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resumo 

 

 

A protecção do ambiente é hoje encarada ao nível global. Neste contexto,
importa salientar o aumento das exigências legais ao nível ambiental e o
aumento da consciência ecológica que faz com que clientes e consumidores
em geral, cada vez mais informados, estejam predispostos a comprar e usar
produtos ambientalmente sustentáveis.  
Por outro lado, a crescente concorrência global, sentida particularmente em
Portugal, que possui uma economia pequena, obriga as empresas a
melhorarem os seus índices de produtividade e competitividade. 
A articulação entre estes referenciais, aliada ao contexto actual caracterizado
por uma recessão profunda e generalizada nas economias é assim um
enorme desafio para as indústrias portuguesas. 
É portanto, crucial para as empresas o reconhecimento de que bons
desempenhos ambientais, alcançados através da introdução de práticas
ambientais, que proporcionem melhor eficiência de processos, redução dos
consumos de energia, matérias-primas e água, bem como minimização do
tratamento de resíduos e efluentes, podem ser factores de aumento de
competitividade, de crescimento económico e de reconhecimento. 
A presente dissertação pretende avaliar a experiência de implementação de
um Sistema de Gestão Ambiental, adoptando como referencial a norma ISO
14001:2004, na Indústria Cerâmica, sector que vive um momento de particular
dificuldade em Portugal fase ao significativo abrandamento do mercado da
construção.  
Procura-se verificar o valor intrínseco dos SGA enquanto instrumentos para a
operacionalização do desenvolvimento sustentável, bem como transmitir
experiências do sector de forma à melhor implementação destes sistemas
como instrumentos eficazes para esta forma de desenvolvimento. 
Esta avaliação implicou numa fase inicial a caracterização dos Sistemas de
Gestão Ambiental e a caracterização do sector da Indústria Cerâmica,
abordando em concreto o subsector da Cerâmica Estrutural, de forma à sua
contextualização aos mais variados níveis. 
Numa segunda parte procedeu-se à descrição da implementação de um
Sistema de Gestão Ambiental numa empresa incluída no subsector da
Cerâmica Estrutural, a Preceram - Indústrias de Construção, SA. Foi
efectuada a caracterização ambiental da empresa alvo de estudo, incluindo as
Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) já implementadas, identificados e
avaliados aspectos ambientais, efectuado o enquadramento ambiental e ainda
identificadas oportunidades de melhoria e definidos objectivos e metas para a
organização.  
Conclui-se que o processo de implementação do SGA está intimamente
relacionado com a melhoria de desempenho ambiental e com o cumprimento
de alguns dos requisitos legais da organização e que o mesmo é dificultado
pela disponibilidade de recursos da empresa e pelo receio acrescido de
disponibilização de recursos face ao contexto económico actual. A resistência
interna à mudança das práticas existentes constitui outro factor de
constrangimento e que deverá ser ultrapassado através de um maior
envolvimento dos colaboradores.  
Constata-se ainda, que a obtenção da certificação ambiental poderá estar
fortemente comprometida pelas dificuldades inerentes ao cumprimento dos
valores de emissão associados (VEA) às MTD estabelecidas no Documento
de Referência de aplicação sectorial, e que foram adoptados aquando da
emissão das Licenças Ambientais da organização. 
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abstract 

 

Environmental protection is now seen globally. In this context, it should be
noted the increase of legal requirements at the environmental level and the
increase of ecological awareness, that makes customers and consumers in
general, increasingly informed, more predisposed to buying and using 
environmentally sustainable products. 
On the other hand, the growing global competition, particularly felt in Portugal,
which has a small economy, forces companies to improve their levels of
productivity and competitiveness. 
The articulation among these issues, together with the current context
characterized by a deep and widespread recession in the economies is thus a
major challenge for Portuguese industries. 
Is therefore crucial for companies to recognize that good environmental 
performance, achieved through the introduction of environmental practices,
which provide better process efficiency, reducing consumption of energy, raw
materials and water as well as minimization of waste treatment and effluents,
can give rise to increased competitiveness, economic growth and recognition.
This dissertation evaluates the experience of implementing an Environmental
Management System, taking as reference the ISO 14001:2004, in the
Ceramics Industry, a sector which is experiencing a particularly difficult phase 
in Portugal to the significant slowdown in the construction market. 
The aim is to check the intrinsic value of EMS as a tool for the
operationalization of sustainable development, as well as pass on the
experience of the sector in order to better implementation of these systems as
effective tools for this form of development. 
This evaluation resulted in an initial characterization of Environmental
Management Systems and the characterization of the ceramic industry sector, 
addressing in particular the sub-sector of structural ceramics in order to 
contextualize it in their different levels.   
In a second part we proceeded to the description of the implementation of an
Environmental Management System in a company included in the branch of 
structural ceramics, Preceram - Construction Industries SA. Was carried out to 
characterize the target company's environmental study, including the Best
Available Techniques (BAT) have been implemented, identify and evaluate
environmental aspects, environmental framework and also identified
opportunities for improvement and set goals and targets for the organization. 
It is concluded that the process of EMS implementation is closely related to
the improvement of environmental performance and compliance with certain 
legal requirements of the organization and that it is hampered by the
availability of company resources and the fear of increased availability of
resources, given the current economic climate. 
The internal resistance to change existing practices is another constraining 
factor and should be overcome through greater involvement of employees. 
We noted also, that obtaining environmental certification may be greatly
compromised by the difficulties inherent in meeting the associated emission 
levels with (AEL) established in Reference Document on BAT application
sector, which were adopted at the Environmental Permites issued for the 
organization. 
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1 INTRODUÇÃO 

Toda a actividade e desenvolvimento humano gera pressões sobre o ambiente. É hoje indiscutível 

que o crescimento económico implica custos ambientais.  

As questões ambientais têm assumido um papel relevante nas últimas décadas, principalmente 

associadas à conjugação de dois factores: o aumento da população e o crescimento da actividade 

económica. 

Estes factores têm conduzido ao consumo crescente de recursos tais como materiais, água, bens, 

serviços, espaço geográfico e à geração de desperdícios como resíduos, ruído, efluentes gasosos 

e líquidos (Fernandes et al, 2004). 

Desde os primórdios dos anos 60, na Europa e na América do Norte, começou a denotar-se um 

aumento progressivo do interesse relativo às questões ambientais, mais concretamente no que diz 

respeito aos danos causados sobre o ambiente.  

As críticas ambientalistas dos anos 60, sobretudo no âmbito das ciências físicas e biológicas, 

alastraram-se progressivamente ao campo da ciência económica, uma vez que o alvo da crítica 

assentava no funcionamento do próprio sistema económico, em particular na incompatibilidade 

existente entre crescimento económico e preservação dos recursos ambientais. 

Esta década teve como marco inicial a reunião intitulada Clube de Roma formada por cientistas de 

vários países preocupados com os crescentes problemas ambientais. Este evento foi significativo 

para a abordagem da questão ambiental mundial, tanto que, em 1972 a ONU organizou a Primeira 

Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente das Nações Unidas, realizada em Estocolmo, onde 

foram abordados problemas ecológicos e os impactes ambientais e industriais e onde foi expressa 

a necessidade premente de controlar e reduzir os danos no Ambiente, especialmente nos recursos 

naturais e saúde pública.  

Contudo, somente em 1987 estes conceitos adquiriram uma perspectiva mais incisiva, a partir da 

publicação do Relatório "Our common future", mais mediatizado como relatório Bruntland, onde é 

apontada a pobreza como uma das principais causas dos problemas ambientais, e onde, pela 

primeira vez, aparece consignada a expressão do desenvolvimento sustentável, como aquele que 

"permite satisfazer as necessidades do presente sem comprometer as possibilidades das 

gerações futuras satisfazerem as suas" (Santos et al., 2006). 

Tornou-se evidente que a degradação ambiental não é equitativamente distribuída entre os grupos 

sociais nem entre regiões e países. O desenvolvimento sustentável não deve ser entendido 

apenas pela eficiência económica e protecção ambiental, mas deve formar um “tripé” com um 
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terceiro elemento, a equidade social. Assim, passou-se ao entendimento de que a protecção do 

meio ambiente é importante para o crescimento da economia e melhoria do bem-estar social. 

Portanto, um desenvolvimento visando esses três objectivos inclui, necessariamente, o futuro da 

sociedade nas suas preocupações (Macedo, 2002). 

É com a Conferência do Rio, a ECO-92, em 1992, tendo como principal documento a Agenda 21, 

que se consolida definitivamente o conceito de desenvolvimento sustentável das sociedades 

humanas, o qual aparece reflectido logo no seu preâmbulo e princípio 1º: “Os seres humanos 

estão no centro das preocupações do desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida 

saudável e produtiva em harmonia com a natureza.” (Santos, 2005). 

Em Johanesburgo, 2002, a Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento 

(RIO+10) discutiu as acções direccionadas, principalmente, à erradicação da pobreza, à 

globalização e às questões energéticas. 

Alguns dos motivos responsáveis por despoletar este interesse pela temática ambiental, estão 

relacionados com o processo da integração europeia, com as internacionalizações dos mercados 

e ainda com o aparecimento de problemas ambientais graves, nomeadamente a drástica redução 

da disponibilidade de recursos naturais, o aumento do buraco da camada do ozono e o 

consequente aquecimento global (Welford, 1998). 

Aliado ao aparecimento dos incontáveis problemas ambientais, também a legislação e 

regulamentação ambiental começou a denunciar um desenvolvimento notável, situação que, 

associada ao aparecimento de eco-taxas, poderá ter sido responsável por afectar, fortemente, a 

forma como as organizações operam, na medida em que existe uma pressão acentuada na 

tentativa de responsabilização total pelas suas acções. 

Procura-se desenvolver medidas, a princípio curativas (produção de legislação para remediar 

problemas ambientais), incentivando-se posteriormente abordagens mais preventivas 

(desenvolvimento de dispositivos de combate à poluição e implementação de medidas primárias) e 

finalmente, para além das estratégias preventivas, incentivam-se estratégias pró-activas 

(investigação e desenvolvimento de novas tecnologias de “produção mais limpa” e utilização de 

ferramentas, como o eco-design) (Fernandes et al, 2004).  

Tenta-se antecipar problemas, por forma a que o ambiente esteja contemplado na tomada de 

decisão em matérias tão diversas como o desenvolvimento urbano, a demografia, os transportes, 

a energia, a indústria, a agricultura, entre outros (Fernandes et al, 2004). 

No que diz respeito, concretamente, à Comunidade Europeia, a Comissão lançou o 6.º Programa 

de Acção Comunitária em Matéria de Ambiente até 2010, o qual “visa um elevado nível de 
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protecção do ambiente e da saúde humana, destinando-se igualmente a melhorar, no geral, o 

ambiente e a qualidade de vida e traça prioridades para a dimensão ambiental da Estratégia de 

Desenvolvimento Sustentável” (Fernandes et al, 2004). 

De facto, o 6.º programa quadro “deverá promover a integração das preocupações ambientais em 

todas as políticas comunitárias e contribuir para a consecução do objectivo de desenvolvimento 

sustentável em toda a Comunidade, actual e alargada” (Fernandes et al, 2004). 

Neste documento, são quatro os domínios onde se exige a tomada de medidas enérgicas para 

combater as alterações climáticas, proteger a natureza e a vida selvagem, responder às questões 

relacionadas com o ambiente e a saúde e preservar os recursos naturais e gerir os resíduos 

(Fernandes et al, 2004). 

O ambiente constitui assim um desafio, mas também uma oportunidade de melhoria. O ambiente é 

hoje um factor fundamental no desenvolvimento das economias, sendo provavelmente um dos 

mercados com maior potencial de crescimento, quer a nível mundial, quer em Portugal. Poder-se-

á dizer que as preocupações ambientais estão presentes em todas as políticas de 

desenvolvimento económico, sendo transversais a toda a economia. 

Assume, portanto, uma importância crucial para as empresas a integração e articulação das 

políticas de ambiente com as políticas económicas, tendo em atenção não só os benefícios e 

oportunidade de negócio que podem proporcionar, mas também os custos. 

É necessária uma abordagem integrada e estratégica que contemple a utilização de recursos 

minerais, hídricos, energéticos e outros de forma sustentável, com recurso às melhores técnicas 

disponíveis de produção, de controlo e de monitorização da poluição, nomeadamente do ar, solo e 

recursos hídricos (Fernandes et al, 2004). 

A quantidade e tipo de resíduos e as emissões e/ou efluentes gerados pelas organizações, 

principalmente as industriais, provocam impactes ambientais significativos e levantam enormes 

preocupações no que respeita ao seu destino ou tratamento. Neste contexto, as organizações 

deverão incorporar a variável ambiental nas suas tomadas de decisão, mantendo com isso uma 

postura responsável relativamente à questão ambiental.  

Hoje em dia são cada vez mais as empresas que têm demonstrado uma preocupação com o 

impacte que as suas actividades possam provocar no meio ambiente. Verificando-se, nos últimos 

anos, uma mudança de atitude por parte das empresas, a qual está directamente ligada à criação 

e desenvolvimento de políticas económicas e de medidas tomadas com a finalidade de 

proporcionar uma protecção ambiental, à motivação de apresentar argumentos mais competitivos 

e, principalmente, à implementação de uma legislação menos tolerante e mais limitadora.  

Universidade de Aveiro  13                  

 



                                                                                                            Desenvolvimento de um SGA na Indústria Cerâmica  

O grande desafio para as empresas é precisamente o desenvolvimento e a difusão de 

conhecimentos, técnicas e materiais que garantam, a prazo, que as empresas sejam não só 

produtivas, mas também que as suas actividades não constituam um risco para o ambiente e para 

a saúde humana. Este enorme desafio vai requerer novas tecnologias, novos conceitos de gestão, 

maior qualificação de recursos humanos e tempo (Frazão, 1996). 

O aspecto mais relevante destas novas tendências reside na mudança de paradigma da política 

ambiental: ao invés de contraditórios, ambiente e desenvolvimento surgem como factores 

complementares e interdependentes. A preocupação com o ambiente tende a deixar de ser 

encarada como um constrangimento para as empresas, sendo em vez disso considerada uma 

oportunidade de negócio e factor de competitividade num contexto de maior consciencialização 

dos limites impostos pelo funcionamento dos sistemas naturais por parte do mercado e pela 

sociedade em geral. 

Conceitos como produção mais limpa, ecodesign, produção sustentável e ecoeficiência estão cada 

vez mais presentes nas estratégias de empresas pró-activas e líderes no mercado e têm sido alvo 

da maior atenção por parte de instituições como a Organização das Nações Unidas (em particular 

o Programa das Nações Unidas para o Ambiente e o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Industrial), o WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) e a 

OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico). 

O processo de desenvolvimento do EMAS e da ISO 14001 ocorreu de algum modo desligado 

destas novas tendências (Peneda & Rocha, 1996a; Peneda & Rocha, 1996b), em parte porque a 

normalização em gestão ambiental resultou em grande medida de normas já existentes na área da 

qualidade. Há no entanto diferenças substanciais entre gestão ambiental e gestão da qualidade: 

em primeiro lugar, os critérios de qualidade de um produto são independentes do local onde este é 

produzido; em contrapartida, o impacte ambiental local/regional de uma instalação depende, entre 

outros factores, das características ambientais da envolvente. Além disso, a gestão da qualidade 

baseia-se na relação indústria-cliente, enquanto que a gestão ambiental entra no domínio de 

interesse da própria sociedade (Gleckman & Krut, 1996). 

Em síntese, a atenção crescente que a insustentabilidade dos actuais padrões de produção e 

consumo vem merecendo por parte dos diferentes sectores da sociedade – governantes, 

empresários, organizações não governamentais, comunidade científica e sociedade civil em geral 

– resultou num conjunto de respostas e tendências que, por parte da indústria conduziram a 

estratégias como produção mais limpa, a ecoeficiência e o ecodesign (Brezet & Van Hemel, 1997), 

no quadro de uma actuação pró-activa e responsável, e por parte dos governos a políticas que 

recorrem a um leque mais alargado de instrumentos para além da legislação tradicional, de que se 

destacam instrumentos baseados no mercado e na capacidade das próprias empresas definirem 

objectivos de melhoria de desempenho (Cramer, 1997). 
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Esta nova era é marcada pela procura da harmonização das regras ambientais e negócios e com 

a participação cada vez maior da sociedade, exigindo dos empresários atitudes inovadoras, 

inteligentes e eficazes, factores essenciais para a permanência e abertura de novos mercados. 

O seguimento por parte das organizações de uma prática responsável assegurará a satisfação 

das diversas partes interessadas que constituem a sua envolvente, tais como clientes, 

colaboradores, accionistas, parceiros de negócios, comunidade e instituições públicas, cujos 

valores e exigências deverão ser tidos em consideração na definição de estratégias e acções a 

realizar (Fernandes et al, 2004). 

O desafio que se coloca às empresas industriais passa pela compreensão das condicionantes 

ambientais existentes ao nível do sector industrial, pela antecipação das mudanças em curso, pela 

identificação das oportunidades e ameaças, e pela realização de acções consequentes (CCRC, 

1998).  

Neste contexto, a gestão ambiental assume-se como parte integrante dessa política de 

desenvolvimento sustentável, estabelecendo níveis de protecção ambiental compatíveis com um 

adequado crescimento económico e social (Fernandes et al, 2004). 

1.1 OBJECTIVOS DO PRESENTE TRABALHO 

Dada a tendência de difusão da certificação ambiental nas mais variadas organizações, entendeu-

se a pertinência da descrição do processo de implementação de um SGA na Indústria Cerâmica 

estrutural.  

Pretendeu-se, ao avaliar a experiência de implementação de um Sistema de Gestão Ambiental na 

Indústria Cerâmica, verificar o seu valor intrínseco enquanto instrumento para a operacionalização 

do desenvolvimento sustentável bem como transmitir experiências do sector de forma à melhor 

implementação destes sistemas como instrumentos eficazes para esta forma de desenvolvimento. 

O presente trabalho contempla a apresentação dos referenciais ISO 14001 e EMAS que fornecem 

o enquadramento para a implementação dos Sistemas de Gestão Ambiental, a descrição 

pormenorizada dos conceitos relacionados com a gestão ambiental e com o processo de 

certificação ambiental como resultado da pesquisa bibliográfica efectuada.  

Contextualiza-se o sector da Indústria Cerâmica, pormenorizando o caso do subsector estrutural, 

ao nível dos processos de fabrico, questões ambientais relevantes e obrigações legais. Neste 

último item, destaca-se, de forma mais exaustiva, o enquadramento das Indústrias Cerâmicas no 

regime CELE e PCIP, dadas as exigências ambientais que imprimem ao sector.  
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À contextualização do subsector, sucede-se o caso de estudo propriamente dito, que se inicia pela 

caracterização da empresa em questão, seguida da descrição da implementação do SGA, 

nomeadamente os passos tomados para a sua concretização, as acções implementadas e os 

constrangimentos encontrados. 

Por último, tece-se um conjunto de considerações e retiram-se as principais conclusões relativas à 

pertinência da utilização deste tipo de instrumentos voluntários no caso concreto da Indústria 

Cerâmica, fase às exigências ambientais que enfrenta e ao contexto económico actual. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

O conceito de desenvolvimento sustentável, definido como “o desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as 

suas próprias necessidades”, surgiu no contexto do histórico Relatório de 1987 da Comissão 

Mundial do Ambiente e Desenvolvimento intitulado "O Nosso Futuro Comum". Este trabalho 

enfatizou claramente a necessidade das actividades humanas seguirem uma via que permita o 

seu progresso sustentável em todo o planeta (WCED, 1987). O desenvolvimento só é real quando 

corresponde a uma melhoria da qualidade de vida no presente sem esquecer o futuro, o que 

implica, entre outros, a salvaguarda dos recursos naturais e a prevenção da degradação 

ambiental. 

A discussão em torno da compatibilização do desenvolvimento económico e da salvaguarda 

ambiental não é recente. Já em 1972, quando a Comunidade Económica Europeia se começou a 

envolver nas questões de protecção ambiental, os Chefes de Estado e Governo dos Estados-

Membros europeus declararam que "A expansão económica não é um fim em si mesmo (...) Deve 

dar origem a uma melhoria da qualidade e do nível de vida." (CCE, 1993). No mesmo ano, o 

relatório do Clube de Roma, “Os Limites do Crescimento”, concluía que, dado existirem limites 

físicos ao crescimento são necessárias alterações sociais e tecnológicas profundas em direcção a 

um estado global de equilíbrio material e demográfico. 

Efectivamente, nos últimos anos as preocupações ambientais a nível mundial têm vindo a 

convergir para a compatibilização do desenvolvimento com a protecção do ambiente e a ideia de 

que as actividades humanas actuais realizadas em nome do progresso são insustentáveis e têm 

de ser mudadas tem vindo a ganhar rápida aceitação (UNCED, 1992). A Agenda 21 concluiu, de 

facto, que a causa principal da degradação ambiental continuada em termos globais reside nos 

actuais padrões de produção e de consumo não sustentáveis, em particular dos países 

industrializados, a que não será alheia a sua economia intensiva na utilização de recursos, 

associada a uma elevada e contínua produção de resíduos (Peneda, 1996). 

O conceito de desenvolvimento sustentável encontra-se intimamente ligado às aspirações de bem-

estar e progresso das sociedades; estes dados demonstram uma evolução em sentido contrário a 

tais aspirações, que se pode traduzir não só em termos ecológicos e de saúde humana, mas 

também em termos financeiros e sociais. De facto, o desenvolvimento sustentável não diz respeito 

apenas aos aspectos ambientais, encerra também preocupações de carácter económico e social 

(Lafferty & Meadowcroft, 2000; Peneda, 1999a; O’Riordan & Voisey, 1998). A prosperidade 
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económica, a salvaguarda ecológica e a equidade social são designados como os “pilares do 

desenvolvimento sustentável” (Peneda 1999a). 

A nível das empresas, um sistema de gestão orientado para a sustentabilidade deverá contemplar 

estas diferentes perspectivas ao avaliar os resultados obtidos. Ou seja, deverá conduzir a 

soluções inovadoras que assegurem a satisfação das necessidades humanas a um custo 

acessível e sem ou com reduzido impacte ambiental e social, deverá ter um carácter preventivo, 

privilegiando a eco-eficiência (económica e ecológica) e deverá ainda promover o equacionar das 

próprias necessidades e fomentar estilos de vida e padrões de consumo compatíveis com a 

capacidade de sustentação do Planeta.  

Efectivamente, se é nas actividades humanas e, em particular, na indústria, que reside parte 

importante dos problemas relacionados com a sustentabilidade, é também reconhecido às 

empresas um papel relevante na proposta de soluções. 

A Carta Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável - Princípios de Gestão Ambiental foi 

elaborada pela Câmara de Comércio Internacional em 1990 e divulgada em 1991 por ocasião da 

Segunda Conferência Mundial da Indústria sobre Gestão do Ambiente é disso um exemplo. Nesta 

Carta afirma-se precisamente que "... as empresas versáteis, dinâmicas, ágeis e lucrativas devem 

ser a força impulsionadora do desenvolvimento económico sustentável, assim como a fonte da 

capacidade de gestão e dos recursos técnicos e financeiros indispensáveis à resolução dos 

desafios ambientais" (CCI, 1991). 

Para as empresas, o desenvolvimento sustentável significará a adopção de estratégias e tácticas 

de negócio que vão de encontro às expectativas da empresa e dos seus stakeholders no presente, 

e simultaneamente salvaguardam os recursos naturais e humanos de que necessitarão no futuro. 

Nesta perspectiva ampla insere-se a actividade do World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD), uma coligação de cerca de 130 empresas, fundada no decurso da 

Conferência da Terra, no Rio de Janeiro, em 1992, e que tem sido particularmente activa na 

disseminação do conceito de eco-eficiência (Lehni, 1997). 

A Agenda 21 (UNCED, 1992) dedica o capítulo 30 ao reforço do papel das empresas e da 

indústria na materialização do conceito de desenvolvimento sustentável. Neste capítulo refere-se 

que através de processos produtivos mais eficientes, tecnologias de produção mais limpa e 

procedimentos ambientalmente adequados ao longo de todo o ciclo de vida dos produtos, as 

políticas industriais podem desempenhar um papel relevante na redução de impactes no 

ambiente. Neste contexto, a gestão ambiental é encarada como uma prioridade para as empresas, 

como factor chave do desenvolvimento sustentável. 
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2.2 SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL (SGA) 

A globalização da gestão ambiental é uma realidade irrefutável, a qual surge constantemente 

associada à crescente demanda do desenvolvimento sustentável, resultando num grande esforço 

no sentido da normalização e criação de bases de dados fiáveis que caracterizem os processos e 

produtos. Para assegurar a sua eficácia, foram desenvolvidos os sistemas de gestão ambiental, os 

quais permitem proporcionar uma base sólida para as organizações conseguirem enfrentar as 

mudanças ambientais e obter os inúmeros benefícios inerentes a este processo (Gonçalves, 

2001). 

Um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) é uma estrutura de gestão que proporciona às empresas 

uma base para minimizar os seus impactes ambientais, assegurar o cumprimento da legislação 

ambiental e gerir adequadamente os seus recursos naturais (Darnall et al 2001). Pode ser descrito 

como parte de um sistema global de gestão que inclui a estrutura funcional, as actividades de 

planeamento, as práticas de processos, os procedimentos, os recursos para desenvolver, manter 

e rever a Política Ambiental da organização (Fernandes et al, 2004). 

Actualmente, as organizações possuem compromissos para com o ambiente que as rodeia que 

não se limitam ao respeito pela legislação aplicável, passando, também, por responsabilidades 

éticas para com a minimização do impacte ambiental das suas actividades.  

Um SGA tem como principal intuito (Fernandes et al, 2004): 

 Fornecer informação consistente e em tempo útil sobre o impacte ambiental dos 

processos, serviços e produtos da organização sobre o meio ambiente; 

 Encorajar a melhoria da performance ambiental das organizações; 

 Garantir às partes interessadas que existe um compromisso no cumprimento dos 

objectivos e metas ambientais; 

 Racionalizar os custos. 

O desenvolvimento e a implementação de um sistema de gestão ambiental numa organização são 

compostos por um processo cíclico de melhoria contínua que, consiste em planear, implementar, 

avaliar e actuar correctivamente (figura 1) de modo a que, sistematicamente, a organização possa 

obter resultados cada vez melhores relativamente aos seus indicadores ambientais. Este processo 

é dinâmico visto que está sujeito a uma avaliação periódica, onde são analisados os objectivos e 

metas traçados, o seu cumprimento e a eficácia das medidas correctivas implementadas, no 

sentido de aprimorar e ajustar expectativas para o ciclo seguinte. 
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Figura 1 - Modelo do SGA segundo a ISO 14001 

 Segundo Pinto (2005) um sistema deve assegurar, como mínimo, os seguintes aspectos: 

 Definir a estrutura operacional; 

 Estabelecer as actividades de planeamento; 

 Definir as responsabilidades; 

 Definir os recursos; 

 Estabelecer as práticas e procedimentos; 

 Assegurar a identificação dos aspectos ambientais e determinar a sua significância; 

 Demonstrar o cumprimento dos requisitos legais e outros que a organização subscreva. 

Refira-se que a elevada compatibilidade entre os vários sistemas de gestão de áreas distintas, 

poderá servir de impulsionador quando determinada organização já possui um sistema e pretende 

adoptar um noutra área, pela facilidade de integração dos sistemas.  

A adopção de Sistemas de Gestão integrados, quer seja Sistema de Gestão de Qualidade e 

Ambiente, Sistema de Gestão de Segurança e Ambiente, ou quaisquer outros, beneficia as 

organizações em eficiência e eficácia, optimizando recursos na implementação, manutenção e 

inclusive nas auditorias a cada sistema de gestão.  

Um sistema de gestão integrado que cumpra os requisitos exigidos permite, igualmente, uma 

maior fluidez de informação em toda a organização, melhorando o reconhecimento e a 

compreensão das responsabilidades e inter-relações organizacionais (Gonçalves, 2001).  

Para além disso, é previsível que os sistemas de gestão ambiental venham a ser, tal como a 

certificação de qualidade, uma exigência de mercado; é com essa convicção que algumas 

empresas estão a introduzir Sistemas de Gestão Ambiental (CCRC, 1998).  
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2.3 MOTIVAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

A decisão de implementar um SGA pode ser explicada por influências de natureza externa, como 

por exemplo, a existência de pressões regulamentares, de mercado ou de carácter social; e de 

natureza interna, como por exemplo, as capacidades de gestão e os recursos existentes (Andrews 

et al. 2003). 

Relativamente às influências externas, as pressões regulamentares e institucionais assumem um 

papel preponderante nas organizações, que procuram com implementação de um SGA, a 

possibilidade de melhoria do cumprimento da legislação ambiental existente, bem como as 

potenciais alterações de conjuntura regulamentar, com destaque para a possibilidade de 

receberem menos inspecções das entidades competentes e consequentemente, menos coimas, 

bem como a possibilidade de obterem licenças com maior facilidade. Assumem também particular 

relevo, em especial junto das empresas privadas ou de entidades governamentais, a existência de 

programas de incentivos.  

As pressões de mercado, a satisfação das partes interessadas, nomeadamente a satisfação dos 

requisitos e exigências do cliente, representam também uma influência, perspectivando as 

organizações com a implementação de um SGA a aquisição ou manutenção de vantagens 

competitivas e o aumento das oportunidades de negócio em mercados internacionais. Na figura 

seguinte estão representadas as partes interessadas no desempenho ambiental das empresas. 

 

 

Figura 2 - Partes interessadas no desempenho ambiental das empresas 
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As pressões sociais são originadas por entidades externas à empresa, nomeadamente por grupos 

ambientais, grupos de cidadãos e os media, e influenciam as organizações na decisão de 

implementar um SGA na perspectiva de uma gestão adequada do ponto de vista da sua estratégia 

ambiental, que lhes permitirá ter um impacto positivo nas relações públicas, na comunicação com 

a comunidade e nas relações governamentais, resultando em paralelo numa oportunidade de 

marketing/ publicidade. 

No que se refere às influências internas, factores intrínsecos às próprias empresas, como o 

histórico do desempenho ambiental, a estrutura organizacional, as capacidades de gestão 

ambiental, as competências de melhoria contínua, capital intensivo e a própria posição competitiva 

da empresa são variáveis que impulsionam fortemente a decisão de implementação de um SGA.  

As competências de melhoria contínua incluem, por exemplo, o envolvimento dos colaboradores, a 

monitorização e o conhecimento para melhoria e desenvolvimento dos factores operacionais, e 

que permitem a uma organização, quando combinados, adquirir uma maior eficiência 

organizacional e capacidade de desenvolver processos de mudança ambiental, como por exemplo 

a redução de resíduos ou a redução de emissões. O desenvolvimento destas competências 

permite, desde logo, o cumprimento proactivo da legislação. 

Um SGA é um ponto-chave na redução da poluição e, no caso das empresas geradoras de 

maiores impactes ambientais, pode ser uma excelente oportunidade para a adopção de melhores 

práticas sendo o sistema implementado mais facilmente amortizado pela redução de riscos e de 

emissões associados.  

Embora as empresas mais poluentes possam beneficiar mais com a possível implementação de 

um SGA, provavelmente vão precisar também de mais incentivos para a concretizar. É expectável 

que as empresas com menor capital intensivo tenham maior flexibilidade para a adopção de 

estratégias de prevenção da poluição e que, por este motivo, possam avançar com mais facilidade 

para o processo adopção de um SGA (Darnall, 2003). 

Por outro lado, as empresas sem experiência em termos de prevenção da poluição terão uma 

menor tendência de implementar um SGA, uma vez que terão maiores custos associados a este 

processo.  

São ainda factores intrínsecos de influência as competências ambientais dos colaboradores, a sua 

formação e o compromisso ambiental da Direcção. 

A existência prévia nas empresas de sistemas de gestão da qualidade bem desenvolvidos, serve 

também de base e de motivo à implementação sustentada de um Sistema de Gestão Ambiental, 

uma vez que já foi requerido o envolvimento dos colaboradores em esforços de melhoria contínua, 
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existindo menos barreiras relativamente à implementação de estratégias de prevenção da 

poluição, incluindo menores custos de adopção. 

Convém ainda sublinhar, que as empresas mãe têm um papel extremamente importante na 

decisão de implementar um sistema de gestão ambiental. De facto, muitas vezes esta decisão é 

imposta pela empresa mãe às suas filiais, divisões ou subsidiárias, motivada pela aquisição de 

uma maior vantagem competitiva, pela consistência de uma cultura corporativa e por ser facilitada 

pelas competências internas já desenvolvidas. 

2.4 VANTAGENS DA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

A implementação de um SGA numa empresa tem associado um conjunto de benefícios. Contribui 

para a definição de uma política e prática de desenvolvimento sustentável e tem como factores 

relevantes (adaptado de Pinto, 2005 e CCRC, 1998): 

 Aumento da eficiência de gestão, associada ao estabelecimento de uma estrutura 

organizacional e de acção, e ao incremento do envolvimento dos colaboradores; 

 Melhoria da cooperação e consciencialização ambiental entre os colaboradores 

traduzindo-se na sua motivação e levando ao seu comprometimento e melhoria nas 

relações de trabalho; 

 Conhecimento do “estado ambiental” da organização, promovendo de um modo mais 

eficiente a sua estruturação e organização; 

 Melhoria dos procedimentos operacionais, documentação e controle de documentação; 

 Melhoria contínua do desempenho ambiental decorrente do aumento da eficiência 

operacional (incluindo, nomeadamente, a diminuição dos consumos de água, energia e 

matérias-primas e a redução da geração e deposição de resíduos emissões gasosas, 

líquidas, ruído) e ainda da identificação de oportunidades de prevenção da poluição; 

 Proporciona uma nova dinâmica de melhoria, nomeadamente através da avaliação 

independente que é efectuada por auditores externos, no caso de do sistema de gestão 

ser sujeito a certificação. 

 Diminuição da frequência e gravidade dos riscos de acidentes ambientais tais como, 

emissões e derrames, potenciada pela definição de regras escritas para a realização de 

operações com potencial impacte ambiental e a introdução de práticas ambientais nessas 

operações, bem como pela maior consciencialização dos trabalhadores; 

 Melhoria da segurança e saúde dos trabalhadores no local de trabalho; 

 Redução de custos e de compromissos financeiros em virtude da melhoria da eficiência 

operacional e, consequente, redução de consumos (matérias-primas, água, energia) 
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redução da produção de resíduos e efluentes e minimização do seu tratamento, 

diminuição dos prémios de seguro e redução de eventuais multas e coimas;  

 Facilidades de financiamento potenciada pelo aumento de confiança por parte dos 

possíveis investidores; 

 Benefícios de carácter regulamentar (com especial destaque para a melhoria das relações 

com as entidades reguladoras, o cumprimento da legislação, a redução de coimas e a 

obtenção de licenças);  

 Facilita a consciencialização da empresa para os aspectos regulamentares e para o 

desenvolvimento de planos para o seu cumprimento; 

 Melhoria das relações com os órgãos governamentais, comunidade e grupos 

ambientalistas; 

 Evidência, de uma forma credível, a qualidade dos processos tecnológicos de uma 

organização, de um ponto de vista de protecção ambiental e de prevenção da poluição; 

 Proporciona vantagens competitivas, decorrentes da melhoria da imagem da organização 

junto dos clientes, público e autoridades, contribuindo para a sua aceitação por parte da 

sociedade; 

 Proporciona vantagens competitivas pela possibilidade de poder transaccionar com 

clientes que exijam a implementação do sistema; 

 Garante o acesso ao mercado externo; 

 Potencia o aumento da participação no mercado, devido à inovação dos produtos e à 

menor concorrência. 

2.5 DIFICULDADES/BARREIRAS À IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

Não descurando os inegáveis benefícios da implementação de um SGA, anteriormente referidos, 

existe alguma preocupação, por parte das organizações que os adoptam, no que respeita às 

dificuldades de implementação destes sistemas e à relação custos/benefícios que lhe está 

associada. 

Os custos são sem duvida uma das barreiras à implementação de um SGA. 

Os principais custos associados à implementação deste sistema estão relacionados com os 

recursos humanos e materiais, nomeadamente, tempo dispendido pelo envolvimento da 

administração no acompanhamento das diversas actividades; tempo dispendido pelos 

colaboradores ao longo do processo de implementação; investimento na formação dos recursos 

humanos, nomeadamente custo do tempo dispendido pelos formandos e pelo formador; e custos 

associados a eventuais necessidades de meios materiais para a implementação do sistema, 
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nomeadamente ao nível da construção de infra-estruturas, aquisição de tecnologias inovadoras, 

alteração dos processos de produção (Pinto, 2005). 

