foi possível chegar à representação gráfica dos valores referidos consoante 

as distâncias estipuladas, como é de verificar pela Figura 32. 

 

 

Figura 32 - Valores cumulativos de concentração no ambiente de COVNM ao longo da 

distância com v=2 (m/s) e v=3 (m/s). 

 

 Entre os 200 e os 1500 metros da fonte, a unidade industrial conta com 

concentrações acima dos 20 µg/m3. É atingido um máximo que ronda os 80 µg/m3, no 

caso em que a velocidade do vento é 2 m.s-1 a 500 metros da fonte, e quando a velocidade 

é de 3 m.s-1 esse máximo de concentração no ambiente ocorre a 400 metros. 
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CO 

As representações gráficas, para cada fonte considerada relevante, da variação 

da concentração de CO com a distância da fonte, no cenário estipulado encontram-se na 

Tabela 32. 

Tabela 32 – Gráficos de saída do modelo de cada fonte variando a velocidade (2ª simulação – CO). 

Fonte C – Ligeiramente instável; 
v = 2 (m/s) 

C – Ligeiramente instável;  
v = 3 (m/s) 
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Tabela 33 – Dados de concentração de saída para cada fonte para todas as distâncias 

definidas (2ª simulação – v = 2m/s – CO). 

C – Ligeiramente instável; v = 2 (m/s) 

Distância (m) 

 100 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 

Fonte Concentração HORÁRIA (µg/m3) 

2 0,144 13,190 50,270 75,280 81,520 66,400 48,330 27,080 17,030 11,690 8,532 

17 6,810 18,590 14,750 10,590 7,740 4,074 2,074 2,501 1,228 0,735 0,492 

33 0,386 9,097 13,770 12,870 10,740 6,516 4,220 2,159 1,312 0,886 0,640 

34 7,416 47,910 45,030 34,380 25,900 14,060 8,730 4,324 2,597 1,742 1,255 

40 1,021 13,190 18,840 17,420 14,510 8,799 5,701 2,918 1,774 1,197 0,866 

Ʃ  15,777 101,977 142,660 150,540 140,410 99,849 69,055 38,982 23,941 16,250 11,785 

 

 

Tabela 34 – Dados de concentração de saída para cada fonte para todas as distâncias 

definidas (2ª simulação – v = 3m/s – CO). 

C – Ligeiramente instável; v= 3 (m/s) 

 Distância (m) 

 100 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 

Fonte Concentração HORÁRIA (µg/m3) 

2 0,287 28,800 71,630 82,980 77,400 52,920 35,890 19,020 11,710 7,955 5,773 

17 9,900 16,190 11,230 7,642 5,443 2,787 1,693 0,825 0,492 0,329 0,237 

33 0,949 11,310 12,780 10,520 8,225 4,646 2,928 1,467 0,885 0,595 0,429 

34 10,990 41,550 34,170 24,760 18,180 9,609 5,906 2,903 1,738 1,164 0,839 

40 2,673 18,020 18,580 14,820 11,430 6,363 3,990 1,991 1,199 0,806 0,581 

Ʃ  24,799 115,870 148,390 140,722 120,678 76,325 50,407 26,206 16,024 10,849 7,859 
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A partir dos valores cumulativos de concentração, apresentados na Tabela 33 e 

Tabela 34, foi possível chegar à representação gráfica dos valores referidos consoante 

as distâncias estipuladas, como é de verificar pela Figura 33. 

 

 

Figura 33 - Valores cumulativos de concentração no ambiente de CO ao longo da distância 

com v=2 (m/s) e v=3 (m/s). 

  

A concentração de CO no meio ambiente chega a valores máximos que rondam 

os 150 µg/m3 e é sentida a 400 metros da fonte, no caso de a velocidade do vento ser de 

2 m.s-1. As chaminés associadas às estufas a gás natural e arrefecimento são as  

responsáveis por tais concentrações.  
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NOX 

 Na Tabela 35, encontram-se representados os gráficos de saída do modelo 

relativos a cada uma das fontes relevantes. 

Tabela 35 - Gráficos de saída do modelo de cada fonte variando a velocidade (2ª simulação – NOX). 

Fonte C - Ligeiramente instável; 
v = 2 (m/s) 

C - Ligeiramente instável;  
v = 3 (m/s) 
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Tabela 36 - Dados de concentração de saída para cada fonte para todas as distâncias 

definidas (2ª simulação - v = 2m/s – NOX). 

 

 

Tabela 37 - Dados de concentração de saída para cada fonte para todas as distâncias 

definidas (2ª simulação - v = 3m/s – NOX). 

C - Ligeiramente instável; v= 3 (m/s) 

Distância (m) 

 100 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 

Fonte Concentração HORÁRIA (µg/m3) 

20 0,359 0,386 0,243 0,159 0,111 0,056 0,034 0,016 0,010 0,007 0,005 

22 0,371 0,926 0,717 0,509 0,370 0,194 0,119 0,058 0,035 0,023 0,017 

24 2,194 1,524 0,874 0,553 0,380 0,188 0,112 0,054 0,032 0,022 0,015 

33 0,042 0,503 0,568 0,468 0,366 0,207 0,130 0,065 0,039 0,026 0,019 

34 0,157 0,594 0,488 0,354 0,260 0,137 0,084 0,041 0,025 0,017 0,012 

Ʃ  3,123 3,932 2,889 2,043 1,487 0,781 0,479 0,235 0,141 0,094 0,068 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C - Ligeiramente instável; v = 2 (m/s) 

