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1. Introdução
O presente Resumo Não Técnico integra‐se no pedido de renovação da licença ambiental n.º 241/1.0/2017,
emitida a 31 de janeiro de 2017, submetido a 31/07/2018.

2. Identificação da instalação
A Cerâmica 1 é uma das duas instalações cerâmicas pertencentes à Preceram Indústrias de Construção, SA
localizadas em Travasso, freguesia de Pombal e concelho de Pombal.
A Cerâmica 1 dedica‐se à produção e comercialização de tijolo cerâmico tradicional, inserindo‐se no Código
de Atividade Económica (CAE rev3) 23321 ‐ Fabricação de tijolos e apresenta uma capacidade de produção
instalada de 460 toneladas por dia.

3. Processo Produtivo
O processo de fabrico da Preceram – Cerâmica 1 visa a produção de tijolo cerâmico de enchimento de furação
horizontal para a indústria de construção civil.
A argila é a principal matéria‐prima consumida. Este produto é proveniente das explorações de barreiros das
empresas pertencentes ao Grupo Preceram.
O processo produtivo da Cerâmica 1 encontra‐se dividido nas seguintes fases:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Receção e Armazenamento das Matérias‐Primas
Pré‐preparação/ Preparação por via plástica
Conformação
Secagem
Empacotamento
Cozedura
Embalagem
Armazenamento de Produto Final

De seguida efetua‐se uma breve descrição do processo de fabrico.
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Quadro 1 ‐ Receção e Armazenamento das Matérias‐Primas
Descrição
As argilas rececionadas são armazenadas em pilhas no armazém de
matérias‐primas contíguo à unidade industrial. O armazém apresenta uma
área ao ar livre e uma parte coberta.

Equipamento Utilizado
Pá carregadora

Quadro 2 ‐ Pré‐preparação/ Preparação por via plástica
Descrição

Equipamento Utilizado
Pá carregadora

Nesta fase do processo produtivo as argilas são misturadas nas proporções
adequadas e trituradas, de modo a homogeneizar a mistura e a reduzir a
sua granulometria, sendo‐lhes adicionada água.

Desagregador
Doseador
Moinho de Galgas
Laminador
Telas Transportadoras

Quadro 1 ‐ Conformação
Descrição

Equipamento Utilizado
Doseador

É adicionada água e/ou vapor à pasta de forma controlada. Esta é depois
conduzida dentro da extrusora, saindo na outra extremidade através do
molde que dá a forma aos tijolos. Estes saem em bloco que depois são
cortados de acordo com as medidas rigorosas pretendidas e carregados
em vagonas de rolos.

Laminador
Fieira de Vácuo
(Extrusora)
Mesa de Corte
Carregador
Vagonas de rolos
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Quadro 4 ‐ Secagem
Descrição
Esta fase do processo produtivo consiste em reduzir a humidade dos tijolos
antes da sua entrada no forno, ou seja, na evaporação da maior parte da
água de mistura. Assim, os tijolos carregados nas vagonas de rolos são
conduzidos para a câmara de secagem, percorrendo‐a até à outra
extremidade através da circulação lenta das vagonas. Neste processo, os
tijolos passam de verde a seco. O secador está equipado com ventiladores
para insuflação de ar quente e ventiladores de exaustão de humidade. O
calor necessário para este processo é proveniente da recirculação do ar
quente do forno que resulta do arrefecimento dos produtos, paredes,
tecto e vagonas, podendo também ser proveniente de uma fonte auxiliar
de calor. Esta recuperação de calor é feita através de ventiladores que
conduzem o ar quente por condutas até ao secador.

Equipamento Utilizado

Movimentadores (Sistema
de Movimentação das
Vagonas
Exaustores
Ventiladores

Quadro 5 ‐ Empacotamento
Descrição
Nesta parte do processo, os tijolos já secos são descarregados das vagonas
de rolos e carregado nas vagonas do forno (vagonas de material
refratário), seguidamente são agrupados de acordo com a embalagem
final (paletes para venda).