De salientar, a este nível, que muitas vezes, as organizações, de uma forma incorrecta, 

consideram como custos de implementação do sistema, os que resultam da implementação das 

acções correctivas e preventivas, resultantes da avaliação dos impactes ambientais. No entanto, 

estes custos não devem ser associados aos custos do sistema, uma vez que as medidas para 

eliminar ou reduzir os impactes negativos para um nível que a organização considere aceitável, 

teriam de ser implementadas, com ou sem sistema. Estes custos devem ser considerados como 

investimento e não como custo do sistema (Pinto, 2005). 

Quando a empresa opta por recorrer a consultadoria para apoio a este processo, assumem 

também um valor significativo os custos necessários a esta afectação. 

Para além dos custos enunciados anteriormente, existe um custo bastante pesado para as 

organizações, o qual diz respeito ao custo do processo de certificação propriamente dito, ou seja 

os custos associados ao processo de validação do sistema de gestão ambiental por parte do 

organismo de certificação. O processo de certificação do SGA possui implicações monetárias 

bastante elevadas, nem sempre suportáveis pelas organizações e que frequentemente não 

compensam as poupanças obtidas. 

Os custos da implementação do SGA variam consoante a organização em causa, dependendo do 

estado actual da organização em matéria ambiental, da dimensão da organização, da 

complexidade e dimensão dos impactes ambientais associados às actividades, produtos e 

serviços da organização e das competências internas de que a organização dispõe. 

Saliente-se que, a experiência das empresas em termos de sistemas de gestão é relevante, dado 

que o tempo e custos associados à implementação de SGA dependem, por exemplo, da 

existência anterior de um sistema de gestão da qualidade. 

A par dos custos, a falta de recursos humanos, bem como a falta de competências dos mesmos, 

associados à falta de tempo para a implementação do SGA, são das barreiras mais relevantes e 

tendem a acentuar-se quando a dimensão da empresa diminui, situação que conduz à dificuldade 

de compreensão das Normas e seus requisitos e à necessidade de consultadoria, que a não 

merecer o devido acompanhamento, pode desenvolver sistemas burocráticos e ineficazes. 

A morosidade do processo e a exigência de uma quantidade significativa de documentação, várias 

auditorias ambientais e reuniões de trabalho entre gestores, executivos e colaboradores, 

constituem obstáculos relevantes. 

Universidade de Aveiro  25                  

 



                                                                                                            Desenvolvimento de um SGA na Indústria Cerâmica  

A falta de sensibilização dos colaboradores e o apoio insuficiente da gestão de topo são um dos 

grandes entraves na implementação destes sistemas transversais à organização. 

Outros factores, como a falta de consciencialização pública e fraca difusão junto da comunidade 

empresarial dos SGA, a sua forma de funcionamento e benefícios que originam, ou a incerteza 

quanto à utilização da informação relativa às auditorias do SGA por parte das autoridades 

competentes, conduzem à não adesão por parte das organizações. 

2.6 TIPOS DE SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL  

Durante a década de 90 foram desenvolvidos alguns sistemas normalizados para a 

implementação de sistemas de gestão ambiental. Estes sistemas normalizados são compostos por 

normas e regulamentos, que constituem instrumentos de adesão voluntária e que têm como intuito 

assegurar um certo grau de qualidade e uniformização na implementação de um sistema de 

gestão ambiental, encorajando simultaneamente as organizações na melhoria do seu 

desempenho. 

A primeira norma a ser publicada para SGA foi a norma nacional britânica BS 7750 - Specification 

for Environmental Management Systems, em 1992, por iniciativa da Confederação da Indústria 

Britânica, que convidou o Instituto Britânico de Normalização a definir uma norma de gestão 

ambiental compatível com a norma de Qualidade já existente, tendo sido revista em 1994 (Hunt & 

Johnson, 1993).  

Na sequência do aparecimento da BS 7750 surge em 1993 um referencial europeu, o Sistema 

Comunitário de Ecogestão e Auditoria, designado por EMAS (Eco-Management and Audit 

Scheme) estabelecido originalmente no Regulamento (CEE) nº 1836/93 de 29 de Junho, revisto 

em 2001 com a publicação do novo regulamento EMAS (EMAS II), instituído pelo Regulamento 

(CE) n.º 761/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho de 19 de Março, que revoga o primeiro. 

A legislação EMAS foi revista e modificada pela segunda vez em 2009, tendo sido publicado o 

Regulamento (CE) n.º 1221/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Novembro 

(EMAS III), que entrou em vigor em 11 de Janeiro de 2010 e que revogou o Regulamento (CE) n.º 

761/2001 (EMAS II). 

O Sistema Comunitário de Eco-Gestão e Auditoria – EMAS é um instrumento voluntário que faz 

parte da política ambiental da CE. 

A BS 7750 constituiu-se também como um modelo para a Norma Internacional ISO 14001 que foi 

desenvolvida pela ISO - International Organization for Standartization entre os anos de 1991 e 
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1996 e cuja versão final foi publicada em 1996, que rapidamente se apresenta como um caso de 

sucesso face à baixa adesão ao EMAS.  

O aparecimento das normas ISO em gestão ambiental resultou do sucesso das normas da série 

ISO 9000 para os Sistemas de Gestão de Qualidade a nível mundial, tendo sido aprovada a série 

de normas ISO 14000 em finais de 1996. Note-se que os dois sistemas possuem várias 

semelhanças entre si ao nível dos vários requisitos (controlo de documentos, não conformidades, 

acções correctivas, entre outros), o que permite a uma organização que já possua um sistema de 

gestão de qualidade, uma implementação mais simples de um sistema de gestão ambiental.  

Esta norma foi desenvolvida de forma a ser aplicável a todo o tipo de organizações, 

independentemente da sua diversidade geográfica, cultural, social ou dimensão (Pinto, 2005). 

A aceitação da primeira norma ISO 14001 foi rápida e à escala global, sendo que no ano de 2003, 

o número de organizações com certificado ambiental tinha ultrapassado as 66 mil, o que pode ser 

justificado por diversos motivos, que vão desde preocupações com as questões ambientais até à 

utilização de uma imagem positiva ambiental junto dos clientes e da sociedade, de uma maneira 

geral. Devido a este crescimento, a ISO publicou a segunda versão das Normas ISO 14001, em 

2004, cuja revisão pretendeu clarificar alguns aspectos da primeira edição, bem como reforçar a 

compatibilidade desta Norma com a ISO 9001:2000 (Pinto, 2005).  

Apenas em 1999 esta norma foi traduzida para português, passando a ser referida como NP EN 

ISO 14001:1999 - Sistemas de Gestão Ambiental: Especificações e Linhas de Orientação para a 

sua Utilização.  

Em 2001, o regulamento revisto do EMAS (Regulamento nº CE/761/2001, de 19 de Março) adopta 

definitivamente a Norma ISO 14001 como o elemento do sistema de gestão, permitindo uma 

passagem progressiva do sistema internacional para o sistema comunitário, mantendo-se no 

entanto como um sistema mais exigente. 

Ambos estes sistemas, embora distintos, partilham um mesmo objectivo: garantir uma gestão 

ambiental eficaz por parte das empresas que procuram, de forma voluntária, melhorar o seu 

desempenho ambiental. 

Entidades independentes podem reconhecer a conformidade dos sistemas de gestão ambiental 

com os requisitos da norma de referência ISO 14001 ou do regulamento EMAS, através do 

denominado processo de certificação conferindo credibilidade ao sistema de gestão, perante as 

partes interessadas no desempenho das empresas. 

Universidade de Aveiro  27                  

 



                                                                                                            Desenvolvimento de um SGA na Indústria Cerâmica  

2.6.1 NORMA ISO 14001 

A norma ISO 14001, cuja segunda edição foi publicada em 15 de Novembro de 2004, apresenta, 

como referido, os requisitos mínimos para que um sistema de gestão ambiental possa ser 

certificado por uma entidade acreditada para o efeito ou para auto-declaração de conformidade 

com a norma, que é uma opção prevista, e aplica-se a todos os tipos de organizações em 

contextos geográficos, culturais e sociais diversificados (ISO 14001, 2004). 

A versão portuguesa da norma europeia EN ISO 14001:2004 é a norma NP EN ISO 14001: 2004 - 

Sistemas de Gestão Ambiental - Requisitos e Linhas de Orientação para a sua utilização (ISO 

14001). A referida norma, reconhecida a nível internacional, é aplicável a qualquer entidade, 

independentemente da sua dimensão ou sector de actividade, sendo o processo de adesão das 

empresas à implementação de sistemas de gestão ambiental inteiramente voluntário. 

Esta norma constitui um documento normativo contratual de referência para efeitos de certificação, 

cuja finalidade reside na promoção da protecção ambiental e a prevenção da poluição, permitindo 

às organizações evidenciar a responsabilidade da organização relativamente às questões 

ambientais assim como a existência de uma cultura e metodologias pró-activas para uma melhoria 

do desempenho ambiental (Basílio et al, 1999).  

Na figura seguinte apresenta-se uma representação da família da Norma ISO 14000. 

 

ISO 14001 e ISO 14004 
 

Sistemas de Gestão Ambiental 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Esquematização das normas da família da Norma ISO 14000 
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O modelo de SGA representado na ISO 14001 encontra-se esquematizado na figura 4 e assume 

uma abordagem do tipo Planear-Executar-Verificar-Actuar (tradução da expressão inglesa 

“PDCA”, isto é, Plan-Do-Check-Act) de modo a que todos os aspectos ambientais sejam 

sistematicamente identificados, controlados e monitorizados, tendo em vista a melhoria contínua 

do sistema de gestão ambiental e as melhorias do desempenho ambiental da organização. 

 

Figura 4 - Esquematização da abordagem ISO 14001:2004 - Ciclo de Melhoria Contínua  

Um SGA assenta no desenvolvimento das seguintes etapas que se articulam em ciclos de 

melhoria contínua, de acordo com a figura seguinte:  

 Estabelecimento de uma política ambiental; 

 Definição de objectivos e metas; 

 Estabelecimento e implementação de um programa para cumprir a política ambiental e 

atingir os objectivos e metas; 

 Monitorização e medição da sua eficácia; 

 Correcção de problemas; 

 Revisão periódica dos resultados do funcionamento para melhoria do SGA e do 

desempenho ambiental. 
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Figura 5 - Modelo de um SGA de acordo com a ISO 14001 e sua relação com o ciclo de Deming 
(modificado de ISO 14001:2004) 

No âmbito da norma não estão incluídos requisitos sobre aspectos de saúde ocupacional nem 

gestão da segurança, não sendo no entanto desencorajada a integração de tais elementos no 

SGA. Todavia, o processo de certificação é apenas aplicável aos aspectos do sistema de gestão 

ambiental (ambiente externo). 

É de referir que esta norma não substitui a legislação ambiental vigente no local em que está 

instalada a organização. Na realidade, a norma procura reforçar este ponto ao exigir o 

cumprimento integral da legislação local, para que seja concebida a certificação na organização. 

Este referencial de SGA também não impõe níveis de desempenho ambiental a atingir nem 

orientações estratégicas para além dos princípios de melhoria contínua, garantia de conformidade 

legal e prevenção da poluição, adoptados na sua política ambiental. Na introdução da norma, pode 

mesmo ler-se: “É de salientar que esta Norma Internacional não estabelece requisitos absolutos 

para o desempenho ambiental (...). Portanto, duas organizações com actividades semelhantes 

mas com desempenhos ambientais diferentes podem ambas cumprir os seus requisitos. (...) Para 

se alcançarem objectivos ambientais, o sistema de gestão ambiental deve encorajar as 

organizações a considerar a implementação da melhor tecnologia disponível, sempre que 

apropriado e economicamente viável” (ISO 14001, 2004). O texto é notoriamente cauteloso quanto 

ao recurso às melhores tecnologias disponíveis. 
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É de salientar que esta norma centra-se em “organizações” e não em empresas. Tendo em conta 

a definição de “organização” e o entendimento de âmbito do SGA, este não se aplica a uma 

entidade com fronteiras físicas, mas antes a actividades, produtos e serviços de uma companhia, 

sociedade, firma, empresa, autoridade ou instituição, parte ou combinação destas que tenha sua 

própria estrutura funcional e administrativa (ISO 14001, 2004). Isto significa que uma linha de 

produção ou um departamento de uma instituição podem ter um SGA certificado. 

A definição da unidade organizacional a que o SGA se aplica (âmbito) tem as seguintes 

implicações (Ritzert, 2000): 

 Define as fronteiras daquilo que vai ser gerido e das actividades, produtos e serviços 

abrangidos. Este aspecto é fundamental na identificação dos aspectos e impactes 

ambientais; 

 Define “gestão de topo” (o indivíduo ou grupo com a responsabilidade global sobre tal 

unidade organizacional), e portanto quem deverá tomar as decisões estratégicas e 

analisar a adequabilidade e eficácia do SGA; 

 Determina a unidade a ser auditada e a que a certificação se aplica. 

2.6.1.1 Requisitos para implementação de um SGA de acordo com os requisitos da 
Norma ISO 14001:2004 

O quadro 1 apresenta a estrutura da norma ISO 14001. 

Quadro 1 - Estrutura da norma ISO 14001:2004 

Cláusulas Conteúdo

1 Campo de Aplicação 

2 Referências normativas 

3 Termos e definições 

4 Requisitos do sistema de gestão ambiental 

4.1       Requisitos gerais 

4.2       Política ambiental 

4.3       Planeamento 

4.3.1             Aspectos Ambientais 

4.3.2             Requisitos legais e outros 

4.3.3             Objectivos, metas e programa(s) 

4.4       Implementação e operação 
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Cláusulas Conteúdo

4.4.1             Recursos, atribuições, responsabilidade e autoridade 

4.4.2             Competência, formação e sensibilização 

4.4.3             Comunicação 

4.4.4             Documentação 

4.4.5             Controlo de documentos 

4.4.6             Controlo operacional 

4.4.7             Preparação e resposta a emergências 

4.5       Verificação 

4.5.1             Monitorização e medição 

4.5.2             Avaliação da conformidade 

4.5.2             Não conformidades, acções correctivas e acções preventivas 

4.5.3             Controlo dos registos 

4.5.4             Auditoria interna 

4.6       Revisão pela Gestão 

Anexos Conteúdo

A Linhas de Orientação para a utilização da presente Norma Internacional 

B Correspondência entre a ISSO 14001:2004 e a ISSO 9001: 2000 

C Bibliografia 

Seguidamente apresentam-se os vários passos, ou fases, de implementação da norma ISO 

14001:2004, de acordo com os requisitos da mesma.  

1. Política Ambiental  

A política ambiental consiste nas orientações e princípios globais de acção da organização em 

matéria de ambiente e é o documento que enquadra todo o SGA, que a Gestão de topo deve 

definir por escrito, disponibilizar publicamente e comunicar a todo o pessoal da organização. O 

conteúdo da política deverá ser adequado às características das actividades, produtos e serviços 

da organização e respectivos impactes ambientais e deve enquadrar a definição de objectivos e 

metas, mas terá de incluir obrigatoriamente os seguintes compromissos (ISO 14001, 2004): 

 Melhoria contínua 

 Prevenção da poluição 

 Cumprimento da legislação ambiental e de outros requisitos que a organização subscreva. 
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2. Planeamento  

A organização deverá formular um plano para cumprir a Política Ambiental. Para tal deverá ter em 

conta (Basílio et al, 1999):  

 Aspectos ambientais  

Levantamento dos aspectos e impactes ambientais associados às actividades, produtos e serviços 

e na posterior determinação da sua significância. O referido levantamento deverá ser o mais 

exaustivo possível e não ter a preocupação de hierarquizar os aspectos mas apenas de os 

identificar. A informação recolhida, bem como as conclusões retiradas devem ser mantidas 

actualizadas. Para este efeito, a organização deve estabelecer procedimentos documentados que 

permitam que a identificação dos aspectos ambientais e a avaliação dos impactes respectivos se 

faça de uma forma sistemática. 

Uma das tarefas mais importantes da fase de Planeamento é, efectivamente, a identificação dos 

aspectos ambientais e a avaliação da sua importância relativa para determinação dos aspectos 

ambientais significativos. Todo o sistema de gestão ambiental, e em primeiro lugar a definição das 

políticas e objectivos ambientais, tem como base os aspectos ambientais significativos. Assim 

sendo, é crucial que a avaliação da significância dos aspectos ambientais seja realizada segundo 

um método correcto e rigoroso. A norma exige às organizações que estabeleçam um 

procedimento de forma a identificar os aspectos e a determinar a sua significância, mas não 

fornece quaisquer indicações sobre a metodologia a seguir, embora anexe possíveis categorias de 

aspectos ambientais, esclarecendo que para avaliação da significância não se exige uma 

“avaliação pormenorizada” do ciclo de vida. No entanto, referem-se na norma os aspectos 

ambientais “que a organização pode controlar” e aqueles “que a organização pode influenciar”; 

nesta última categoria estão incluídos os aspectos associados às várias etapas da cadeia de 

produto que se encontram fora do controlo de gestão da organização e abre-se portanto a porta, 

ainda que duma forma talvez pouco explícita, a uma actuação segundo uma perspectiva de ciclo 

de vida, que aliás a própria ISO 14004 aconselha (ISO 14004, 2004). 

 Requisitos Legais  

Identificação das exigências legais (legislação ambiental) e outras que se aplicam aos aspectos 

ambientais das suas actividades, produtos e serviços que a organização subscreva (por exemplo, 

códigos de conduta, acordos voluntários, etc). 
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 Objectivos, Metas e Programa Ambiental  

Definição dos objectivos e metas para o comportamento ambiental da organização identificadas na 

Política Ambiental. Os requisitos legais e outros, os aspectos ambientais significativos, as opções 

financeiras e tecnológicas e o ponto de vista das partes interessadas são questões a ter em conta 

na definição de objectivos e metas. Para o seu alcance deverá ser estabelecido um Programa 

Ambiental, onde serão definidas as estratégias, linhas de actuação, recursos actualizados, prazos 

de cumprimento, e a descrição de responsabilidades.  

O nível de ambição dos objectivos ambientais é deixado ao critério da organização. Além disso, do 

ponto de vista da melhoria contínua do sistema faz sentido definir não só objectivos operacionais 

(por exemplo, relativos ao consumo de materiais ou emissão de resíduos), mas também de gestão 

(por exemplo, relativos a acções de formação ambiental), que deverão ser quantificados sempre 

que possível.  

3. Implementação e Operação  

A organização deve desenvolver capacidades e apoiar mecanismos para cumprir a Política 

Ambiental, objectivos e metas ambientais. A gestão ambiental deve estar inserida na estrutura 

organizacional (Basílio et al, 1999).  

 Recursos, atribuições, responsabilidades e autoridade  

As regras, responsabilidades e autoridades deverão ser definidas, documentadas e comunicadas 

a todos, de forma a garantir a sua aplicação. A gestão deve garantir os meios humanos, 

tecnológicos e financeiros para a implementação e controlo do sistema.  

O responsável pela gestão ambiental deverá garantir que o SGA é estabelecido, documentado, 

implementado e mantido de acordo com o descrito na norma, sendo transmitida à gestão de topo 

a eficiência e eficácia do mesmo.  

 Competências, formação e sensibilização  

A organização deve disponibilizar formação aos seus colaboradores, consciencializando-os da 

importância da Política Ambiental e do SGA em geral, da relevância do impacte ambiental das 

suas actividades e das suas responsabilidades.  
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 Comunicação  

Deverão ainda ser estabelecidos e mantidos procedimentos para a comunicação interna entre os 

vários níveis hierárquicos, cujo objectivo reside em facilitar o entendimento e a cooperação mútua 

de todo o pessoal envolvido no desempenho ambiental. Assim como, procedimentos para receber 

e responder às partes externas interessadas e efectuar comunicação externa voluntária. 

 Documentação  

A documentação do SGA deve incluir: a política ambiental, os objectivos e metas; uma descrição 

do âmbito do sistema; uma descrição dos principais elementos do sistema, suas interacções, e 

referências a documentos relacionados; e documentos, incluindo registos requeridos pela norma 

ou definidos como necessários pela organização. 

De notar que a norma exige determinados procedimentos (por exemplo, de identificação dos 

aspectos ambientais ou de formação e sensibilização do pessoal), alguns deles necessariamente 

documentados (por exemplo, relativamente a monitorização ou medição), mas não fornece 

indicações para o seu conteúdo. 

A norma inclui ainda requisitos sobre identificação de acidentes e situações de emergência, de 

forma a que as organizações acautelem mecanismos de prevenção e resposta e acidentes, 

minimizando os impactes resultantes de tais situações.  

 Controlo dos documentos  

Estabelecimento de um sistema eficaz de controlo de documentação do SGA, que permita 

constante revisão e actualização, assegurando que os documentos estão disponíveis nos locais 

de utilização, legíveis e facilmente identificáveis.  

 

Figura 6 - Hierarquia documental de um sistema de gestão ambiental  
(Fonte: Arthur D. Little Ltd, 1998) 
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 Controlo operacional  

Este requisito da norma está directamente relacionado com a identificação dos aspectos 

ambientais significativos. Deste modo, deve controlar de forma eficaz as operações de rotina 

associadas a impactes ambientais consideráveis, definindo procedimentos que garantam o 

cumprimento da política ambiental, do programa e dos objectivos.  

 Preparação e resposta a emergências  

A norma exige que sejam identificados os riscos e as potenciais situações de emergência 

associados às actividades da organização, para tal devem ser estabelecidos processos de 

emergência que minimizem o impacte ambiental de quaisquer acidentes que possam ocorrer.  

4. Verificação  

A organização deve medir, monitorizar e avaliar o seu comportamento ambiental para assegurar 

que actua em conformidade com o Programa de Gestão Ambiental (Basílio et al, 1999).  

 Monitorização e medição  

A organização deve estabelecer um procedimento para a monitorização e medição das principais 

características das diferentes operações e actividades que poderão ter impacte significativo sobre 

o ambiente. É de referir que a norma não apresenta quaisquer exigências relativamente à 

utilização de indicadores de desempenho ambiental. 

 Avaliação da conformidade  

A informação obtida no ponto anterior deve ser comparada com os objectivos e metas ambientais.  

 Não conformidade, Acções correctivas e Acções preventivas  

Os resultados do ponto anterior permitem a identificação de não conformidades, a sua eliminação 

através da definição de acções correctivas e o estabelecimento de acções preventivas para que 

não haja repercussões a outros níveis.  
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 Controlo dos registos  

Do SGA fazem parte um conjunto de registos que permitem controlar a eficiência do sistema e 

verificar o cumprimento dos objectivos e metas ambientais e da legislação aplicável, devendo 

estes ser mantidos legíveis, identificáveis e rastreáveis. Entende-se por registo toda a evidência, 

em qualquer suporte, das actividades previstas no SGA, incluindo os de origem externa.  

 Auditoria Interna  

A organização deve estabelecer e manter procedimentos e planos que visem garantir auditorias 

periódicas internas ao SGA, de modo a determinar a sua conformidade com as exigências 

normativas e legais, verificando se estão a ser cumpridos os compromissos assumidos e os 

procedimentos estabelecidos.  

5. Revisão pela Gestão  

O ciclo de melhoria contínua termina com a revisão, ao mais alto nível da organização, do sistema 

de gestão ambiental, face aos resultados das auditorias internas e avaliações de conformidade, a 

comunicações de partes interessadas externas, ao desempenho ambiental da organização, ao 

grau de cumprimento dos objectivos e metas, ao estado das acções correctivas e preventivas, às 

acções de seguimento de revisões pela Gestão anteriores, a alterações das circunstâncias e a 

recomendações de melhoria. O processo de revisão pela Gestão resulta em eventuais alterações 

da política ambiental, dos objectivos e metas e de outros elementos do SGA e enquadra o início 

do ciclo subsequente do processo de melhoria contínua (ISO 14001, 2004). 

Neste sentido, este ponto compreende três fases: Revisão, Melhoramento e Comunicação (Basílio 

et al, 1999).   

2.6.2 EMAS, SISTEMA COMUNITÁRIO DE ECOGESTÃO E AUDITORIA 

O Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria (EMAS) é um mecanismo voluntário destinado a 

empresas e organizações que querem comprometer-se a avaliar, gerir e melhorar o seu 

desempenho ambiental, possibilitando evidenciar, perante terceiros e de acordo com os 

respectivos referenciais, a credibilidade do seu sistema de gestão ambiental e do seu 

desempenho ambiental, não se limitando ao cumprimento da legislação ambiental nacional e 

comunitária existente. Deste modo, o EMAS é estabelecido numa organização visando a avaliação 

e melhoria do desempenho ambiental e o fornecimento de informação relevante ao público e 
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outras partes interessadas em termos de prestação ambiental através de uma Declaração 

Ambiental baseada nos resultados obtidos (APA). 

Como já foi referido, o Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria (EMAS) foi instituído em 

1993 em todos os Estados-membros através do Regulamento CEE N.º 1836/93, aplicável a partir 

de 1995. O espaço de tempo que mediou entre a sua publicação e aplicação destinou-se a 

permitir aos Estados-membros preparassem as estruturas administrativas necessárias ao 

funcionamento do Sistema.  

Em 2001 foi publicado o regulamento EMAS II, instituído pelo Regulamento (CE) n.º 761/2001 do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 19 de Março de 2001, que revoga o primeiro, contendo 

como novidades principais: 

 A integração da norma ISO 14001:1996 como referencial para os requisitos do sistema de 

gestão ambiental, resolvendo a questão da compatibilidade e eliminando a competição 

entre os dois sistemas, permitindo uma fácil transição para as empresas que desejem 

progredir da implementação da ISO 14001:1996 para o sistema EMAS; 

 O alargamento da sua aplicação a todo o tipo de organizações de todos os sectores da 

economia, públicas e privadas, interessadas em melhorar o seu comportamento ambiental 

global, e não apenas a instalações industriais, como instituído no primeiro EMAS. 

 O seu carácter não obrigatório, residindo a motivação para a adesão nos potenciais 

benefícios que as organizações obtêm, nomeadamente através da melhoria do seu 

desempenho ambiental e da sua imagem, permitindo-lhes conquistar mercados 

crescentemente mais exigentes e competitivos; 

 O compromisso, por parte da Gestão de topo das organizações, de estabelecer metas 

ambientais cada vez mais exigentes e de viabilizá-las através de uma estrutura 

organizativa capaz de responder a tais desafios; 

 A participação activa dos trabalhadores nos processos de melhoria contínua do 

desempenho ambiental das organizações; 

 A divulgação junto dos clientes, consumidores e restantes partes interessadas do nível de 

desempenho ambiental obtido, com verificação por uma entidade independente. 

Em 2009 a legislação EMAS foi revista e modificada pela segunda vez, tendo sido publicado o 

Regulamento (CE) n.º 1221/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Novembro 

(EMAS III), que entrou em vigor em 11 de Janeiro de 2010 e que revogou o Regulamento (CE) n.º 

761/2001 e as Decisões 2001/681/CE e 2006/193/CE da Comissão tendo como fim último alargar 

a aplicabilidade e reforçar o alcance e a visibilidade do sistema.  

Segundo os dados disponíveis na página da European Commission Environment, os elementos-

chave e as principais alterações introduzidas pelo Regulamento EMAS III prendem-se com: 
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Elementos-chave do EMAS III 

 Desempenho - Realização de actualizações anuais dos objectivos da política ambiental e 

das acções tomadas para sua implementação e avaliação; 

 Credibilidade - As Verificações de terceira parte por auditores independentes garantem o 

valor das acções empreendidas e informações divulgadas; 

 Transparência - As Declarações Ambientais fornecem informação ao público sobre o 

desempenho ambiental da organização.  

Alterações introduzidas pelo EMAS III 

1. Melhoria da aplicabilidade e credibilidade do sistema: 

 Estabelecimento de procedimentos de registo transitórios para facilitar a introdução do 

EMAS III; 

 Revisão da frequência dos ciclos de auditoria para optimização da aplicabilidade às PME; 

 Criação de um registo único aplicável a organizações com actividades em diversos locais 

diminuindo os encargos administrativos e financeiros; 

 Realização de uma abordagem de grupo para oferecer assistência específica aos 

agrupamentos de organizações nas fases de desenvolvimento e implementação do registo 

EMAS; 

 Estabelecimento de indicadores ambientais principais que contribuam para documentar 

adequadamente o desempenho ambiental e que possibilitem às organizações comparar o 

seu desempenho ambiental ao longo dos vários períodos de referência e também face ao 

desempenho ambiental de outras organizações; 

 Elaboração, através do intercâmbio de informações e da colaboração entre Estados-

Membros, de documentos de referência que incluam as melhores práticas de gestão 

ambiental e indicadores de desempenho ambiental para sectores específicos. Estes 

documentos deverão ajudar as organizações a centrar-se mais nos aspectos ambientais 

mais importantes de um dado sector e facilitar a aplicação prática dos requisitos EMAS; 

 Assistência dos Estados-Membros às organizações no cumprimento dos requisitos legais 

em matéria de ambiente possibilitando-lhes uma maior facilidade no registo no EMAS; 

 Reforço da conformidade legal para fortalecer a credibilidade do regime. 

2. Fortalecimento da visibilidade e divulgação do regulamento EMAS: 

 Criação de uma versão única do logótipo EMAS de forma a comunicar o regime EMAS de 

uma forma coerente e distinta; 
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 Fomentação do EMAS “global” para encorajar a aceitação global do sistema, tornando 

possível a certificação EMAS nas organizações e locais existentes fora da Comunidade da 

EU; 

  Desenvolvimento por parte dos Estados-Membros e da Comissão Europeia de 

actividades informativas e promocionais para apoiar o EMAS III; 
  Reconhecimento dos outros Sistemas de Gestão Ambiental na facilitação da transição 

entre os SGA existentes para o regulamento EMAS. 

A Agência Portuguesa do Ambiente é o Organismo Competente no âmbito do EMAS, ao abrigo do 

Decreto-Lei n.º 142/02, de 20 de Maio, que designa as entidades responsáveis pelo exercício das 

funções previstas no Regulamento n.º 761/2001, de 19 de Março, agora revogado pelo 

Regulamento (CE) nº 1221/2009, de 25 de Novembro.  

O modelo geral de implementação do EMAS, que se apresenta esquematicamente na figura 7, 

contém requisitos não só para as organizações que pretendem aderir ao Sistema, mas também 

para os Estados-membros, que têm de instituir e manter as estruturas necessárias ao seu 

funcionamento: 

 O organismo competente, que tem como principais obrigações o registo das organizações 

no EMAS e a elaboração e manutenção de uma lista das organizações registadas no 

respectivo país (em Portugal, Agência Portuguesa do Ambiente), que deverá ser 

periodicamente comunicada à Comissão europeia; 

 O sistema de acreditação dos verificadores ambientais e de supervisão das suas 

actividades, sendo que o elemento principal de tal sistema é o organismo de acreditação 

(o Instituto Português da Qualidade, no nosso país); 

 Um conjunto de Verificadores Acreditados, operando em toda a União Europeia e Espaço 

Económico Europeu, que apreciam a conformidade do sistema de gestão ambiental das 

organizações com os requisitos do Regulamento e validam a informação ambiental que 

aquelas publicam. 
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Figura 7 - Estrutura geral do EMAS e organizações envolvidas 

2.6.2.1 Requisitos para a implementação de um SGA de acordo com o 
Regulamento EMAS 

Em termos de estrutura, o EMAS III encontra-se organizado em 52 artigos e 8 anexos, de acordo 

com o quadro seguinte, estes últimos fazem parte integrante do Regulamento, ao contrário do que 

acontece com a norma internacional, cujos anexos são meramente informativos.  

Quadro 2 - Estrutura do EMAS III 

Artigos Conteúdo

1 Objectivo 

2 Definições 

3 Determinação do organismo competente 

4 Preparação do registo 

5 Pedido de registo 

6 Renovação do registo EMAS 

7 Derrogação para pequenas organizações 

8 Alterações substanciais 

9 Auditoria ambiental interna 

10 Utilização do logótipo EMAS 
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11 Designação e papel dos organismos competentes 

12 Obrigações relativas ao processo de registo 

13 Registo das organizações 

14 Renovação do registo das organizações 

15 Suspensão ou cancelamento do registo 

16 Fórum de organismos competentes 

17 Avaliação interpares dos organismos competentes 

18 Tarefas dos verificadores ambientais 

19 Frequência da verificação 

20 Requisitos aplicáveis aos verificadores ambientais 

21 
Requisitos adicionais aplicáveis aos verificadores ambientais que sejam pessoas singulares e 
exerçam actividades de verificação e validação a título individual 

22 Requisitos adicionais aplicáveis aos verificadores ambientais em exercício em países terceiros 

23 Supervisão dos verificadores ambientais 

24 Requisitos adicionais aplicáveis à supervisão dos verificadores ambientais em exercício num 
Estado-Membro diferente daquele em que lhes foi concedida a acreditação ou a autorização 

25 Condições para o exercício das actividades de verificação e de validação 

26 Verificação e validação de pequenas organizações 

27 Condições para a verificação e validação em países terceiros 

28 Funcionamento da acreditação e da autorização 

29 Suspensão e retirada da acreditação ou da autorização 

30 Fórum dos organismos de acreditação e de autorização 

31 Avaliação interpares dos organismos de acreditação e de autorização 

32 Assistência às organizações para o cumprimento dos requisitos legais em matéria de ambiente 

33 Promoção do EMAS 

34 Informação 

35 Actividades de promoção 

36 Promoção da participação de pequenas organizações 

37 Agrupamentos e abordagem gradual 

38 O EMAS e as outras políticas e instrumentos na Comunidade 

39 Taxas 

40 Incumprimento 

41 Informação e apresentação de relatórios à Comissão 

42 Informação 

43 Colaboração e coordenação 

44 Integração do EMAS noutras políticas e instrumentos da Comunidade 

45 Relação com outros sistemas de gestão ambiental 
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46 Elaboração de documentos e guias de referência 

47 Relatório 

48 Alteração dos anexos 

49 Procedimento de Comité 

50 Revisão 

51 Revogação e disposições transitórias 

52 Entrada em vigor 

Anexos Conteúdo

I Levantamento Ambiental 

II Requisitos do sistema de gestão ambiental e requisitos adicionais a respeitar pelas organizações 
que implementam o EMAS 

III Auditoria Ambiental interna 

IV Relato Ambiental 

V Logótipo EMAS 

VI Requisitos de informação para o Registo 

VII Declaração do Verificador Ambiental sobre as actividades de verificação e validação 

VIII Quadro de correspondência 

Apresenta-se de seguida, de forma resumida as principais etapas, ou fases, de implementação 

necessários à adesão ao EMAS III, de acordo com os dados constantes na página European 

Commission Environment e de acordo o Regulamento (CE) nº 1221/2009, de 25 de Novembro: 

1. Levantamento Ambiental 

Realizar um levantamento ambiental inicial considerando todos os aspectos ambientais, impactes 

ambientais e desempenho ambiental relacionados com as actividades, produtos e serviços de uma 

organização, bem como regimes jurídicos aplicáveis. 

2. Politica Ambiental 

Adoptar uma política ambiental que se comprometa a cumprir toda a legislação ambiental 

pertinente bem como alcançar a melhoria contínua do desempenho ambiental. 
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3. Programa Ambiental  

Desenvolver um programa ambiental que contenha informações sobre os objectivos específicos e 

metas ambientais. O programa ambiental é uma ferramenta de apoio no planeamento da 

implementação das melhorias. 

4. Sistema de Gestão do Ambiente 

 À luz dos resultados do levantamento ambiental, desenvolver e implementar um sistema de 

gestão ambiental eficaz com vista à consecução da política ambiental da organização e à melhoria 

contínua do desempenho ambiental. O sistema de gestão deve definir as responsabilidades, os 

meios para alcançar os objectivos, procedimentos operacionais, necessidades de formação, 

monitorização e sistemas de comunicação. 

5. Auditoria Ambiental Interna 

Realizar uma auditoria interna para avaliar o sistema, em particular a conformidade com a política 

da organização e o programa, bem como a conformidade com requisitos legais em matéria de 

ambiente; 

6. Declaração Ambiental 

Elaborar e disponibilizar uma declaração ambiental que efectua a avaliação do desempenho 

ambiental da organização com os resultados obtidos face aos objectivos ambientais e as acções 

futuras a realizar, a fim de melhorar continuamente o desempenho ambiental da organização. 

7. Verificação Ambiental 

O levantamento ambiental, a política ambiental, o sistema de gestão ambiental e a auditoria 

ambiental interna e respectiva aplicação devem ser validados por um verificador ambiental 

acreditado ou autorizado para demonstrar a conformidade com os requisitos do regulamento 

EMAS.  

8. Registo 

Após o cumprimento das etapas anteriores, as empresas poderão enviar a declaração ambiental 

validada ao Organismo Competente e solicitar o registo da sua organização no EMAS III. Este 
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registo tem carácter comunitário e será válido através da apresentação periódica das declarações 

ambientais validadas.  