Distância (m) 

 100 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 

Fonte Concentração HORÁRIA (µg/m3) 

20 0,345 0,505 0,341 0,230 0,163 0,083 0,050 0,024 0,015 0,010 0,007 

22 0,191 0,913 0,868 0,671 0,509 0,279 0,174 0,086 0,052 0,035 0,025 

24 2,652 2,146 1,271 0,815 0,564 0,280 0,168 0,081 0,048 0,032 0,023 

33 0,017 0,404 0,612 0,572 0,478 0,290 0,188 0,096 0,058 0,039 0,028 

34 0,106 0,685 0,643 0,491 0,370 0,201 0,125 0,062 0,037 0,025 0,018 

Ʃ  3,311 4,653 3,735 2,778 2,083 1,132 0,704 0,350 0,210 0,141 0,102 
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A partir dos valores cumulativos de concentração, apresentados na Tabela 36 e 

Tabela 37, foi possível chegar à representação gráfica dos valores referidos consoante 

as distâncias estipuladas, como é de verificar pela Figura 34. 

 

 

Figura 34 - Valores cumulativos de concentração no ambiente de NOX ao longo da 

distância com v=2 (m/s) e v=3 (m/s). 

  

 No que diz respeito aos óxidos de azoto, verifica-se que, com as simulações 

realizadas, a concentração na atmosfera é máxima apenas a 200 metros da fonte. Assim 

que atinge o máximo, decresce acentuadamente até chegar a valores nulos perto dos 

1500 metros de distância. 
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7.2.3 3ª SIMULAÇÃO – CLASSE DE ESTABILIDADE A 

v = 1,5 (m/s) e v = 2 (m/s) 

PM10 

 

Para a aplicação do SCREENview, definindo a classe de estabilidade A (muito 

instável) com velocidades de 1,5 e 2 m/s, foram apenas tidas em consideração fontes 

com concentração acima de 1 µg/m3. Na Tabela 38 são apresentados os gráficos de saída 

do modelo. 

Tabela 38 - Gráficos de saída do modelo de cada fonte variando a velocidade (3ª simulação – PM10). 

Fonte A - Muito instável; 
v = 1,5 (m/s) 

A - Muito instável;  
v = 2 (m/s) 
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Fonte 
A - Muito instável; 

v = 1,5 (m/s) 
A - Muito instável; 

v = 2 (m/s) 
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Fonte 
A - Muito instável; 

v = 1,5 (m/s) 
A - Muito instável; 

v = 2 (m/s) 
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41 

  

 

Tabela 39 - Dados de concentração de saída para cada fonte para todas as distâncias 

definidas (3ª simulação - v = 1,5m/s – PM10). 

A - Muito instável; v = 1,5 (m/s) 

Distância (m) 

 100 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 

Fonte Concentração HORÁRIA (µg/m3) 

1 0,296 5,542 8,918 7,797 5,534 1,958 1,039 0,713 0,554 0,456 0,389 

2 0,212 2,747 3,366 2,583 1,721 0,580 0,305 0,209 0,162 0,134 0,114 

3 7,00E-03 1,722 5,710 6,798 5,578 2,198 1,193 0,820 0,637 0,525 0,448 

4 0,134 1,274 1,204 0,823 0,519 0,168 0,087 0,060 0,047 0,038 0,033 

5 0,175 1,512 1,383 0,934 0,585 0,189 0,098 0,067 0,052 0,037 0,070 

10 0,368 1,533 1,148 0,719 0,436 0,137 0,071 0,049 0,038 0,031 0,027 

11 0,201 1,125 0,913 0,589 0,362 0,115 0,060 0,041 0,032 0,026 0,022 

14 1,658 3,755 2,514 1,516 0,905 0,281 0,145 0,099 0,077 0,064 0,054 

15 1,876 0,958 0,468 0,252 0,143 0,043 0,022 0,015 0,012 0,010 0,008 

30 0,323 1,572 1,228 0,781 0,477 0,151 0,078 0,053 0,042 0,034 0,029 

31 2,075 1,023 0,497 0,268 0,152 0,046 0,023 0,016 0,012 0,010 0,009 

35 1,781 2,724 1,675 0,980 0,577 0,178 0,092 0,063 0,049 0,040 0,034 

36 1,882 5,743 3,986 2,429 1,455 0,454 0,235 0,161 0,125 0,103 0,088 

37 1,585 2,054 1,205 0,693 0,405 0,124 0,064 0,044 0,034 0,028 0,024 

41 2,055 1,443 0,748 0,412 0,236 0,079 0,057 0,040 0,031 0,026 0,022 

Ʃ  14,629 34,727 34,963 27,573 19,085 6,700 3,569 2,448 1,904 1,560 1,370 
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Tabela 40 - Dados de concentração de saída para cada fonte para todas as distâncias 

definidas (3ª simulação - v = 2m/s – PM10). 