Equipamento Utilizado
Vagonas de rolos
Empacotadora
Vagonas de tijolo
refratário

Quadro 2 ‐ Cozedura
Descrição

Equipamento Utilizado

Nesta fase as vagonas com tijolo seco entram no forno para o processo de
cozedura.
O forno é um túnel, de tecto plano suspenso e possui características
térmicas que permitem um aproveitamento quase total da energia térmica
gerada no forno devido ao bom isolamento das paredes e tecto do mesmo.
As vagonas entram numa das extremidades do forno, sendo conduzidas ao
longo deste por um sistema de movimentação, saindo na outra
extremidade os tijolos já cozidos.
Os tijolos vão sendo aquecidos progressivamente, desde a entrada até à
zona de queima do combustível, para preparação térmica e uniformização
das temperaturas. Na zona de queima é injetado o combustível (Coque de
Petróleo micronizado e Pó de Cortiça ‐ Biomassa), de forma automática. O
controlo da combustão é efetuado por um conjunto de sondas
pirométricas instaladas ao longo do forno, que transmitem informação ao
computador ajustando automaticamente a curva de cozedura. É nesta
zona que se verifica a temperatura mais elevada ao longo do processo de
cozedura, podendo chegar aos 900ºC.

Vagonas de tijolo
refratário
Forno (Ventiladores e
Queimadores)
Sistema de alimentação
de Combustíveis
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Descrição

Equipamento Utilizado

A partir daqui e até à saída do forno, a temperatura vai diminuindo,
permitindo retirar calor aos tijolos de modo a que estes cheguem à porta
de saída com uma temperatura próxima da ambiente, evitando desta
forma que haja choques térmicos. Consegue‐se também, nesta fase, um
arrefecimento dos lastros das vagonas, melhorando as condições de carga
das mesmas.
Para efetuar o transbordo entre as vias exteriores e a via interior do forno,
são utilizados carros de transbordo que posicionam as vagonas em todos
os circuitos de produção e a suavidade é garantida em todos os
movimentos através de rampas de aceleração e travagem controladas por
variadores de frequência

Quadro 7 ‐ Embalagem

Descrição
Existe um sistema automático de descarga dos tijolos das vagonas que
consiste no seguinte: a pinça dupla retira os tijolos das vagonas, coloca os
pacotes de tijolo sobre as paletes de expedição, podendo ser ou não
cintados na horizontal e na vertical. São depois plastificados por uma
plastificadora que envolve os pacotes de tijolo com filme extensível de
forma a permitir o melhor acondicionamento possível do produto até à sua
aplicação em obra.

Equipamento Utilizado

Descarregadora (Pinça de
descarga)
Plastificadora

Quadro 8 ‐ Armazenamento de Produto Final
Descrição
Após embalagem, os produtos são transportados, para o parque de
produto final onde são armazenados para posterior expedição. Em
oposição, poderão ainda ser sujeitos a carga direta nos camiões.

Equipamento Utilizado
Empilhador

De seguida encontra‐se representado o fluxograma de fabrico da Cerâmica 1.
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Figura 1 ‐ Fluxograma do processo produtivo da Cerâmica 1

4. Gestão Ambiental

4.1. Consumo de recursos
4.1.1. Consumo de materiais argilosos
A Cerâmica 1 utiliza no fabrico dos seus produtos matérias‐primas argilosas e inertes (areia). A matéria‐prima
argilosa constitui a base da pasta utilizada no fabrico dos produtos.
São ainda incorporados na pasta alguns subprodutos/resíduos do processo de fabrico.
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4.1.2. Consumo de energia
As fontes de energia utilizadas na instalação são:


Combustíveis sólidos ‐ coque de petróleo micronizado e biomassa (pó de cortiça);



Combustíveis líquidos – fuelóleo e gasóleo;




Combustíveis gasosos ‐ gás propano;
Energia elétrica.