Os Organismos Competentes de cada Estado-membro transmitirão à Comissão as listas de 

organizações registadas no Sistema e as respectivas actualizações, esta última publicará no 

Jornal Oficial das Comunidades Europeias uma lista de todas as organizações registadas na 

Comunidade. Uma vez efectuado o registo, as empresas poderão então divulgar ao público a 

declaração ambiental validada das suas instalações utilizar o logótipo EMAS. 

Importa referir que as empresas necessitam de efectuar a manutenção do seu registo, para tal 

deverão submeter-se a nova verificação e validação de declaração ambiental.  

A verificação de todo o sistema de gestão ambiental e do programa de auditoria, bem como da 

respectiva aplicação deve ser concluída, conforme adequado, a intervalos não superiores a três 

anos, ou quatro anos se for aplicável a derrogação prevista no artigo 7.º do Regulamento referente 

às micro, pequenas e médias empresas.  

A organização deve igualmente, de acordo com o programa de auditoria, realizar uma auditoria 

interna do seu desempenho ambiental e da conformidade com os requisitos legais aplicáveis em 

matéria de ambiente, visto estas contribuírem para demonstrar à direcção da organização e ao 

verificador ambiental que esta controla os seus aspectos ambientais significativos. Nos anos 

intercalares, uma organização registada elabora a declaração ambiental actualizada e submete-a 

à validação pelo verificador ambiental. 

Pequenas organizações podem solicitar ao organismo competente a frequência anual até dois 

anos, desde que o verificador ambiental que verificou a organização confirme determinados 

requisitos. As organizações que beneficiam de um alargamento da frequência de até dois anos, 

devem enviar a declaração ambiental actualizada não validada ao organismo competente todos os 

anos em que estejam isentas da obrigação de validação da declaração ambiental actualizada. 

Na figura seguinte evidenciam-se de forma esquemática as fases necessárias para adesão ao 

EMAS III referidas anteriormente. 
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Empresa 1. Política Ambiental da 
empresa     

        

        

 Instalação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Fases necessárias para adesão ao Regulamento EMAS III  
(Adaptado de CCRC, 1998). 

2.6.3 COMPARAÇÃO ENTRE O REGULAMENTO EMAS III E A NORMA ISO 14001:2004 

Importa salientar que, quer na sua génese, quer no seu estatuto, a ISO 14001 e o EMAS são 

referenciais distintos. Em primeiro lugar, a norma ISO 14001 é uma norma internacional, publicada 

pelos organismos nacionais de normalização dos diferentes países e que resulta de um processo 

de consenso global, com forte participação da indústria; o EMAS é um instrumento legislativo da 

política comunitária, resultante de um processo dominado por representantes governamentais da 

União Europeia. Além disso, por ter aplicação a nível mundial, a ISO 14001 acomoda 

necessariamente as perspectivas de países com realidades ambientais, económicas, institucionais 

e sociais muito distintas; já o EMAS, aplicável apenas nos Estados-membros e nos países do 

Espaço Económico Europeu, vigora num contexto mais homogéneo. Daqui resultou que o EMAS é 

mais exigente do que a ISO 14001. 

Tanto o EMAS como a ISO 14001:2004 possuem uma abordagem e um enquadramento comuns 

quanto à melhoria ambiental: através do estabelecimento de objectivos (em políticas ambientais), 

da análise dos impactes ambientais da organização (e do cumprimento da legislação ambiental), 

da fixação de objectivos e metas para a melhoria do desempenho ambiental, do estabelecimento 

de um programa de gestão de ambiente para atingir esses objectivos, bem como de um sistema 

de auditoria para avaliação dos progressos obtidos e, finalmente, da revisão do sistema à luz dos 

resultados alcançados (CCRC, 1998).  

2. Levantamento Ambiental 
    

 Industrial     
       

 3. 
 

 
  Programa Ambiental 

 
 

 
  

   Objectivos 
Ambientais    Sistema de Gestão 

Ambiental 

 
  

  
 

 
Ciclo de Auditoria 

Max. 3 anos /4 em casos 
particulares 

 
  

  

   Auditoria Ambiental   
 

  

          

   4. Declaração Ambiental     
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O facto de os elementos exigidos pelo EMAS para a implementação do SGA serem os exigidos 

pela norma internacional facilita a compatibilização e obtenção de certificação/registo segundo os 

dois referenciais. 

Relativamente ao EMAS, a Norma ISO 14001:2004 apresenta as vantagens de ser um referencial 

internacional muito mais reconhecido e ser compatível com o referencial ISO 9001:2008 de 

Qualidade e com o referencial OHSAS 18001:1999 de Segurança, o que facilita a possível 

integração dos sistemas de Qualidade e Ambiente e de Segurança e Ambiente, respectivamente. 

Estes referenciais são sistemas independentes, no entanto, a adesão a sistemas integrados 

permite economias de escala quanto à documentação e à prática das auditorias periódicas que 

ambos os sistemas exigem.  

Contudo, o EMAS continua a ir para além da norma ISO no que respeita a requisitos de melhoria 

do desempenho ambiental, envolvimento dos trabalhadores das empresas, conformidade legal e 

comunicação com as partes interessadas, exigindo a publicação obrigatória dos resultados, 

incluindo o relatório ambiental.  

A principal diferença entre a Verificação EMAS e a certificação ambiental reside na Declaração 

Ambiental elaborada pela organização que se pretenda registar no EMAS e obter a sua validação. 

Esta inclui, entre outros aspectos, a descrição da organização e suas actividades, produtos ou 

serviços, a sua política ambiental e uma curta descrição do sistema de gestão ambiental, e os 

resultados do programa ambiental, podendo incluir, por exemplo, valores de emissões gasosas, de 

produção de resíduos, do consumo de matérias-primas, de energia e água, e de ruído. 

Entre as várias vantagens associadas ao Regulamento EMAS podem salientar-se a possibilidade 

de evidenciar de forma credível o compromisso das empresas em ir mais além do que o 

cumprimento da legislação ambiental que lhes é aplicável; divulgar publicamente e de forma 

credível os seus progressos em termos de desempenho ambiental, através da publicação de uma 

declaração ambiental validada por uma entidade acreditada; estabelecer com as entidades 

reguladoras esquemas de confiança mútua, baseados no rigor e transparência do EMAS; e 

evidenciar junto das comunidades locais e da sociedade em geral que assumem as suas próprias 

responsabilidades na gestão dos impactes ambientais das suas actividades (CCRC, 1998).  

Para além dos benefícios descritos anteriormente poderá salientar-se talvez o benefício mais 

importante, o qual reside no facto da empresa em questão passar a fazer parte da lista de 

empresas da UE que respeitam os níveis adequados de performance ambiental.  

Deste modo, ao participar no EMAS as empresas comprometem-se a aplicar um SGA conforme às 

exigências europeias, o que lhes poderá trazer grandes vantagens em termos de visibilidade e de 

contactos no estrangeiro, na medida em que o logótipo EMAS garante uma maior confiança quer 
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por parte dos fornecedores, quer dos clientes. Contudo, o logótipo não pode ser utilizado em 

publicidade de produtos, nos próprios produtos ou nas respectivas embalagens. 

De um modo geral, as principais diferenças entre os dois referenciais para implementação de um 

SGA encontram-se resumidas no quadro seguinte.  

Quadro 3 - Comparação das principais características do EMAS III e ISO 14001:2004  

EMAS ISO 14001 

Regulamento Comunitário (aplicável a 
organizações dos Estados-Membros da 

comunidade europeia) 
Norma Internacional (Aplicação Mundial) 

Levantamento ambiental obrigatório Avaliação ambiental preliminar aconselhável, mas sem 
carácter obrigatório 

Declaração ambiental obrigatória, divulgada à 
comunidade 

Política ambiental comunicada à comunidade a pedido 
desta 

Cumprimento obrigatório da legislação ambiental, 
nomeadamente em matéria de autorizações e dos 

limites por estas impostos 
Compromisso de cumprimento da legislação 

Exige que se exerça influência sobre contratantes 
e fornecedores 

Procedimentos relevantes devem ser comunicados aos 
contratantes e fornecedores 

Exige-se o envolvimento dos colaboradores, 
melhoria contínua dos desempenhos ambiental e 

da conformidade com a legislação ambiental 

Exige-se o compromisso com a melhoria contínua do 
sistema de gestão ambiental e não a demonstração da 

melhoria contínua do desempenho ambiental 

Auditorias internas dos sistemas de gestão 
ambiental e de desempenho ambiental (determina 

a frequência e metodologias) 

Auditorias internas do sistema de gestão ambiental 
(frequência e metodologia não são especificadas) 

Verificação inicial 

Ciclos que podem ir até três anos ou quatro em 
situações particulares 

Auditorias de concessão 

Auditorias de Acompanhamento anuais 

Auditoria de Renovação 

Ciclos de três anos 

Verificação e Registo Certificação 

Sistema de Acreditação Sistema de Acreditação 

Verificador ambiental acreditado Auditores qualificados (ISO 14012) 

Declaração ambiental validada 

Registo no Organismo competente 
Certificado emitido por organismo competente 

(Fonte: Adaptado de Pinto, 2005 com as alterações introduzidas pelo EMAS III) 

Face ao exposto, e uma vez que a Verificação EMAS integra os requisitos expressos na ISO 

14001, a opção das organizações pela obtenção desta certificação ou pela sua extensão a partir 

da certificação ISO 14001, desenvolvendo os passos suplementares necessários para 
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desencadear o registo no EMAS, dependerá essencialmente da lógica de mercado que pretendam 

satisfazer e/ou dos incentivos regulamentares existentes. 

Nada obsta, no entanto, que as organizações possam prosseguir simultaneamente ambas as 

certificações. Nesse caso, a integração da ISO 14001 na Verificação EMAS permite que, numa só 

auditoria realizada pelas entidades certificadoras, possam ser auditados simultaneamente ambos 

os referenciais, o que poderá traduzir-se para as organizações interessadas numa simplificação 

dos esforços necessários. 

2.7 O PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO 

A certificação de um SGA constitui uma ferramenta essencial para as organizações que 

pretendem alcançar uma confiança acrescida por parte dos clientes, colaboradores, comunidade 

envolvente e sociedade, através da demonstração do compromisso voluntário com a melhoria 

contínua de seu desempenho ambiental. 

A organização beneficia de vantagens associadas ao processo de certificação de um SGA, 

nomeadamente, evidencia a qualidade ambiental dos processos tecnológicos da organização; 

assegura, às partes interessadas, que a organização implementou um SGA adequado; melhora a 

notoriedade e imagem da organização; e contribui para atingir as potenciais vantagens 

competitivas de um SGA eficaz.  

Quando a organização tiver cumprido um ciclo de Melhoria Continua completo, segundo o modelo 

PDCA e o seu sistema de gestão ambiental estiver pronto a ser avaliado pode solicitar a 

certificação, junto de um organismo de certificação acreditado, com o objectivo da obtenção de 

reconhecimento, por uma entidade independente e credível, da conformidade do seu sistema. 

Em Portugal poderá recorrer a Associação Portuguesa de Certificação (APCER), aos Serviços 

Internacionais de Certificação (SGS ICS), à Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA), à Bureau 

Veritas Certification Portugal (BVC), à Empresa Internacional de Certificação (EIC), TUV 

Rheinland Portugal – Inspecções Técnicas (TUV) e à Asociación Española de Normalización y 

Certificación (AENOR), todos organismos de certificação ambiental acreditados pelo Instituto 

Português de Acreditação (IPAC) e que fazem da certificação ambiental um processo rigoroso, 

independente e isento. 

Uma vez concedida a certificação, é emitido um certificado que identifica a organização, os locais 

abrangidos pelo certificado, e as actividades exercidas pela organização. O certificado é válido 

durante 3 anos, sendo que a manutenção do mesmo implica as denominadas auditorias de 

seguimento, periódicas e previamente programadas e as auditorias de renovação em cada 3 anos. 
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Atendendo ainda que existem diversas entidades certificadoras a actuar no território nacional, é 

importante a regulação da sua actividade pelo organismo competente, que deve garantir, no 

mínimo, que: 

 As entidades certificadoras possuam competências adequadas em termos de ambiente / 

engenharia ambiental e legislação ambiental; 

 As auditorias obedeçam a uma amostragem adequada, com enfoque nos principais 

requisitos regulamentares aplicáveis à empresa e sejam desenvolvidas de uma forma 

consistente, tal como os relatórios que delas resultam; 

 Não existam conflitos de interesses entre as empresas interessadas na certificação e as 

respectivas entidades certificadoras. 

De facto, dada a conjuntura económica desfavorável que atravessamos, e em que se regista a 

diminuição dos incentivos financeiros para apoio à implementação e certificação de SGA, o 

mercado de certificação evidencia actualmente uma guerra de preços por parte de algumas 

entidades certificadoras (e inclusivamente entre empresas de consultadoria) que poderá pôr em 

causa a credibilidade da actividade de certificação e, consequentemente, a sustentabilidade da 

certificação no médio/longo prazo se porventura o acompanhamento da actividade dos 

organismos de certificação for descurado pela respectiva entidade reguladora. 

2.7.1 CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO INTERNACIONAL E NACIONAL 

Com o intuito de determinar a evolução da implementação de sistemas de gestão ambiental a 

nível mundial, os países com maior número de organizações registadas e certificadas pelo 

Regulamento EMAS e pela Norma ISO 14001, bem como o panorama nacional actual nesta 

matéria, incluindo a análise ao sector cerâmico, foram realizadas pesquisas, junto da Comissão 

Europeia e da Organização Internacional para a Normalização (ISO), bem como junto de 

organismos nacionais nomeadamente o Instituto Português de Acreditação (IPAC), que permitiram 

obter os dados apresentados de seguida. 
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Figura 9 - Evolução do n.º de Organizações Registadas no Regulamento EMAS no Mundo 
(Fonte: http://ec.europa.eu/environment/emas/register/) 

 

 

Figura 10 - Evolução do n.º de certificações pela ISO 14001 no mundo  

(Fonte: http://www.iso.org/iso/survey2009.pdf) 

Analisando detalhadamente os dados, referentes ao Regulamento EMAS no período representado 

(Figura 9), é notório o aumento considerável de organizações aderentes, entre os anos 1997 e 

2001, período a que seguiu uma queda, pouco significativa, até 2004, ano a partir do qual se 
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verificou novo acréscimo no número de organizações com registo EMAS, embora se deva referir 

que com o passar dos anos, o crescimento anual se tornou menos significativo. 

Por sua vez, a análise do número de organizações certificadas pela Norma ISO 14001, num 

contexto internacional (Figura 10) permite afirmar que o número de certificações, através deste 

referencial normativo, tem vindo a registar um aumento exponencial. 

Relativamente aos países com maior número de organizações registadas pelo Regulamento 

EMAS (Quadro 4) é notória a adesão da Alemanha, Espanha e Itália, que reúnem mais de 50 % 

do total de registos. Portugal tem também uma participação significativa, ocupando o 6.º lugar dos 

países com maior número de certificados, com 74 certificados emitidos. 

De referir que o Regulamento EMAS apenas se encontra adoptado pelos países da União 

Europeia, havendo, no entanto, uma excepção que se reporta à Noruega. 

No que diz respeito aos países com maior número de organizações certificadas pela Norma ISO 

14001 (Quadro 5) é possível aferir que existe um domínio acentuado dos países do Extremo 

Oriente e da Europa. Portugal não se encontra no top ten dos países certificados pela ISO 14001, 

até ao final de 2010, tinham aderido a este referencial normativo 649 organizações. 

Quadro 4 - Países com maior nº de registos EMAS (Top 10)  

 
País N.º 

Certificados
N.º Certificados 

(% do total) 

1 Alemanha 1393 30,4 

2 Espanha 1269 27,7 

3 Itália 654 14,3 

4 Áustria 281 6,1 

5 Dinamarca 78 1,7 

6 Portugal 74 1,6

7 Reino Unido 58 1,3 

8 Grécia 56 1,2 

9 Bélgica 49 1,1 

10 Suécia 44 1,0 

Dados referentes ao 1.º semestre 2011 
(Fonte: http://ec.europa.eu/environment/emas/register/) 
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Quadro 5 - Países com maior n.º de certificados ISO 14001 (Top 10) 

 
País N.º 

Certificados
N.º Certificados 

(% do total) 

1 China 55316 24,8 

2 Japão 39556 17,7 

3 Espanha 16527 7,4 

4 Itália 14542 6,5 

5 Reino Unido 10912 4,9 

6 República da Coreia 7843 3,5 

7 Roménia 6863 3,1 

8 Alemanha 5865 2,6 

9 Estados Unidos 5225 2,3 

10 República Checa 4684 2 

Portugal* 649 0,3

Dados referentes a 2009 à excepção de * Portugal, cujo número de certificados se refere a 2010. 
(Fonte: http://www.iso.org/iso/survey2009.pdf e http://www.ipac.pt/pesquisa/lista_empcertif.asp) 

 

Relativamente à contribuição do sector da Indústria Cerâmica para o número de organizações 

nacionais registadas pelo Regulamento EMAS (Quadro 6), verifica-se que o sector, com 4 

registos, representa, aproximadamente, 5 % do total (74) e que do total de empresas cerâmicas 

em Portugal (703), aproximadamente, 0.6% detêm registo no EMAS. 

No que diz respeito à contribuição do sector da Indústria Cerâmica para o número de 

organizações nacionais certificadas pela Norma ISO 14001 (Quadro 6), afere-se que o sector, com 

11 certificações, corresponde a, aproximadamente, 2 % do total de certificações existentes (649) e 

que do total de empresas cerâmicas em Portugal, aproximadamente, 2% se encontra certificada 

por este referencial normativo. 

Quadro 6 - Caracterização da Indústria Cerâmica fase aos registos EMAS/Certificados ISO 14001 nacionais 

 
Total 

Nacional

Sector da 
Indústria 
Cerâmica 

Sector da 
Indústria 

Cerâmica (%)

Empresas cerâmicas
certificadas/registadas fase ao 

total de empresas do sector (%) 

Organizações certificadas 
pela ISO 14001 649 11 1,69 1,56 

Organizações registadas no 
EMAS 74 4 5,41 0,57 

N.º Empresas cerâmicas em Portugal 703 

 (Fonte: http://ec.europa.eu/environment/emas/register/ e http://www.ipac.pt/pesquisa/lista_empcertif.asp) 
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Seguidamente é efectuada a apresentação geral do sector da Indústria Cerâmica a que se sucede 

a caracterização do subsector da Indústria Cerâmica Estrutural, em que se insere a empresa alvo 

de estudo, e que inclui a descrição do processo de fabrico, os aspectos ambientas mais relevantes 

e as principais obrigações legais. Neste último ponto, não pode deixar de se abordar as questões 

do enquadramento no regime CELE e PCIP pela influência determinante que reapresentam no 

subsector aos mais variados níveis. 

2.8 APRESENTAÇÃO GERAL DO SECTOR DA INDÚSTRIA CERÂMICA 

Em geral, o termo "cerâmica" (produtos cerâmicos) é utilizado para materiais inorgânicos 

(eventualmente com algum conteúdo orgânico), constituídos por compostos não-metálicos e 

estabilizados por um processo de cozedura em fornos. Para além dos materiais à base de argila, a 

cerâmica moderna inclui uma grande variedade de produtos com uma pequena fracção de argila 

ou mesmo sem argila. Os produtos cerâmicos podem ser vidrados ou não vidrados, porosos ou 

vitrificados. 

A cozedura dos corpos cerâmicos induz uma transformação dos minerais constituintes, função do 

tempo e da temperatura de aquecimento, que resulta geralmente numa mistura de novos minerais, 

com fases vítreas. As propriedades características dos produtos cerâmicos são, nomeadamente, a 

elevada resistência mecânica, a resistência ao desgaste, uma vida útil longa, a inércia química e 

ausência de toxicidade, a resistência ao calor e à chama, a resistência eléctrica (geralmente) e, 

por vezes, também uma porosidade específica. 

Existem argilas em muitos locais da Europa, pelo que produtos cerâmicos como os tijolos, que são 

relativamente baratos mas têm custos de transporte elevados, devido ao seu peso, são fabricados 

em praticamente todos os Estados-Membros. As tradições de construção e considerações ligadas 

ao património tiveram como resultado a existência de tamanhos unitários diferentes de país para 

país. Os produtos mais especializados, que atingem preços mais elevados, tendem a ser 

produzidos em poucos países, que dispõem das matérias-primas especiais necessárias e – factor 

igualmente importante – de uma tradição em termos de competências e de especializações 

(EUROPEAN COMMISSION, 2007). 

No contexto nacional, o sector da Indústria Cerâmica é um sector tradicional da Indústria 

Portuguesa uma vez que assenta na transformação da argila, matéria-prima que existe em 

quantidade e qualidade no solo português, (INETI, 2001). 

Os materiais produzidos são muito diversificados, desde a louça utilitária e decorativa à cerâmica 

de construção (tijolo, telhas, pavimento e revestimentos). 
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De acordo com a Classificação das Actividades Económicas (CAE, rev.03), o sector da Cerâmica 

pertence à Secção C - Indústria Transformadora, Divisão 23 Fabricação de Outros Produtos 

Minerais não Metálicos (subsecção DI da Indústria Transformadora, divisão 26 da CAE rev. 2.1). 

Assim, e de acordo com a APICER, a Indústria da Cerâmica corresponde aos grupos 232 

(fabricação de produtos cerâmicos refractários), 233 (fabricação de produtos cerâmicos para a 

construção) e 234 (fabricação de outros produtos de porcelana e cerâmicos não refractários) e 

abrange cinco subsectores: Cerâmica Estrutural, Pavimentos e Revestimentos, Louça Sanitária, 

Loiça Utilitária e Decorativa e Refractários e Cerâmica Técnica, de acordo com a figura seguinte. 

 

Figura 11 - Subsectores da Industria Cerâmica  
(Fonte: APICER) 

A Indústria Cerâmica em Portugal assume um peso significativo na economia nacional, 

representando cerca de 1,7% do volume de negócios da indústria transformadora portuguesa. Ao 

mesmo tempo, apresenta uma forte tradição exportadora, correspondendo aproximadamente a 

1,68% do total das exportações portuguesas de bens. É responsável por um volume de negócios 

que ascende aos 1.225 milhões de euros e engloba 703 empresas e aproximadamente 22.994 

trabalhadores (APICER, 2009). 
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Em termos geográficos constata-se a existência de uma forte concentração desta actividade nas 

regiões Norte e Centro, devido à proximidade em relação às fontes de abastecimento de matérias-

primas (Link Management Solutions, 2009). 

A figura seguinte representa a distribuição geográfica do sector cerâmico. 

 

Figura 12 - Distribuição geográfica do sector cerâmico 
 (Fonte: Link Management Solutions, 2009) 

Os vários subsectores que compõem o sector são, marcados por uma heterogeneidade 

empresarial, um reduzido número de empresas tem uma situação estável e uma boa imagem no 

mercado, em contraposição a um número de empresas que sobrevivem com dificuldades. 

(Correia, 2000). 

A figura seguinte demonstra a heterogeneidade empresarial referida. 

Figura 13 - Representatividade do sector cerâmico 
(Fonte: Link Management Solutions, 2009) 
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O subsector Utilitária destaca-se pelo elevado número de empresas, 54% do universo empresarial. 

O subsector Sanitária e Acabamentos apresentam características semelhantes: um número 

reduzido de empresas contribui para um volume de negócios significativo, pelo que estamos 

perante empresas de elevada dimensão. 

O subsector Estrutural evidencia uma importância elevada em termos do número de empresas 

(27% do sector), do volume de negócios gerado (19%) e no volume de emprego (15%). 

O subsector Especial apresenta uma importância reduzida ao nível da cerâmica com elevada 

dispersão de actividades em que operam. 

Nos quadros seguintes estão representados os indicadores económicos e número de empresas no 

sector no período 2007-2008.  

Quadro 7 - Variação do número de empresas, proveitos e número de trabalhadores (2007-2008) 

Base Dados 2007                                                                                                                    Valores em 000’s Euros 

Subsectores Empresas 
Totais 

Empresas 
Inactivas 

Empresas 
Activas 

Proveitos 
Operacionais Trabalhadores 

Acabamentos 

Especiais 

Estrutural 

Sanitária 

Utilitária 

60 

61 

146 

19 

319 

20 

21 

42 

3 

118 

40 

40 

104 

16 

201 

372.184 

67.681 

230.057 

269.104 

354.130 

4.480 

510 

3.087 

3.062 

8.074 

TOTAL 605 204 401 1.293.156 19.213 

Base Dados 2008                                                                                                                    Valores em 000’s Euros 

Subsectores Empresas 
Totais 

Empresas 
Inactivas 

Empresas 
Activas 

Proveitos 
Operacionais Trabalhadores 

Acabamentos 

Especiais 

Estrutural 

Sanitária 

Utilitária 

55 

24 

142 

16 

325 

18 

12 

47 

5 

136 

37 

12 

95 

11 

189 

464.062 

33.487 

217.735 

229.442 

222.872 

4.565 

427 

2.599 

2.892 

7.239 

TOTAL 562 218 344 1.167.598 17.722 

 

Var (2008 – 2007)                                                                                                          -10%                   -8% 
Nota: A análise considera apenas as empresas activas com dados disponíveis para o triénio 2006-2008 (304 empresas) 
(Fonte: Link Management Solutions, 2009)  
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Quadro 8 - Exportação de produtos cerâmicos (2007-2008) 

(Euros) 

Exportações 2007 2008 % Variação 

Tijolos e tijoleiras para construção 

Telhas cerâmicas 

Pavimentos e Revestimentos 

Louça Sanitária 

Cerâmica Utilitária e Decorativa 

Outros Produtos Cerâmicos 

4.595.401 

11.820.654 

247.944.667 

141.054.532 

194.753.879 

32.302.379 

2.696.470 

10.572.573 

255.120.895 

118.311.687 

169.249.190 

36.964.581 

-41,32% 

-10,56% 

2,89% 

-16,12% 

-13,10% 

14,43% 

Total 632.471.512 592.915.396 -6,25% 
 (Fonte: Link Management Solutions, 2009) 

Os indicadores apresentados evidenciam a quebra no sector no período 2007-2008. 

O ano de 2008 caracterizou-se por uma crise sem precedentes nos mercados financeiros 

internacionais e por um forte abrandamento da actividade económica à escala global, dando inicio 

a um período de recessão profunda e generalizada nas economias mais desenvolvidas e a um 

baixo crescimento nas economias emergentes. 

Este cenário reforçou a tendência recessiva dos subsectores da Indústria Cerâmica, 

particularmente os tijolos cerâmicos e a Cerâmica Utilitária e Decorativa, que se alargou aos 

restantes, nomeadamente os de vocação mais exportadora, que sofreram também os efeitos de 

uma retracção generalizada na procura dos países que constituem os nossos principais parceiros 

nos mercados internacionais (Link Management Solutions, 2009). 

O subsector a que será feita maior referência é o da Cerâmica Estrutural, de forma a efectuar a 

análise ao contexto em que se insere a empresa alvo deste estudo de caso, a Preceram, S.A. 

2.9 CARACTERIZAÇÃO DO SUBSECTOR DA CERÂMICA ESTRUTURAL 

A Cerâmica Estrutural, inserida no grupo 233 - fabricação de produtos cerâmicos para a 

construção, que incluí a produção de telhas, tijolos e abobadilhas, é representada por empresas 

localizadas em todo o País mas com especial incidência no Norte e Centro (Figura 14). As razões 

dessa distribuição são de ordem geológica (localização das matérias-primas) e também de 

melhores acessibilidades. 
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Figura 14 - Distribuição geográfica do subsector cerâmica Estrutural  
(Fonte: Link Management Solutions, 2009) 

Dadas as suas características próprias e ao baixo valor acrescentado dos produtos, o Subsector 

da Cerâmica Estrutural tende a ter como mercados prioritários de actuação os mercados mais 

próximos, devido ao elevado impacto que o custo do transporte tem no preço do produto final. 

As empresas colocam o seu produto no mercado recorrendo principalmente a armazenistas e 

revendedores, sendo a segunda opção mais utilizada a venda directa a construtores. A venda a 

clientes finais é a estratégia utilizada em menor percentagem. 

Ao nível tecnológico, este subsector reagiu na última década muito favoravelmente às exigências 

de modernização, com investimentos elevados no sentido da total automatização do processo 

produtivo, maior especialização das empresas e aumento da qualificação da mão-de-obra. 

A tendência de um menor número de trabalhadores aparece associada à tecnologia de “carga 

directa”, inerente ao processo produtivo que se caracteriza por um layout simplificado e menor 

número de operações com intervenção do trabalhador (CTCV, 2005).  

A Cerâmica Estrutural apresenta uma estrutura empresarial composta por um número elevado de 

empresas de reduzida dimensão (90%) (proveitos operacionais anuais inferiores a 5 milhões 

€/ano). Integra um número reduzido de empresas (3) de elevada dimensão (proveitos operacionais 

superiores a 15 milhões €/ano) com significativa expressão no volume de negócios (Link 

Management Solutions, 2009). 

Estes dados indicam estarmos perante desempenhos económicos e financeiros distintos, devido 

às implicações da dimensão empresarial na performance das empresas (Link Management 

Solutions, 2009).  

Dados do CTCV de 2008 demonstram uma crise acentuada nos últimos anos, com reduções da 

produção da ordem dos 12,5% para o tijolo e 27% para a telha (figura 15). 
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Figura 15 - Produção de telha e tijolo no período de 2003 a 2007  
(Fonte: Dias, 2008) 

O Plano Estratégico para o Sector da Cerâmica em Portugal, de Setembro 2009, da 

responsabilidade da Sociedade Portuguesa da Inovação e da APICER, confirma uma tendência de 

declínio no que respeita ao número de empresas em actividade, apontando quedas de 16% entre 

2003 e 2007.  

A Indústria Cerâmica Estrutural corresponde a produtos que, pela sua natureza, se destinam ao 

mercado da construção, assume por isso crucial importância o comportamento deste sector, quer 

a nível nacional, quer a nível internacional (Link Management Solutions, 2009). 

À medida que aumenta o desenvolvimento económico, o peso da construção na economia tende a 

ser progressivamente menor, dado que a um elevado nível de desenvolvimento económico 

corresponde um grau de satisfação considerável em termos de número de obras, nomeadamente 

infra-estruturas e parque habitacional, o que determina uma menor procura dirigida à actividade da 

construção.  

Portugal, apresenta uma tendência idêntica à dos países mais desenvolvidos da Europa ocidental, 

ou seja, tende para uma mudança estrutural no tipo de construção a desenvolver que assenta 

especialmente na reabilitação. 

O volume de construção residencial na Europa, de 2008 a 2010, diminuiu drasticamente. As 

perspectivas económicas, o rendimento das famílias, o mercado de trabalho, os efeitos 

populacionais, as condições de financiamento e as taxas de juro foram variáveis determinantes 

para esta evolução. Portugal não ficou à margem desta evolução europeia registando, mesmo, 

uma das maiores quedas neste segmento (Quadro 9) (GEE|GPEARI). 
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Quadro 9 - Taxa de crescimento da construção residencial (%) 

(Fonte: Euroconstruct) 

 2008 2009 2010(E) 2011(P) 2012(P) 2013(P) 

Portugal 

Europa Ocidental 

Europa de Leste 

Total dos países 

-13% 

-18% 

9% 

-17% 

-30% 

-25% 

-16% 

-24% 

-25% 

-7% 

-7% 

-7% 

-8% 

3% 

3% 

3% 

-5% 

5% 

5% 

5% 

1% 

5% 

6% 

6% 

O segmento produtivo da construção não residencial na Europa teve crescimentos consideráveis 

até 2008. Com o surgimento da recessão mundial tudo mudou, esperando-se uma recuperação 

para 2012 e 2013. Portugal deverá registar uma queda considerável neste segmento (6% em 

2011), superior à que é prevista para os agregados de países apresentados no Quadro 9) 

(GEE|GPEARI).  

Quadro 10 - Taxa de crescimento da construção não residencial (%) 

 2008 2009 2010(E) 2011(P) 2012(P) 2013(P) 

Portugal 

Europa Ocidental 

Europa de Leste 

Total dos países 

1% 

1% 

7% 

2% 

-4% 

-14% 

-12% 

-14% 

-8% 

-8% 

-3% 

-7% 

-6% 

-3% 

4% 

-2% 

2% 

1% 

5% 

1% 

2% 

2% 

5% 

2% 
(Fonte: Euroconstruct) 

Segundo os dados do Euroconstruct prevê-se para Portugal, no período de 2011 a 2013, uma 

recuperação do segmento da Manutenção e Recuperação, com maior destaque para recuperação 

da habitação (GEE|GPEARI). 

2.9.1 PROCESSO E TÉCNICAS DE FABRICO  

O fabrico de produtos cerâmicos tem lugar em diferentes tipos de fornos, com uma vasta gama de 

matérias-primas e diversas formas, tamanhos e cores. Em termos gerais, contudo, o processo de 

fabrico de produtos cerâmicos é bastante uniforme, embora o fabrico de azulejos e ladrilhos, de 

cerâmicas domésticas, de loiças sanitárias e de cerâmicas técnicas envolva, frequentemente, um 

processo de cozedura em várias fases. O processamento da argila pode alterar as suas 

características químicas ou mineralógicas. 
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Em geral, as matérias-primas são misturadas e moldadas, prensadas ou extrudidas até à forma 

pretendida. Normalmente, é utilizada água para conseguir uma mistura mais completa e para 

facilitar a moldagem. Essa água é evaporada em secadores e os produtos são depois colocados 

manualmente no forno – no caso dos fornos que funcionam de forma descontínua, por lotes – ou 

em transportadores, passando depois através de fornos (de túnel ou de rolos) que funcionam em 

contínuo.  

Durante a cozedura, é necessário manter um gradiente de temperatura muito exacto, para que os 

produtos sejam submetidos a um tratamento correcto. Posteriormente, é necessário um 

arrefecimento controlado, para que os produtos libertem o calor gradualmente e conservem a sua 

estrutura cerâmica. Os produtos são depois embalados e armazenados para distribuição 

(EUROPEAN COMMISSION, 2007). 

A fabricação de tijolos do subsector Cerâmica Estrutural é realizada através das seguintes etapas, 

de acordo o fluxograma apresentado na figura seguinte:  

 Recepção e Armazenamento das Matérias-Primas 

 Pré-preparação da Pasta  

 Preparação da Pasta  

 Conformação de Produtos 

 Secagem  

 Embalagem 

 Expedição. 
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Figura 16 - Fluxograma do processo produtivo de tijolo 
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Recepção e Armazenamento das Matérias-Primas 

O processo é iniciado na exploração de Barreiros e extracção de argilas (matérias-primas de 

base). Após serem escavadas mecanicamente, de acordo com um plano de lavra, são 

transportadas para armazéns intermédios ao ar livre ou cobertos contíguos às unidades 

industriais. 

A estratificação tem como objectivo a constituição de lotes primários e a homogeneização das 

matérias-primas (para compensar eventuais oscilações das características das matérias primas no 

Barreiro). Nesta fase podem ser introduzidas outras matérias-primas, normalmente inertes, para 

balanceamento da plasticidade. O seu armazenamento ao ar livre tem como objectivo o 

envelhecimento e a criação de um stock que garanta o abastecimento durante os períodos de 

inacessibilidade dos Barreiros (CTCV, 2005). 

  

Figura 17 - Armazenamento de matérias-primas 
(Fonte: Centro de Actividad Regional para la Producción Limpia, 2006) 

Pré-preparação 

Existem dois tipos diferentes de preparação das matérias-primas, via plástica e via seca. 

Tipicamente, são utilizados métodos de conformação por via plástica. As opções dependem 

fundamentalmente de considerações técnicas e tecnológicas, mas também em termos de 

investimento e custos de operação. Ambos têm como objectivo obter uma composição com 

características o mais homogéneas possível (em termos de mistura, granulometria e humidade). 

 Via Plástica 

Os diferentes lotes de matéria primas são introduzidos na linha de pré-preparação, com humidade 

entre os 14 e 20%, com recurso a pás mecânicas. A alimentação da linha é efectuada por 
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doseadores (do tipo linear ou outros) que asseguram a composição da pasta a partir dos lotes. 

Algumas argilas necessitam de operação de desagregação (destorroadores), e de equipamentos 

de eliminação de pedras (saca-pedras). A mistura é então sujeita a operações de moagem 

(moinho de galgas e /ou laminadores) e mistura/homogeneização (misturadores/amassadores tipo 

hélice ou navalhas). Nesta fase são eliminados todos os contaminantes metálicos por 

desferrização (ímans permanentes ou electroímans) e efectuado um primeiro ajuste do conteúdo 

de água. 