A - Muito instável; v = 2 (m/s) 

Distância (m) 

 100 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 

Fonte Concentração HORÁRIA (µg/m3) 

1 0,665 7,799 9,038 6,767 4,455 1,487 0,665 0,401 0,322 0,257 0,219 

2 0,442 3,326 3,126 2,143 1,354 0,439 0,195 0,118 0,091 0,075 0,064 

3 1,80E-02 2,803 6,384 6,218 4,611 1,677 0,761 0,461 0,359 0,295 0,252 

4 0,229 1,267 1,015 0,651 0,399 0,126 0,056 0,034 0,026 0,022 0,018 

5 0,291 1,479 1,157 0,736 0,450 0,142 0,063 0,038 0,029 0,021 0,003 

10 0,502 1,364 0,922 0,556 0,332 0,103 0,046 0,027 0,021 0,018 0,015 

11 0,303 1,044 0,746 0,460 0,277 0,086 0,038 0,023 0,018 0,015 0,013 

14 2,238 3,335 2,018 1,172 0,688 0,211 0,093 0,056 0,043 0,036 0,031 

15 1,545 0,735 0,354 0,190 0,108 0,032 0,014 0,008 0,007 0,005 0,005 

30 0,464 1,430 0,995 0,607 0,364 0,113 0,050 0,030 0,023 0,019 0,016 

31 1,856 0,801 0,379 0,202 0,114 0,034 0,015 0,009 0,007 0,006 0,005 

35 2,230 2,355 1,329 0,754 0,438 0,133 0,059 0,035 0,027 0,023 0,019 

36 2,299 4,913 3,148 1,865 1,104 0,341 0,150 0,090 0,070 0,058 0,049 

37 1,743 1,701 0,940 0,529 0,306 0,093 0,041 0,025 0,019 0,016 0,013 

41 1,871 1,134 0,571 0,311 0,178 0,059 0,043 0,030 0,023 0,019 0,016 

Ʃ  16,695 35,485 32,122 23,160 15,177 5,078 2,289 1,385 1,087 0,883 0,739 

 

A partir dos valores cumulativos de concentração, apresentados na Tabela 39 e 

Tabela 40, foi possível chegar à representação gráfica dos valores referidos consoante 

as distâncias estipuladas, como é de verificar pela Figura 35. 

 

 

Figura 35 - Valores cumulativos de concentração no ambiente de PM10 ao longo da 

distância com v=1,5 (m/s) e v=2 (m/s). 
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De notar que a zona de influência fica entre os 200 e os 750 metros da fonte, 

atingindo um máximo de concentração de 35 µg/m3 aos 200 metros. As partículas tornam-

se algo de bastante atenção, uma vez que apresentam um valor de concentração no 

ambiente consideravelmente perto do estipulado pela Legislação Portuguesa como VL, 

ainda que não o cheguem a atingir. 

 

DMEA 

 

Na Tabela 41  apresentam-se os gráficos de todas as fontes com emissão de 

DMEA para o terceiro cenário definido, classe de estabilidade A com variação da 

velocidade em 1,5 e 2 m.s-1.  

Tabela 41 - Gráficos de saída do modelo de cada fonte variando a velocidade (3ª simulação – DMEA). 

Fonte A - Muito instável; 
v = 1,5 (m/s) 

A - Muito instável;  
v = 2 (m/s) 
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Fonte 
A - Muito instável; 

v = 1,5 (m/s) 
A - Muito instável; 

v = 2 (m/s) 
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Tabela 42 - Dados de concentração de saída para cada fonte para todas as distâncias 

definidas (3ª simulação - v = 1,5m/s – DMEA).  

A - Muito instável; v = 1,5 (m/s) 

Distância (m) 

 100 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 

Fonte Concentração HORÁRIA (µg/m3) 

6 2,22E-02 9,45E-03 4,47E-03 2,38E-03 1,35E-03 4,03E-04 2,07E-04 1,41E-04 1,10E-04 9,03E-05 7,71E-05 

17 7,08E-03 3,58E-03 1,75E-03 9,43E-04 5,36E-04 1,61E-04 8,25E-05 5,64E-05 4,38E-05 3,61E-05 3,08E-05 

18 2,80E-02 2,40E-02 1,30E-02 7,31E-03 4,22E-03 1,28E-03 6,60E-04 4,51E-04 3,51E-04 2,89E-04 2,46E-04 

20 3,73E-03 1,81E-03 8,79E-04 4,72E-04 2,68E-04 8,04E-05 4,13E-05 2,83E-05 2,19E-05 1,80E-05 1,54E-05 

22 1,98E-02 2,03E-02 1,15E-02 6,56E-03 3,82E-03 1,17E-03 6,00E-04 4,10E-04 3,19E-04 2,62E-04 2,24E-04 

33 2,90E-03 1,82E-02 1,74E-02 1,21E-02 7,71E-03 2,52E-03 1,31E-03 8,99E-04 6,99E-04 5,75E-04 4,91E-04 

34 1,55E-02 2,85E-02 1,82E-02 1,08E-02 6,40E-03 1,98E-03 1,02E-03 6,99E-04 5,44E-04 4,47E-04 3,82E-04 

40 1,07E-03 2,47E-03 1,73E-03 1,07E-03 6,42E-04 2,01E-04 1,04E-04 7,11E-05 5,53E-05 4,55E-05 3,88E-05 

Ʃ  1,00E-01 1,08E-01 6,90E-02 4,16E-02 2,49E-02 7,79E-03 4,03E-03 2,76E-03 2,14E-03 1,76E-03 1,50E-03 

 

 

Tabela 43 - Dados de concentração de saída para cada fonte para todas as distâncias 

definidas (3ª simulação - v = 2m/s – DMEA).  

