
 

 

 

 

 1.º Aditamento à LICENÇA AMBIENTAL n.º 223/1.0/2016 

 

Nos termos da legislação relativa ao Regime de Emissões Industriais aplicável à Prevenção 
e ao Controlo Integrados da Poluição, é emitido o 1.º Aditamento à Licença Ambiental do 
operador 

 
 

CEVARGADO – ALIMENTOS COMPOSTOS, LDA. 
 
 

com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 502 651 261, para a instalação 
 
 

CEVARGADO – ALIMENTOS COMPOSTOS, LDA. 
 
 

sita em Rua António Alves Torres Júnior n.º 99, freguesia de Arcos e concelho de Vila do 
Conde. 

 
 
 

A licença ambiental é válida até 30 de setembro de 2026. 

 

 

Amadora, 3 de julho de 2018 

 

 

O Presidente 

da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., 
 
 
 
 

            Nuno Lacasta 
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Este aditamento é parte integrante da Licença Ambiental (LA) n.º 223/1.0/2016, 
emitida a 30 de setembro 

 

Âmbito 

O presente aditamento é emitido na sequência do pedido de alteração de instalação n.º 321/2017 
submetido pelo operador junto da DRAPN, em 02/05/2017.  

A proposta de alteração decorre da instalação de uma nova granuladora, com ciclone associado, a 
substituição do conjunto da misturadora (incluindo o sistema de aspiração) e a introdução de um 
peneiro no processo de moagem: 

i. A nova linha de granulação, com capacidade máxima de 30 ton/hora, irá constar 
genericamente de uma granuladora (Andritz FeedMax G9 - 19), um arrefecedor (Geelen VK 
28X28 RS), um Peneiro (Wynveen 46-11), uma migalhadora (Andritz GRM 121), bem como 
de todos os sistemas mecânicos e informáticos associados o seu funcionamento. Decorrente 
da instalação da nova linha, será instalada uma nova fonte fixa de emissão para o ar 
(designada por FF4), cuja chaminé terá 34,3 m de altura e 0,65 cm de diâmetro. A instalação 
da nova linha visa duplicar a capacidade de granulação existente, contudo este aumento não 
terá efeitos a nível da capacidade total da instalação, que se manterá nas 346 toneladas por 
dia de produção de produto acabado. 

ii. Substituição do conjunto do equipamento “Depósito Superior – Misturadora – Depósito 
Inferior” por novos equipamentos mais modernos e eficientes, tanto em termos mecânicos 
como energéticos. A nova misturadora será da marca Andritz (modelo HB5000)e será incluído 
um novo sistema de aspiração (Filtro CAF 108 R 15) para reduzir ao máximo as emissões de 
poeiras inerentes ao processo. A capacidade de produção dos novos equipamentos é idêntica 
aos que vão ser substituídos. 

iii. Introdução no processo de moagem de um peneiro (Wynveen 46-36) antes do moinho, cuja 
finalidade é permitir separar as partículas mais finas e evitar que passem no moinho de forma 
a não sobrecarregar o moinho com produto que não carece de moagem, permitindo um 
aumento significativo da eficiência energética do processo. É esperado um aumento da 
capacidade de moagem mas, como os equipamentos a montante e a jusante já se encontram 
à capacidade máxima, não se esperam ganhos efetivos de aumento de produção. 

Ao abrigo do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, que estabelece o regime de 

emissões industriais aplicável à prevenção e ao controlo integrados da poluição (Diploma REI), na 

redação dada pela Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro, a presente 

alteração não se traduz numa “alteração substancial” da instalação, nos termos da definição 

constante da alínea c) do artigo 3.º do mesmo Diploma. 

Procede-se à alteração do regime de monitorização dos efluentes gasosos, tendo em consideração 

o regime legal aplicável à prevenção e controlo das emissões de poluentes para o ar bem como o 

documento de referência de aplicação setorial no âmbito da prevenção e controlo integrados da 

poluição (PCIP). 
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Alteração ao Quadro 7 do ponto “2.2.1.1 – Pontos de emissão” da LA: 

 

O “Quadro 7 – Identificação das fontes pontuais de emissão” deve ser substituído pelo 
seguinte quadro:  

Quadro 1- Identificação das fontes pontuais de emissão 

Código Origem da Emissão 

Potência 
térmica 
nominal 
(KWth) 

Equipament
o de 

redução 
das 

emissões 

Altura da chaminé 
acima do nível do 

solo 

(m) (1) 

FF1 Caldeira de produção de vapor 1 488 - 10 

FF2 Aspiração (Granuladora I) - Ciclone 23 

FF3 Aspiração (Granuladora II) - Ciclone 32,5 

FF4 Aspiração (Granuladora III) - Ciclone 34,3 

(1) Altura da chaminé, correspondente à distância, medida na vertical, entre o topo da chaminé e o solo.  

 

 

Alteração ao ponto “2.2.1.3 – Monitorização” da LA: 

O “Quadro 2 - Valores Limite de Emissão (VLE) e Frequência de Monitorização para a fonte 
FF1 (Caldeira de produção de vapor a GPL) ” deve ser substituído pelo seguinte quadro:  

 

Quadro 3 - Valores Limite de Emissão (VLE) e Frequência de Monitorização para a fonte FF1 (Caldeira de 
produção de vapor a GPL) 

Parâmetro 
VLE (2) 

(mg/Nm3) 

Frequência de Monitorização 
(3) 

Monóxido de carbono (CO)  (1) - 

Uma vez de três em três anos  

Compostos orgânicos voláteis (COV) 200 

Óxidos de azoto (NOx), expressos em NO2 250 

Dióxido de enxofre (SO2) 200 

(1) Avaliação do parâmetro monóxido de carbono (CO), por forma a avaliar a eficiência da combustão. A frequência de 
monitorização deste parâmetro deverá cumprir o regime previsto para os restantes parâmetros. 

(2) Os VLE dos poluentes atmosféricos são expressos em mg/Nm3, referidos às condições normalizadas de pressão 
(101,3 kPa), temperatura (273,15 K) e gás seco. Todos os valores limite de emissão (VLE) referem-se a um teor de O2 
de 3%.  

(3) O operador deve ainda ter em conta todos os requisitos e obrigações constantes do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de 
junho de 2018, relativo ao regime de emissões para o ar,  e adaptar-se aos mesmos nos prazos e condições aí 
definidos.  
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O “Quadro 4 – Valores Limite de Emissão (VLE) e Frequência de Monitorização para as fontes 
FF2 e FF3 ” deve ser substituído pelo seguinte quadro:  

 

Quadro 5 – Valores Limite de Emissão (VLE) e Frequência de Monitorização para as fontes FF2, FF3 e 
FF4 

Parâmetro 
VLE (1) 

(mg/Nm3) 
Frequência de Monitorização 

Partículas (PTS) 20 Uma vez de três em três anos 

(1) O valor limite de emissão (VLE) refere-se ao teor de O2 efetivamente medido e a gás seco nos efluentes gasosos. 

 

A comunicação dos resultados da monitorização pontual deverá ser efetuada à CCDR 

territorialmente competente, no prazo previsto pelo regime legal aplicável à prevenção e controlo 

das emissões de poluentes para o ar. 

Se for verificada alguma situação de incumprimento nas avaliações efetuadas, devem ser de 

imediato adotadas medidas corretivas adequadas, após as quais deverá ser efetuada uma nova 

avaliação da conformidade. Deve ainda ser cumprido o estipulado no ponto 4 desta licença 

(acidentes e emergências). 
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