A armazenagem em silos ou tulhas intermédios permite o repouso e homogeneização da 

composição e humidade. As unidades mais recentes dispõem de dragas que permitem uma 

gestão automática e optimizada desta operação (CTCV, 2005). 

Via Seca 

Os diferentes lotes de matérias-primas são introduzidos na linha de pré-preparação, com 

humidade entre os 6 e 14%, com recurso a pás mecânicas. Caso seja necessário, as matérias-

primas são submetidas a uma operação de secagem prévia por forma a assegurar um teor de 

humidade adequado. A alimentação da linha é efectuada por doseadores (do tipo linear, sem-fim 

ou outros). A operação de moagem a seco (moinhos do tipo pendular, anéis ou martelos) pode ser 

efectuada sobre a composição ou sobre cada matéria-prima individualmente. Após esta operação, 

as matérias-primas são ensiladas para repouso e homogeneização das características 

tecnológicas. Nesta fase são eliminados os contaminantes metálicos por desferrização (ímans 

permanentes ou electroímans) (CTCV, 2005). 

Preparação 

A operação de preparação tem como objectivo assegurar as características tecnológicas 

adequadas à conformação dos produtos (mistura, granulometria e humidade). Também neste caso 

se deve distinguir a via plástica e seca. Em qualquer dos casos, a alimentação da linha de 

preparação a partir do armazém intermédio pode ser efectuada em linha (automaticamente 

através da draga ou descarga dos silos em tapete) ou manualmente em doseadores com recurso 

a uma pá carregadora (CTCV, 2005). 

 Via Plástica 

As operações de preparação incluem, tipicamente, a moagem final (em laminadores) e a mistura 

(em misturadores/amassadores). Nesta fase é efectuado o acerto final da humidade da pasta. 
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Via Seca 

Nesta variante, ao material seco (em pó ou granulado) é adicionada água, sendo o material 

misturado e amassado, assegurando a preparação da pasta para conformação plástica (CTCV, 

2005). 

  

Figura 18 - Preparação por via seca 
(Fonte: Centro de Actividad Regional para la Producción 

Limpia, 2006) 

Figura 19 - Preparação por via plástica 
(Fonte: Centro de Actividad Regional para la Producción 

Limpia, 2006) 

Conformação 

A conformação dos produtos é efectuada com recurso a uma fieira/extrusora. A moldagem é 

efectuada sob vácuo, e opcionalmente com vapor, forçando a passagem da pasta através de 

moldes com a forma negativa do tijolo ao que se segue a operação de corte dos produtos, 

realizada em com mesa de corte (CTCV, 2005). 

 

Figura 20 - Extrusora 
(Fonte: Centro de Actividad Regional para la Producción Limpia, 2006) 
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Secagem 

Esta etapa do processo produtivo tem como objectivo reduzir a humidade dos produtos antes da 

entrada no forno. O ar utilizado na secagem dos produtos circula em contracorrente com o produto 

(Fernando, 2005). 

O processamento térmico a temperaturas até 120 º C permite reduzir a humidade do material (até 

1 a 3%). A operação de secagem dos produtos de Cerâmica Estrutural é tipicamente efectuada 

em secadores contínuos ou semi-contínuos (tipo túnel de carga directa, de vagonetas ou rápido 

tipo anjou) (CTCV, 2005). 

Esta operação é bastante delicada devendo ser controlada de modo a minimizar as fissuras que 

possam ocorrer. O tempo de secagem é variável e poderá oscilar em torno das 16 horas 

(Fernando, 2005). 

As operações de carga e descarga de produtos são normalmente efectuadas por sistemas 

completamente automatizados, que incluem o agrupamento, transferência e empacotamento dos 

produtos (CTCV, 2005). 

Cozedura 

Nesta etapa do fabrico, os produtos secos são colocados automaticamente sobre vagões em 

pilhas e submetidos a uma operação de processamento térmico a temperaturas entre 850 e 1050 

ºC. Algumas unidades industriais estão equipadas com um pré-forno, que permite efectuar uma 

secagem final (remoção da água residual) e aquecimento dos produtos para preparação da 

cozedura. 

A cozedura é tipicamente efectuada em fornos contínuos tipo túnel constituídos por zonas 

diversas, tais como: ante-fogo, cozedura e arrefecimento (Figuras 21 e 22). O ciclo de cozedura é 

variável e poderá oscilar em torno de 24 horas. 

As operações de carga e descarga de produtos são normalmente efectuadas por sistemas 

completamente automatizados, que incluem o agrupamento, transferência e empacotamento dos 

produtos (CTCV, 2005). 

Os secadores normalmente são alimentados por ar recuperado da zona de arrefecimento e ainda 

um queimador auxiliar, enquanto os fornos são alimentados por vários grupos de queimadores a 

um determinado combustível. 
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Figura 21 - Esquema de um forno tipo túnel 
(Fonte: Centro de Actividad Regional para la Producción Limpia, 2006) 

Figura 22 - Tijolos cerâmicos à saída do forno túnel 
(Fonte: Centro de Actividad Regional para la Producción Limpia, 2006) 

 Embalagem 

O material é descarregado e transferido para a linha de escolha e embalagem, que tipicamente 

inclui as operações de paletização, cintagem e /ou embalagem (filme plástico). Todas estas 

operações, incluindo a movimentação de produtos, são normalmente efectuadas com o recurso a 

sistemas completamente automatizados. No entanto, a operação de escolha exige a intervenção 

manual (CTCV, 2005). 

Armazenamento de Produto Final 

Após embalagem, os produtos são transportados, recorrendo a empilhadores, para o parque de 

produto final onde são armazenados para posterior expedição (CTCV, 2005). 

2.9.2 QUESTÕES AMBIENTAIS NA INDÚSTRIA CERÂMICA ESTRUTURAL 

O impacte ambiental da actividade industrial é, de um modo geral moderado sendo o consumo de 

energia, na forma de energia primária, a componente que provoca maior impacte (directo e 

indirecto) (Fernandes et al, 2004). O Impacte ambiental distribui-se ao longo do ciclo de vida do 

material cerâmico, de acordo com etapas bem identificadas (figura 23): 
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Figura 23 - Fases do ciclo de vida de um material cerâmico 

São os aspectos ambientais associados à fase de produção os que têm maior relevância e 

impacte ambiental (Fernandes et al, 2004), e aqueles que são focados no presente trabalho. De 

acordo com as especificidades próprias das operações unitárias, podemos assim enumerar, para 

a Cerâmica Estrutural: 

 Emissões atmosféricas: Os processos térmicos de secagem e de cozedura e os processos 

de tratamento como os despoeiramentos podem resultar em emissões de 

partículas/poeira, fuligem e emissões gasosas (óxidos de carbono, óxidos de azoto, óxidos 

de enxofre, compostos inorgânicos fluorados e clorados, compostos orgânicos e metais 

pesados); 

 Descargas de efluentes líquidos industriais: as águas residuais de processo contêm 

fundamentalmente componentes minerais (partículas insolúveis) e outras matérias 

inorgânicas, pequenas quantidades de diversas matérias orgânicas e ainda alguns metais 

pesados; 

 Perdas de processo/resíduos: as perdas de processo do fabrico de produtos cerâmicos 

são fundamentalmente constituídas por diferentes tipos de lamas, artigos quebrados ou 

cacos, moldes usados, resíduos sólidos (poeira, cinzas) e resíduos de embalagens; 

 Consumo de energia/emissões de CO2: está envolvido um consumo intensivo de energia, 

já que uma das partes fundamentais do processo envolve a secagem dos materiais, 

seguida de cozedura a elevadas temperaturas. Hoje em dia, o gás natural, o gás de 

petróleo liquefeito (propano e butano) e o fuelóleo são os combustíveis mais utilizados 

para a cozedura, enquanto o fuelóleo pesado, o gás natural liquefeito (GNL), o 
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biogás/biomassa, a electricidade e os combustíveis sólidos (p.e.: hulha, coque de 

petróleo) podem igualmente ser utilizados como fontes de energia para os queimadores 

(EUROPEAN COMMISSION, 2007). 

Detalhando, podemos associar os impactes ambientais às diferentes fases:  

Quadro 11 - Associação dos impactes ambientais às fases de fabrico 

Aspectos Ambientais INPUT OUTPUT 

Fase 
Matéria-

prima 
Água Energia 

Emissões 

gasosas 

Águas 

Residuais 
Resíduos Ruído 

Preparação da Pasta        

Conformação        

Secagem        

Cozedura        

Embalagem        

Condições normais de laboração  
(Fonte: Adaptado de Fernandes et al, 2004) 

O tipo e a quantidade de poluição atmosférica, de resíduos e de águas residuais dependem de 

diferentes parâmetros, como por exemplo as matérias-primas, adjuvantes e combustíveis 

utilizados e os métodos de produção (EUROPEAN COMMISSION, 2007). 

2.9.2.1 Consumo de recursos 

2.9.2.1.1 Consumo de materiais argilosos 

A Indústria Cerâmica utiliza uma vasta gama de matérias-primas, que incluem as matérias 

principais de formação do corpo cerâmico, em grandes tonelagens (EUROPEAN COMMISSION, 

2007). Dados do CTCV indicam consumos da ordem das 8x106 ton/ano (referente ao ano de 

2002). 

A evolução tecnológica do sector tem exigido o uso de matérias-primas especificadas e 

adequadas a determinados ciclos de cozedura. A consequência deste processo traduz-se na 

necessidade de optimização da exploração e uso dos recursos naturais e numa prática sistemática 

de beneficiação desses mesmos recursos. Os ganhos ambientais devidos a esta prática são 
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claros e o resultado é uma exploração inteligente, gerando uma maior quantidade de recursos e 

uma menor agressão paisagística. 

2.9.2.1.2 Consumo de energia 

A Indústria Cerâmica Estrutural é um consumidor intensivo de energia, especialmente nas fases 

de, secagem e cozedura. Os principais tipos de combustíveis utilizados são: 

Quadro 12 - Combustíveis utilizados na Indústria Cerâmica Estrutural por equipamento 

Equipamento Combustível 

Secadores Ar de recuperação do forno, fuel*, GPL, GN, combustíveis sólidos 

Fornos Fuel, GPL, GN, coque, combustíveis sólidos 

Caldeiras Fuel, GPL, GN, combustíveis sólidos 

Fornalha Fuel, GN, combustíveis sólidos 
*central de cogeração GN – Gás natural GPL – Gás Propano 
(Fonte: Adaptado de Fernandes et al, 2004) 

A selecção da utilização de um determinado combustível é influenciada por diversos factores, 

entre os quais se destacam o custo de aquisição / preço de venda do produto, eficiência 

energética, eficiência ambiental e existência de infra-estrutura de abastecimento (gás natural) e 

disponibilidade (principalmente no que respeita ao combustível biomassa).  

O quadro seguinte descreve as principais vantagens e desvantagens da utilização dos diversos 

combustíveis na Indústria Cerâmica Estrutural. 

Quadro 13 - Vantagens e desvantagens da utilização dos diversos combustíveis 

Combustível Vantagem Desvantagem 

Gás Natural 

Emissões gasosas em menor nível do que 
os outros combustíveis 

PCI elevado 

Transporte cómodo e limpo 

Preço elevado 

A infra-estrutura necessária não abrange 
todas as instalações 

Coque de 
petróleo 

Baixo preço 

Pode misturar-se com as argilas 

Disponibilidade 

Emissão de partículas no transporte e 
armazenamento 

Emissões para o ar moderadas 

Elevados teores de enxofre 
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Combustível Vantagem Desvantagem 

Coque 
micronizado 

Baixo preço 

O transporte e armazenamento não gera 
emissão de partículas 

PCI mais elevado do que o coque 
convencional 

Disponibilidade 

Emissões para o ar moderadas 

Elevados teores de enxofre 

Fuel 
PCI elevado 

Armazenamento e transporte e sem geração 
de emissões  

Emissões significativas para o ar na 
combustão 

Preço elevado 

Complexo de manipular na pré-combustão 

Perigosidade de armazenamento em 
instalações antigas 

Biomassa 

Não é contabilizada ao nível das emissões 
de CO2 (vantagens para o CELE) 

A sua utilização é preferida em muitos 
países 

Preço elevado 

Disponibilidade intermitente 

Geralmente não se utiliza no processo de 
cozedura 

(Fonte: Adaptado de Centro de Actividad Regional para la Producción Limpia (CAR/PL), 2006) 

Dados do CTCV (Amaral, 2005) relativos ao ano de 2004 (Quadro 14) indicam que a grande 

maioria das empresas utiliza apenas gás natural (GN), como principal fonte de energia primária, 

mantendo-se ainda algumas a fuel e a combustíveis sólidos, como o coque de petróleo ou a 

biomassa. 

Quadro 14 - Representatividade dos combustíveis na produção de Cerâmica Estrutural 

Combustível N° empresas Produção em 2004 
(ton/ ano) 

Percentagem da 
produção nacional 

GN 20 1 528 780 45,4% 

Fuel 4 75 000 2,2% 

Coque 3 192 200 5,7% 

Combustiveis sólidos 5 85 154 2,6% 

Fuel + Coque 7 357 097 10,6% 

Combustiveis sólidos + (Coque/ Fuel/ 
Óleo reciclado) 8 338 527 10,1% 

GN + (Coque/ Fuel/ Combustíveis 
sólidos) 9 440 226 13,1% 

Outros combustíveis 4 347 144 10,3% 
O item “Outros combustíveis” diz respeito a  empresas que utilizam GPL e óleos reciclados, em exclusivo ou como 
complemento a outros combustíveis 
(Fonte: Amaral, 2005) 
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Verifica-se, através do quadro anterior, que 45% da produção, realizada por 20 empresas e 

correspondente a mais de 1 500 000 toneladas, foi feita com gás natural. No entanto, deve notar-

se que o recurso aos restantes combustíveis, excluindo o gás natural, é a opção escolhida por 31 

empresas, que representam 42% da produção de 2004 (Amaral, 2005). 

De referir, que embora os grandes desenvolvimentos da rede de distribuição de gás natural, esta 

ainda não está disponível para cerca de 30% da Industria da Cerâmica Estrutural (Fernandes et al, 

2004). 

A energia eléctrica por sua vez é usada nas instalações e maquinarias usadas para a moagem, 

mistura das matérias-primas e para a conformação das peças, sendo consumida em quantidade 

bastante inferior à dos combustíveis. 

Entre as empresas produtoras de tijolo, pode considerar-se como empresa bem posicionada no 

consumo e gestão de energia aquela cujos valores de consumo específico se situem entre 38-40 

kWh/t e 1,2-1,4 GJ/t, respectivamente consumo eléctrico e térmico. As empresas cujos consumos 

se encontrem nestes intervalos estão próximas do valor tabelado pelo RGCE - Regulamento de 

Gestão do Consumo de Energia, 40 kgep/t (Amaral, 2005).  

Verifica-se que, na generalidade, as empresas de maiores dimensões conseguem apresentar 

valores mais baixos de consumo específico de energia. Dados do CTCV (Amaral, 2005) indicam 

que 50% das empresas que produzem acima das 100 000 toneladas estão dentro dos valores 

referidos, apresentam um consumo específico de 1.23 GJ/t. Alguns consumos apresentam valores 

baixos por influência da existência de sistemas de cogeração. 

No entanto deve ser salientado que, no intervalo de produção entre 50 000 e 100 000 toneladas, 

se encontram também alguns casos de empresas que conseguem obter os valores óptimos. Estes 

valores reflectem o esforço dessas empresas: 

 Na modernização dos equipamentos, com aquisição de maquinaria mais eficiente, ao nível 

do rendimento energético, nomeadamente nas secções de preparação e conformação de 

pasta; 

 No cumprimento de um plano de manutenção e acompanhamento do estado dos 

equipamentos; 

 Na gestão eficiente do planeamento energético, tanto de energia eléctrica como térmica 

(Amaral, 2005). 

Também Fernandes et al, 2004, associa a diminuição gradual do consumo específico GJ/t, 

constatada entre 1997 e 2001, às melhorias contínuas ao nível tecnológico e da gestão do uso de 

energia. 
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A parcela de custos com maior peso na Industria Cerâmica Estrutural é a atribuída aos custos 

energéticos e daí que qualquer iniciativa ou medida no sentido de racionalizar os consumos será 

sempre de impacto relevante. No subsector da Cerâmica Estrutural, a factura energética 

representa cerca de 17 a 30% dos custos da produção dependendo do tipo produto, segundo 

dados da CeramUnie (Federação Europeia da Industria Cerâmica) e do CTCV. 

Relativamente à energia térmica, os valores de consumo estão directamente relacionados com as 

características do processo e dos equipamentos de secagem e cozedura (Amaral, 2005), 

apresentando um custo máximo mais elevado para os consumidores de gás natural.  

A variação dos custos de electricidade está relacionada com os horários de funcionamento, o 

equipamento de preparação de pasta e conformação e com boa gestão energia (Amaral, 2005). 

O tipo de combustível utilizado influencia não só o rendimento energético, mas também as 

emissões atmosféricas correspondentes. A utilização de combustíveis fósseis, como fuel e coque 

de petróleo, tem como principal impacte a poluição atmosférica originada pela emissão de óxidos 

de enxofre, partículas e metais pesados. Contribuem também para uma maior emissão de CO2 

comparados com o uso de GN ou GPL (Fernandes et al, 2004).  

2.9.2.2 Emissões para a atmosfera 

2.9.2.2.1 Tipologia de emissões 

As emissões para a atmosfera podem subdividir-se em duas categorias: 

1. Emissões por fontes fixas, quando se efectuam através de chaminés: 

a. Emissões a temperatura ambiente, ou emissões frias, que resultam 

fundamentalmente de sistemas de aspiração localizados. As partículas são o 

principal contaminante emitido, sendo a sua composição similar à das matérias-

primas utilizadas na etapa do processo produtivo que as originou (vulgarmente na 

pré-preparação e preparação). 

b. Emissões a temperatura superior à temperatura ambiente, ou emissões quentes, 

resultantes de secadores, fornos, etc. A presença de determinados contaminantes 

depende de factores como o tipo de combustível utilizado e a composição das 

matérias-primas. 
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2. Emissões difusas, quando a emissão de poluentes para a atmosfera não é feita através 

de uma chaminé. Incluem-se as fugas e as emissões não confinadas, para o ambiente 

exterior, através de janelas, portas e aberturas afins; Estão normalmente associadas a 

operações de carga, descarga, transporte e armazenamento de matérias-primas 

cerâmicas, dada a sua natureza pulverulenta. Tem-se verificado uma tendência crescente 

na instalação de sistemas de aspiração localizada e nas condições de armazenamento e 

transporte (por exemplo através de aspersão de água) que possibilitam uma diminuição 

deste tipo de emissões (Fernandes et al, 2004).  

Na Indústria Cerâmica Estrutural, as principais emissões gasosas têm origem nas operações 

térmicas que ocorrem no processo de fabrico: a secagem e a cozedura, estando assim associadas 

a equipamentos como secadores e fornos. As emissões a quente podem também estar 

associadas a fontes fixas de equipamentos como caldeiras e fornalhas. As emissões frias, 

associadas a despoeiramentos operam geralmente por via seca, com recurso a filtros de manga 

ou ciclones (são os mais usuais) (Fernandes et al, 2004). 

2.9.2.2.2 Poluentes Principais 

As principais emissões gasosas associadas a cada uma das fontes fixas referidas anteriormente, 

são:  

Quadro 15 - Formação de emissões na Cerâmica Estrutural 

Poluente Origem 

Partículas 
As partículas são fundamentalmente resultado da combustão incompleta ou da fracção não 
combustível e não volátil do combustível, sendo essencialmente formadas por cinzas e 
inqueimados (Fernandes et al, 2004). 

Dióxido de 
carbono (CO2) 

Monóxido de 
carbono (CO) 

Existem diversas fontes de dióxido de carbono, podendo ser sumariadas em 3 grandes 
grupos no caso da Indústria Cerâmica nacional: 

 Emissões de combustíveis (operações de secagem e cozedura, caldeiras); 

 Emissões de processo (quando utilizam materiais carbonatados); 

 Emissões de tratamento de fim de linha (que utilizem materiais de matérias-primas 
emissoras de CO2 como carbonatos). As emissões da combustão representam cerca 
de 70 a 100% das emissões totais de dióxido de carbono e os restantes 0 a 30% são 
oriundos do processo (materiais carbonatados). Este poluente será destacado com 
mais pormenor aquando o enquadramento no regime CELE. O CO é formado no caso 
da combustão ser incompleta (Almeida et al, sd). 

Dióxido de 
enxofre (SO2) 

Os óxidos de enxofre resultam também da oxidação do enxofre presente essencialmente 
nos combustíveis ricos neste elemento como o coque, o fuel-óleo, e também nas matérias-
primas, embora nestas últimas a sua presença seja muito vestigial (Fernandes et al, 2004). 

Óxidos de Os óxidos de azoto são essencialmente de origem térmica, e provêm da oxidação do azoto 
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Poluente Origem 
azoto (NOx) atmosférico. A formação de NOx é função da temperatura e do excesso de ar na chama. É 

também vestigial a presença deste elemento quer nos combustíveis, quer nas matérias-
primas cerâmicas (Fernandes et al, 2004). 

Fluoretos (F) 

O flúor é originário das próprias matérias-primas cerâmicas (argilas caulinos, feldsptatos, 
etc) (Fernandes et al, 2004). A libertação de fluoretos é função da temperatura de cozedura 
(quanto maior a temperatura maior libertação de fluoretos) e da curva e tempo de cozedura 
(quanto mais rápida a cozedura menos fluoretos são produzidos) (CENCAL, 2004). 

Cloretos (Cl) 
Os cloretos aparecem como impurezas das matérias-primas (argilas areias, carbonatos, etc. 
(Fernandes et al, 2004). 

Metais 
pesados 

Os metais pesados são originados pelas impurezas dos combustíveis principalmente dos 
derivados de petróleo como o fuel-óleo e coque (Fernandes et al, 2004). 

O tipo de escoamento e as concentrações de poluentes variam de acordo com o processo 

tecnológico instalado, condições de operação do forno, com a tipologia de matérias-primas e o 

combustível em uso. (Fernandes et al, 2004). Emissões mais elevadas de poluentes ocorrem em 

combustíveis com maiores teores de impurezas e enxofre e onde há o processamento de 

elevadas tonelagens. 

No quadro 16 e 17 são referidas as concentrações médias obtidas, bem como os intervalos de 

variação (percentil P10 a P90) pelo CTCV, para a Indústria nacional da Cerâmica Estrutural. 

Quadro 16 - Características do escoamento dos fornos da Cerâmica Estrutural 

Parâmetro Valores obtidos 

Caudal (Nm3 gás seco/h) 24 000 [6 000 – 45 000] 

Temperatura (ºC) 105 [60 - 150] 

O2 (%) 17.7 [15.6 – 19.4] 
(Fonte: Fernandes et al, 2004, medições efectuadas pelo CTCV entre 1998 – 2004 (1.º trimestre))  

 

Quadro 17 - Concentrações de poluentes nos fornos da Cerâmica Estrutural 

Parâmetro Valores obtidos  VLE 

Partículas (mg/Nm3, 18% O2) 52 [8 – 125]  150 

SO2 (mg/Nm3, 18% O2) 168 [3 – 443]  1800 

NOx (mg/Nm3, 18% O2) 75 [14 – 132]  1500 

CO (mg/Nm3, 18% O2) 194 [18 – 500]  1000 

HF (mg/Nm3, 18% O2) 11 [1.5 – 25]  50 
(Fonte: Fernandes et al, 2004, medições efectuadas pelo CTCV entre 1998 – 2004 (1.º trimestre)) 
VLE estipulados na Portaria n.º 286/93 de 12 de Março 
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No que respeita às emissões da cozedura da Cerâmica Estrutural, são detectados por vezes 

acima dos VLE os poluentes partículas, óxidos de enxofre e monóxido de carbono, associados em 

regra a combustíveis com teores de cinzas e enxofre significativos (Fernandes et al, 2004). 

De acordo com o quadro seguinte, elaborado segundo dados do CTCV (Dias, 2008), as 

concentrações dos poluentes emitidos em função do combustível utilizado, variam 

substancialmente.  

Quadro 18 - Emissões gasosas em função do combustível utilizado 

Poluente Partículas SO2 NO2 CO HF CO2  

Produto Combustível (mg/ Nm3, 18% O2) 
(mg/Nm3 
8%O2) 

tCO2/ TJ 

Telha/ Tijolo/ 
Pav./ Rev. Gás Natural 20,3 

(15 a 30) 
7,9 

(0 a 20) 
77,0 

(50 a 250) 
38,3 

(10 a 110) 
18,5 

(5 a 100) 56,1 

 
Tijolo 

Biomassa 22,9
(20 a 300) 

0,0
(0 a 10) 

136,0
(50 a 250) 

183,5
(10 a 100) 

6,4 
(5 a 100) 0,0 

Coque 43,6 
(30 a 100) 

455,3 
(300 a 1500) 

80,6 
(50 a 500) 

215,2 
(100 a 500) 

10,3 
(10 a 100) 100,8 

Fuel 25,1
(20 a 100) 

915,0
(400 a 1200) 

455,0
(50 a 500) 

198,9
(100 a 500) 

27,4 
(10 a 100) 73,3 

Valor Limite de Emissão 
(VLE) (1) 

300 estrut 
150 pav/ rev 1800 1500 1000 50  

Valores de Emissão 
Associados (VEA) - BREF 1 a 20 

500
Mp <= 0,25% 

2000 
Mp > 0,25% 

250  

1 a 10 
estrutural 

1 a 5 
pav/ ver 

 

(Fonte: Dias, 2008) 

As emissões originadas na secagem encontram-se normalmente abaixo dos valores limite de 

emissão estabelecidos (Fernandes et al, 2004). 

Apesar da caracterização anterior, a Indústria Cerâmica tem um papel pouco relevante 

relativamente às emissões totais comparativamente aos outros sectores de actividade industrial, 

apresentando 1,4% de emissões totais de SO2, 1% de Nox e também uma percentagem reduzida 

de COV´s, 0.3% (Fernandes et al, 2004). 

De seguida, descreve-se, resumidamente, as principais fontes nacionais de poluentes que mais 

caracterizam a Indústria Cerâmica Estrutural bem como os seus principais efeitos. 
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Quadro 19 - Principais fontes nacionais de poluentes atmosféricos 

Poluentes Principais Fontes/Contextualização actual Efeitos 

CO2 

 

O sector da energia (produção e consumo) é o principal 
responsável pelas emissões de CO2. As indústrias de produção de 
energia, com destaque para as centrais termoeléctricas e as 
instalações de cimentos e cal foram as que, no âmbito das 
actividades pertencentes ao regime do CELE, para o ano de 2008, 
mais emissões de CO2 produziram, com 53% e 23% do total, 
respectivamente. Ao longo do período 1990-2008, a emissão dos 
gases de efeito estufa, nos quais se inclui, o CO2, cresceu a um 
ritmo médio de 2% por ano, situando-se, em 2008, cerca de 30% 
acima do valor de 1990, ou seja, aproximadamente 3 pontos 
percentuais acima da meta estabelecida para 2008-2012. Este 
acréscimo resulta de um aumento, no período referido, de 37% e 
26% das emissões de CO2 e CH4, respectivamente. O CO2 foi, em 
2008, o principal gás responsável pelos GEE, representando cerca 
de 77% do total de emissões. No entanto, no que diz respeito ao 
sector industrial, as emissões de GEE diminuíram, tendo 
alcançado os níveis registados em 1995. Pode concluir-se que as 
medidas de integração das questões ambientais nas actividades 
industriais têm evidenciado resultados positivos. 

Gás com Efeito de Estufa 
(GEE) indutor do 
aquecimento global 

SO2/NOx 

 

Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente, em 2008, as 
emissões de substâncias acidificantes e eutrofizantes, nas quais 
se incluem o SO2 e NOx, corresponderam a cerca de 66% dos 
níveis de 1990, devido, maioritariamente, à redução em 63% das 
emissões de SO2. A análise por tipo de poluente revela que, em 
2008, os NOx e o SO2 foram responsáveis, respectivamente, por 
47% e 28% das emissões de substâncias acidificantes. 

A análise sectorial revela que em 2008 foram predominantemente 
os sectores da energia (25%) e da indústria (23%) que mais 
contribuíram para a emissão de substâncias acidificantes e 
eutrofizantes, seguidos pelo sector dos transportes (22%) e pela 
agricultura (20%). Assinale-se que quase todos os sectores 
diminuíram os seus níveis de emissões comparativamente aos 
níveis de 1990, em especial o dos resíduos (77%) e o da energia 
(58%), à excepção do dos transportes, que aumentou em 2008 as 
suas emissões de substâncias acidificantes e eutrofizantes em 9%, 
relativamente ao ano de 1990. 

O dióxido de enxofre 
(SO2) e os óxidos de 
azoto (NOx), acumulados 
na atmosfera são 
transportados pela acção 
da chuva induzindo a 
acidificação das águas e 
dos solos. O Nox pelo 
aumento da concentração 
de nutrientes que provoca 
nos ecossistemas 
terrestres e costeiros, 
contribui para a sua 
eutrofização. 

Partículas 

 

As partículas com origem na actividade humana derivam 
sobretudo das emissões de poluentes associadas à queima de 
combustíveis fósseis em centrais térmicas de produção de energia, 
de processos industriais e dos motores de combustão de veículos. 
No período 2000-2009, apenas o ano de 2001 apresentou um 
valor médio anual de partículas PM10 superior ao valor limite anual 
estipulado na legislação (40 μg/m3). Em 2009, a nível nacional, a 
concentração média anual de partículas PM10 foi de 25 μg/m3, 
sendo que as estações que registaram as piores médias de 
concentração de partículas inaláveis estão localizadas na Área 
Metropolitana de Lisboa Norte e no Porto Litoral, situação que 
ocorre desde 2006. 

As partículas finas são 
hoje reconhecidas como 
um dos poluentes 
atmosféricos mais 
prejudiciais à saúde 
humana. Entre os efeitos 
causados pela sua 
inalação contam-se a 
asma, o cancro do 
pulmão, vários problemas 
cardiovasculares e morte 
prematura 

(Fonte: Relatório de estado do Ambiente 2009, APA 2011) 
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2.9.2.3 Consumo de água e efluentes líquidos 

2.9.2.3.1 

2.9.2.3.2 

Consumo de Água 

A água utilizada na Indústria Cerâmica tem origens distintas, sendo a mais frequente a origem 

subterrânea (furos, poços, minas, etc.) e captações superficiais (lagoas, rios, ribeiras, etc.). A água 

da rede pública de abastecimento é também utilizada no processo em algumas instalações de 

pequeno porte industrial e, de forma generalizada, para consumo humano.  

A Cerâmica Estrutural apresenta os menores consumos de água e as menores exigências em 

termos de qualidade de água. Contudo não deverá conter elevada quantidade de sais, já que 

poderá provocar eflorescências nos produtos cerâmicos (Fernandes et al, 2004). 

Este recurso é usado essencialmente nas seguintes etapas do processo produtivo: 

 Pré-preparação e Preparação (no equipamento moinhos de galgas e laminadores);  

 Conformação (na extrusora e caldeira e nos processos de refrigeração de equipamento). 

A água directamente acrescentada à mistura utilizada para os corpos cerâmicos é posteriormente 

evaporada, durante as fases de secagem e de cozedura (EUROPEAN COMMISSION, 2007). 

Pode ainda existir consumo de água em sistemas de controlo de poluição por via húmida e 

processos auxiliares como lavagens de pavimento e linhas de produção, instalações sanitárias e 

oficinas de manutenção. 

Efluentes líquidos industriais  

Na Cerâmica Estrutural não são produzidos quaisquer tipos de efluentes industriais inerentes ao 

processo de fabrico (Fernandes et al, 2004). 

No entanto, poderão ser geradas águas residuais industriais provenientes de outras origens como 

operações de lavagem e manutenção de veículos, ou ainda provenientes de escorrências de 

águas pluviais contaminadas em zonas de armazenagem a céu aberto de combustíveis sólidos e 

resíduos. 

A lavagem dos gases de combustão também implica emissões líquidas (EUROPEAN 

COMMISSION, 2007). 
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2.9.2.3.3 Efluentes líquidos domésticos 

Naturalmente, surgem também os efluentes líquidos do tipo doméstico associados a instalações 

sanitárias, refeitórios, cantinas, balneários, etc. São na generalidade encaminhados para a rede 

pública de saneamento (quando existente) ou para fossas sépticas estanques (com limpeza 

periódica por operador licenciado) (Fernandes et al, 2004). 

2.9.2.4 Resíduos 

Os resíduos sólidos constituem, à semelhança de outros sectores industriais um aspecto 

ambiental relevante. 

No entanto, a Indústria Cerâmica Estrutural, pelas suas características processuais e materiais 

utilizados, não é um sector problemático no que diz respeito à produção de resíduos perigosos, 

sendo estes últimos obtidos em quantidades bastantes reduzidas, e dizem respeito na sua grande 

maioria a óleos usados provenientes de operações de manutenção de equipamentos, ou seja 

actividades não relacionadas directamente com o processo de fabrico. 

Ainda em pequena fracção, fase à totalidade dos resíduos, poderão ser também ser produzidos os 

seguintes resíduos perigosos: compostos orgânicos ou inorgânicos lubrificantes, solventes, 

lâmpadas, embalagens contaminadas, acumuladores de chumbo e alguns resíduos de posto 

médico.  

Alguns resíduos de depuração de efluentes gasosos analisados de acordo com os critérios da 

Norma DIN 38414-S4, revelaram-se não perigosos ou perigosos (de acordo com os critérios 

estabelecidos no DL 152/2002, de 23 de Maio) (Fernandes et al, 2004). 

As quantidades mais elevadas do tipo de resíduos produzidos na Indústria Cerâmica Estrutural 

correspondem a resíduos não perigosos. Os principais resíduos sólidos inerentes referem-se a 

produto não conforme verde, seco e cozido, e constituem perdas de processo.  

Produto não conforme verde (caco cru), corresponde a peças que não foram sujeitas a 

transformações térmicas e produto não conforme seco e cozido (caco seco e caco cozido) designa 

peças que ficam danificadas no decurso das operações de secagem e cozedura, respectivamente. 

Os dois tipos, verde e seco, podem ser incorporados a 100% no inicio do processo de fabrico, logo 

incorporadas como matéria-prima e não constituem resíduos, mas sim subprodutos. 
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Os cacos secos podem também ser reintegrados no processo, dependendo das especificações 

dos produtos e as exigências dos processos. Quando necessário, a deposição final deste tipo de 

resíduos, regra geral em aterro, pode revelar-se complexa, já que são obtidos em grandes 

quantidades e o seu tratamento tornar-se bastante dispendioso. 

Ainda no que se refere a resíduos não perigosos poderão ainda ser gerados, materiais 

refractários, partículas e/ou lamas de sistemas de despoeiramento e resíduos de depuração de 

efluentes gasosos, papel e cartão, plásticos, embalagens, madeiras, entre outros (Fernandes et al, 

2004). 

No quadro 20 são indicados os resíduos com produção generalizada, bem como os respectivos 

códigos LER, e no quadro 21 os factores específicos de produção de resíduos mais relevantes na 

Indústria Cerâmica Estrutural.  

Quadro 20 - Resíduos produzidos na Indústria Cerâmica Estrutural 

Resíduos gerados Código LER Resíduos gerados Código LER 

Cacos cozidos 101208 Sucata 200140 

Cacos crus 101201 Material filtrante/ absorvente, 
desperdícios com óleos 

150202* 

 

Refractário 161106 Telas do filtro prensa 150203 

Óleos usados lubrificação 130205 Moldes de gesso 101206 

Óleos usados hidráulicos 130208** Araldites com absorventes 080121* 

Solventes para limpeza de peças 140603* Águas de compressores 130899 

Embalagens de plástico 
150102/ 
200139 Separador de óleos 130507* 

Embalagens de papel e cartão 200101 Lâmpadas fluorescentes 200121* 

Particulas de despoeiramento 101203 Latas contaminadas 150110* 

Lamas da ETARI 101213 Diluentes com tíntas 080119* 

Lamas da fossa de estanque 101213 Resíduos de posto médico 180101/ 04 

Cinzas do gerador 101203 Pilhas 160604/ 200134 

Areias do forno 101299 Pneus 160103 

Borracha (correias transportadoras) 070299   

Baterias 160605   
*Resíduos perigosos 
(Fonte: Adaptado de Fernandes et al, 2004) 
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Quadro 21 - Produção específica de resíduos mais relevantes na Indústria Cerâmica Estrutural 

Parâmetro Valores 

Caco Cru (Kg/ton) 10 - 20 

Caco Cozido (Kg/ton) 9 - 50 

Material refractário (Kg/ton) 0.2 - 0.8 

Partículas de despoiramento (Kg/ton) 0.007 – 0.03 

RIB – Resíduos Industriais Banais (Kg/ton) 0.3 

Papel e cartão (Kg/ton) 0.9 

Plástico (Kg/ton) 0.1 
(Fonte: Fernandes et al, 2004) 

A Indústria Cerâmica é um sector com fortes potencialidades para incorporação/inertização de 

resíduos, sendo esta uma prática crescente a nível nacional, tanto com resíduos cerâmicos como 

com resíduos e subprodutos de outros sectores industrias. 