A - Muito instável; v= 2 (m/s) 

 Distância (m) 

 100 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 

Fonte Concentração HORÁRIA (µg/m3) 

6 1,87E-02 7,29E-03 3,39E-03 1,79E-03 1,01E-03 3,02E-04 1,32E-04 7,94E-05 6,17E-05 5,08E-05 4,33E-05 

17 6,29E-03 2,80E-03 1,33E-03 7,12E-04 4,93E-04 1,21E-04 5,29E-05 3,17E-05 2,47E-05 2,03E-05 1,73E-05 

18 3,10E-02 1,99E-02 1,02E-02 5,58E-03 3,19E-03 9,63E-04 4,23E-04 2,54E-04 1,97E-04 1,62E-04 1,39E-04 

20 3,26E-03 1,41E-03 6,68E-04 3,57E-04 2,02E-04 6,03E-05 2,64E-05 1,59E-05 1,23E-05 1,02E-05 8,66E-06 

22 2,36E-02 1,73E-02 9,09E-03 5,03E-03 2,89E-03 8,75E-04 3,84E-04 2,31E-04 1,79E-04 1,48E-04 1,26E-04 

33 5,68E-03 2,01E-02 1,55E-02 9,82E-03 6,00E-03 1,90E-03 8,40E-04 5,06E-04 3,93E-04 3,23E-04 2,76E-04 

34 2,02E-02 2,49E-02 1,45E-02 8,34E-03 4,87E-03 1,49E-03 6,55E-04 3,93E-04 3,06E-04 2,52E-04 2,15E-04 

40 1,68E-03 2,35E-03 1,43E-03 8,36E-04 4,92E-04 1,51E-04 6,66E-05 4,00E-05 3,11E-05 2,56E-05 2,18E-05 

Ʃ  1,10E-01 9,60E-02 5,61E-02 3,25E-02 1,92E-02 5,86E-03 2,58E-03 1,55E-03 1,21E-03 9,92E-04 8,46E-04 
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A partir dos valores cumulativos de concentração, apresentados na Tabela 42 e 

Tabela 43, foi possível chegar à representação gráfica dos valores referidos consoante 

as distâncias estipuladas, como é de verificar pela Figura 36. 

 

 

Figura 36 - Valores cumulativos de concentração no ambiente de DMEA ao longo da 

distância com v=1,5 (m/s) e v=2 (m/s). 

 

O cenário de concentrações nesta simulação mostra-se igualmente baixo, sendo 

que o máximo é observado justamente a 100 metros da fonte, no caso de v=2 m/s, e a 

200 metros de distância quando v=1,5 m/s. É  junto da unidade industrial que se sentem 

as repercussões da utilização deste composto como catalisador, no sentido em que o seu 

odor é mais sentido nas redondezas da fábrica do que a longas distâncias. 
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COV 

Na Tabela 44, são apresentados os gráficos de saída do modelo relativos a cada 

uma das fontes consideradas. 

Tabela 44 - Gráficos de saída do modelo de cada fonte variando a velocidade (3ª simulação – COV) 

Fonte A - Muito instável; 
v = 1,5 (m/s) 

A - Muito instável;  
v = 2 (m/s) 
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Fonte 
A - Muito instável; 

v = 1,5 (m/s) 
A - Muito instável; 

v = 2 (m/s) 
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Tabela 45 - Dados de concentração de saída para cada fonte para todas as distâncias 

definidas (3ª simulação - v = 1,5m/s – COV). 

A - Muito instável; v = 1,5 (m/s) 

Distância (m) 

 100 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 

Fonte Concentração HORÁRIA (µg/m3) 

1 0,592 11,080 17,830 15,580 11,060 3,914 2,078 1,425 1,108 0,912 0,778 

2 1,028 18,420 29,420 25,620 18,150 6,413 3,403 2,334 1,814 1,493 1,274 

3 2,63E-03 0,845 4,204 6,724 6,511 2,940 1,644 1,132 0,881 0,725 0,619 

6 54,870 30,490 15,170 8,235 4,694 1,413 0,725 0,496 0,385 0,317 0,270 

17 12,280 8,510 4,427 2,440 1,400 0,423 0,218 0,149 0,116 0,095 0,081 

18 11,680 11,390 6,392 3,620 2,102 0,641 0,330 0,226 0,175 0,144 0,123 

33 3,979 9,553 6,567 4,001 2,399 0,748 0,387 0,265 0,206 0,169 0,145 

34 5,507 4,825 2,613 1,460 0,843 0,256 0,132 0,090 0,070 0,058 0,049 

40 5,689 13,130 9,212 5,668 3,414 1,069 0,553 0,379 0,294 0,242 0,207 

Ʃ  95,628 108,243 95,835 73,348 50,573 17,818 9,469 6,494 5,049 4,155 3,546 
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Tabela 46 -  Dados de concentração de saída para cada fonte para todas as distâncias 

definidas (3ª simulação - v = 2m/s – COV). 

A - Muito instável; v = 2 (m/s) 

 Distância (m) 

 100 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 

Fonte Concentração HORÁRIA (µg/m3) 

1 1,329 15,590 18,070 13,530 8,905 2,972 1,329 0,802 0,623 0,513 0,438 

2 2,333 25,820 29,740 22,210 14,600 4,868 2,177 1,313 1,021 0,840 0,717 

3 7,06E-03 1,644 5,658 6,889 5,720 2,270 1,048 0,638 0,496 0,408 0,348 

6 51,750 24,190 11,630 6,237 3,537 1,059 0,465 0,279 0,217 0,178 0,152 

17 12,430 6,883 3,419 1,854 1,057 0,318 0,139 0,084 0,065 0,054 0,046 

18 13,630 9,622 5,025 2,774 1,593 0,481 0,211 0,127 0,099 0,081 0,069 

33 5,726 8,718 5,331 3,111 1,830 0,563 0,025 0,149 0,116 0,095 0,081 

34 5,391 3,864 2,010 1,107 0,635 0,192 0,084 0,051 0,039 0,032 0,028 

40 8,920 12,500 7,621 4,446 2,616 0,804 0,354 0,213 0,166 0,136 0,116 

Ʃ  101,516 108,831 88,504 62,158 40,493 13,526 5,833 3,654 2,841 2,338 1,995 

 

A partir dos valores cumulativos de concentração, apresentados na Tabela 45 e 

Tabela 46, foi possível chegar à representação gráfica dos valores referidos consoante 

as distâncias estipuladas, como é de verificar pela Figura 37. 