Seguidamente realiza‐se a distribuição das várias fontes de energia pelos respetivos processos e equipamentos
onde são utilizadas.

Quadro 9 – Fontes de energia e sua utilização ‐ Cerâmica 1

Fonte de energia

Processo

Designação dos
Equipamentos

Coque de
petróleo e
biomassa

Cozedura

Forno

Fuelóleo e Gás
propano

Conformação (extrusão)

Caldeira (o gás
propano apenas para
ignição)

Gasóleo

Acionamento dos motores
de combustão dos veículos
de movimentação de
cargas e matérias‐primas

Pá Carregadora e
empilhadores

Energia elétrica

Acionamento dos motores elétricos dos
equipamentos produtivos, equipamentos auxiliares
e iluminação da instalação

4.1.3. Emissões para a atmosfera
As emissões para a atmosfera consistem em emissões difusas e emissões pontuais.
As emissões difusas são essencialmente partículas produzidas no interior e no exterior da instalação, devido
ao funcionamento de equipamentos produtivos e às operações de carga, descarga, transporte e
armazenamento de matérias‐primas, produtos acabados e combustíveis.
Na fase de preparação as emissões difusas provenientes do funcionamento dos laminadores são aspiradas e
tratadas num equipamento do tipo ciclone.
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As emissões para a atmosfera provenientes de fontes pontuais consistem nas emissões gasosas do forno,
secador e do gerador de vapor (caldeira). O gerador de calor existente na instalação não se encontra em
funcionamento.
A monitorização das emissões de poluentes nas fontes fixas é efetuada através de medições em contínuo e de
medições pontuais.
A utilização de combustíveis sólidos no forno, nomeadamente coque de petróleo e biomassa, não é compatível
com o alcance dos VEA dos parâmetros PTS e SO2 previstos no documento de referência sobre as melhores
técnicas disponíveis para a Indústria Cerâmica BREF CER. Sobre esta matéria já foram apresentados a Agência
Portuguesa do Ambiente dois estudos elaborados pelo CTCV sobre a viabilidade da aplicação de MTD para as
emissões de SO2 e partículas segundo a Metodologia BREF‐ECM, que concluíram ambos pela inviabilidade
económica da implementação das MTD estabelecidas no BREF CER.

4.1.4. Consumo de água e efluentes líquidos
4.1.4.1.

Consumo de Água

O recurso água é utilizado na Cerâmica 1 para fins domésticos e industriais (processo produtivo),
essencialmente na fase de preparação e conformação/extrusão.
A água destinada ao consumo humano é proveniente da rede pública de abastecimento e a água destinada ao
processo de fabrico é proveniente de captações subterrâneas, nomeadamente de um furo e de quatro poços.
4.1.4.2.

Efluentes líquidos industriais

Os efluentes líquidos industriais inerentes ao processo de fabrico da Cerâmica 1 consistem nas lamas do
despoeiramento que são reincorporadas na pasta cerâmica e nas purgas e condensados da caldeira de vapor.
As purgas são adicionadas à pasta cerâmica e os condensados retornam à caldeira.
Nos processos auxiliares, são geradas águas residuais industriais nas operações de lavagem de veículos (zona
da oficina), que consistem essencialmente em águas oleosas que são tratadas num separador de
hidrocarbonetos.
Nas monitorizações efetuadas a estes efluentes sempre se concluiu pela sua conformidade legal.
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4.1.4.3.

Efluentes líquidos domésticos

Os efluentes líquidos domésticos produzidos nas instalações sociais e oficina são encaminhados para fossas
sépticas estanques que são seguidas de poços absorventes.
As fossas sépticas sofrem limpeza periódica por operador licenciado, quando necessário.

4.1.4.4.