Para além de se desenvolver uma via sustentável para destino destes resíduos, podem 

desenvolver-se produtos inovadores, com possível melhoria de características térmicas e/ou 

acústicas (Fernandes et al, 2004). 

2.9.2.5 Ruído 

Por último e não menos importante o ruído ambiental é também um “output”, dos processos de 

fabrico da Cerâmica Estrutural. 

As emissões de ruído podem constituir um problema ambiental quando alguns equipamentos não 

são devidamente dimensionados e protegidos e/ou a localização da unidade industrial não é a 

mais adequada (Fernandes et al, 2004). 

Os sistemas de exaustão e ventilação de fornos, equipamentos da secção de preparação de 

pastas (moinhos, desagregadores, entre outros), sistemas auxiliares (compressores, geradores de 

emergência), bem como sistemas de tratamento de emissões gasosas, actividades de transporte, 

tanto de matérias-primas, como de produtos ou resíduos localizados no exterior das instalações), 

são os que atingem níveis de ruído mais elevados e como tal, são passíveis de melhoria. O ruído 

no exterior é função não só do tipo de equipamento (modo de funcionamento e operação), mas 

também de factores como a envolvente fabril, nomeadamente o espaço entre as fontes de ruído e 

os limites da propriedade fabril (Fernandes et al, 2004). 
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2.9.3 PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES LEGAIS 

Seguidamente refere-se, de forma não exaustiva, os principais diplomas legais aplicáveis à 

Indústria Cerâmica Estrutural organizados de acordo com os aspectos ambientais anteriormente 

focados. 

Quadro 22 - Principais obrigações legais na Indústria Cerâmica Estrutural 

ASPECTO AMBIENTAL ENERGIA/COMBUSTIVÉIS DERIVADOS DO PETROLEO 

Principais Obrigações Documentos Legais 

Licenciamento 
da 
armazenagem 
de produtos 
derivados do 
petróleo  

As empresas que procedam ao armazenamento e exploração de 
produtos derivados do petróleo devem: 

 Garantir que a armazenagem destes produtos se encontra 
devidamente licenciada pelo Ministério da Economia ou 
Câmaras Municipais; 

 Efectuar Vistorias com a periodicidade estabelecida nas 
Licenças Emitidas, regra geral vistorias decenais; 

 Realização de ensaios de estanquecidade de acordo com a 
periodicidade estabelecida, para o caso de reservatórios.  

Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 
de Novembro; Decreto-Lei n.º 
29034/38, de 1 de Outubro; 
Decreto-Lei n.º 36270/47, de 9 
de Maio; Decreto-Lei n.º 198/70, 
de 7 de Maio; Portaria n.º 
1188/2003, de 10 de Outubro. 

Gestão dos 
consumos de 
energia 

As instalações consumidoras intensivas de energia (CIE) que no 
ano civil imediatamente anterior tenham tido um consumo 
energético superior a 500 toneladas equivalentes petróleo (500 
tep/ano), com excepção das instalações de co-geração 
juridicamente autónomas dos respectivos consumidores de 
energia, são enquadradas no sistema de gestão dos consumos 
intensivos de energia (SGCIE), constituído com o objectivo de 
promover a eficiência energética e monitorizar os consumos 
energéticos. Este tipo de instalações deve: 

 Promover o registo das instalações; 

 Efectuar auditorias energéticas que avaliem, 
nomeadamente, todos os aspectos relativos à promoção do 
aumento global da eficiência energética, podendo também 
inclui aspectos relativos à substituição por fontes de energia 
de origem renovável, entre outras medidas, nomeadamente 
as de redução da factura energética; 

 Elaborar Planos de Racionalização do Consumo de Energia 
(PREn), com base nas auditorias, visando o aumento global 
da eficiência energética, apresentando -os à ADENE; 

 Executar e cumprir os PREn aprovados, sob a 
responsabilidade técnica de um técnico credenciado.  

Instalações cerâmicas que se enquadrem no ponto n.º 2 do art. 
4. °do SGCIE (Categoria 3.3 – capacidade de produção superior 
a 75 t por dia e ou uma capacidade de forno superior a 4 m3 e 
uma densidade de carga enfornada por forno superior a 300 
kg/m3), integram o Plano Nacional de Atribuição de Licenças de 
Emissão de CO2 (PNALE) em detrimento do SGCIE. 

Decreto-Lei n.º 71/2008, de 15 
de Abril 
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ASPECTO AMBIENTAL AR 

Principais Obrigações Documentos Legais 

Autocontrolo 
das emissões 
para a 
atmosfera 

 

Autocontrole pontual das emissões para a atmosfera por fontes 
fixas para a atmosfera, pelo menos duas vezes por ano (em 
determinadas circunstâncias esta periodicidade pode ser distinta - 
rotatividade ou de 3 em 3 anos), ou conforme licenças 
especificas; 

Envio dos resultados à CCDR no prazo de 60 dias, após data da 
monitorização, excepto se houver monitorização em contínuo ou 
conforme Licença Ambiental específica ou conforme declaração 
de impacte ambiental. 

Decreto-lei 78/2004, de 3 de 
Abril; Licenças Ambientais (LA) 
(quando aplicável); Declarações 
de Impacte Ambientais (DIA) 
(quando aplicável). 

 

 

Monitorização 
em contínuo 

Monitorização em contínuo das emissões para a atmosfera 
realizada quando os caudais mássicos de emissão de 
determinados poluentes ultrapassam valores definidos e/ou é 
utilizado como combustível o coque de petróleo. Os resultados da 
monitorização em contínuo de poluentes são remetidos 
trimestralmente à Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

Decreto-lei 78/2004, de 3 de 
Abril; Portaria 286/93, de 12 de 
Março; Portaria n.º 80/2006 de 
23 de Janeiro; Despacho n.º 
79/95, de12 de Janeiro de 1996. 

Cumprimentos 
dos Valores 
Limites de 
Emissão 

 

Cumprimentos dos Valores Limites de Emissão estabelecidos nos 
diplomas legais ou determinados nas licenças específicas (neste 
último caso cumprimento de VEA – Valores Específicos 
Associados às Melhores Técnicas disponíveis).  

Portaria 286/93, de 12 de 
Março; Portaria n.º 80/2006, de 
23 de Janeiro; Portaria n.º 
657/2009, de 23 de Junho; 
Portaria n.º 676/2009, de 23 de 
Junho; Portaria n.º 677/2009, de 
23 de Junho; LA e DIA (quando 
aplicável). 

Aspectos 
construtivos 

Descarga de poluentes para a atmosfera por chaminé vertical; 

Alturas mínimas de chaminés de acordo com fórmula; 

Chaminés com secção de geometria circular; 

Ausência de chapéu na boca da chaminé associadas a processos 
de combustão; 

Tornas e plataformas de amostragem adequadas. 

Decreto-lei 78/2004, de 3 de 
Abril; 

NP 2167 (2007) 

Avarias Comunicação e justificação do funcionamento deficiente ou avaria 
do equipamento de tratamento de efluentes gasosos LA e DIA (quando aplicável) 

Minimização 
das emissões 
difusas 

Captar e canalizar as emissões difusas para sistema de exaustão 
(p.e. transporte e armazenagem); 

Confinar produtos pulverulentos; 

Pavimento na área envolvente à instalação, adequado e mantido 
em condições de higiene e limpeza. 

Decreto-lei 78/2004, de 3 de 
Abril 

Proibição de 
queima a céu 
aberto 

Proibido queimar qualquer tipo de substância e/ou resíduos em 
que decorra em instalação própria. 

Decreto-lei 78/2004, de 3 de 
Abril 

Registo 
Europeu de 
Emissões e 
Transferência 
de Poluentes e 
Resíduos 
PRTR 

As instalações enquadradas na alínea 3 g do Anexo do 
Regulamento PRTR (produção de 75 t ou mais por dia, ou com 
uma capacidade de forno de 4 m3 ou mais e uma capacidade de 
carga enfornada por forno de 300 kg/m3 ou mais) devem proceder 
ao preenchimento dos mapas anuais relativos ao PRTR “Pollutant 
Release and Transfer Register” até 31 de Maio, onde é 
comunicada a seguinte informação: 

 As emissões para o ar, água e solo dos poluentes listados no 

Decreto-lei 127/2008, de 21 de 
Julho alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 6/2011 de 10 de Janeiro 

 

84  Departamento de Ambiente e Ordenamento        

 



Marina Rocha   

ASPECTO AMBIENTAL AR 

Principais Obrigações Documentos Legais 
anexo II do Regulamento; 

 As transferências para fora do local dos resíduos perigosos e 
não perigosos e dos poluentes presentes em águas 
residuais, todos listados no anexo II do Regulamento. 

Instalações cerâmicas que se enquadrem no Plano Nacional de 
Atribuição de Licenças de Emissão de CO2 (PNALE) (Categoria 
3.3 – capacidade de produção superior a 75 t por dia, uma 
capacidade de forno superior a 4 m3 e uma densidade de carga 
enfornada por forno superior a 300 kg/m3) deverão: 

 Possuir o título de emissões de gases com efeito de estufa 
TEGEE emitido pela APA; 

 Submeter um relatório conferido por verificadores 
independentes que contenha as informações relativas às 
emissões de instalação, verificadas no ano civil anterior; 

 Efectuar a devolução, cumprindo os prazos estipulados na 
legislação, das licenças de emissão correspondentes ao total 
das emissões dessa instalação durante o ano civil anterior. 

Decreto-Lei n.º 233/2004, de 14 
de Dezembro com a redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 243 
A/2004, de 31 de Dezembro, e 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 
230/2005, pelo Decreto-Lei n.º 
72/2006, de 24 de Março, de 29 
de Dezembro e pelo Decreto-Lei 
nº 30/2010 de 8 de Abril; 

Comércio 
Europeu de 
Licenças de 
Emissão 

Portaria n.º 120/2005, de 31 de 
Janeiro.  

 

 

ASPECTO AMBIENTAL ÁGUA 

Principais Obrigações Documentos Legais 

Licenciamento 
de captações 

Garantir que as captações de água utilizadas (subterrâneas, 
superficiais, etc.) se encontram devidamente licenciadas:

 Sempre que ocorrerem novas origens de captações de 
água; 

 Renovação dos processos de licenciamento, conforme 
condições específicas. 

Instalar contador, monitorizar e reportar consumos de água 
sempre que aplicável. 

Decreto-lei 226-A/2007, de 31 de 
Maio alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 391-A/2007 de 21 de 
Dezembro; Lei n.º 58/2005, de 29 
de Dezembro; Licenças de 
utilização do domínio público 
hídrico 

Consumo 
humano de 
furos, poços, 
etc. 

Analisar a água de acordo com as normas de qualidade da água 
para consumo humano. 

Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 
de Agosto. 

 

ASPECTO AMBIENTAL EFLUENTES LÍQUIDOS 
Principais Obrigações Documentos Legais 

Águas 
residuais 

Tratamento de águas residuais industrias e domésticas 
(possibilidade de encaminhamento para dos serviços 
municipalizados) 

Decreto-lei 226-A/2007, de 31 de 
Maio alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 391-A/2007 de 21 de 
Dezembro; Decreto-lei 236/98, de 
1 de Agosto. 

Licenciamento Garantir que as descargas de água residuais (no solo, em linhas Decreto-lei 226-A/2007, de 31 de 
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ASPECTO AMBIENTAL EFLUENTES LÍQUIDOS 
Principais Obrigações Documentos Legais 

de sistemas de 
tratamento e 
descarga 

de água, etc.) se encontram devidamente licenciadas: 
 Sempre que se planeie a construção de sistemas de 

tratamento e descarga de águas residuais; 
 Sempre que se verifique alterações substanciais e 

permanentes; 
 Renovação de licenças, conforme condições específicas. 

Maio alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 391-A/2007 de 21 de 
Dezembro; Lei n.º 58/2005, de 29 
de Dezembro; Licenças de 
utilização do domínio público 
hídrico. Quando ocorre descarga 
em colector público, autorização 
emitida pela Câmara Municipal ou 
Serviços Municipalizados. 

Autocontrolo 
das descargas 
de efluentes 
líquidos 

Garantir as condições específicas estabelecidas na licença de 
descarga em termos de periodicidade e valores limites a cumprir, 
bem como envio dos respectivos boletins/relatórios de ensaio.  
 

Licenças de utilização do domínio 
público hídrico; LA e DIA (quando 
aplicável); Decreto-lei 236/98, de 
1 de Agosto. 

Anomalias de 
funcionamento 

Comunicar à ARH em 48 horas ou conforme estipulado na 
licença. 

Licenças de utilização do domínio 
público hídrico; LA e DIA (quando 
aplicável); Decreto-lei 236/98, de 
1 de Agosto 

 

ASPECTO AMBIENTAL EFLUENTES RESÍDUOS 

Principais Obrigações Documentos Legais 

Gestão de 
resíduos 

Deverão ser garantidos os seguintes objectivos: 

 Prevenção da sua produção; 

 Redução da quantidade; 

 Redução da sua nocividade; 

 Promoção da sua reutilização; 

 Optimização das condições de valorização, nomeadamente 
por reciclagem; 

 Eliminação adequada. 

Operações proibidas: 

 Abandono de resíduos; 

 Descarga de resíduos, salvo em locais determinados por 
autorização prévia; 

 Operações de gestão de resíduos em desrespeito das 
regras legais; 

 Incineração de resíduos no mar e sua injecção no dolo; 

 Lançamento e imersão de resíduos no mar regem-se por 
legislação especial.  

Decreto-lei 178/2006, de 5 de 
Setembro com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
73/2011 de 17 de Junho 

Classificação 
de resíduos 

Classificação dos resíduos produzidos de acordo com a Lista 
Europeia de Resíduos (LER). 

Portaria n.º 209/2004, de 3 de 
Março 

Comunicação 
Anual de 
resíduos 
produzidos 

Inscrição no Sistema Integrado de Registo Electrónico de 
Resíduos (SIRER), actualmente congregado no Sistema 
integrado de Registo da Agencia Portuguesa do Ambiente 
(SIRAPA), de forma a efectuar o preenchimento, por via 
electrónica, dos mapas de registo referentes aos resíduos 

Decreto-lei 178/2006, de 5 de 
Setembro com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
73/2011de 17 de Junho; 
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ASPECTO AMBIENTAL EFLUENTES RESÍDUOS 

Principais Obrigações Documentos Legais 
recepcionados, produzidos e geridos na instalação, ate 31 de 
Março do ano seguinte àquele a que se reportam os dados. Portaria n.º 249-B/2008, de 31 de 

Marco. 

Transporte de 
resíduos 

O transporte de resíduos no território nacional só pode ser 
efectuado por entidades autorizadas em condições 
ambientalmente adequadas e com a garantia prévia de que o 
seu destinatário está autorizado a recebê-los, devendo ser 
acompanhado pela respectiva guia de acompanhamento de 
resíduos. 

Portaria 335/97, de 16 de Maio. 

Óleos usados 

Devem ser garantidos os Princípios fundamentais de gestão de 
óleos usados: 

 Prevenção da produção, em quantidade e nocividade, 
destes resíduos; 

 Adopção das melhores técnicas disponíveis nas operações 
de Recolha transporte, armazenagem, tratamento e 
valorização, por forma a minimizar os riscos para a saúde 
pública e para o ambiente. 

Adesão ao Sistema Integrado de Gestão de Óleos Usados, 
adquirindo um número de produtor 

Decreto-Lei n. ° 153/2003, de 11 
de Julho; Portaria nº 1028/92, de 
5 de Novembro. 

 

Resíduos de 
embalagem 

Os embaladores deverão adoptar as medidas necessárias com 
vista à adequada gestão dos resíduos de embalagem colocados 
no mercado, através da implementação de um sistema de 
consignação (a aprovar pela Autoridade Nacional de Resíduos), 
ou transferindo as suas responsabilidades para uma entidade 
devidamente licenciada no âmbito do Sistema Integrado de 
Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE). 

A Adesão ao SIGRE é efectuada através da celebração de um 
contrato com a Sociedade Ponto Verde, que obriga anualmente a 
quantificação das embalagens enviadas para o exterior da 
instalação e ao preenchimento da declaração do sistema 
integrado. 

Decreto-Lei 366-A/97, de 20 de 
Dezembro, com as alterações 
dadas pelo Decreto-Lei n.º 
162/2000, de 27 de Julho; 
Portaria n. º 29-B/ 98, de 15 de 
Janeiro. 

Resíduos de 
equipamentos 
que 
contenham 
PCB 

O operador deverá averiguar se existem na instalação 
transformadores, condensadores, rectificadores, ou outros 
equipamentos que contenham policlorobifenilos (PCB´s), ou 
óleos com estas substâncias, frequentemente utilizadas no 
passado como material dieléctrico.  

Os equipamentos que contenham mais de 5 dm3 de PCB devem 
ser inventariados e comunicados à APA através da informação 
prevista no anexo I do DL 277/99, de 23 de Julho. 

Os PCB usados e os equipamentos que contenham PCB sujeitos 
a inventário devem ser entregues logo que possível a uma 
empresa autorizada. 

Decreto-Lei n.º 277/99, de 23 de 
Junho, alterado e aditado pelo 
Decreto-Lei n.º 72/2007, de 27 de 
Março 

Licenciamento 
de OGR 

Operações de valorização interna de resíduos perigosos e não 
perigosos devem ser enquadradas no DL 178/2006, de 5 de 
Setembro com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
73/2011de 17 de Junho, com vista à obtenção, caso aplicável, do 
Licenciamento das Operações de Gestão de Resíduos (OGR).    

Decreto-lei 178/2006, de 5 de 
Setembro com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
73/2011de 17 de Junho 
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ASPECTO AMBIENTAL RUÍDO 

Principais Obrigações Documentos Legais 

Ruído 
Ambiental 

As actividades ruidosas permanentes devem respeitar os 
critérios “de incomodidade" e "de exposição máxima" 
estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído (RGR), 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 
Janeiro 

Monitorização 

Periódica de 
ruído 
ambiental 

Sempre que exista mudanças de lay-out, se estas não tiverem 
lugar, com uma periodicidade máxima de 5 anos.  

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 
Janeiro; LA e DIA (quando 
aplicável). 

Destaca-se, seguidamente, o enquadramento legal das empresas ao nível da abrangência pelo 

Regulamento de Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP) e Regulamento Comércio 

de Licenças de Emissão (CELE).  

A abrangência por estes diplomas afere a dimensão da organização, e estipula obrigações 

adicionais de cariz transversal a todos os impactes que derivam do processo de fabrico. 

São regimes que, pela sua exigência ao nível da prevenção e controlo integrado da poluição e da 

emissão de CO2, podem ser elementos influenciadores na adopção de Sistemas de Gestão 

Ambiental como instrumentos de apoio na persecução das medidas necessárias ao seu 

cumprimento.  

2.9.3.1 Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE) 

O reconhecimento da problemática das Alterações Climáticas deu lugar à aprovação de um 

instrumento de acção a nível global, o Protocolo de Quioto, um acordo jurídico desenvolvido no 

âmbito da Convenção Quadro das Nações sobre Alterações Climáticas (UNFCCC, na sigla 

inglesa), que entrou em vigor a 16 Fevereiro de 2005. 

De acordo com os termos do Protocolo de Quioto, cada Parte deve criar um sistema nacional para 

estimativa das emissões antropogénicas por fontes e eventualmente da remoção pelos 

sumidouros dos principais GEE: CO2 (dióxido de carbono), CH4 (metano), N2O (óxido nitroso) e os 

compostos halogenados (hidrofluorocarbonos – HFC, perfluorocarbonos – PFC e hexafluoreto de 

enxofre – SF6). As emissões são agregadas e medidas em equivalentes de CO2 (CO2e) através da 

normalização de cada gás segundo o seu Potencial de Aquecimento Global, um factor de 

ponderação que traduz a sua capacidade de aumento de temperatura relativamente ao CO2. 

Ao abrigo do Protocolo de Quioto os Estados-membros (UE-15) comprometeram-se, para o 

período 2008-2012, a uma redução de 8% relativamente aos níveis de 1990. Para Portugal, o 
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Acordo de Partilha de Responsabilidades estabeleceu que o país deveria restringir o crescimento 

das suas emissões em 27% relativamente aos níveis de 1990. 

No âmbito da sua estratégia de redução de emissões de GEE e como forma de garantir o 

cumprimento eficaz dos seus objectivos, a União Europeia aprovou a Directiva 2003/87/CE, de 13 

de Outubro, que cria o mecanismo de Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE), 

entretanto transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto-Lei n.º 233/2004, de 14 de 

Dezembro, com a última redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 154/2009, 6 de Julho, 

habitualmente designado por Diploma CELE.  

O CELE constitui o primeiro instrumento de mercado intracomunitário de regulação das emissões 

de Gases com Efeito de Estufa (GEE). Nos termos deste Decreto-Lei, à Agência Portuguesa do 

Ambiente foi atribuído o papel de Autoridade Competente a nível nacional, com responsabilidades 

de coordenação geral do processo CELE. 

A definição da quantidade total de licenças de emissão a atribuir em cada período de aplicação do 

Regime CELE é fixada no respectivo Plano Nacional de Atribuição de Licenças de Emissão 

(PNALE), instrumento fundamental para o cumprimento dos objectivos nacionais em matéria de 

alterações climáticas.  

O PNALE I ocorreu no período 2005-2007 e o PNALE II foi estabelecido para o período vigente, 

2008-2012, abrangendo apenas as emissões de CO2 e N2O. Este último período coincide com o 

período de cumprimento do Protocolo de Quioto. 

As Licenças de Emissão são atribuídas anualmente às instalações industriais abrangidas pelo 

Anexo I do Diploma CELE. 

Os sectores abrangidos incluem actividades no sector da energia e cinco sectores industriais: 

metalurgia, pasta e papel, cimento, cerâmica e vidro. No caso específico da cerâmica o critério 

utilizado para a inclusão de instalações, no 1.º período CELE, foi o seguinte: 

“Instalações para o fabrico de produtos cerâmicos por cozedura, nomeadamente telhas, tijolos, tijolos refractários, ladrilhos, 

produtos de grês ou porcelanas com uma capacidade de produção superior a 75 toneladas por dia e/ou uma capacidade 

de forno superior a 4 m3 e uma densidade de carga enfornada por forno superior a 300 kg/m3.” 

Com o critério de abrangência acima indicado, ficaram assim abrangidas as empresas de 

Cerâmica Estrutural que fabricam telha e tijolo, empresas de pavimento e revestimento, refractário, 

sanitário (apenas uma) e argila expandida. 

Já para o 2.º período CELE (2008-2012) o novo plano (PNALE II), inclui critérios de abrangência 

para a Industria Cerâmica no âmbito da Directiva alterados, uma vez que os planos de Atribuição 
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dos Estados membros da UE mostraram que não existiu uniformidade quanto aos critérios de 

elegibilidade, em particular no que se refere à interpretação das condições «e ou». Face ao 

resultado de consultas e estudos entretanto elaborados, decidiu o Governo Português adoptar o 

critério de abrangência da Directiva PCIP: 

“Instalações de fabrico de produtos cerâmicos por aquecimento, nomeadamente telhas, tijolos, refractários, ladrilhos, 

produtos de grês ou porcelanas, com uma capacidade de produção superior a 75 toneladas por dia, uma capacidade de 

forno superior a 4 m3 e uma densidade de carga enformada por forno superior a 300 kg/m3.” 

Com este novo critério, as instalações cerâmicas abrangidas pelo regime CELE, foi 

significativamente reduzido, pois a maioria do subsector do pavimento/revestimento, refractário, 

sanitário e argila expandida não cumprem o critério cumulativamente, ficando apenas abrangido o 

subsector da Cerâmica Estrutural (telha e tijolo). 

Seguidamente são caracterizados ambos os períodos, 2005-2007 e 2008-2012 no sector 

Cerâmico. 

Período 2005-2007 

No que respeita ao período 2005-2007, estiveram envolvidas no regime CELE um total de 118 

instalações Cerâmicas nacionais, às quais foram atribuídas no âmbito do PNALE um total de 1 

164 kton CO2. Atendendo a que a nível nacional estiveram envolvidas um total de 262 instalações, 

com atribuições globais de 36 909 kton CO2, constata-se que o sector Cerâmico representou 45% 

em termos do número de instalação abrangidas (Figura 24), às quais corresponderam apenas 

3,15% das licenças de emissão atribuídas. As emissões verificadas no sector Cerâmico foram de 

877 kton CO2 (média dos anos 2005 a 2007), o que representa apenas 2,6% (Figura 25) das 

emissões médias totais verificadas (33 643 kton CO2). 

Figura 24 - Distribuição do n.º de instalações 
abrangidas pelo CELE (2005-2007) 

(Fonte: Almeida e tal, sd) 

Figura 25 - Emissões verificadas por sector (média 2005-
2007) 

(Fonte: Almeida e tal, sd) 
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Esta situação reflecte a pequena dimensão das instalações Cerâmicas que representam um 

elevado número e uma emissão global de CO2 bastante pequena. Por outro lado reflecte a 

recessão do sector Cerâmico que emitiu menos tonelagem do que lhe tinha sido atribuída por as 

empresas terem produzido material em valores muito inferiores à sua capacidade instalada e por 

outro terem adoptado estratégias de alterações de combustíveis, optando por biomassa (cuja 

emissão CELE =0) (Almeida e tal, sd). 

Período 2008-2012 

O período 2008-2012 do CELE definiu novas condições de atribuição gratuita de licenças, através 

do PNALE II, com um volume previsto de licenças de emissão de 34 810 kton CO2/ano, das quais 

30 500 kton CO2/ano destinadas às instalações já existentes (212 instalações, actualmente) e 4 

300 kton CO2/ano destinadas à reserva para novas instalações. O montante anual de licenças de 

emissão previsto a atribuir para este período é assim 9% inferior ao do PNALE I (APA 2011). 

Para este período, e como consequência da alteração do âmbito de abrangência, constata-se que 

o nº de instalações de Cerâmica abrangidas pelo CELE passa para 69 (representando 32,5% do 

nº de instalações) (Figura 26), às quais foram atribuídas 572 kton CO2 (representando 1,6% do 

total de licenças atribuídas) (Figura 27) (Almeida et al, sd). 

Figura 26 - Distribuição do n.º de instalações 

abrangidas pelo CELE (2008-20012) 
(Fonte: Almeida et al, sd) 

Figura 27 - Distribuição das licenças atribuídas por sector 

(CELE 2005-2007) 
(Fonte: Almeida et al, sd) 

Assim, em Portugal, cerca de 42.5% das empresas abrangidas pelo comércio de emissões no 2º 

período do CELE foram empresas cerâmicas, apesar de em termos de emissões de CO2 (ton/ano) 

representarem menos de 2% das emissões. Destas, mais de 50% foram empresas de cerâmica 

estrutural que fabricam telha, tijolo e abobadilha, sendo na sua maioria pequenas e médias 

empresas que se viram, de um momento para o outro, envolvidas em tomadas de decisão que 
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envolvem factores desconhecidos e complexos que comprometem resultados futuros (Almeida e 

tal, sd). 

As indústrias de produção de energia, com destaque para as centrais termoeléctricas e as 

instalações de cimentos e cal foram as que, no âmbito das actividades pertencentes ao regime do 

CELE, mais emissões de CO2 produziram, com 53% e 23% do total, respectivamente (APA, 2011). 

Por este motivo, qualquer esforço adicional solicitado ao sector Cerâmico corresponderá a um 

valor pouco significativo quando comparado com os objectivos nacionais a cumprir no âmbito do 

protocolo de Quioto (Fernandes et al, 2004). 

2.9.3.1.1 Impacte Económico do CELE na Indústria Cerâmica  

Os instrumentos fiscais (licenças, taxas e outras formas de receitas do Estado) têm hoje um peso 

muito significativo. 

O Comércio Europeu de Licenças de Emissão é o primeiro instrumento baseado no mercado a ser 

utilizado de um modo global em toda a EU, para fins ambientais. 

Como argumento para o funcionamento desta tipologia de instrumentos aponta-se o incentivo aos 

operadores para que reduzam as emissões. São os operadores que identificam as medidas 

economicamente mais vantajosas para redução das emissões, ao contrário do estipulado por 

outros instrumentos, onde as medidas e/ou valores-limite de emissão são impostos. Por outras 

palavras, o desempenho ambiental de uma determinada organização deverá ter uma determinada 

valorização, com expressão financeira. 

Caso a empresa utilize combustíveis e matérias-primas que produzam menores quantidades de 

CO2 (p.e. gás natural) e de forma eficiente, as Licenças atribuídas serão suficientes ou 

eventualmente excedentárias e a Empresa poderá comercializá-las. Inversamente, caso utilize 

combustíveis que produzam maiores quantidades de CO2 (coque de petróleo, p.e) e /ou utilize 

quantidades significativas de matérias-primas carbonatadas e de forma ineficiente, as licenças 

atribuídas não serão suficientes para cobrir as emissões e a empresa será deficitária. 

A biomassa que, para efeitos do comércio de emissões, tem associado um factor de emissão zero, 

é assim o combustível privilegiado (desde que tecnicamente viável), passando as empresas que 

consomem este tipo de combustíveis sólidos a ter um montante de licenças disponíveis para 

comercializar. 
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Inversamente, as empresas que consomem coque de petróleo como combustível considerando o 

combustível que apresenta o factor de emissão mais elevado de entre os combustíveis 

actualmente utilizados na cerâmica terão défice de licenças, o que as obrigará a desenvolver 

estratégias de redução das emissões de GEE e/ou a adquirir licenças no mercado. 

O comércio de licenças de emissão vem assim criar oportunidades relevantes para quem 

consome biomassa, moderadas para quem consome gás natural, risco/oportunidade neutra para 

quem consome propano, risco moderado para quem consome fuel e risco elevado para quem 

consome coque de petróleo. 

Os utilizadores de um dado tipo de combustível que forem mais eficientes, libertarão uma menor 

quantidade de CO2, ficando assim disponível um maior número de licenças, comparativamente 

com as que forem menos eficientes.  

Haverá então tendência para as empresas procederem a uma gestão de energia eficiente e 

ponderarem a substituição dos combustíveis com maiores factores de emissão por outros com 

menores factores de emissão.  

No entanto esta análise deverá estar associada ao preço e à disponibilidade do combustível. 

Dado que no subsector da Cerâmica Estrutural, a energia é o custo de produção mais relevante, 

representando cerca de 33% do total dos custos industriais e que, de um modo geral, foram já 

realizados investimentos face ao seu potencial de redução de emissões pela adopção das MTD´s, 

constata-se a vulnerabilidade do subsector aos factores energéticos e às questões conexas, que 

se podem vir a traduzir no abandono da actividade por um elevado número de empresas 

(Fernandes et al, 2004). 

Pelo exposto, a Indústria Cerâmica enfrenta um desafio, o de superar o impacte económico 

negativo que pode advir do seu enquadramento no regime CELE, superação que poderá ser 

operacionalizada por meio da implementação de um Sistema de Gestão Ambiental, que permitirá, 

entre outras vantagens, dar a conhecer o “estado ambiental” da organização e incutir melhorias 

relacionadas com a eficiência energética.  

2.9.3.1.2 Prevenção e Controlo Integrados da Poluição - Directiva PCIP 

A Prevenção e Controlo Integrados da Poluição - Directiva PCIP constitui outro importante regime 

jurídico que abrange o sector da Indústria Cerâmica. 
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Em 1996, surgiu a Directiva 96/61/CE relativa à "Prevenção e Controlo Integrados da Poluição", 

vulgarmente conhecida por Directiva IPPC, que foi posteriormente revogada pela Directiva nº 

2008/1/CE de 15 de Janeiro. 

A Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP) veio trazer uma nova perspectiva às 

tradicionais estratégias sectoriais de combate à poluição, vindo reconhecer que a abordagem 

integrada no controlo da poluição favorece a protecção do ambiente no seu todo. 

A prevenção diz respeito às emissões para o ar, água e solo, ao ruído e à produção de resíduos. 

Inclui ainda as substâncias perigosas e a energia e as medidas para a sua gestão. 

A Directiva PCIP foi transposta para a legislação nacional pelo Decreto-Lei nº 194/2000, de 21 de 

Agosto, entretanto revogado pelo Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de Agosto (Diploma PCIP). 

Estão abrangidas pelo cumprimento do Diploma PCIP certas actividades económicas, constantes 

do seu Anexo I, a que está potencialmente associada uma poluição que se considera significativa 

e que é definida de acordo com a natureza e/ou a capacidade de produção das instalações. 

Os sectores abrangidos incluem os seguintes seis grandes grupos de actividades:  

Quadro 23 - Sectores abrangidos pela PCIP 

1 Indústrias do sector da Energia 

2 Produção e transformação de metais 

3 Indústria mineral (na qual se inclui as indústrias do clínquer e cal, amianto, vidro e da cerâmica) 

4 Indústria Química 

5 Gestão de Resíduos 

6. Outras actividades  

6.1 Pasta e papel 

6.2 Têxteis 

6.3 Curtumes 

6.4 Matadouros e agro-alimentares 

6.5 Instalações de eliminação ou valorização de carcaças e resíduos de animais 

6.6 Pecuária e Avícola: 

6.7 Utilização de solventes em tratamentos de superfície 

6.8 Instalações para a produção de carbono 
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No caso específico da cerâmica o critério utilizado para a inclusão de instalações no Diploma PCIP 

foi o seguinte: 

Categoria 3.5 - Instalações de fabrico de produtos cerâmicos por aquecimento, nomeadamente telhas, tijolos, refractários, 

ladrilhos, produtos de grés ou porcelanas, com uma capacidade de produção superior a 75 t por dia, uma capacidade de 

forno superior a 4 m3 e uma densidade de carga enformada por forno superior a 300 kg/m3. 

Uma instalação é abrangida pela categoria 3.5 se se verificarem em simultâneo as 3 condições 

nele mencionadas ou seja, as 3 condições são consideradas cumulativamente. No Anexo I consta 

a Nota Interpretativa n.º 1/2003 da Agência Portuguesa do Ambiente que melhor detalha o 

enquadramento do sector da Indústria Cerâmica no Diploma PCIP. 

O funcionamento das instalações onde se desenvolvem actividades PCIP está condicionado à 

obtenção de uma Licença Ambiental, que se pretende constituir como uma simplificação 

administrativa, já que irá integrar as diversas licenças e autorizações existentes no processo de 

licenciamento. 

Esta Licença é da responsabilidade a autoridade competente em matéria de Licenciamento 

Ambiental, a Agência Portuguesa do Ambiente. 

O pedido de licença ambiental, que é parte integrante do pedido de licenciamento ou de 

autorização da instalação, é apresentado pelo operador à Entidade Coordenadora, em formulário 

único (formulário PCIP), no qual constam os seguintes elementos:  

Quadro 24 - Elementos para pedido de Licenciamento (Formulário PCIP) 

a) Descrição da instalação, da natureza e da extensão das suas actividades 

b) Descrição das matérias -primas e matérias secundárias, incluindo a água, de outras substâncias e da 
energia utilizadas ou produzidas na instalação, bem como das origens da água 

c) Descrição das fontes de emissões da instalação 

d) Descrição do estado do local onde se prevê a implantação da instalação 

e) 
Identificação do tipo e volume das emissões previsíveis da instalação para os diferentes meios 
físicos, bem como dos efeitos significativos dessas emissões no ambiente 

f) 
Descrição da tecnologia prevista e de outras técnicas destinadas a evitar as emissões provenientes 
da instalação ou, se tal não for possível, a reduzi-las 

g) Descrição das medidas de prevenção e de valorização dos resíduos gerados pela instalação 

h) Descrição de outras medidas previstas para dar cumprimento às obrigações do operador 

i) Identificação das medidas previstas para a monitorização das emissões para o ambiente 

j) Um resumo das eventuais alternativas estudadas pelo operador 

l) Resumo não técnico dos dados enumerados nas alíneas anteriores, com vista a facilitar a 
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participação do público 

m) 
Dados relevantes para efeitos de pedido de título de emissão de gases com efeito de estufa e de 
pedido de título de utilização de recursos hídricos, nos casos em que o operador opte por efectuar os 
respectivos pedidos em simultâneo com o pedido de licença ambiental 

n) 

Menção expressa de entrega do estudo de impacte ambiental (EIA), do pedido de parecer relativo à 
localização ou do relatório de segurança nos casos em que o procedimento de avaliação de impacte 
ambiental (AIA), ou o procedimento do regime jurídico de prevenção de acidentes graves que 
envolvam substâncias perigosas decorram em simultâneo com o pedido de licença ambiental 

A Licença Ambiental tem em consideração os documentos de referência (BREF) sobre as 

Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) para os sectores de actividade abrangidos pelo Diploma 

PCIP e inclui todas as medidas necessárias a fim de assegurar a protecção do ar, da água e do 

solo, e de prevenir ou reduzir a poluição sonora e a produção de resíduos, com o objectivo de 

alcançar um nível elevado de protecção do ambiente no seu todo. 