 

 

Figura 37 - Valores cumulativos de concentração no ambiente de COV ao longo da 

distância com v=1,5 (m/s) e v=2 (m/s). 

 

 Pode-se constatar, que a concentração máxima no meio ambiente surge apenas 

a 200 metros do ponto de emissão. Até aos 750 metros as concentrações encontram-se 

acima dos 20 µg/m3. Comparando com o a simulação de classe de estabilidade C, 

verifica-se que neste caso, as concentrações são ligeiramente mais baixas. 
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COVNM 

Na Tabela 47 estão representados os gráficos de saída do modelo relativos a cada 

uma das fontes consideradas. 

Tabela 47 - Gráficos de saída do modelo de cada fonte variando a velocidade (3ª simulação – COVNM) 

Fonte A - Muito instável; 
v = 1,5 (m/s) 

A - Muito instável;  
v = 2 (m/s) 
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Fonte 
A - Muito instável; 

v = 1,5 (m/s) 
A - Muito instável; 

v = 2 (m/s) 
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Tabela 48 - Dados de concentração de saída para cada fonte para todas as distâncias 

definidas (3ª simulação - v = 1,5m/s – COVNM).  

A - Muito instável; v = 1,5 (m/s) 

Distância (m) 

 100 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 

Fonte Concentração HORÁRIA (µg/m3) 

1 0,582 10,890 17,520 15,320 10,870 3,846 2,042 1,400 1,089 0,896 0,765 

2 1,946 25,220 30,900 23,710 15,800 5,325 2,798 1,917 1,490 1,226 1,046 

3 5,24E-03 1,290 4,278 5,093 4,179 1,647 0,894 0,614 0,477 0,393 0,335 

6 6,683 2,852 1,347 0,718 0,406 0,122 0,062 0,043 0,033 0,027 0,023 

8 3,141 3,530 1,988 1,125 0,653 0,199 0,102 0,070 0,054 0,045 0,038 

10 1,387 3,806 2,577 1,557 0,929 0,289 0,149 0,102 0,079 0,065 0,056 

11 0,887 3,005 2,138 1,315 0,791 0,247 0,128 0,088 0,068 0,056 0,048 

14 2,734 6,191 4,145 2,499 1,491 0,464 0,240 0,164 0,127 0,105 0,089 

16 0,465 3,311 2,891 1,918 1,194 0,383 0,199 0,136 0,106 0,087 0,074 

22 2,019 2,392 1,408 0,811 0,475 0,146 0,075 0,513 0,399 0,328 0,280 

30 1,861 6,093 4,300 2,636 1,584 0,495 0,246 0,175 0,136 0,112 0,096 

31 2,464 1,144 0,549 0,294 0,167 0,050 0,026 0,018 0,014 0,011 0,096 

32 3,23E-03 1,520 4,243 4,666 3,685 1,411 0,761 0,523 0,406 0,334 0,285 

Ʃ  24,177 71,244 78,284 61,663 42,224 14,623 7,722 5,761 4,479 3,686 3,231 

 

 

Tabela 49 - Dados de concentração de saída para cada fonte para todas as distâncias 

definidas (3ª simulação - v = 2m/s – COVNM).  

A - Muito instável; v= 2 (m/s) 

 Distância (m) 

 100 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 

Fonte Concentração HORÁRIA (µg/m3) 

1 1,306 15,320 17,750 13,290 8,752 2,920 1,306 0,788 0,613 0,504 0,430 

2 4,056 30,540 28,700 19,670 12,430 4,026 1,790 1,078 0,838 0,690 0,589 

3 1,35E-02 2,100 4,783 4,659 3,454 1,256 0,570 0,346 0,269 0,221 0,189 

6 5,643 2,199 1,022 0,541 0,305 0,091 0,040 0,024 0,019 0,015 0,013 

8 2,682 2,729 1,509 0,848 0,491 0,149 0,066 0,039 0,031 0,025 0,021 

10 1,632 3,215 2,026 1,192 0,704 0,217 0,096 0,057 0,045 0,037 0,031 

11 1,124 2,604 1,698 1,012 0,601 0,186 0,082 0,049 0,038 0,031 0,027 

14 3,690 5,498 3,326 1,933 1,135 0,348 0,153 0,092 0,072 0,059 0,050 

16 0,755 1,195 2,404 1,508 0,916 0,288 0,127 0,077 0,060 0,049 0,042 

22 2,552 2,078 1,119 0,625 0,360 0,109 0,048 0,029 0,022 0,018 0,016 

30 2,331 5,331 3,409 2,027 1,202 0,372 0,164 0,098 0,077 0,063 0,054 

31 2,150 0,889 0,418 0,222 0,126 0,038 0,016 0,010 0,008 0,006 0,005 

32 1,10E-02 2,378 4,605 4,199 3,021 1,074 0,486 0,294 0,229 0,188 0,161 

Ʃ  27,945 76,076 72,769 51,727 33,496 11,073 4,944 2,982 2,318 1,908 1,628 
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A partir dos valores cumulativos de concentração, apresentados na Tabela 48 e 

Tabela 49, foi possível chegar à representação gráfica dos valores referidos consoante 

as distâncias estipuladas, como é de verificar pela Figura 38. 