Resíduos

São produzidos subprodutos e resíduos provenientes do processo de fabrico e das atividades auxiliares
associadas, como por exemplo a oficina. A grande maioria dos resíduos do processo de fabrico, propriamente
dito, correspondem a resíduos não perigosos e inertes.
Os subprodutos e resíduos produzidos têm dois destinos possíveis, a valorização interna ou o envio para
operadores autorizados de gestão de resíduos. A valorização interna consiste na incorporação no processo de
fabrico e/ou, no caso do caco cozido, a valorização através da regularização de caminhos.
Assim, no decurso do normal funcionamento das instalações são incorporados no processo produtivo
subprodutos e resíduos não perigosos, nomeadamente, cacos crus (verdes), cacos secos, cacos cozidos,
refratários, lamas do despoeiramento, partículas e cinzas. Os restantes resíduos são enviados para destino
adequado.
Para o acondicionamento temporário em condições adequadas foram previstas áreas específicas de
armazenamento (para os resíduos sujeitos a armazenagem).
4.1.4.5.

Ruído

A Cerâmica 1 apresenta algumas fontes de emissão sonora das quais se salientam:


Funcionamento do sistema de exaustão e ventilação dos fornos;



Funcionamento dos equipamentos relacionados com a preparação da pasta (moinhos,
desagregadores e laminadores);



Movimentação de viaturas internas e externas.

As medições de ruído realizadas junto dos vários recetores sensíveis mais expostos ao ruído proveniente da
atividade da empresa, para verificação do cumprimento dos critérios de exposição máxima e de incomodidade
sempre concluíram que a empresa se encontra em conformidade legal.
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4.1.4.6.

MTD implementadas

1. MTD gerais


Implementação de procedimentos de gestão ambiental
2. MTD implementadas aplicáveis ao consumo energético



Controlo automático dos circuitos do secador;



Controlo automático da humidade e da temperatura no interior do secador;



Utilização de caixas metálicas com areia ou vedação por água no forno para reduzir as perdas de calor;



Utilização de isolamento refratário ou de fibras cerâmicas no forno para reduzir as perdas de calor;



Controlo interativo do regime de cozedura por computador;



Recuperação do excesso de calor dos fornos;



Controlo da humidade de extrusão;



Utilização de vapor na extrusão.
3. MTD implementadas aplicáveis às emissões difusas



Armazenamento em local coberto de matérias‐primas e combustíveis;



Armazenamento de combustíveis em silos;



Limpeza de poeiras nas zonas de circulação de veículos;



Pulverização com água dos materiais suscetíveis de gerarem poeiras quando secos;



Manutenção adequada do sistema de despoeiramento.



Implementação de um sistema de despoeiramento do tipo hidrociclone.
4. MTD implementadas aplicáveis às emissões pontuais



Limpeza do secador;



Minimização da formação de poeiras causadas pela carga dos produtos a serem cozidos no forno;



Utilização de matérias‐primas com baixo teor em enxofre (na medida do possível);



Utilização de combustíveis com baixo teor de cinzas (na medida do possível);



Redução da temperatura de cozedura;



Diminuição do ciclo de cozedura;



Controlo do teor de oxigénio no processo de cozedura;
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Utilização de matérias‐primas com baixo teor de nitrogénio. A temperatura de cozedura é inferior a
1300 °C;



Adoção de protocolos adequados de limpeza e manutenção.
5. MTD implementadas aplicáveis ao consumo de água



Manutenção adequada da rede de distribuição;



Utilização de vapor na extrusão.
6. MTD implementadas aplicáveis aos efluentes líquidos industriais



Reutilização das lamas através da incorporação na matéria‐prima.
7. MTD implementadas aplicáveis à redução dos resíduos



Controlo eletrónico dos processos de cozedura;



Otimização dos parâmetros de extrusão e corte;



Otimização dos parâmetros de secagem;



Otimização da enforna;



Incorporação no processo produtivo de subprodutos e resíduos de processo.
8. MTD implementadas aplicáveis à redução de ruído



Fontes ruidosas equipadas com sistemas de apoio que isolam as vibrações;



As portas e janelas são mantidas fechadas (dentro do possível);



Realização de atividades (exteriores) ruidosas apenas durante o dia;



Manutenção adequada da instalação.
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