Contém assim informação sobre: 

Quadro 25 - Conteúdos da Licença Ambiental 

a) 
Os valores limite de emissão para as substâncias poluentes susceptíveis de serem emitidas pela 
instalação em causa em volume significativo, tendo em conta a sua natureza e potencial de 
transferência de poluição de um meio físico para outro, concretamente água, ar e solo. 

b) As indicações que, na medida do necessário, garantam a protecção do solo e das águas subterrâneas, 
o controlo do ruído e medidas sobre a gestão dos resíduos gerados pela instalação 

c) 
Medidas de monitorização das emissões da instalação, incluindo a descrição da metodologia e 
frequência das medições e o processo de avaliação das medições, de modo a assegurar a verificação 
do cumprimento das condições da licença 

d) A obrigação de comunicação periódica à APA dos dados resultantes da monitorização das emissões 
da instalação 

e) 
Medidas relativas às condições não habituais de exploração que possam afectar o ambiente, 
designadamente o arranque, as fugas, as avarias, as paragens momentâneas e a desactivação 
definitiva da instalação 

f) A obrigação de informação à APA, à EC e à IGAOT, no prazo máximo de vinte e quatro horas, de 
qualquer incidente ou acidente que afecte significativamente o ambiente 

g) O prazo de validade da licença ambiental, que não pode exceder 10 anos. 

2.9.3.1.3 Documentos de Referência sobre MTD (BREF) 

A sigla BREF deriva do Inglês, "Best Available Technologies (BAT) REFerence documents" e 

aplica-se a documentos produzidos por um painel Europeu de especialistas que inclui peritos 
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indicados pelos vários estados membros, por representantes da indústria europeia (ONGI) e das 

Organizações Não Governamentais de Ambiente (ONGA) com o objectivo de definir as Melhores 

Técnicas Disponíveis (MTD) para os vários sectores de actividade abrangidos pela Directiva 

2008/1/CE (Directiva IPPC).  

A necessidade destes documentos decorre da Directiva IPPC que obriga ao licenciamento 

ambiental em condições baseadas nas MTD. Requer ainda que a Comissão Europeia organize um 

sistema de troca de informação entre os diversos estados membros e as indústrias de modo a 

definir as MTD, a monitorização dos parâmetros ambientais e a evolução de cada uma das 

técnicas.  

São consideradas MTD as práticas (que incluem procedimentos e tecnologias/equipamentos) mais 

eficazes em termos ambientais, evitando ou reduzindo as emissões e o impacte no ambiente da 

actividade que possam ser aplicadas em condições técnica e economicamente viáveis.  

De acordo com a Directiva e Diploma PCIP entende-se por: 

a) Melhores: técnicas mais eficazes para alcançar um nível geral elevado de protecção do 

ambiente no seu todo; 

b) Técnicas: tanto as técnicas utilizadas no processo de produção como o modo segundo o qual a 

instalação é projectada,   construída, conservada, explorada e desactivada; 

c) Disponíveis: as técnicas desenvolvidas a uma escala que possibilite a sua aplicação no 

contexto do sector industrial em causa, em condições económica e tecnicamente viáveis, tendo 

em conta os custos e os benefícios quer essas técnicas sejam ou não utilizadas ou produzidas no 

território do Estado-Membro em questão, desde que sejam acessíveis ao operador em condições 

razoáveis. 

A coordenação dos trabalhos conducentes à elaboração dos BREF é efectuada pelo  EIPPCB 

(European IPPC Bureau, em Português, Centro Europeu PCIP), organismo da Comissão 

Europeia, sediado em Sevilha, sendo o Grupo de Trabalho Técnico (Technical Working Group – 

TWG, mais conhecido como “Grupo de Sevilha”), constituído pelo referido painel europeu de 

especialistas. 

O trabalho de elaboração/revisão de um BREF é iniciado pela (re)activação do TWG sendo 

destacado um coordenador pelo EIPPCB e solicitada a indicação de peritos que irão integrar as 

delegações dos Estados-Membro, da ONGI e da ONGA. A APA enquanto autoridade nacional 

competente para a PCIP é a responsável pela nomeação dos peritos nacionais que irão integrar a 

delegação do Estado-Membro PT. 
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Seguidamente é solicitada informação sobre quais os aspectos que deverão ser (re)vistos (Wish 

list) e é efectuada a 1ª reunião do TWG (reunião de Kick-off). Após esta reunião inicia-se a fase de 

recolha de informação sendo produzidos um ou dois rascunhos do documento sujeitos à revisão 

do TWG. Previamente à reunião final é enviado documento de base com proposta das conclusões 

MTD que são finalizadas nesta reunião. 

Após a finalização dos trabalhos técnicos o rascunho final do BREF é submetido ao IEF – 

Information Exchange Forum (Fórum de Troca de Informação), para aprovação e adoptado pela 

Comissão Europeia (APA). 

De forma simplificada, o diagrama do processo de produção/revisão de um BREF pode ser 

reapresentado pela figura seguinte: 

 

 

Figura 28 - Diagrama do processo de produção/revisão de um BREF  
(Fonte: APA, www.apambiente.pt) 

Actualmente estão adoptados 33 BREF sendo que 28 correspondem a BREF sectoriais sobre as 

actividades PCIP constantes no Anexo I da Directiva IPPC e do Diploma PCIP (BREF verticais). 

Existem ainda 5 BREF horizontais de aplicação na maior parte destas actividades (Refrigeração, 

Monitorização, Armazenamento, Efeitos Económicos e Conflitos Ambientais, Técnicas de 

Eficiência Energética). Em sede de IEF é definido o calendário de revisão e actualização destes 

documentos de referência (APA). 

O quadro seguinte discrimina os conteúdos destes documentos. 
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Quadro 26 - Conteúdos dos BREF 

1. Informação geral do sector (inclui valores de produção e de mercado) 

2. Técnicas presentemente aplicadas (descrição do processo e tecnologias de fabrico) 

3. Consumos actuais (matéria-prima e energia) e níveis de emissões (efluentes gasosos, 
efluentes liquidas, resíduos, ruído) 

4. Análise das MTD na sua vertente operacional e de aplicabilidade e na vertente de 
desempenho ambiental e desempenho económico 

5. Selecção das MTD's para o sector 

6. Técnicas emergentes (ainda em desenvolvimento e/ou não suficientemente testadas e/ou 
não competitivas do ponto de vista económico) 

7. Conclusões/observações finais 

No entanto, deve ser evidenciado que os documentos de referência não definem nem propõem 

limites para as emissões, mas sugere valores de consumo e de emissões associados à utilização 

das MTD (VEA - Valores de Emissão Associados), bem como uma selecção de MTD. A 

determinação das condições adequadas de licenciamento implicará a consideração de factores 

locais específicos, tais como as características técnicas das instalações em causa, a sua 

localização geográfica e as condições ambientais locais. No caso das instalações existentes, 

também deverá ser considerada a viabilidade económica e técnica da sua eventual modernização. 

O funcionamento das instalações Cerâmicas enquadradas no regime PCIP deverá considerar as 

MTD estabelecidas no Documento de Referência de aplicação sectorial, Reference Document on 

Best Available Techniques in Ceramic Manufacturing Industry BREF CER, de Agosto de 2007. 

No que se refere à utilização de Melhores Técnicas Disponíveis transversais deverão ser ter 

soídos em conta os seguintes documentos: Reference Document on the General Principies of 

Monitoring, Comissão Europeia, de Julho de 2003; Reference Document on Best Available 

Techniques on Emissions from Slorage BREF ESB, Comissão Europeia, de Outubro de 2006 e 

Reference Document on Energy Efficiency Techniques, de Fevereiro de 2009 

2.9.3.1.4 Constrangimentos inerentes à aplicação da Directiva PCIP na Indústria 
Cerâmica 

A aplicação da Directiva PCIP e consequentemente das MTD não obsta a que as empresas 

continuem a ser competitivas, pelo contrário, por vezes as empresas aproveitam os bons 

desempenhos ambientais para aumentar a sua própria competitividade, embora não se possa 

generalizar esta situação. 
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De seguida destacam-se alguns aspectos que se poderão converter em constrangimentos à 

implementação da Directiva PCIP na Indústria Cerâmica. 

O sector Cerâmico é marcado por uma heterogeneidade empresarial em termos de dimensão e de 

volume de negócios. As PME constituem uma parte significativa das instalações Cerâmicas 

abrangidas pela directiva IPPC a nível nacional. 

Um reduzido número de empresas apresenta uma situação económica estável, panorama que se 

tem vindo a agravar dado o contexto actual de crise acentuada, e que pode comprometer a 

disponibilidade financeira para realizar os investimentos necessários à concretização das 

exigências da Directiva. 

Em muitas instalações colocam-se ainda problemas de insuficiência de recursos humanos para 

proceder à interpretação e aplicação dos processos necessários. 

Também a acessibilidade à rede de distribuição do combustível gás natural, cuja utilização é 

considerada uma MTD, não está assegurada em todo o território nacional. 

Qualquer acção tendente a facilitar a aplicação da directiva IPPC, mesmo que mais relevante para 

as grandes instalações industriais, tem efeitos intrínsecos para as pequenas indústrias, o que em 

última análise poderá ditar o futuro destas instalações.  

Torna-se assim necessário ponderar a estimativa dos custos globais da utilização de uma 

determinada técnica em relação com os respectivos benefícios ambientais, ou proceder a uma 

análise exacta da relação custos/benefícios. 

Para a ultrapassagem deste constrangimento seria oportuno e realista reconsiderar e corrigir a 

lista das actividades abrangidas pela directiva, suprimindo todas as instalações, nomeadamente 

as de pequenas dimensões, que têm uma reduzida capacidade poluente ou cuja capacidade 

poluente, em todo o caso, afecta realmente apenas uma das três componentes do ambiente (o ar, 

a água ou o solo), na medida em que esta situação já pode ser controlada ao abrigo da legislação 

existente (Comité Económico e Social Europeu. NAT/199, 2003). 

2.9.3.1.5 Licenças Ambientais emitidas  

Até à data foram emitidas pela Agência Portuguesa do Ambiente 599 Licenças Ambientais, 

distribuídas pelas Actividades definidas no Anexo I do Decreto-Lei nº 173/2008, de 26 de Agosto. 

O quadro seguinte discrimina o número de LAs emitidas por tipo de Actividade. 
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Quadro 27 - Licenças Ambientais emitidas por tipo de Actividade  

Actividade 
LA emitidas 

N.º % do total 

Actividade 1.1 - Produção de Energia 30 5,01% 

Actividade 1.1 - Produção de Energia 30 5,01% 

Actividade 1.2 - Refinarias 2 0,33% 

Actividade 2.2 - Siderurgias 2 0,33% 

Actividade 2.3 c) - Galvanização a quente 7 1,17% 

Actividade 2.4 - Fundições ferrosos 9 1,50% 

Actividade 2.5 a) - Fundições não ferrosos (produção) 2 0,33% 

Actividade 2.5 b) - Fundições não ferrosos (fusão) 12 2,00% 

Actividade 2.6 - Tratamento de superfície (processo electrolítico ou químico) 53 8,85% 

Actividade 3.1 a) - Cimento 6 1,00% 

Actividade 3.1 b) - Cal 6 1,00% 

Actividade 3.2 - Amianto 0 0,00% 

Actividade 3.3 - Vidro 8 1,34% 

Actividade 3.4 - Fibras minerais 3 0,50% 

Actividade 3.5 - Cerâmica 52 8,68% 

Actividade 4.1 a) - Hidrocarbonetos simples 3 0,50% 

Actividade 4.1 b) - Hidrocarbonetos oxigenados 4 0,67% 

Actividade 4.1 d) - Hidrocarbonetos azotados 1 0,17% 

Actividade 4.1 h) - Matérias plásticas 14 2,34% 

Actividade 4.1 k) - Agentes de superfície 2 0,33% 

Actividade 4.2 a) - Gases 1 0,17% 

Actividade 4.2 b) - Ácidos 1 0,17% 

Actividade 4.2 d) - Sais 7 1,17% 

Actividade 4.2 e) - Não metais 3 0,50% 

Actividade 4.3 - Adubos 2 0,33% 

Actividade 4.4 - Fitofarmacêuticos 0 0,00% 

Actividade 4.5 - Farmacêuticos 3 0,50% 

Actividade 4.6 - Explosivos 0 0,00% 

Actividade 5.1 - Eliminação ou Valorização de Resíduos 29 4,84% 

Actividade 5.2 - Incineração de Resíduos 3 0,50% 

Actividade 5.4 - Aterros de Resíduos Urbanos 47 7,85% 

Actividade 6.1 a) - Pasta de papel 7 1,17% 

Actividade 6.1 b) - Papel 16 2,67% 

Actividade 6.2 - Têxteis 20 3,34% 
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Actividade 
LA emitidas 

N.º % do total 

Actividade 6.3 - Curtumes 0 0,00% 

Actividade 6.4 a) - Matadouros 20 3,34% 

Actividade 6.4 b) i) - Matérias-primas animais 4 0,67% 

Actividade 6.4 b) ii) - Matérias-primas vegetais 60 10,02% 

Actividade 6.4 c) - Lacticínios 6 1,00% 

Actividade 6.5 - Sub-produtos 9 1,50% 

Actividade 6.6 a) - Aves e ovos 82 13,69% 

Actividade 6.6 b) - Porcos de produção 30 5,01% 

Actividade 6.6 c) - Porcas reprodutoras 10 1,67% 

Actividade 6.7 - Tratamento de superfície (com solventes orgânicos) 23 3,84% 

TOTAL 599 100,00% 
(Fonte: CIRCA - Circa Communication Information Resource Centre Administrator 
 (http://aiacirca.apambiente.pt:8980/Public/irc/aia/la/library?l=/&vm=detailed&sb=Title, a 23-10-2011) 

A actividade Cerâmica é, de um total de 43 actividades, uma daquelas com maior número de LA 

emitidas, ocupando o quarto lugar, com 8.68% do total. 

Existem assim um número significativo de Cerâmicas a enfrentar os desafios que advêm do 

enquadramento na Directiva PCIP. 

Seguidamente são apresentadas a Melhores Técnicas Disponíveis aplicáveis ao subsector da 

Indústria Cerâmica Estrutural, e devem ser consideradas pelos operadores com Licença Ambiental 

emitida. 

2.9.4 MTD NA INDÚSTRIA CERÂMICA ESTRUTURAL 

O BREF CER considera que as questões mais importantes para a aplicação da Directiva IPPC na 

Indústria Cerâmica são a redução das emissões atmosféricas e para o meio aquático, a utilização 

eficiente da energia, das matérias-primas e da água, a minimização, recuperação e reciclagem 

das perdas de processo/resíduos e dos efluentes líquidos e ainda a aplicação de sistemas de 

gestão eficazes. 

No documento de referência estas questões são tratadas por uma série de técnicas, tanto 

integradas nos processos como em fim de ciclo, tendo em conta a respectiva aplicabilidade nos 

nove sectores cerâmicos. Nesse contexto, o documento apresenta cerca de 50 técnicas de 

prevenção e controlo da poluição, inseridas em 7 rubricas temáticas: 

http://aiacirca.apambiente.pt:8980/Public/irc/aia/la/library?l=/&vm=detailed&sb=Title
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Quadro 28 - Temáticas na Indústria Cerâmica às quais são aplicadas MTD 

1. Redução do consumo de energia (eficiência energética) 

2. Emissões de poeira (partículas) 

3. Compostos gasosos 

4. Águas de processo (emissões e consumos) 

5. Perdas de processo/resíduos 

6. Ruído - considerações gerais  

7. Instrumentos/Sistemas de Gestão Ambiental  

As Melhores Técnicas Disponíveis para uma determinada instalação passam, geralmente, pela 

utilização de uma ou de várias das técnicas de carácter genérico (aplicáveis na totalidade da 

Indústria Cerâmica) ou de carácter específico (aplicáveis distintamente a cada subsector da 

Indústria Cerâmica). 

Seguidamente detalha-se, de forma não exaustiva, as MTD aplicáveis à Cerâmica Estrutural por 

temática ambiental. 

2.9.4.1 Redução do consumo de energia (eficiência energética) 

A escolha da fonte de energia, da técnica de cozedura e do método de recuperação de calor são 

centrais para a concepção dos fornos e constituem também alguns dos factores mais importantes 

para o desempenho ambiental e para a eficiência energética do processo de fabrico.  

As principais técnicas de redução do consumo de energia, que podem ser aplicadas 

individualmente ou de forma combinada, são as seguintes: 

Quadro 29 - MTD aplicáveis è redução do consumo energético 

MTD Descrição da Técnica 

Redução do consumo de 
energia através da 

melhor concepção dos 
fornos e estufas 

 

 Controlo automático das variáveis do processo de secagem, como humidade 
e temperatura; 

 Utilização de ventiladores com variadores de frequência, especialmente nas 
câmaras de secagem; 

 Optimização do isolamento do equipamento de secagem; 

 Optimização da circulação do ar; 
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MTD Descrição da Técnica 

 Introdução de queimadores de alta velocidade, que promovam uma melhor 
eficiência da combustão e da transferência de calor (parte inicial do forno); 

 Afinação do estado dos queimadores (pressão do combustível, regulação da 
razão ar/combustível, etc); 

 Melhorias no isolamento de condutas e vagonas, nomeadamente, o uso de 
vedantes como areia, água e fibras; 

 Melhorias do isolamento térmico de fornos, por exemplo, através da 
utilização de revestimentos refractários ou isolantes como fibras cerâmicas 
(lã mineral), reduzindo as perdas de calor; 

 Substituição de fornos antigos por novos tipo túnel de maior tamanho, pode 
levar à diminuição do consumo de energia específica; 

 Controlo informático interactivo dos regimes de queima do forno proporciona 
um consumo de energia reduzido e também uma diminuição de emissões de 
poluentes atmosféricos; 

 Optimização (minimização) da passagem entre o secador e forno e também 
a utilização da zona de pré-aquecimento do forno para terminar o processo 
de secagem evita o arrefecimento desnecessário antes do processo de 
cozedura. 

 Quando adequado, o uso de agentes orgânicos de porosidade - redução da 
massa e minimização do consumo energético. 

Redução do consumo de 
energia através da 

recuperação do calor em 
excesso nos fornos 

 

A recuperação do calor em excesso nos fornos, em especial na zona de 
arrefecimento, pode diminuir ou até anular o consumo de combustível no 
secador. 

O sistema é formado por condutas que ligam forno e secador e um sistema de 
ventilação (recuperação) de ar quente, que é transportado para o interior do 
secador. 

O ar quente recuperado não apresenta carga contaminante significativa por se 
recolher da zona final do forno, já que as principais emissões são produzidas na 
zona central. 

O ar quente da zona de arrefecimento do forno pode ainda ser recuperado para a 
zona de pré-aquecimento do forno. 

Redução do consumo de 
energia recorrendo a 

Centrais de co-
geração/produção 

combinada de calor e 
electricidade 

 

A cogeração é um processo de produção simultânea de energia mecânica (e/ou 
eléctrica) e de energia térmica num mesmo equipamento. As duas formas de 
energia são utilizadas na Indústria Cerâmica e podem ser ambas consumidas na 
própria empresa, evitando ou minimizando a utilização de equipamentos 
dedicados, à produção de calor e à aquisição de energia eléctrica à rede. Com a 
cogeração há uma optimização e um acréscimo de eficiência nos sistemas de 
conversão e utilização de energia. 

O acréscimo de eficiência permite economias de energia primária, por diminuição 
de perdas na rede de distribuição e por perdas térmicas, A consequência é uma 
redução das emissões de efeito de estufa (para a mesma energia consumida), 
quando comparadas com as tecnologias convencionais de geração destas duas 
formas de energia em separado. 

Redução do consumo de 
energia através da 

substituição do fuelóleo 

A substituição dos combustíveis utilizados no processo de cozedura, como o 
fuelóleo pesado e os combustíveis sólidos, por combustíveis gasosos, como o 
gás natural e gás de petróleo liquefeito leva ao aumento da eficiência energética 
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pesado e combustíveis 

sólidos por combustíveis 
com baixos níveis de 

emissões 

 

e à eliminação da emissão de fuligem no processo. 

Os combustíveis sólidos normalmente produzem cinzas finas, pelo que a redução 
das emissões pela utilização de combustíveis gasosos, reduz o consumo de 
energia consumida nos processos utilizados na remoção de poluentes. 

Os queimadores de gás, pelo seu sistema de controlo automático sofisticado, 
proporcionam poupanças e reduções do desperdício nas zonas de queima e 
portanto uma redução do consumo específico de energia. 

Redução do consumo de 
energia através da 

modificação dos corpos 
cerâmicos 

 

Um design sofisticado da composição corporal pode proporcionar a redução do 
tempo de secagem e cozedura, resultando num menor consumo de energia 
nestes processos. 

Aditivos geradores de porosidade são utilizados, essencialmente, para diminuir a 
condutividade térmica dos materiais argilosos. Acresce, que materiais com 
reduzida massa térmica requerem menor energia na cozedura. Sempre que seja 
tecnicamente viável, essas mudanças podem reduzir consumo de energia e 
emissões. 

Também a redução da quantidade de água utilizada na preparação auxilia a 
economizar energia de secagem. 

(Fonte: EUROPEAN COMMISSION, 2007, Fernandes et al, Centro de Actividad Regional para la Producción Limpia 

(CAR/PL), 2006) 

 

Figura 29 - Tubagem de recuperação de calor para os secadores  
(Fonte: Dias, 2008) 

2.9.4.1.1 Emissões de poeira (partículas) 

Para evitar as emissões difusas ou pontuais de poeira, são aplicadas técnicas e medidas que 

poderão ser aplicadas individualmente ou de forma combinada: 

 



                                                                                                            Desenvolvimento de um SGA na Indústria Cerâmica  

Quadro 30 - MTD aplicáveis à redução de emissões difusas de partículas 

MTD Descrição da Técnica 

Redução das 
emissões difusas 

de partículas 
através de medidas 

aplicáveis às 
operações que 
geram poeira 
(operações 

pulvurolentas) 

 

 

 Armazenamento de matérias-primas confinado, sempre que possível; 

 Minimização da altura de queda de materiais; 

 Cobertura de tapetes transportadores, tulhas de matérias-primas, etc.; 

 Pavimentação de arruamentos, se viável; 

 Encapsulamento de equipamento como: destorroadores, laminadores, moinhos, 
doseadores, etc.; 

 Manuseio de materiais em sistemas fechados mantidos sob pressão negativa; 

 Instalação de sistemas de exaustão com sistemas de despoeiramento  
seco/húmido); 

 Instalação de silos de armazenamento com capacidade adequada; 

 Utilização de sistemas de transporte pneumático nos processos de circulação; 

 Redução de fugas de ar e pontos abertos da instalação. 

Redução das 
emissões difusas 

de partículas 
através de medidas 
aplicáveis às zonas 
de armazenamento 

a granel 

 

De modo a diminuir as emissões difusas para o ar em locais de armazenagem de 
matérias-primas a granel, estes locais podem ser segregados através de paredes 
verticais artificiais, ou mesmo naturais, constituídas por vegetação. Se as emissões de 
partículas não poderem ser evitadas nos pontos de descarga dos locais de 
armazenamento, poderá conseguir-se a sua redução através do ajustamento entre a 
altura de descarga e a altura da pilha de armazenamento, se possível de forma 
automática, ou ainda pela redução da velocidade de descarga. Adicionalmente, e 
especialmente em áreas secas, os locais podem ser mantidos molhados através de 
dispositivos de pulverização (se a fonte de emissão for localmente limitada, pode ser 
instalado um sistema de injecção de água). 

(Fonte: EUROPEAN COMMISSION, 2007) 

Figura 30 - Armazenamento de coque de petróleo 

em silos  
(Fonte: Centro de Actividad Regional para la Producción 

Limpia, 2006) 

Figura 31 - Tapete transportador tapado para o 

transporte de argila  
(Fonte: Centro de Actividad Regional para la Producción 

Limpia, 2006) 
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Quadro 31 - MTD aplicáveis à redução de emissões pontuais de partículas com origem em operações 

pulverulentas (à excepção da secagem e cozedura) 

MTD Descrição da técnica 

Redução das 
emissões pontuais 

de poeiras 
provenientes de 
operações que 

produzem poeiras, 
com exclusão da 
secagem, e da 
cozedura, para 

1 - 10 mg/m3, em 
média semi-horária, 
através da utilização 
de filtros de mangas. 
A gama de emissões 

poderá ser maior, 
dependendo das 

condições concretas 
de funcionamento 

1. Filtros de Mangas 

O funcionamento deste equipamento consiste na passagem do ar contaminado 
através de filtro e mangas, com acumulação das partículas na superfície do filtro. 
Assim, os mecanismos que actuam no processo de captação das partículas são: 

 Impacto directo das partículas com as fibras do filtro; 

 Difusão, devida ao movimento browniano dessas partículas; 

 Forças electrostáticas que surgem do contacto entre as partfculas a reter e as 
fibras das mangas. 

Em regra, estes equipamentos são suportados numa estrutura metálica adequada, 
em forma de câmara paralelepipédica, e cuja parte inferior possui um colector de 
partículas depuradas. É um sistema com levado alcance de retenção de partículas, 
geralmente atinge entre valores de eficiência entre os 98 e 99%, dependendo do 
tamanho das partículas. As partículas recolhidas após a separação devem ser 
reintroduzidas no processo levando à redução do consumo de matérias-primas.  

Como principais desvantagens apontam-se o facto de não poderem ser utilizados 
para efluentes a elevadas temperaturas, a elevada perda de carga, a sensibilidade 
das mangas a gases corrosivos, os significativos consumos energéticos e os custos 
de manutenção elevados. 

2. Ciclones 

Os ciclones são compostos por uma câmara cilíndrica que se prolonga inferiormente 
para outra tronco-cónica. A entrada do fluxo gasoso é tangencial e efectua-se 
através de uma secção rectangular, e a saída do fluxo tratado de ar é realizada pela 
parte superior do cilindro do ciclone São utilizados, em regra, para partículas de 
dimensões superiores, pela eficácia reduzida para partículas finas, e a técnica de 
separação de partículas usa a força centrífuga. As velocidades de entrada dos gases 
oscilam entre os 8-10 m/s. 

Apresentam como principais vantagens o facto do seu investimento inicial ser baixo e 
ocuparem pouco espaço; apresentarem um design simplificado e a sua operação e 
manutenção serem acessíveis e pouco onorosas. Podem ser ajustáveis a diversos 
caudais.  

O seu rendimento é função do diâmetro, densidade das partículas a separar, 
velocidade e viscosidade do efluente a tratar. Os ciclones podem tratar partículas 
desde 5 µm até 1000 µm: para diâmetros entre 1 e 5 µm devem ser utilizados 
ciclones de alta eficiência ou multiciclones. Existem dois grandes tipos de ciclones: 
os convencionais e os de alto rendimento (diâmetro da parte tronco-cóníca pequeno 
para alcançar maior separação). 

Atingem eficiências de remoção global entre os 65-90%. São indicados para 
utilização como tratamento prévio em filtros de mangas. 

A utilização de técnicas por via seca apresenta ainda a vantagem de obtenção de um 
resíduo sólido, que poderá ser transportado e recuperado de forma eficiente. 

De referir que durante o uso destes dispositivos de filtração podem surgir problemas 
de fugas, colmatações, etc, pelo que a sua manutenção periódica é fundamental. 

(Fonte: (EUROPEAN COMMISSION, 2007 e Fernandes et al) 
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Figura 32 - Representação esquemática do funcionamento de um filtro 
de mangas  

(Fonte: EUROPEAN COMMISSION, 2007) 

Figura 33 - Representação esquemática do 
funcionamento de um ciclone  
(Fonte: http://www.solerpalau.pt) 

 

Quadro 32 - MTD aplicáveis à redução de emissões de partículas com origem no processo de secagem 

MTD/Descrição da Técnica 

Redução de poeiras no processo de secagem numa gama de 1 - 20 mg/m3, em média diária evitando a 
acumulação de resíduos de poeiras no secador e adoptando procedimentos de manutenção. 

(Fonte: EUROPEAN COMMISSION, 2007) 
 

Quadro 33 - MTD aplicáveis à redução de emissões de partículas com origem no processo de cozedura nos 

fornos 

MTD Descrição da Técnica 

Reduzir as emissões de 
poeiras nos efluentes 
gasosos dos fornos, 
durante a cozedura, para 
1- 20 mg/m3, em média 
diária, através a 
utilização de 
combustíveis com baixo 
nível de cinzas e a 
minimização da 
formação de poeiras de 
poeiras nas operações 
de carga do material a 
cozer. 

1. Substituição de Combustíveis  

A substituição dos combustíveis utilizados no processo de cozedura, como o 
fuelóleo pesado e os combustíveis sólidos, por combustíveis gasosos, como o 
gás natural e gás de petróleo liquefeito à eliminação da emissão de particulas no 
processo. 

2. Colocação das peças a cozer nos fornos 

Nesta operação é essencial o planeamento e controle de cargas e ciclos de 
cargas 

Podem ainda ser previstas a aplicação algumas das medidas descritas no quadro 
30 - MTD aplicáveis à redução de emissões difusas de partículas. 

108  Departamento de Ambiente e Ordenamento        

 



Marina Rocha   

Universidade de Aveiro  109                  

 

MTD Descrição da Técnica 

Reduzir as emissões de 
poeiras através da 
limpeza dos efluentes 
gasosos por filtração, um 
nível de emissão de 
poeiras inferior a 20 
mg/m3 nos gases à 
saída, por filtração em 
filtro de mangas ou 
precipitador 
electrostático. 

1. Filtros de Mangas 

Tal como descrito no Quadro 31. MTD aplicáveis à redução de emissões pontuais 
de partículas com origem em operações pulverulentas (à excepção da secagem e 
cozedura) 

2. Precipitador elestrostático 

Em substituição dos filtros de mangas, podem ser utilizados precipitadores 
electrostáticos.  

Num precipitador electrostático os gases de combustão passam através de uma 
câmara com dois eléctrodos. 

É aplicada um alta tensão, (aprox. 100kV), ao primeiro eléctrodo, que ioniza os 
gases de combustão. Os iões criados aderem-se às partículas existentes nos 
gases carregando-as electrostaticamente. Forças electrostáticas repelem as 
partículas carregadas do primeiro e atraem-nas para o segundo eléctrodo, onde 
são depositadas. São assim removidas dos gases de combustão, obtendo-se 
concentrações na ordem dos 5 - 50 mg/m3. 

Estes filtros têm a vantagem de operar com efluentes gasosos a temperaturas 
mais altas (acima dos 400ºC), pelo que não se verifica necessário efectuar o 
arrefecimento dos gases de exaustão e permite a recuperação de energia dos 
gases tratados. Por outro lado, o contacto entre o poluente e o adsorvente não é 
tão eficaz como no filtro de mangas.  

Reduzir as emissões de 
poeiras a um nível de 
emissão de poeiras 
inferior a 50 mg/m3 nos 
gases à saída, por 
sistemas de adsorção 
em cascata 

1. Filtros de Cascata 

Nos sistemas de adsorção em cascata (filtros de cascata), a reacção entre o 
adsorvente, usualmente Carbonato de Cálcio (CaCO3), e os poluentes nos gases 
de combustão ocorre numa câmara, onde os dissipadores de adsorvente o fazem 
passar em contra corrente com os gases de combustão. 

Para assegurar o tempo e área de contacto suficientes são utilizados deflectores 
que retardam a queda do adsorvente e asseguram a circulação e distribuição 
eficaz de gases de combustão. 

O carbonato de cálcio utilizado é recolhido na parte inferior do filtro. 

Estes sistemas podem operar com temperaturas de efluentes gasosos até 500ºC 
sem arrefecimento prévio, e logo são muito eficientes na redução de poluentes 
existentes nos gases de exaustão do forno. No caso concreto das partículas em 
suspensão, a eficiência de retenção pode chegar aos 100% . 

A eficácia deste sistema depende das características do efluente a depurar, como 
sejam: 

 Concentração inicial de fluoretos no efluente a depurar; 

 Temperatura e humidade; 

 Características dos aditivos (nomeadamente a granulometria e 
consequentemente, a superfície específica; reactividade e pureza); 

 Tempo de contacto entre o reagente e o efluente; 

 Turbulência que ocorre durante a reacção. 

 Tem como principais limitações: 

 A possibilidade de colmatação do filtro em cascata; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Eletricidade_est%C3%A1tica
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 O adsorvente poder ser expelido pela chaminé; 

 A pouca flexibilidade em termos do uso de outros adsorventes; 

 A quantidade significativa de resíduos gerados face à quantidade excessiva 
de reagente adicionado; 

 A corrosão química devida ao funcionamento abaixo do ponto de orvalho. 
(Fonte: EUROPEAN COMMISSION, 2007 e Fernandes et al) 

 

 

 

 
Figura 34 - Representação esquemática do funcionamento de um 

Precipitador electrostático  
(Fonte: EUROPEAN COMMISSION, 2007) 

Figura 35 - Representação 
esquemática do funcionamento de 

filtro de cascata 
 (Fonte: http://www.encertec.com) 

 
 

 

2.9.4.1.2 Emissões gasosas 

Para evitar emissões de poluentes atmosféricos gasosos (em particular SOx, NOx, HF, HCl, COV), 

são descritas medidas/técnicas primárias e secundárias, que poderão ser aplicadas 

individualmente ou de forma combinada. 
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Medidas/técnicas primárias 

Quadro 34 - MTD aplicáveis à redução de emissões gasosos com origem no processo de cozedura nos 

fornos 

MTD Descrição da Técnica 

Reduzir as emissões de 
compostos gasosos (ou 
seja, HF, HCl, SOx, 
COV, metais pesados) 
nos efluentes gasosos 
dos fornos através da 
redução da entrada de 
precursores dos 
poluentes e de técnicas 
de optimização das 
curvas de aquecimento. 

 

1. Redução da entrada de precursores dos poluentes 

a. Óxidos de enxofre 

 O uso de matérias-primas e aditivos com baixo teor de enxofre pode reduzir 
significativamente emissões de SOx; 

 No caso de matérias-primas ricas em enxofre, a adição de aditivos com 
baixo teor de enxofre, por exemplo, areia, ou de argila baixo teor de enxofre 
reduz as emissões de SOX por efeito de diluição; 

 O uso de combustíveis com baixo teor de enxofre, como gás natural ou GLP, 
leva a reduções significativas de SOX nas emissões. 

b. Óxidos de azoto 

 A minimização de compostos de azoto em matérias-primas e aditivos pode 
reduzir as emissões NOX. 

c. Compostos inorgânicos de cloro 

 O uso de matérias-primas e aditivos com baixo teor de cloro pode reduzir 
significativamente emissões de compostos inorgânicos de cloro. 

d. Compostos inorgânicos de flúor 

 O uso de matérias-primas e aditivos de baixo teor de flúor podem reduzir 
significativamente as emissões de compostos inorgânicos de flúor; 

 No caso de matérias-primas ricas em flúor, a adição de aditivos com baixo 
teor de flúor, por exemplo, areia, ou de argila baixo teor de flúor reduz as 
emissões de compostos inorgânicos de flúor por efeito de diluição. 

e. Compostos orgânicos voláteis (COVs) 

 A minimização dos compostos orgânicos em matérias-primas, aditivos, 
pastas, etc, pode reduzir as emissões de COVs. Por exemplo, aditivos 
orgânicos, tais como serradura e poliestireno são adicionados à pasta, 
principalmente na fabricação de produtos porosos. No entanto, estes aditivos 
orgânicos dão origem a emissões de COVs. As emissões de COV desta 
origem podem, em princípio, ser evitadas mudando para aditivos inorgânicos 
formadores de poros, por exemplo, perlite (um material vítreo vulcânico 
contendo 3-4% de água, que se expande para entre 15 a 20 vezes o seu 
volume original, quando aquecido (800 a 1100 º C), devido as bolhas de 
vapor que se formam no seu interior). 