 

 

Figura 38 - Valores cumulativos de concentração de COVNM ao longo da distância com 

v=1,5 (m/s) e v=2 (m/s). 

 

 A zona de maiores concentrações é entre os 100 e os 750 metros da fonte, sendo 

que é atingido um máximo de 78 µg/m3 a 300 metros de distância, no caso em que a 

velocidade é menor.  
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CO 

Na Tabela 50, são apresentados os gráficos de saída do modelo relativos a cada 

uma das fontes consideradas. 

 

Tabela 50 - Gráficos de saída do modelo de cada fonte variando a velocidade (3ª simulação – CO) 

Fonte A - Muito instável; 
v = 1,5 (m/s) 

A - Muito instável;  
v = 2 (m/s) 
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Tabela 51 - Dados de concentração de saída para cada fonte para todas as distâncias 

definidas (3ª simulação - v = 1,5m/s – CO).  

A - Muito instável; v = 1,5 (m/s) 

Distância (m) 

 100 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 

Fonte Concentração HORÁRIA (µg/m3) 

2 5,016 64,980 79,620 61,110 40,710 13,720 7,210 4,939 3,840 3,160 2,697 

17 16,090 11,150 5,801 3,197 1,835 0,555 0,285 0,195 0,151 0,125 0,106 

33 5,405 12,980 8,921 5,435 3,258 1,017 0,526 0,360 0,280 0,230 0,196 

34 42,830 37,520 20,320 11,350 6,553 1,989 1,023 0,699 0,544 0,447 0,382 

40 7,254 16,740 11,750 7,227 4,354 1,363 0,706 0,483 0,375 0,309 0,263 

Ʃ  76,595 143,370 126,412 88,319 56,710 18,644 9,749 6,675 5,190 4,271 3,645 

 

 

Tabela 52 - Dados de concentração de saída para cada fonte para todas as distâncias 

definidas (3ª simulação - v = 2m/s – CO).  

A - Muito instável; v= 2 (m/s) 

 Distância (m) 

 100 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 

Fonte Concentração HORÁRIA (µg/m3) 

2 10,450 78,690 73,950 50,700 32,040 10,370 4,614 2,779 2,160 1,778 1,517 

17 16,290 9,019 4,481 2,430 1,385 0,416 0,183 0,110 0,085 0,070 0,060 

33 7,779 11,840 7,242 4,226 2,486 0,764 0,337 0,202 0,157 0,129 0,110 

34 41,930 30,050 15,630 8,613 4,941 1,492 0,655 0,393 0,306 0,252 0,215 

40 11,370 15,940 9,718 5,670 3,335 1,026 0,452 0,272 0,211 0,174 0,148 

Ʃ  87,819 145,539 111,021 71,639 44,187 14,068 6,241 3,756 2,919 2,403 2,050 
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A partir dos valores cumulativos de concentração, apresentados na Tabela 51 e 

Tabela 52, foi possível chegar à representação gráfica dos valores referidos consoante 

as distâncias estipuladas, como é de verificar pela Figura 39. 

 

 

Figura 39 - Valores cumulativos de concentração de CO ao longo da distância com v=1,5 

(m/s) e v=2 (m/s). 

 

 O valor máximo de concentração na atmosfera coincide para as duas velocidades 

estipuladas, a 200 metros de distância é atingido um valor de 145 µg.m-3 de poluente no 

ar. Entre os 100 e os 500 metros é a zona onde são atingidos valores superiores a 40 

µg.m-3. 
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NOX 

 As representações gráficas relativas a cada uma das fontes consideradas 

relevantes, encontram-se na Tabela 53. 

Tabela 53 - Gráficos de saída do modelo de cada fonte variando a velocidade (3ª simulação – NOx) 

Fonte A - Muito instável; 
v = 1,5 (m/s) 

A - Muito instável;  
v = 2 (m/s) 

20 

  

22 

  

24 

  

33 

  

34 

  

40 
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Tabela 54 - Dados de concentração de saída para cada fonte para todas as distâncias 

definidas (3ª simulação - v = 1,5m/s – NOX).  

A - Muito instável; v = 1,5 (m/s) 

Distância (m) 

 100 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 

Fonte Concentração HORÁRIA (µg/m3) 

20 0,509 0,247 0,120 0,064 0,037 0,011 0,006 0,004 0,003 0,002 0,002 

22 0,669 0,685 0,389 0,221 0,129 0,039 0,020 0,014 0,011 0,009 0,008 

24 2,360 0,882 0,407 0,215 0,121 0,036 0,019 0,013 0,010 0,008 0,007 

33 0,240 0,577 0,397 0,242 0,145 0,045 0,023 0,002 0,012 0,010 0,009 

34 0,612 0,536 0,290 0,162 0,094 0,028 0,015 0,010 0,008 0,006 0,005 

Ʃ  4,390 2,928 1,602 0,904 0,525 0,160 0,082 0,042 0,044 0,036 0,031 

 

 

Tabela 55 - Dados de concentração de saída para cada fonte para todas as distâncias 

definidas (3ª simulação - v = 2m/s – NOX). 