2. Técnicas de optimização das curvas de aquecimento 

a. A velocidade de aquecimento, bem como a temperatura de 
cozedura pode afectar as emissões de SOX e HF: 

 A redução da velocidade de aquecimento em zonas de temperatura mais 
baixa (até 400 º C) promove a reabsorção de HF com a formação de CaF2, 
resultando numa diminuição das emissões de HF. Um efeito similar ocorre 
nas emissões de SOX.  
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 O aumento da velocidade de aquecimento na faixa de temperatura entre 400 
º C e a temperatura de queima, provoca um atingir mais rápido da 
temperatura de sinterização, e como resultado, e a libertação de emissões 
decresce; 

 O aumento da temperatura de queima afecta a decomposição dos sulfatos. 
Quanto menor a temperatura de queima, menor decomposição, portanto, 
menores emissões de SOx. A redução da temperatura de queima pode ser 
alcançada pela adição de fundentes para à pasta; 

 Ciclos de queima mais rápidos resultam geralmente em emissões de flúor 
reduzidas. As características da matéria-prima influênciam a liberação de 
flúor, mas é crucial o tempo em que se verificam temperaturas acima de 800 
ºC; 

 O controlo dos níveis de oxigénio nos processos de queima maximiza a 
eficiência de combustão. 

Manter as emissões de 
NOx nos efluentes 
gasosos dos processos 
de cozedura nos fornos 
abaixo de 250 mg/m3, 
em média diária 
expressa em NO2, para 
temperaturas dos gases 
nos fornos inferiores a 
1300 ºC, ou abaixo de 
500mg/m3, em média 
diária expressa em NO2, 
para temperaturas dos 
gases nos fornos iguais 
ou superiores a 1300 ºC 

Através das seguintes técnicas: 

1. Redução da entrada de precursores dos poluentes 

Tal como descrito anteriormente 

2. Técnicas de optimização das curvas de aquecimento 

Tal como descrito anteriormente 

Manter as emissões de 
NOx nos efluentes 
gasosos das instalações 
de co-geração abaixo de 
500 mg/m3, em média 
diária expressa em NO2, 
através da aplicação de 
medidas de optimização 
dos processos. 

Através das seguintes técnicas: 

1. Redução da entrada de precursores dos poluentes 

Tal como descrito anteriormente 

2. Redução do consumo de energia recorrendo a Centrais de co-
geração/produção combinada de calor e electricidade 

Tal como descrito no Quadro 29. MTD aplicáveis è redução do consumo 
energético 

(Fonte: EUROPEAN COMMISSION, 2007) 
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Medidas/técnicas secundárias em combinação com técnicas primárias 

Quadro 35 - MTD aplicáveis à redução de emissões gasosos com origem no processo de cozedura nos 

fornos 

MTD Descrição da Técnica 

Reduzir as emissões de 
compostos inorgânicos 
gasosos nos efluentes 
gasosos dos processos 
de cozedura nos fornos 
através da aplicação de 
uma ou várias das 
técnicas como utilização 
de colunas de adsorção 
em série e limpeza dos 
efluentes gasosos por 
filtração. 

 

Através das seguintes técnicas secundárias: 

 

1. Filtros de Cascata 

Tal como descrito no Quadro 34. MTD aplicáveis à redução de emissões de 
partículas com origem no processo de cozedura nos fornos. Informação adicional: 

O carbonato de cálcio modificado é mais adequado para remoção de SO2 e 
apresenta também eficiências ligeiramente superiores na remoção de HF e SO3.  

Com a utilização deste adsorvente modificado é possível atingir eficiências de 
remoção de HF até 99%, de SO3 até 85% e de SO2 de 30 a 85% (para uma 
concentração de gás até 1500 mg SO2/m3) e uma eficiência de mais de 50% para 
o HCl. 

Para gases de combustão, com um teor de 2500 mg SO2/m3, aproximadamente, 
pode, em certas circunstâncias, atingir-se valores de concentração final abaixo de 
500 mg SO2/m3, recorrendo por exemplo, à utilização de quatro adsorventes. 

2. Filtros de Mangas 

Tal como descrito no Quadro 31. MTD aplicáveis à redução de emissões pontuais 
de partículas com origem em operações pulverulentas (à excepção da secagem e 
cozedura) 

3. Precipitador electrostático 

Tal como descrito no Quadro 34. MTD aplicáveis à redução de emissões de 
partículas com origem no processo de cozedura nos fornos 

 

Através das seguintes técnicas primárias: 

 

1. Redução da entrada de precursores dos poluentes 

Tal como descrito no Quadro 34. MTD aplicáveis à redução de emissões gasosos 
com origem no processo de cozedura nos fornos 

2. Técnicas de optimização das curvas de aquecimento 

Tal como descrito no Quadro 34. MTD aplicáveis à redução de emissões gasosos 
com origem no processo de cozedura nos fornos 

 

Através da aplicação de uma combinação das medidas/técnicas primárias e/ou 
das medidas/técnicas secundárias agora descritas, são atingidos os seguintes 
valores de concentração (VEA) de poluentes inorgânicos nos gases de 
combustão: 
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MTD Descrição da Técnica 
 

Parâmetro 
Unidade, em 
valor médio 

diário 

Gama VEA 
associados às 

MTD 

Fluoretos, expresso em HF mg/m3 1 – 10 2) 

Cloretos, expresso em HCl mg/m3 1 – 30 3) 

SOX, expresso em SO2 

Teor de enxofre da matéria-prima ≤0,25 % 
mg/m3 <500 

SOX, expresso em SO2 

 eor    enxofre da matéria-prima > 0,25 % 
mg/m3 500 – 2 000 4) 

1) As gamas dependem do teor do poluente (precursor) nas matérias-primas, ou 
seja, nos processos de cozedura de produtos cerâmicos com um baixo teor do 

poluente (precursor) nas matérias-primas, os NE da MTD serão níveis inferiores na 
gama respectiva, enquanto nos processos de cozedura de produtos cerâmicos com 
um teor elevado do poluente (precursor) nas matérias-primas, os NE da MTD serão 

níveis mais elevados na gama respectiva. 
2) O nível mais elevado da gama associada à MTD poderá ser mais baixo, 

dependendo das características da matéria-prima. 
3) O nível mais elevado da gama associada à MTD poderá ser mais baixo, 

dependendo das características da matéria-prima. Por outro lado, os VEA mais 
elevados associados à MTD não devem impedir a reutilização das águas residuais. 
4) O nível mais elevado da gama associada à MTD só se aplica às matérias-primas 

com um teor de enxofre extremamente elevado. 
(Fonte: EUROPEAN COMMISSION, 2007) 

2.9.4.1.3 Águas de processo (emissões e consumos) 

Na Indústria Cerâmica Estrutural ocorrem pequenas quantidades de águas residuais provenientes 

do processo uma vez que a água é basicamente utilizada na fase de preparação enquanto 

matéria-prima, sendo posteriormente evaporada durante a secagem e cozedura.  

Ainda assim, poderão eventualmente, ser geradas águas residuais do processo durante a lavagem 

de materiais e equipamentos caracterizadas pela existência de partículas em suspensão. 

Para a redução das emissões de águas residuais de processo e minimização do consumo de 

água, aplica-se, geralmente, uma combinação de MTD que se descrevem de seguida: 
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Quadro 36 - MTD aplicáveis à redução das emissões de águas residuais de processo e minimização do 

consumo de água 

MTD Descrição da Técnica 

 

Reduzir o consumo de 
água através da 
aplicação das diferentes 
medidas de optimização 
dos processos 
individualmente ou de 
forma combinada. 

 

Podem ser implementadas as seguintes medidas de optimização de processos: 

 Intervenção nos circuitos de água, instalação de válvulas automáticas que 
impedem o vazamento de água quando esta não é mais necessária; 

 Instalação de sistemas de alta pressão para fins de limpeza (alta pressão ou 
limpeza de equipamentos); 

 Sistemas de transporte e condução de água; 

 Recolha separada de águas residuais em diferentes fases do processo
Reutilização de águas residuais na mesma etapa do processo onde são 
originadas, em particular reutilização repetitiva de água residual após 
tratamento; 

Depurar as águas 
residuais de processo 
através da aplicação dos 
diferentes sistemas de 
tratamento das águas 
residuais de processo, 
individualmente ou de 
forma combinada, de 
modo a garantir que a 
água seja 
adequadamente limpa, 
para poder ser 
reutilizada no processo 
de fabrico ou para ser 
descarregada 
directamente, em cursos 
de água, ou 
indirectamente, num 
sistema municipal de 
esgotos para águas 
residuais. 

Os principais processos de tratamento de águas residuais são os seguintes: 

 Homogeneização; 

 Arejamento 

 Sedimentação 

 Filtração; 

 Absorção com carvão activado 

 Precipitação química 

 Coagulação e floculação 

 Troca iónica e osmose inversa 

  

O quadro seguinte apresenta os níveis das emissões de poluentes nas descargas 
de águas residuais associados às MTD: 

Parâmetro Unidade 

VEA da MTD 

(amostra compósita de 2 
horas) 

Sólidos em suspensão mg/l 50,0  

AOx mg/l 0,1  

Chumbo (Pb) mg/l 0,3  

Zinco (Zn) mg/l 2,0  

Cádmio (Cd) mg/l 0,07  
 

Reciclar/reutilizar as 
lamas através da 
aplicação de sistemas 
de reciclagem das lamas 
e/ou da reutilização das 
lamas noutros produtos. 

 

1. Sistemas de reciclagem das lamas 

A reciclagem das lamas, suspensões aquosas de partículas de argila, é feita 
através da sua reutilização no processo. Sistemas de reciclagem de lamas 
podem ser facilmente implementados em instalações com preparação de 
matérias-primas 
por via húmida, em que as lamas podem ser utilizadas directamente sem 
necessidade de qualquer tratamento subsequente, ou apenas recorrendo a 
simples tratamentos físicos ou físico-químicas. No caso da preparação por via 
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MTD Descrição da Técnica 
seca, embora a adição de lamas seja possível, a gestão é mais complicada, pois 
exige uma secagem anterior. 

2. Reutilização das lamas noutros produtos 

As lamas podem ser reutilizadas noutros sectores industriais que não os mesmos 
onde as lamas são geradas, solução que pode ter vantagens técnicas e 
económicas. 

Isto leva, por um lado, a evitar o desperdício e, por outro lado, à poupança a 
matéria-prima. 

(Fonte: EUROPEAN COMMISSION, 2007) 

2.9.4.1.4 Perdas de processo/resíduos 

Para a redução das perdas de processo/resíduos, que ocorrem nas diversas 

etapas durante os processos de fabricação de produtos cerâmicos, aplica-se, geralmente, uma 

combinação de MTD que se descrevem de seguida: 

Quadro 37 - MTD aplicáveis à redução das perdas de processo/resíduos 

MTD Descrição da Técnica 

 

 

Reduzir as perdas de 
processo 
sólidas/resíduos sólidos 
através da aplicação de 
uma combinação de 
diferentes técnicas como 
reutilização no processo 
de matérias-primas não 
misturadas, reutilização 
no processo dos cacos e 
peças partidas durante o 
processo de fabrico, 
utilização das perdas de 
processo sólidas noutras 
indústrias, controlo 
electrónico da cozedura 
e optimização de 
parâmetros 

 

 

 

1. Reutilização no processo de matérias-primas não misturadas 

As partículas recolhidas das operações de carregamento, descarga, transporte, 
manuseio e processamento mecânico de matérias-primas podem, geralmente, 
ser reutilizados como matéria-prima.  

Além disso, as perdas de processo, que são geradas antes do processo de 
cozedura, e podem normalmente ser reutilizadas como matéria-prima, 
adicionando-as à pasta.  

As partículas provenientes da utilização de sistemas de tratamento de gases de 
combustão podem também ser reutilizadas, mas apenas sob certas 
circunstâncias porque estes materiais podem conter altas concentrações de 
enxofre e flúor, que quando adicionados à mistura de matérias-primas, podem 
provocar um aumento das emissões de HF e SOX durante o processo de 
cozedura.  

2. Reutilização no processo dos cacos e peças partidas durante o 
processo de fabrico 

Produtos finais “Não conformes” inadequados para venda, produtos quebrados e
material refractário quebrado, podem em alguns casos depois moídos, ser 
reutilizados como matéria-prima. Produtos quebrados que não possam ser 
reutilizados no processo, podem por vezes ser usados como matérias-primas 
noutras indústrias, por exemplo em enchimento na construção de estradas. 
Tijolos quebrados podem ser usado, por exemplo, como substratos para relvados 
e campos de ténis. 

Em oposição à eliminação destes resíduos através da deposição em aterro, a 
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reutilização de perdas sólidas do processo tem como vantagens: 

 A redução do consumo de matérias-primas; 

 A redução de poluentes liberados no meio ambiente; 

 E, portanto, a redução dos custos de eliminação destes materiais e os custos 
de aquisição de matérias-primas. 

3. Utilização das perdas de processo sólidas noutras indústrias 

Por exemplo, o gesso gerado durante a depuração dos gases de combustão não 
pode ser reutilizado no processo, mas pode ser usado noutras indústrias, por 
exemplo nas indústrias de fabricação de produtos à base gesso e na indústria do 
cimento como um regulador de endurecimento.  

4. Controlo electrónico da cozedura 

O rácio de peças quebradas no processo de cozedura pode ser reduzido através 
do ajuste automático exacto da curva de queima. 

5. Optimização de parâmetros 

A aplicação de técnicas modernas no processo de conformação proporciona um 
potencial considerável para evitar perdas. Poderá interferir-se, por exemplo, ao 
nível dos moldes, tanto em número, como no tipo de material e na sua 
configuração. A aplicação de técnicas modernas no processo de cozedura pode 
também levar à prevenção de resíduos, por exemplo no caso de adopção de 
sistemas de queima rápida 

(Fonte: EUROPEAN COMMISSION, 2007) 

2.9.4.1.5 Ruído - considerações gerais  

A redução do ruído produzido nas diferentes etapas dos processos de fabrico de produtos 

cerâmicos é possível através da aplicação de uma combinação das seguintes técnicas: 

Quadro 38 - MTD aplicáveis à redução de ruído 

MTD Descrição da Técnica 

Reduzir o ruído pelas 
seguintes técnicas: 

 

1. Vedação das unidades 

2. Isolamento das unidades contra a vibração 

3. Utilização de silenciosos e de ventoinhas de rotação lenta 

4. Colocação das janelas e portões e das unidades mais ruidosas longe de 
qualquer vizinho 

5. Isolamento acústico das janelas e paredes 

6. Encerramento das janelas e portões 

7. Realização de actividades (exteriores) ruidosas apenas durante o dia 

8. Boa manutenção da instalação 
(Fonte: EUROPEAN COMMISSION, 2007) 
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2.9.4.1.6 Instrumentos/sistemas de gestão ambiental 

Aplicar e cumprir um Sistema de Gestão Ambiental que inclua, conforme aplicável às 

circunstâncias de cada caso, as seguintes características, é considerado MTD: 

a) Definição pela gestão de topo de uma política ambiental para a instalação 

b) Planeamento e estabelecimento de procedimentos necessários 

c) Execução dos procedimentos, com especial atenção para: 

I. Estrutura e responsabilidades 

II. Competência, formação e sensibilização 

III. Comunicação 

IV. Envolvimento dos trabalhadores 

V. Documentação 

VI. Controlo operacional 

VII. Programa de manutenção 

VIII. Preparação e resposta a emergências 

IX. Salvaguardar o cumprimento da legislação ambiental. 

d) Verificar o desempenho e tomar acções correctivas, com especial atenção para: 

I. Monitorização e medição 

II. Acções correctivas e acções preventivas 

III. Controlo dos registos 

IV. Auditoria interna 

e) Revisão pela Gestão 

Os três itens seguintes, podem complementar as cláusulas descritas acima e são considerados 

como medidas de suporte. No entanto, sua ausência, geralmente, não é inconsistente com as 

MTD. Estas três etapas adicionais são: 

f) Ter sistema de gestão e processo de auditado e validado por um 

organismo de certificação acreditado ou por um verificador externo 

g)  Elaboração e publicação (e possivelmente validação externa) de uma  

declaração ambiental descrevendo todos os aspectos ambientais significativos da instalação; 

h) Implementação e adesão a um sistema voluntário internacionalmente aceite como o EMAS e 

EN ISO 14001:2004.  
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Especificamente para a Indústria Cerâmica, também é importante considerar os seguintes itens de 

um SGA: 

i) O impacte ambiental de uma eventual desactivação da unidade  

j) O desenvolvimento de tecnologias mais limpas 

k) Sempre que possível, a aplicação de metodologias de benchmarking abrangendo a eficiência 

energética e as actividades de conservação de energia, a selecção de matérias-primas, as 

emissões para o ar, as descargas para a água, o consumo de água e a geração de resíduos. 

Verifica-se assim que a implementação de Sistemas de Gestão Ambiental é considerada ao nível 

do Documento de Referência BREF CER como uma Melhor Técnica Disponível, pelo que deve ser 

tida em conta pelas instalações Cerâmicas enquadradas no regime PCIP. 
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3 CASO DE ESTUDO 

A empresa à qual se recorreu para avaliar a experiência de implementação de um Sistema de 

Gestão Ambiental e verificar o valor intrínseco enquanto instrumento para a operacionalização do 

desenvolvimento sustentável foi a Preceram – Indústrias de construção, SA, uma Indústria 

Cerâmica incluída no subsector Estrutural. Seguidamente procede-se à caracterização da 

organização e à descrição da implementação do SGA. 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA PRECERAM – INDÚSTRIAS DE CONSTRUÇÃO, SA 

3.1.1 APRESENTAÇÃO 

A Preceram - Indústrias de Construção, S.A., é uma das empresas pertencentes ao Grupo 

PRECERAM. Dedica-se à produção e comercialização de tijolo cerâmico tradicional e tijolo 

cerâmico térmico e acústico, inserindo-se no Código de Actividade Económica (CAE rev3) 23321 - 

Fabricação de tijolos. 

A empresa, com uma área total de, aproximadamente, 60 000 m2, está dividida em duas linhas de 

produção de tijolo totalmente independentes, que se situam em estabelecimentos separados 

(Cerâmica 1 e Cerâmica 2), numa unidade de produção de vigas pré-esforçadas e uma unidade 

de produção de estruturas pré-fabricadas em betão armado (Figura 36). 

Ambas as instalações Cerâmicas possuem Licença Ambiental (LA) emitida pela Agência 

Portuguesa do Ambiente: 

 Cerâmica 1: LA 241/2008 de 31 de Dezembro; 

 Cerâmica 2: LA 350/2009 de 23 de Dezembro. 

A organização não tem implementado e certificado qualquer sistema de gestão na organização. 
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Figura 36 - Planta geral das instalações da Preceram 

A caracterização e implementação do SGA incidirão apenas nas duas linhas de produção de tijolo, 

cujas principais especificidades são:  

Quadro 39 - Características produtivas Cerâmica 1 e Cerâmica 2 

Cerâmica 1 Cerâmica 2  

Capacidade de produção instalada [ton/dia] 460 290 

Volume total de forno [m3] 834 1228 

Densidade máxima de carga enfornada [kg/m3] 310.79 355.2 
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3.1.2 LOCALIZAÇÃO E ENVOLVENTE GEOGRÁFICA 

A Preceram, S.A., situa-se na Freguesia de Pombal, Concelho de Pombal, Distrito de Leiria. 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 37 - Localização geográfica da Preceram – Indústrias de Construção, SA 

Encontra-se implantada numa área caracterizada por um clima temperado e moderadamente 

chuvoso, e insere-se na sub–bacia hidrográfica do rio Arunca, afluente da margem esquerda do rio 

Mondego. Os solos são essencialmente arenosos, argilosos e de natureza calcária.  

Relativamente à ocupação urbana e à envolvente é caracterizada pela existência de povoamento 

disperso, ordenado, em geral, ao longo das principais vias de comunicação. 

Existem vários estabelecimentos de comércio local nas imediações da empresa Preceram, SA e 

várias redes viárias, entre as quais, o IC2, várias vias de acesso secundárias e caminhos, pelo 

que se considera que se encontra instalada em zona urbana dispersa, caracterizada por áreas 

rurais e áreas industrializadas.  
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3.1.3 ORGANIZAÇÃO 

O funcionamento da Preceram é distribuído por um conjunto de sectores, como se pode identificar 

no seguinte organigrama: 

Figura 38 - Organigrama da empresa 

De modo a proporcionar o seu pleno funcionamento, a organização conta actualmente com um 

conjunto de cerca de 68 colaboradores, divididos pelos diferentes sectores fabris, que apresentam 

competências específicas para desempenhar as respectivas funções que lhes são atribuídas.  
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3.1.4 CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO 

O processo de fabrico da Preceram visa a produção de tijolo cerâmico de enchimento de furação 

horizontal e vertical para a indústria de construção civil. 

São produzidos os seguintes tipos de tijolo: 

Tijolo Tradicional  Tijolo térmico  

 

Medidas Produzidas 

 

Medidas Produzidas 

 

30x20X7 

30x20X9 

 

A argila é a principal matéria-prima consumida. Este produto é proveniente das explorações de 

Barreiros das empresas pertencentes ao Grupo Preceram. 

30x20X11 

30x20X15 

30x20X22 

40x20X7 

45x20X9 

540x20X22 

 

Tijolo Térmico 30x19x14 

Tijolo Térmico 30x19x19 

Tijolo Térmico 30x19x24 

Tijolo Térmico 30x19x29 

O processo produtivo das duas instalações, Cerâmica 1 e Cerâmica 2 são bastantes semelhantes 

e encontra-se dividido nas seguintes fases: 

1. Recepção e Armazenamento das Matérias-Primas 
2. Pré-preparação/ Preparação por via plástica 
3. Conformação 
4. Secagem 
5. Empacotamento (apenas para a Cerâmica 1) 
6. Cozedura 
7. Embalagem 
8. Armazenamento de Produto Final 

De seguida efectua-se uma breve descrição do processo de fabrico, uma vez que este tema foi, de 

uma forma geral, descrito no ponto 2.9.1 – Processo e técnicas de fabrico. 
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Quadro 40 - Recepção e Armazenamento das Matérias-Primas 

Descrição Equipamento Utilizado 

As argilas recepcionadas são armazenadas em pilhas no armazém de 
matérias-primas contíguo a cada unidade industrial. Ambos os armazéns 
apresentam uma área ao ar livre e uma parte coberta.  

Pá carregadora 

Quadro 41 - 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 

Draga (apenas na Cerâmica 
2) 

Quadro 42 - Conformação 

Descrição Equipamento Utilizado 

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 (no caso da Cerâmica 1) e em vagonas de tijolo refractário (no caso da 
Cerâmica 2). 

Doseador  

Laminador 

Fieira de Vácuo (Extrusora) 

Mesa de Corte 

Carregador 

Vagonas de rolos (Cerâmica 
1) 

Vagonas de tijolo refractário 
(Cerâmica 2) 
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Quadro 43 - Secagem 

Descrição Equipamento Utilizado 

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. 

Movimentadores (Sistema 
de Movimentação das 
Vagonas 

Exaustores 

Ventiladores 

Quadro 44 - Empacotamento (apenas na Cerâmica 1) 

Descrição Equipamento Utilizado 

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

Vagonas de rolos 

Empacotadora 

Vagonas de tijolo refractário 

Quadro 45 - 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 injectado o combustível (Coque de 
Petróleo micronizado  e Pó de Cortiça - Biomassa), de forma automática. O 
controlo da combustão é efectuado 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. 

A partir daqui e até à saída do forno, a temperatura vai diminuindo, permitindo 

Vagonas de tijolo refractário 

Forno (Ventiladores e 
Queimadores) 

Sistema de alimentação de 
Combustíveis 

Multiciclones (Cerâmica 1) 
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Descrição Equipamento Utilizado 
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 efectuar 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 46 - Embalagem 

Descrição Equipamento Utilizado 

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. 

Descarregadora (Pinça de 
descarga) 

Plastificadora 

 

Quadro 47 - Armazenamento de Produto Final 

Descrição Equipamento Utilizado 

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 directa nos camiões. 

Empilhador 

De seguida encontram-se representados os fluxogramas de fabrico da Cerâmica 1 e 2, onde se 

pode verificar que a principal diferença entre os processos é o facto de o tijolo ser carregado 

directamente sobre as vagonas de tijolo refractário após a extrusão, na instalação Cerâmica 2. 
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Figura 39 - Fluxograma do processo produtivo da Cerâmica 1 

 
Figura 40 - Fluxograma do processo produtivo da Cerâmica 2 
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3.2 IMPLEMENTAÇÃO DO SGA NA PRECERAM 

3.2.1 REFERENCIAL ADOPTADO 

O Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da Preceram, SA foi concebido de modo a abranger o 

âmbito de todos os processos afectos à produção e comercialização de tijolo que se desenvolvem 

nas unidades Cerâmica 1 e Cerâmica 2 localizadas em Travasso, Pombal. A implementação deste 

Sistema de Gestão foi efectuada de acordo com os requisitos da norma portuguesa NP EN ISO 

14001:2004 + Emenda 1:2006, nomeadamente no desenvolvimento das etapas mencionadas no 

esquema seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO
 Recursos, Atribuições, 
Responsabilidades e 
Autoridade; 
 Competência, Formação e 
Sensibilização; 
 Comunicação; 
 Documentação; 
 Controlo Operacional; 
 Preparação e Resposta a 
Emergências.

PLANEAMENTO

POLÍTICA AMBIENTAL 

MELHORIA CONTÍNUA 

REVISÃO PELA GESTÃO 

 Monitorização e Medição; 
 Avaliação da Conformidade; 
 Não Conformidades, Acções 
Correctivas e Preventivas; 
 Controlo dos Registos; 
 Auditoria Interna. 

VERIFICAÇÃO 

• Aspectos Ambientais; 
• Requisitos Legais e Outros 
Requisitos; 
• Objectivos, Metas e Programas. 

Figura 41 - Etapas de implementação do SGA 

Deste modo, a implementação do Sistema de Gestão Ambiental da Preceram assentou sobre os 

seguintes pontos: 

 Realização de um diagnóstico ambiental para averiguar a situação da organização em 

termos de desempenho ambiental, detectando os pontos fortes e fracos; 

 Identificação de todos os aspectos e impactes ambientais associados às suas actividades 

e elaboração da Política Ambiental; 

 Identificação e cumprimento da Legislação e Regulamentação aplicáveis; 
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 Estabelecimento de Objectivos e Metas ambientais, através da definição de um Programa 

de Gestão Ambiental, visando minimizar e/ou eliminar os aspectos e impactos ambientais 

considerados significativos; 

 Promoção da Formação e Sensibilização dos colaboradores, melhoria e promoção da 

Comunicação Interna e Externa; 

 Elaboração de Fichas de Controlo Operacional, com Boas Práticas Ambientais; 

 Controlo do Sistema, através de registos de desempenho ambiental, realização de 

Auditorias Internas, definição e implementação de Acções Correctivas e Preventivas. 

3.2.2 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL/DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

Os principais resultados do Diagnóstico Ambiental realizado incluem os seguintes aspectos 

ambientais: Consumo de recursos (materiais argilosos e energia), emissões para a atmosfera, 

consumo de água e efluentes líquidos, resíduos e ruído. 

Refira-se a relevância da execução deste ponto para o conhecimento do estado ambiental da 

organização e para o estabelecimento de indicadores do SGA, que terão os parâmetros 

encontrados como ponto de partida. 

3.2.2.1 Consumo de recursos 

3.2.2.1.1 Consumo de materiais argilosos 

Ambas as instalações utilizam 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. A 

armazenagem das argilas é realizada em armazéns parcialmente cobertos contíguos às 

instalações. 

São ainda incorporados na pasta os seguintes resíduos do processo de fabrico: 

 Cacos verdes; 

 Cacos secos; 

 Produto não conforme; 

 Refractários; 

 Partículas e poeiras; 

 Cinzas volantes da combustão do coque de petróleo e de biomassa. 
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A utilização das matérias-primas é efectuada de forma criteriosa, tendo sempre em atenção a sua 

substituição através da incorporação dos resíduos acima referidos. 

Apresentam-se de seguida os valores de argila consumida e produção efectivada de tijolo na 

Cerâmica 1 e Cerâmica 2 em 2009 e 2010. 

 

 

Figura 42 - Consumo de argila e produção efectivada de tijolo 

Como se pode verificar os consumos de argila e consequente produção baixaram em ambas as 

instalações, estando aquém da sua capacidade máxima autorizada. O desvio entre a produção 

efectivada e a produção licenciada é demonstrado no quadro seguinte: 

Quadro 48 - Produção efectivada versus produção licenciada 

Cerâmica 1 Cerâmica 2  

 2009 2010 2009 2010 

Dias de laboração 355 346 365 365 

Capacidade de produção efectivada 379.51 364.18 221.43 213.30 

Capacidade de produção licenciada 460 460 290 290 

Desvio -17.50% -20.83 -23.64 -26.45 
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3.2.2.1.2 Consumo de energia 

As fontes de energia utilizadas na instalação prendem-se com: 

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

 Combustíveis líquidos – fuelóleo e gasóleo; 

 Combustíveis gasosos - gás propano; 

 Energia eléctrica.  

Seguidamente realiza-se a distribuição das várias fontes de energia pelos respectivos processos e 

equipamentos onde são utilizadas. 

Quadro 49 - Fontes de energia e sua utilização 

Apresentam-se de seguida os valores de energia consumida na Cerâmica 1 e Cerâmica 2 para o 

ano de 2009 e 2010. 

Quadro 50 - Consumo de combustíveis e electricidade 

Cerâmica 1 

 

Fonte de energia Processo Designação dos 
Equipamentos 

Potência Nominal dos 
Equipamentos [kWt] 

Cerâmica 1 Cerâmica 2 

Coque de petróleo e 
biomassa Secagem Forno 8000 8000 

Fuelóleo e Gás 
propano 

Conformação (extrusão) Caldeira (o gás propano 
apenas para ignição) 

800 750 

Gasóleo 

Accionamento dos motores de 
combustão dos veículos de 
movimentação de cargas e 

matérias-primas 

Pá Carregadora e 
empilhadores NA NA 

Produção de energia eléctrica Gerador de emergência NA 200 

Energia eléctrica Accionamento dos motores eléctricos dos equipamentos produtivos, equipamentos auxiliares e 
iluminação da instalação 

Ano 
Electricidade GP Fuelóleo 

Gasóleo 
Coque de 
Petróleo 

Pó de 
Cortiça Equipamentos 

Fixos 
Equipamentos 

Móveis 

[kWh] [ton] [ton] [m3] [m3] [ton] [ton] 

2009 5780000 0,090 83 0 61 3841 2792 

2010 5316437 0,135 19 0 62 3772 2173 
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Cerâmica 2 

Ano 
Electricidade GP Fuelóleo 

Gasóleo 
Coque de 
Petróleo 

Pó de 
Cortiça Equipamentos 

Fixos 
Equipamentos 

Móveis 

[kWh] [ton] [ton] [m3] [m3] [ton] [ton] 

2009 4140111 0,09 55 0,35 50 2762 462 

2010 3712528 0,45 31 0,20 48 2729 308 
GP – gás propano 

 

Quadro 51 - Consumo energético 

Cerâmica 1 

 

Electricidade GP 
Ano 

Fuelóleo Gasóleo Coque 
Petróleo 

Pó 
Cortiça 

Energia 
Térmica 

Total 

Energia 
Total 

[GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] 

2009 20596,95 4,20 3343,28 2177,32 124800,55 32374,94 162700,29 183297,23 

2010 19139,17 0,14 774,77 2214,29 122535.06 25207.68 150737,09 169876,27 

 
Cerâmica 2 

Electricidade GP 
Ano 

Fuelóleo Gasóleo Coque de 
Petróleo 

Pó de 
Cortiça 

Energia 
Térmica 

Total 

Energia 
Total 

[GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] 

2009 14904,40 4,20 2214,65 1781,10 89735,54 5359,52 99095,01 113999,41 

2010 13365,10 21,00 1229,75 1704,33 88651,36 3569,46 95175,90 108541,00 
Os PCI utilizados foram os cantantes Despacho n.º 17313/2008: Electricidade - 0,0036 GJ/kWh; GP - 0,0467 GJ/kg; 
Fuelóleo Pesado - 0,0402 GJ/kg; Gasóleo - 0,0428 GJ/kg (e densidade=832.5 kg/m3); Coque de Petróleo - 0,032489568 e 
Pó de Cortiça - 0,0116. 
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Figura 43 - Energia total consumida e respectivas percentagens (2009-2010) 

A consumo de energia total em ambas as instalações sofreu um decréscimo de 2009 para 2010 

em ambas as instalações. 

O coque de petróleo continua a ser o combustível que mais contribui para a energia consumida 

nas duas cerâmicas, seguido da biomassa, que tem particular relevância na Cerâmica 1. 

Descrevem-se de seguida as infra-estruturas de apoio relativas à gestão da energia. 

Alimentação de energia eléctrica 

De forma a proceder à transformação da energia eléctrica de média tensão para baixa tensão, a 

Preceram S.A., possui dois Postos de Transformação, um para cada instalação, com as seguintes 

características:  
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Quadro 52 - Caracterização dos Postos de Transformação 

Características PT1 PT 2 

Construção Integrado em edifício Cabine em edifício próprio 

Potência dos transformadores 
500KVA 

800 KVA 
2×630 KVA 

Tensão de Entrada/Saída 30KV/380V 30KV/380V 

Geradores de emergência 

A Cerâmica 2 dispõe de um Grupo Gerador de Emergência com uma potência instalada de 200 

kW, 250 KVA, e que alimenta os compressores, autómatos do forno e iluminação desta instalação. 

Armazenamento de combustíveis sólidos 

O armazenamento de biomassa (pó de cortiça) é efectuado a granel nos dois armazéns, 

existentes (um por instalação), ambos impermeabilizados e cobertos. 

O armazenamento de coque petróleo micronizado é efectuado em três silos com uma capacidade 

de 95 m3 (81 ton), dos quais, dois estão instalados na Cerâmica 2, e 1 um na Cerâmica 2. 

Armazenamento de combustíveis líquidos 

O armazenamento de fuelóleo é efectuado em três depósitos, dois dos quais instalados na 

Cerâmica 1 e um instalado na Cerâmica 2, com as seguintes características: 

Quadro 53 - Caracterização dos depósitos de combustível  

Instalação Capacidade Descrição 

Depósitos subterrâneos, construídos em chapa de aço maciço de 6mm de 
espessura para as envolventes e de 7mm para os tampos que são planos Cerâmica 1 20 m3×2 

Reservatório superficial de forma cilíndrica construído em chapa de ferro de 7mm 
de espessura, com as dimensões de 2.8 metros de diâmetro e 7.50 de 
comprimento. 

Cerâmica 2 48 m3 
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3.2.2.2 Emissões para a atmosfera 

As emissões para a atmosfera prendem-se com 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 

(especialmente a biomassa). 

Relativamente às emissões pontuais, são produzidas emissões pontuais à temperatura ambiente 

ou “frias” e emissões pontuais a temperatura superior à temperatura ambiente ou “quentes”. 

As emissões pontuais frias são constituídas por partículas e têm origem na fase de preparação 

pelo funcionamento dos laminadores. Para este tipo de emissões existem dois equipamentos de 

tratamento do tipo ciclone, um por cada Cerâmica. 

A exaustão de ambos os ciclones realiza-se para o interior das unidades fabris, pelo que não são 

considerados como fontes pontuais passíveis de monitorização de efluentes gasosos. 

As emissões para a atmosfera provenientes de fontes pontuais quentes consistem nas emissões 

gasosas do forno, secador e do gerador de vapor (caldeira). 

Os quadros seguintes descrevem as características das chaminés associadas a cada fonte fixa. 

Quadro 54 - Características das chaminés associadas a fontes fixas 
Cerâmica 1 

Processo Secagem Cozedura Conformação 
/ Extrusão 

Despoeiramento  Fonte Secador Forno Caldeira 

Chaminé Chaminé 1 Chaminé 2 Chaminé 3 FF1  FF2 

Altura chaminé 
(m) 10 10 10 17 11 

Os efluentes gasosos 
são encaminhados 
para o interior da 

fábrica 

Diâmetro int 
equivalente (m) 1,42 1,14 1,15 1,3 0,32 

Posicionamento Vertical Vertical Vertical Horizontal Vertical 

Secção Rectangular Rectangular Rectangular Circular Circular 

Combustível Sem 
combustão 

Sem 
combustão 

Sem 
combustão 

Coque/ 

Biomassa 
Fuelóleo 

Equipamento de 
tratamento de 

efluentes 
Não Não Não Não Não  
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Cerâmica 2 

Processo Secagem Cozedura
Conformação

/ Extrusão 

Produção 
energia 
eléctrica Despoeiramento

Fonte Secador Forno Caldeira Gerador de 
emergência 

Chaminé Chaminé 1 Chaminé 2 Chaminé 3 FF1 FF2 FF3  

Altura chaminé 
(m) 10 10 10 17 11 

Os efluentes gasosos são 
encaminhados para o interior 

da fábrica  

Diâmetro int 
equivalente (m) 1,55 1,55 1,55 1,07 0,32 

Posicionamento Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical 

Secção Rectangular Rectangular Rectangular Circular Circular 

Combustível Sem 
combustão 

Sem 
combustão 

Sem 
combustão 

Coque/ 

Biomassa
Fuelóleo 

Equipamento de 
tratamento de 

efluentes 
Não Não Não Não Não 

Monitorização de emissões de poluentes em fontes fixas 

A monitorização das emissões de poluentes nas fontes fixas é efectuada através de medições em 

contínuo e de medições pontuais. 