A - Muito instável; v = 2 (m/s) 

Distância (m) 

 100 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 

Fonte Concentração HORÁRIA (µg/m3) 

20 0,444 0,192 0,091 0,049 0,028 0,008 0,004 0,002 0,002 0,001 0,001 

22 0,797 0,583 0,307 0,170 0,098 0,030 0,013 0,008 0,006 0,005 0,004 

24 1,890 0,672 0,307 0,162 0,091 0,027 0,012 0,007 0,006 0,005 0,004 

33 0,346 0,526 0,322 0,188 0,111 0,034 0,015 0,009 0,007 0,006 0,005 

34 0,599 0,429 0,223 0,123 0,071 0,021 0,009 0,006 0,004 0,004 0,003 

Ʃ  4,076 2,403 1,250 0,691 0,397 0,120 0,053 0,032 0,025 0,020 0,017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudo da dispersão de poluentes atmosféricos emitidos pela unidade industrial FunFrap- 

Fundição Portuguesa S.A 

Universidade de Aveiro – Departamento de Ambiente e Ordenamento 101 

 

A partir dos valores cumulativos de concentração, apresentados na Tabela 54 e 

Tabela 55, foi possível chegar à representação gráfica dos valores referidos consoante 

as distâncias estipuladas, como é de verificar pela Figura 40. 

 

 

Figura 40 - Valores cumulativos de concentração de NOX ao longo da distância com v=1,5 

(m/s) e v=2 (m/s). 

 

Verifica-se que é junto das instalações da unidade industrial (100 metros) que é 

atingido o valor máximo de concentração no ambiente deste composto. A uma distância 

superior a 500 metros as concentrações tornam-se praticamente nulas. 

 

Com a análise dos resultados obtidos aquando da aplicação da 3ª simulação, 

verifica-se que, para todos os poluentes em estudo, os níveis de concentração são 

ligeiramente superiores para uma velocidade do vento menor (v= 1,5 m.s-1). Foram 

detetadas maiores concentrações desde os 100 até uma distância da fonte de 500 

metros, sendo considerada a área com maior exposição aos poluentes. 
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7.2.4 ZONA ENVOLVENTE AFETADA 

Recorrendo aos resultados apresentados anteriormente, foi possível constatar as zonas 

envolventes mais afetadas pela dispersão de poluentes da unidade fabril, segundo as 

simulações realizadas.  

Aquando da análise da simulação com classe de estabilidade C, no que diz 

respeito à dispersão de Partículas emitidas pela unidade industrial, verifica-se que entre 

os 200 e os 1000 metros de distância da Funfrap, seria a zona mais afetada pela 

dispersão de partículas provenientes de processos realizados na mesma. A coroa que 

representa esta mesma zona encontra-se na Figura 40. 

 

Figura 40 - Zona envolvente afetada segundo a simulação com classe de estabilidade C de 

Pasquill-Gifford. 

 

Ao simular uma atmosfera com classe de estabilidade C, que segundo Pasquill-

Gifford se trata de uma atmosfera ligeiramente instável no que diz respeito à turbulência, 

verificou-se que, ao dispersarem, os poluentes apresentam maiores concentrações, 

desde os 200 metros da fonte até aos 1000 metros. É de notar que, lugares como Arrota 

Nova, Monte do Paço, Póvoa do Paço e Vale Caseiro, estão sujeitos a concentrações 

mais elevadas. Neste caso, o considerado centro da freguesia de Cacia não seria afetado 

pela dispersão dos poluentes, uma vez que esta é influenciada pela direção do vento, que 

em Aveiro, surge com mais frequência de NW. 
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Para a simulação, onde foi definida a classe de estabilidade A (muito instável) o 

comportamento dos poluentes origina uma zona de influência representada na Figura 41, 

que se trata da folha de trabalho da ferramenta Google Earth Pro. 

 

 

Figura 41 - Zona envolvente afetada segundo a simulação com classe de estabilidade A de 

Pasquill-Gifford. 

 

 Na última simulação, representada pela figura acima, verifica-se que a zona mais 

afetada pelas concentrações mais elevadas surge entre os 100 e os 500 metros da 

unidade industrial, ainda que, no caso do exemplo das PM10, estas continuem a dispersar 

até uma distância de 2500 metros, já com concentrações muito baixas. Comparando com 

a 2ª simulação, neste caso, a população diretamente exposta aos poluentes seria mais 

reduzida.  
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8 CONCLUSÕES 

A freguesia de Cacia conta com grandes complexos industriais, que no seu conjunto 

favorecem a má qualidade do ar e a preocupação da população em relação à exposição 

de variados poluentes. Este projeto surge com intuito de compreender e dar a 

compreender às partes interessadas a realidade no que diz respeito apenas a uma das 

unidades industriais presentes, tratando-se de uma análise de sensibilidade, pelo que aos 

resultados obtidos seria proveitoso uma análise em conjunto com mais unidades fabris 

da freguesia, de modo a obter resultados mais concretos e fidedignos da real exposição 

da população aos poluentes emitidos da zona em questão. 

Os modelos de qualidade do ar são ferramentas muito importantes no que diz respeito 

a previsão da concentração dos poluentes resultantes de diversos tipos de fontes de 

emissão. Através dos modelos, é possível estimar concentrações de poluentes mediante 

diferentes condições e parametrizações. O desempenho dos resultados dos modelos 

depende não só dos dados de input que este exige, mas também do conhecimento por 

parte do utilizador, visto que os modelos de qualidade do ar podem ser bastante 

complexos e exigentes. Importa referir que o modelo não abrange todas as condições 

que na realidade existem, portanto, a discrepância de alguns resultados pode ser 

justificada por esse motivo. As vantagens da utilização do modelo SCREENview, passam 

pelo facto de ser de fácil manuseamento, não requer dados de entrada elaborados nem 

dados meteorológicos. Falando nas desvantagens, a mais sentida foi o facto de apenas 

ser possível aplicar o modelo fonte a fonte, dificultando a sua aplicação no caso da 

existência de várias chaminés emissoras do mesmo poluente. 

A comparação dos resultados com o que se encontra delimitado em termos de 

concentrações ao nível da legislação nacional, é também um fator importante a ter em 

conta, e neste caso de estudo verificou-se que as concentrações calculadas cumprem os 

limites legislados, apesar de apenas terem sido consideradas as fontes da Funfrap. Foi 

possível verificar a grande influência do vento no que toca ao transporte dos poluentes. 

Outros pontos fundamentais são a temperatura e a velocidade de saída dos gases, uma 

vez que estes parâmetros são também responsáveis pela forma como os poluentes, já 

no ambiente, se dispersam. Com a análise dos valores de emissão e consequentemente 

dos valores de concentração consoante a distância, é percetível que quanto mais elevada 

a temperatura e a velocidade de saída, maior é a sobre-elevação do penacho. 

As concentrações mais elevadas, independentemente do poluente, foram registadas 

para uma atmosfera “Ligeiramente instável – C” e v = 2 m.s-1, sendo que, a zona mais 
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afetada localiza-se entre os 200 e os 1000 m relativamente à unidade industrial (CPM10 = 

36 µg.m3; CDMEA = 0,1 µg.m3; Ccov = 120 µg.m3; CCOVNM = 79 µg.m3; CCO = 151 µg.m3; CNOX 

= 5 µg.m3). Tendo em conta os valores de concentração no ambiente obtidos, a Funfrap 

poderá contribuir pontualmente para eventuais episódios de poluição atmosférica, em 

particular associados às emissões de PM10, quando as condições atmosféricas não são 

favoráveis à dispersão de poluentes. 

Medidas para minimizar e evitar o alastramento de poeiras e partículas associadas ao 

processo produtivo devem ser tidas em conta, de modo a melhorar a qualidade do ar, não 

só exterior com interior. A Funfrap conta com um programa de limpeza diária, com recurso 

a varredura mecânica, que abrange a limpeza dos acessos e da linha de processo, de 

maneira a evitar a acumulação de partículas e, por sua vez, a suspensão das mesmas 

por ação do vento ou dos veículos que circulem no interior das instalações.  

Paralelamente, os planos de monitorização devem continuar a ter uma grande 

importância e serem rigorosamente cumpridos, de forma a averiguar o cumprimento de 

valores limite de emissão e ainda, verificar o bom funcionamento dos sistemas de 

tratamento através de procedimentos de manutenção e controlo.  

Com a intenção de vincar a relação com as partes interessadas, seria proveitoso a 

Funfrap continuar a sinergia com o Departamento de Ambiente e Ordenamento, da 

Universidade de Aveiro, de modo a poder realizar mais estudos que promovam o 

conhecimento alargado do impacte da unidade fabril. Em jeito de sugestão para trabalhos 

futuros, a aquisição e implementação de uma estação meteorológica na unidade industrial 

seria um ponto de partida para a aplicação de modelos mais complexos, como por 

exemplo, um modelo químico. Apostar numa análise detalhada da aplicação do DMEA, 

no sentido de perceber a sua influência na questão dos odores emanados pela fábrica. 

Como a preocupação com a saúde humana é uma constante, seria proveitoso estudar a 

qualidade do ar interior, assim como a exposição dos operadores aos poluentes presentes 

nas instalações. 
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10 ANEXOS     

ANEXO I - ORGANIZAÇÃO DA PLANTA DE TRABALHO DA UNIDADE FABRIL. 

Do ponto de viste estrutural a Funfrap tem a divisão do espaço organizado de forma 

a facilitar o processo de fabrico, como pode ser observado na Figura 41. 

 

Figura 41 - Planta da unidade industrial. 
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ANEXO II - REPRESENTAÇÃO DAS FONTES DE EMISSÃO.  

 

 

Figura 42 - Representação das fontes de emissão da Funfrap. 
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 ANEXO III - DETALHE DOS RESULTADOS OBTIDOS. 

1ª simulação – “Pior cenário” 

PM10 

Tabela 56 - Dados de saída da fonte 1 para PM10 – 1ª simulação. 
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2ª simulação – Classe de estabilidade C 

v = 2 (m/s) 

PM10 

Tabela 57 - Dados de saída da fonte 1 para PM10 – 2ª simulação, v = 2(m/s). 

 

 

v = 3 (m/s) 

PM10 

Tabela 58 - Dados de saída da fonte 1 para PM10 – 2ª simulação, v = 3(m/s). 
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3ª simulação – Classe de estabilidade A 

v = 1,5 (m/s)  

PM10 

 

Tabela 59 - Dados de saída da fonte 1 para PM10 – 3ª simulação, v = 1,5(m/s). 

 

 

v = 2 (m/s) 

PM10 

 

Tabela 60 - Dados de saída da fonte 1 para PM10 – 3ª simulação, v = 2(m/s). 

 