As medições em contínuo são realizadas na fonte fixo forno e prendem-se com o caso do 

particular do poluente SO2 emitido nos gases de exaustão, obrigação que é consequência do 

consumo de coque de petróleo nesta fonte (Portaria n.º 80/2006 de 23 de Janeiro). A 

monitorização é realizada em contínuo através de um analisador automático, sendo o resultado 

obtido em simultâneo com a amostragem. Este tipo de medição gera informação minuto a minuto 

proporcionando a monitorização da evolução da concentração do dióxido de enxofre com o tempo 

e a sua relação com o teor de O2 (necessário para a interpretação de resultados). 

As medições pontuais são realizadas duas vezes por ano para os restantes poluentes das fontes 

fixas forno e caldeira, recorrendo a laboratórios externos e a pessoal especializado. 

A frequência de monitorização destas duas fontes, os poluentes a monitorizar bem como os 

valores limite de emissão (VLE) e os valores associados às melhores técnicas disponíveis (VEA) 

são impostos nas Licenças Ambientais de cada instalação e estão descritos nos quadros 

seguintes: 
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Quadro 55 - Condições de monitorização dos fornos 

Cerâmica 1 

VLE 
Parâmetro 

[Mg/Nm3] 

Gama VEA às 
MTD 

[Mg/Nm3] 

Frequência de 
monitorização 

Dióxido de enxofre (SO2) 1800 <385 Contínuo 

Partículas 150 1 – 20 2 vezes/ano 

Compostos orgânicos voláteis (COV) 50 

3 vezes/ano Compostos inorgânicos fluorados expressos em F- 10 

Compostos inorgânicos clorados Cl- 30 

Óxidos de azoto (NOx), expressos em NO2 250 

Monóxido de Carbono (CO) 1000 NA 

Sulfureto de hidrogénio 50 
2 vezes/ano 

Arsénio (As), níquel (Ni) 1 

Chumbo (Pb), crómio (Cr), Cobre (Cu) 5 

Metais pesados totais 8 

 
Cerâmica 2 

VLE 
Parâmetro 

[Mg/Nm3] 

Gama VEA às 
MTD 

[Mg/Nm3] 

Frequência de 
monitorização 

Dióxido de enxofre (SO2) 1800 <385 Contínuo 

Partículas 150 1 – 20 
2 vezes/ano 

Compostos inorgânicos clorados Cl- 250 1 – 30 

250 Óxidos de azoto (NOx), expressos em NO2 

NA 2 vezes/ano 

Compostos inorgânicos fluorados expressos em F- 10 

Compostos orgânicos voláteis (COV) 200 

Compostos orgânicos voláteis não metânicos (COVNM) 110 

Sulfureto de hidrogénio (H2S) 50 

Cádmio (Cd) e mercúrio (Hg) 0.2 

Arsénio (As), níquel (Ni) 1 

Chumbo (Pb), crómio (Cr), Cobre (Cu) 5 

Metais pesados totais 8 

Monóxido de Carbono (CO) - 
Os VLE referem-se ao teor de O2 de 18 %. A concentração de SO2 refere-se ao valor médio mensal. 
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Quadro 56 - Condições de monitorização das caldeiras a vapor 

Cerâmica 1 

VLE 
Parâmetro 

[Mg/Nm3] 
Frequência de 
monitorização 

Partículas 150 

Dióxido de enxofre (SO2) 1700 

Sulfureto de hidrogénio (H2S) 5 

Óxidos de azoto (NOx), expressos em NO2 500 

3 em 3 anos 
Monóxido de Carbono (CO) 500 

Metais I 0.2 

Metais II 1 

Metais III 5 

Compostos orgânicos voláteis (COV) 500 

Compostos orgânicos voláteis não metânicos (COVNM) 110 
Os VLE referem-se ao teor de O2 de 8 %; Os VLE adoptados sã os fixados na Portaria n.º 677/2009; METAIS I: Cádmio 
(Cd), mercúrio (Hg), Tálio (Ti); METAIS II: Arsénio (As), níquel (Ni), Selénio (Se), Telúrio (Te); METAIS III Platina (Pt), 
Vanádio (V), Chumbo (Pb), Crómio (Cr), cobre (Cu), Antimónio (Sb), Estanho (Sn), Manganésio (Mn), Paládio (Pd), Zinco 
(Zn). O facto de existir um histórico consistente de medições com caudais limiares mássicos mínimos, levaram à 
autorização de uma frequência de caracterização de 3 em 3 anos.  

 
 

Cerâmica 2 

VLE 
Parâmetro 

[Mg/Nm3] 
Frequência de 
monitorização 

Partículas 150 

Dióxido de enxofre (SO2) 2700 

Sulfureto de hidrogénio (H2S) 50 

Óxidos de azoto (NOx), expressos em NO2 1500 

Monóxido de Carbono (CO) 2 vezes/ano 1000 

Metais I 0.2 

Metais II 1 

Metais III 5 

Metais pesados totais 8 

Compostos orgânicos voláteis (COV) 200 

Compostos orgânicos voláteis não metânicos (COVNM) 110 
Os VLE referem-se ao teor de O2 de 8 %; Os VLE são válidos até 24 de Junho de 2012, data em que serão fixados os VLE 
da Portaria n.º 677/2009 (apenas o VLE das partículas já está ajustado à referida portaria); METAIS I: Cádmio (Cd), 
mercúrio (Hg), Tálio (Ti); METAIS II: Arsénio (As), níquel (Ni), Selénio (Se), Telúrio (Te); METAIS III Platina (Pt), Vanádio 
(V), Chumbo (Pb), Crómio (Cr), cobre (Cu), Antimónio (Sb), Estanho (Sn), Manganésio (Mn), Paládio (Pd), Zinco (Zn). 
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Resultados de Monitorização de emissões de poluentes em fontes fixas 

Apresentam-se de seguida os resultados da monitorização em contínuo de SO2 nos fornos da 

Cerâmica 1 e Cerâmica 2 e respectivos consumos de coque de petróleo para o ano 2010. 

 

Figura 44 - Resultados da monitorização em contínuo de SO2 no forno da Cerâmica 1 (2010) 

 

 

Figura 45 - Resultados da monitorização em contínuo de SO2 no forno da Cerâmica 2 (2010) 
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A análise dos resultados permite afirmar que consumos relativamente idênticos de coque petróleo 

podem gerar concentrações de dióxido de enxofre nos gases de exaustão bastantes variáveis, o 

que se pode relacionar com a variação no teor de enxofre no combustível e com variações nas 

concentração de O2 nos gases de exaustão. 

Dados fornecidos pelas refinarias onde o coque de petróleo tem origem (entre 2009 e 2010) 

indicam concentrações de enxofre (em base seca) de 5.7 a 6.1%. 

Apresentam-se de seguida os resultados da monitorização pontual das emissões no forno da 

Cerâmica e Cerâmica 2 relativos a 2010. 

Quadro 57 - Resultados da Monitorização pontual no forno da Cerâmica 1 em 2010 

Data Poluentes 
Concentração Concentração Corrigida 

[mg/Nm3] [mg/Nm3] 

14-09-2010 

Partículas 110,00 110,00 

CO 500,00 500,00 

NOx 37,00 37,00 

COV 16,00 16,00 

Fluoretos 3,70 3,70 

Cloretos 14,00 14,00 

H2S 4,30 4,30 

Metais II 0,90 0,90 

Metais III 0,60 0,60 

Metais Pesados Totais 1,50 1,50 

21-12-2010 

Partículas 113,00 141,00 

CO 112,00 140,70 

NOx 37,00 46,3000 

COV 14,0000 17,50 

Fluoretos 0,0020 0,0090 

Cloretos 15,00 18,70 

H2S 4,60 5,80 

Metais II 0,40 0,70 

Metais III 0,50 0,60 

Metais Pesados Totais 0,90 1,20 
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Quadro 58 - Resultados da Monitorização pontual na caldeira da Cerâmica 1 em 2010 

Data Poluentes 
Concentração Concentração Corrigida 

[mg/Nm3] [mg/Nm3] 

01-07-2010 

Partículas 95,00 104,00 

CO 7,50 8,20 

SO2 108,00 118,70 

NOx 195,00 213,40 

COV 11,00 12,00 

COVnm 0,0093 0,0086 

Fluoretos 0,0007 0,0007 

Cloretos 108,00 118,00 

H2S 4,60 5,00 

Metais I 0,0200 0,0200 

Metais II 0,5000 0,6000 

Metais III 0,9000 0,9000 

Metais Pesados Totais 1,42 1,52 

17-12-2010 

Partículas 253,00 195,00 

CO 43,00 33,00 

SO2 587,00 452,00 

NOx 477,00 367,00 

COV 4,00 3,00 

COVnm N disponível N disponível 

Fluoretos 0,0230 0,0180 

Cloretos 0,5900 0,4600 

H2S 8,00 6,00 

Metais I 0,0068 0,0053 

Metais II 0,6670 0,5140 

Metais III 0,2640 0,2080 

Metais Pesados Totais 0,9378 0,7273 
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Quadro 59 - Resultados da Monitorização pontual no forno da Cerâmica 2 em 2010 

Data Poluentes 
Concentração Concentração Corrigida 

[mg/Nm3] [mg/Nm3] 

14-09-2010 

Partículas 139,00 126,00 

CO 625,00 568,00 

NOx 51,40 46,70 

COV 10,00 9,10 

COVnm N disponível N disponível 

Fluoretos 0,0030 0,0130 

Cloretos 25,00 22,70 

H2S 0,15 0,14 

Metais I 0,0090 0,0080 

Metais II 0,8000 0,7000 

Metais III 0,5000 0,4000 

Metais Pesados Totais 1,3000 1,2000 

21-12-2010 

Partículas 105,00 121,00 

CO 67,50 78,00 

NOx 39,10 45,00 

COV 12,00 13,80 

COVnm N disponível N disponível 

Fluoretos 0,0200 0,0900 

Cloretos 16,70 19,00 

H2S 7,70 8,80 

Metais I 0,0020 0,0020 

Metais II 0,6000 0,7000 

Metais III 1,90 2,20 

Metais Pesados Totais 2,50 2,90 
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Quadro 60 - Resultados da Monitorização pontual na caldeira da Cerâmica 2 em 2010 

Data Poluentes 
Concentração Concentração Corrigida 

[mg/Nm3] [mg/Nm3] 

01-07-2010 

Partículas 173,40 132,00 

CO 5,00 3,80 

SO2 177,30 134,80 

NOx 279,60 212,00 

COV 8,40 6,39 

COVnm 2,00 1,5200 

Fluoretos 0,0006 0,0004 

Cloretos 42,9000 32,60 

H2S 7,70 5,80 

Metais I 0,0505 0,0304 

Metais II 1,70 1,30 

Metais III 2,90 2,1800 

Metais Pesados Totais 4,65 3,51 

17-12-2010 

Partículas 155,00 172,00 

CO 65,00 72,00 

SO2 517,00 574,00 

NOx 437,00 486,00 

COV 3,00 4,00 

COVnm 3,00 4,00 

Fluoretos 0,10 0,1100 

Cloretos 0,61 0,68 

H2S 8,00 9,00 

Metais I 0,0060 0,0068 

Metais II 0,4280 0,4820 

Metais III 0,1300 0,1460 

Metais Pesados Totais 0,5640 0,6348 
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Quadro 61 - Emissões totais (forno e caldeira) 2010 Cerâmica 1  

Emissão 
Específica 
Caldeira 

Emissão 
Específica Forno 

Poluentes 

Emissão 
Específica Total Emissão Total  

[g/ton] [g/ton] [g/ton] [g/ano] [kg/ano] 

Partículas 130,86 0,43 131,29 16543717,48 16543,72 

CO 334,78 0,07 334,85 42193648,13 42193,65 

SO2 1329,88 0,91 1330,79 167689876,47 167689,88 

NOx 43,36 0,83 44,20 5568942,06 5568,94 

COV 17,46 0,02 17,47 2201542,29 2201,54 

COVnm  0,00002 0,00002 2,02 0,00202 

Fluoretos 1,94 0,00 1,94 244726,87 244,73 

Cloretos 17,05 0,09 17,15 2160900,89 2160,90 

H2S 5,23 0,02 5,25 661380,31 661,38 

Metais I - 0,0000337 0,00337 3,37 0,00337 

Metais II 0,73 0,00136 0,73 92290,07 92,29 

Metais III 0,64 0,00115 0,64 80591,55 80,59 

Metais Pesados Totais 1,37 0,00253 1,37 172884,99 172,88 
Emissão de SO2 baseada na monitorização em contínuo 

Quadro 62 - Emissões totais (forno e caldeira) 2010 Cerâmica 2 

Emissão 
Específica 

Forno  

Emissão 
Específica 
Caldeira  Poluentes 

Emissão 
Específica 

Total  
Emissão Total  

[g/ton] [g/ton] [g/ton] [g/ano] [kg/ano] 

Partículas 251,24 0,9806 252,22 19636083,83 19636,08 

CO 648,73 0,2961 649,03 50529254,29 50529,25 

SO2 2701,06 2,5891 2703,65 210489828,60 210489,83 

NOx 93,23 2,4090 95,64 7445664,38 7445,66 

COV 23,36 0,0276 23,39 1820740,97 1820,74 

COVnm - 0,0167 0,02 1298,21 1,30 

Fluoretos 0,03 0,0004 0,03 2097,70 2,10 

Cloretos 42,59 0,0756 42,67 3321644,39 3321,64 

H2S 9,29 0,0485 9,34 726927,11 726,93 

Metais I 0,01 0,0001 0,01 831,17 0,83 

Metais II 1,44 0,0048 1,45 112547,69 112,55 

Metais III 2,71 0,0055 2,72 211655,60 211,66 

Metais Pesados Totais 4,15 0,0104 4,16 324212,04 324,21 
Emissão de SO2 baseada na monitorização em contínuo 
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Os resultados das caracterizações pontuais evidenciam o cumprimento dos VLE em ambas as 

fontes, forno e caldeira. 

No entanto, os VEA estabelecidos para os poluentes SO2 e partículas no forno, 385 e 20 mg/Nm3, 

respectivamente, não são cumpridos. Este facto resulta da utilização de combustíveis sólidos no 

forno, nomeadamente coque de petróleo e biomassa. Acresce que não está instalado qualquer 

tipo de tratamento de fim de linha. 

Sobre este aspecto a Preceram tem demonstrado a sua discordância com a aplicação dos VEA, 

por considerar que não são adequados nem aplicáveis aos combustíveis utilizados actualmente no 

processo de cozedura e que inclusivamente contrariam o disposto no documento de referência 

para o sector cerâmico. Baseia-se no facto do documento de referência sobre as melhores 

técnicas disponíveis para a Indústria Cerâmica BREF CER referir que a utilização de combustíveis 

sólidos não foi completamente tida em conta no documento final, sendo necessário compilar mais 

informação sobre a utilização desses combustíveis para obter um completo entendimento das 

emissões provocadas, tendo em vista a futura revisão do documento de referência e ainda, por 

referir, que os VEA às MTD não definem nem sugerem valores limite de emissão, uma vez que é 

necessário ter em conta as condições específicas de cada instalação. 

Emissões de CO2 determinada no âmbito do CELE  

As emissões de CO2 provenientes dos processos de queima de combustíveis são determinadas 

anualmente no âmbito do Comércio Europeu de Licenças de Emissão, regime legal que abrange 

ambas as instalações, Cerâmica 1 e Cerâmica 2. No presente período do CELE, PNALE II, 

apenas não são consideradas as emissões provenientes da descarbonatação das matérias-

primas. O combustível biomassa também não é contabilizado ao nível das emissões de CO2 

(emissões CELE=0) 

O quadro seguinte referência as emissões totais anuais da Cerâmica 1 e Cerâmica 2 para ao ano 

de 2010. 

Quadro 63 - Emissões de CO2 

Emissões Totais Anuais Emissões específicas 
Instalação 

[ton CO2] [kg CO2/ton produzida] 

Cerâmica 1 10.221,55 81,12 

Cerâmica 2 7.446,55 95,65 
        Nota: Não inclui GPL e Gasóleo 
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3.2.2.3 Consumo de água e efluentes líquidos 

3.2.2.3.1 Consumo de Água 

O recurso água é utilizado na empresa 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, cujas características se evidenciam no quadro seguinte. 

Quadro 64 - Caracterização das captações subterrâneas 

Código Tipo de 
Captação 

Profundidade 
[m] Diâmetro [m] Meios de 

Extracção Potência [Cv] 

AC1 Furo 185  - Sim 1.5 

AC2 Poço 10 2,5 Sim 1.5 

AC3 Poço 3 2,5 Não - 

AC4 Poço 6 2,5 Sim 1,5 

AC5 Poço 6 2,5 Sim 2,9 

O consumo doméstico e industrial de água para os anos de 2009 e 2010 encontra-se mencionado 

de seguida. 

Quadro 65 - Consumo de água nas instalações Cerâmica 1 e 2 em 2009 - 2010 

Instalação Utilização 

2009 2010 

Consumo Consumo 
Específico Consumo Consumo 

Específico 

[litros] [litros/ton] [litros] [litros/ton] 

Cerâmica 1 

Processo Produtivo 6467378 48,00 5610669 44,53 

Consumo Humano 256792 1,91 294593 2,34 

Total 6724170 49,91 5905262 46,86 

      

Cerâmica 2 

Processo Produtivo 3330023 41,20 3207616 41,20 

Consumo Humano 230228 2,85 264118 3,39 

Total 3560251 44,05 3471734 44,59 
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O consumo do recurso água no processo produtivo é claramente superior ao consumo humano, 

representando cerca de 95% do total. 

O período de maior consumo regista-se entre os meses de Junho a Setembro. É de referir no 

entanto, que o consumo de água no fabrico de tijolo está muito dependente das condições 

meteorológicas, uma vez que a principal matéria-prima é explorada e armazenada em parte à 

intempérie. Será portanto normal e natural que ocorram variações ao consumo de água, em 

função das condições meteorológicas verificadas. 

Não é efectuada qualquer monitorização da qualidade da água para consumo humano bem como 

da água utilizada no processo produtivo.  

3.2.2.3.2 Efluentes líquidos industriais  

Na Preceram não são produzidos quaisquer tipos de efluentes líquidos industriais inerentes ao 

processo de fabrico. 

No entanto, são geradas águas residuais industriais de outras origens, nomeadamente de 

operações de lavagem veículos (zona da oficina) e de escorrências de águas pluviais 

contaminadas geradas na zona de influência de um posto de abastecimento de gasóleo, que 

consistem essencialmente em águas oleosas. 

Tratamento das águas residuais industriais provenientes da zona de influência do posto de 
abastecimento de gasóleo 

De acordo com o referido anteriormente, o efluente têm origem industrial, consistindo em 

potenciais derrames de gasóleo, que através da água da chuva ou eventual lavagem, entram no 

sistema de drenagem sendo encaminhados para o sistema de tratamento, um separador de 

hidrocarbonetos, equipamento indicado para a separação de hidrocarbonetos de águas residuais 

oleosas, substância, para a qual o separador de hidrocarbonetos garante um teor de descarga <= 

5 mg/l. 

Após tratamento no separador, as águas residuais são infiltradas no solo através de um poço 

absorvente. 

Neste processo não há lugar a reutilização de águas residuais uma vez que os caudais de rejeição 

são pouco significativos e difíceis de estimar dado que ocorrem apenas quando há pluviosidade. 
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Tratamento das águas residuais industriais provenientes da lavagem de viaturas 

A organização possui uma oficina que auxilia as actividades desenvolvidas, nomeadamente na 

manutenção/reparação dos veículos e equipamentos. Numa das áreas da oficina procede-se, 

esporadicamente, à lavagem de viaturas e peças. Esta área é coberta, impermeabilizada e dotada 

de um sistema de drenagem que encaminha as águas residuais oleosas geradas para o sistema 

de tratamento, um separador de hidrocarbonetos, idêntico ao referido anteriormente. 

Após tratamento no separador, as águas residuais serão infiltradas no solo através de uma 

trincheira drenante. 

Neste processo não há lugar a reutilização de águas residuais uma vez que os caudais de rejeição 

estimados são poucos significativos. 

Monitorização de águas residuais industriais  

Até à data não foi efectuada qualquer monitorização à qualidade da água residual descarregada, 

uma vez que as licenças de descarga datam do final de 2010 e inicio de 2011. De futuro serão 

realizadas análises semestrais aos parâmetros pH, CQO, CBO, SST, Óleos e gorduras e 

hidrocarbonetos, com recolha de amostras compostas e serão comunicados caudais anuais, 

determinados por estimativa, à ARH. 

3.2.2.3.3 Efluentes líquidos domésticos 

Os efluentes líquidos domésticos são produzidos nas instalações sociais localizadas no perímetro 

da Cerâmica 1, estão associados às instalações às sanitárias, balneários e refeitório e são 

encaminhados para fossas sépticas estanques dada a inexistência de rede pública de 

saneamento. Estas águas residuais são enviadas para uma linha de tratamento constituída por 

fossa séptica e poço absorvente. 

São ainda produzidas águas residuais domésticas nas instalações sanitárias construídas 

recentemente na “Cerâmica 2”. A rejeição destas águas é efectuada para fossa séptica estanque 

com ligação a um poço absorvente. 

As fossas sépticas sofrem limpeza periódica por operador licenciado, quando necessário. 

Os caudais de águas residuais domésticas rejeitados estão necessariamente relacionados com o 

consumo humano de água e estão indicados no quadro seguinte. 
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Quadro 66 - Caudais rejeitados de águas residuais domésticas 

2009 2010 

Rejeição Rejeição Específica Rejeição Rejeição Específica 

[litros] 

Instalação 

[litros/ton] [litros] [litros/ton] 

Cerâmica 1 256792 1,91 294593 2,34 

Cerâmica 2 230228 2,85 264118 3,39 

3.2.2.4 Resíduos 

Em ambas as instalações são produzidos resíduos provenientes do processo de fabrico e das 

actividades 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 resíduos produzidos têm dois destinos possíveis, a valorização interna, através da 

incorporação do processo de fabrico ou o envio para operadores autorizados de gestão de 

resíduos. 

Assim, no decurso do normal funcionamento das instalações são incorporados no processo 

produtivo resíduos não perigosos, nomeadamente, cacos crus, cacos cozidos, partículas e cinzas, 

constituindo esta operação uma valorização material R5 - Reciclagem/Recuperação de outras 

matérias inorgânicas. 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) que se distribuem pela Cerâmica 1 

e Cerâmica 2, as quais são descritas de seguida. 

Quadro 67 - Caracterização dos locais de armazenagem de resíduos 

Local de Armazenagem 
Bacia de 
retenção Resíduo Origem do resíduo 

Parque 
Área 
total 
[m2] 

Área 
coberta 

[m2] 

Área 
impermeabili

zada [m2] 

Caco Cozido PA5 200 200 0 Não Processo Produtivo 

Óleos usados PA1 12 12 12 Sim 

Actividades auxiliares – Oficina Embalagens contaminadas  PA2 12 12 12 Sim 

Absorventes PA2 12 12 12 Sim 

Vestuário de protecção PA4 200 200 200 Não Fardas e EPI fora de uso 
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Resíduo 

Local de Armazenagem 
Bacia de 
retenção Origem do resíduo 

Parque 
Área 

coberta 
[m2] 

Área 
impermeabili

zada [m2] 

Área 
total 
[m2] 

Pneus PA3 50 0 50 Não 

Actividades auxiliares – Oficina Filtros de óleo PA2 12 12 12 Sim 

Baterias PA1 12 12 12 Sim 

Refractários PA5 200 200 200 Não Processo Produtivo – 
Substituição de tijolo refractário 

Papel e cartão PA4 200 200 200 Não 
Processo Produtivo - 

Embalamento de produto 
acabado/Escritórios/Outras 

Lâmpadas Fluorescentes PA8 3 3 3 Não Manutenção da Instalação 

REEE PA8 3 3 3 Não Actividades auxiliares do 
processo produtivo – Escritórios 

Madeira PA7 23 23 23 Não Processo Produtivo – Arranjo 
de paletes 

Plásticos PA4 200 200 200 Não 
Actividade de embalamento de 

produto acabado/ 
Escritórios/Outras 

Metais PA6 100 100 0 Não Processo Produtivo - 
Manutenção da Instalação 

No quadro seguinte são indicados as produções absolutas e específicas dos resíduos da 

Cerâmica 1 e Cerâmica 2 referentes a 2010, cuja valorização/eliminação ocorre no exterior da 

organização. 

Quadro 68 - Resíduos encaminhados para valorização/eliminação externa - 2010 

Resíduo Cod. LER Operação

Cerâmica 1 Cerâmica 2 

Qt 
Produzida 

[kg] 

Qt 
Produzida 

[kg/ton] 

Qt 
Produzida 

[kg] 

Qt 
Produzida 

[kg/ton] 

Óleos usados 13 02 08* R09 333,158 0,002644 205,842 0,002644 

Embalagens contaminadas 15 01 10* D15 44,504 0,000353 27,496 0,000353 

Absorventes 15 02 02* D15 215,100 0,001707 132,900 0,001707 

Filtros de óleo 16 01 07* R13 123,621 0,000981 76,379 0,000981 

Baterias 16 06 01* R13 49,448 0,000392 30,552 0,000392 

Materiais de isolamento  17 06 04 D15 - - 150,000 0,001927 

Materiais de construção 
contendo amianto (telhas de 

fibrocimento) 
17 06 05* D1 1520,537 0,012067 939,463 0,012067 

Papel e cartão 20 01 01 R13 2049,159 0,016262 1270,841 0,016323 
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Resíduo Cod. LER Operação

Cerâmica 1 Cerâmica 2 

Qt 
Produzida 

[kg] 

Qt 
Produzida 

[kg/ton] 

Qt 
Produzida 

[kg] 

Qt 
Produzida 

[kg/ton] 

Lâmpadas Fluorescentes 20 01 21* R5 5,563 0,000044 3,437 0,000044 

Madeira 20 01 38 R3 2514,541 0,019955 1585,459 0,020365 

Plásticos 20 01 39 R13 905,149 0,007183 519,851 0,006677 

Metais - Ferro e aço 20 01 40 R13 5933,802 0,047091 3666,198 0,047091 

Os resíduos de papel e cartão, plásticos, madeira e metais são os mais representativos no 

funcionamento normal de ambas as instalações. 

O quadro seguinte evidência as produções absolutas e específicas dos resíduos da Cerâmica 1 e 

Cerâmica 2 referentes a 2010, cuja valorização é efectuada internamente por incorporação na 

matéria-prima. 

Quadro 69 - Resíduos com valorização interna - 2010 

Resíduo Cod. LER Operação

Cerâmica 1 Cerâmica 2 

Qt 
Produzida 

[kg] 

Qt 
Produzida 

[kg/ton] 

Qt 
Produzida 

[kg] 

Qt 
Produzida 

[kg/ton] 

Resíduos de Pasta Verde 10 12 01 R09 15000000 119,04 10000000 128,45 

Resíduos de Pasta Seca 10 12 01 D15 1800000 14,28 400000 5,14 

Produto não Conforme 10 12 08 D15 2000000 15,87 1500000 19,27 

Refractários 16 11 06 R13 2800 0,02 1500 0,02 

Partículas e Poeiras 10 12 03 R13 11000 0,09 6000 0,08 

Cinzas 10 01 02 D15 38683 0,31 16072 0,21 

 

As quantidades mais elevadas de resíduos produzidos em ambas as instalações cerâmicas 

correspondem sem dúvida a resíduos sólidos não perigosos e inertes, nomeadamente, caco 

verde, seco, cozido, materiais refractários, partículas e cinzas, que representam cerca de 99% do 

total produzido. 
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Resíduos de embalagem dos produtos acabados enviados para o exterior 

A última etapa do processo produtivo consiste na descarga dos pacotes de tijolos das vagonas 

sobre paletes de madeira, sendo posteriormente cintados e envolvidos com filme extensível. 

Assim, o produto é expedido para o mercado nacional com embalagens reutilizáveis (paletes de 

madeira) e embalagens não reutilizáveis (plástico extensível e cinta plástica). 

A responsabilidade de gestão das embalagens não reutilizáveis foi transferida para a Sociedade 

Ponto Verde (SPV) através da adesão ao Sistema Integrado Ponto Verde.  

A gestão das embalagens reutilizáveis é realizada através de um sistema de consignação interno 

descrito através de um Plano de Gestão de Embalagens Reutilizáveis (PGER). 

Os principais objectivos do Plano são definir as regras de funcionamento do sistema de 

consignação, incluindo as formas de controlo do sistema de modo a permitir quantificar as 

embalagens recolhidas para reutilização face às embalagens colocadas no mercado. De uma 

forma resumida a sua forma de funcionamento é representada na figura seguinte. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 - Gestão de embalagens reutilizáveis na Preceram 
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A quantidade anual de paletes de madeira, plástico extensível e cinta plástica colocada no 

mercado nacional é variável dado que está directamente relacionada com as vendas de tijolo 

cerâmico e com a forma de embalamento.  

Através do histórico da empresa estima-se que sejam colocadas anualmente no mercado nacional 

3500 toneladas de paletes de madeira e 30-40 toneladas de plástico extensível e cinta plástica. 

3.2.2.5 Ruído 

A Preceram apresenta algumas fontes de emissão sonora durante o seu processo produtivo, 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. 

Em 2008 e 2011 foram realizadas medições de ruído junto dos vários receptores sensíveis mais 

expostos ao ruído proveniente da actividade da empresa, para verificação do cumprimento dos 

critérios de exposição máxima e de incomodidade. 

Ambos as caracterizações de ruído ambiental apontam para uma mesma conclusão, a de que os 

níveis de ruído que se fazem sentir junto aos pontos de medição mais sensíveis, que se prendem 

com algumas habitações e uma escola, se devem à movimentação de veículos a curta e media 

distancia (ligeiros e pesados), na estrada nacional IC2, e também às actividades humanas e ao 

funcionamento de equipamentos agrícolas. 

Verificou-se ainda, que os valores determinados aquando da paragem da empresa são, na 

generalidade, mais elevados do que aqueles que se verificaram com a mesma em funcionamento, 

facto que se deve à existência nas imediações da empresa de uma das principais estradas 

nacionais portuguesas, o IC2, o qual contém elevado movimento em todos os períodos de 

referência 

Ambos os estudos concluem que a Preceram se encontra em conformidade legal (Critério de 

Incomodidade e Critério de Valor Limite de Exposição), no âmbito do Decreto-Lei n.º 9/07, de 17 

de Janeiro. 

As figuras seguintes representam, em forma de resumo, a avaliação ambiental efectuada 
anteriormente referente a 2010 para as Instalações Cerâmica 1 e Cerâmica 2. 
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ENTRADAS  EMISSÕES
     
ENERGIA  [GJ]  EMISSÕES PARA A ATMOSFERA  [kg]
Energia Térmica Total  1,20  Partículas  0,131 
Energia Total  1,35  CO  0,335 
    SO2  1,331 
    NOx  0,044 
    COV  0,017 
    COVnm  2,0E‐08 
ÁGUA  [litros]  Fluoretos  0,002 
Processo Industrial  44,53  Cloretos  0,017 
Consumo Humano  2,34  H2S  0,005 
    Metais I  2.7E‐08 
    Metais II  0,001 
    Metais III  0,001 
    Metais Pesados Totais  0,001 

  CO2  81,12  
MATÉRIAS‐PRIMAS  [ton]  RESÍDUOS GERADOS  [Kg] 
Argila  1.2  Resíduos de Pasta Verde  119,04 
    Resíduos de Pasta Seca  14,28 
    Produto não Conforme  15,87 
    Refractários  0,02 
    Partículas e Poeiras  0,09 
      Cinzas  0,31 
      Óleos usados  0,0027 
    1 ton de tijolo  Embalagens contaminadas  0,0004 
      Absorventes  0,0017 
      Filtros de óleo  0,0010 
      Baterias  0,0004 
      Papel e cartão  0,0163 
      Lâmpadas Fluorescentes  0,000044 
      Madeira  0,0199 
      Plásticos  0,0072 
      Metais ‐ Ferro e aço  0,0471 

Figura 47 - Desempenho ambiental da Cerâmica 1 
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ENTRADAS  EMISSÕES
     
ENERGIA  [GJ]  EMISSÕES PARA A ATMOSFERA  [kg]
Energia Térmica Total  1,22  Partículas  0,252 
Energia Total  1,39  CO  0,649 
    SO2  2,704 
    NOx  0,096 
    COV  0,023 
    COVnm  0,000017 
ÁGUA  [litros]  Fluoretos  0,000027 
Processo Industrial  41,20  Cloretos  0,043 

3,39  H2S  0,009 Consumo Humano 
    Metais I  0,000010 
    Metais II  0,001 
    Metais III  0,003 
    Metais Pesados Totais  0,004 

  CO2  95,65  
MATÉRIAS‐PRIMAS  [ton]  RESÍDUOS GERADOS  [Kg] 
Argila  1.2  Resíduos de Pasta Verde  128,45 
    Resíduos de Pasta Seca  5,14 
    Produto não Conforme  19,27 
    Refractários  0,02 
    Partículas e Poeiras  0,08 
      Cinzas  0,21 
      Óleos usados  0,0026 
    1 ton de tijolo  Embalagens contaminadas  0,0004 
      Absorventes  0,0017 
      Filtros de óleo  0,0010 
      Baterias  0,0004 
      Papel e cartão  0,0163 
      Lâmpadas Fluorescentes  0,000044 
      Madeira  0,0204 
      Plásticos  0,0067 
      Metais ‐ Ferro e aço  0,0471 

Figura 48 - Desempenho ambiental da Cerâmica 2 

Considerando os dados de referência para Benchmarking na produção de tijolo e abobadilha em 

Portugal, constantes do estudo elaborado pelo CTCV, a Cerâmica 1 e Cerâmica 2 estão bem 

posicionadas em termos energéticos, nomeadamente no que respeita à energia térmica. De 

salientar o melhor desempenho ambiental da Cerâmica 1 nesta matéria. 

Segundo o mesmo estudo, os valores de consumo de energia eléctrica evidenciados tanto para a 

Cerâmica 1 como para a Cerâmica 2 encontram-se ligeiramente acima dos valores de referência 

considerados pelo CTCV (38-40 kWh/t), são no entanto mais favoráveis na Cerâmica 1 do que na 

Cerâmica 2. 

No que respeita à produção de resíduos, tendo por base os valores específicos de produção 

segundo Fernandes et al, de uma forma geral ambas as Cerâmicas apresentam produções abaixo 

das verificadas no sector. 
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3.2.2.6 MTD Implementadas e não implementadas na empresa 

Descrevem-se de seguida as Melhores Técnicas Disponíveis aplicáveis aos aspectos ambientais 

anteriormente referidos, que já foram implementadas e que estão por implementar nas duas 

instalações, Cerâmica 1 e Cerâmica 2, bem como a respectiva justificação para a não 

implementação. 

1. MTD aplicáveis ao consumo energético   

a. MTD já implementadas 

 Controlo automático dos circuitos dos secadores; 

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

perdas de calor; 

 Utilização de isolamento refractário ou de fibras cerâmicas no forno para reduzir as perdas 

de calor; 

 Controlo interactivo do regime de cozedura por computador; 

 Minimização do tempo de passagem entre o forno e o secador; 

  Recuperação do excesso de calor dos fornos Controlo da humidade de extrusão; 

  Utilização de vapor na extrusão; 

b. MTD não implementadas e respectiva justificação 

 Instalação de ventiladores de insuflação por zona com regulação independente de 

temperatura. A aplicação desta medida implicaria uma alteração substancial do secador 

existente bem como um considerável investimento financeiro; 

 Utilização de refractários de baixa massa térmica no lastro das vagonas. A utilização de 

refractários de baixa massa térmica permite melhorar a uniformidade de temperatura no 

processo de cozedura e reduzir as perdas energéticas devidas ao diferencial de 

temperatura existente entre a vagona carregada com produtos, após a saída do forno, e a 

temperatura ambiente. No entanto, a utilização de refractários de baixa massa térmica 

apresenta alguns inconvenientes, nomeadamente a menor durabilidade, quando são 

utilizados combustíveis sólidos e/ou líquidos. Assim, no momento actual, o ganho de 

eficiência energética não seria compensado pela diminuição da periodicidade de 

substituição dos refractários; 

 Utilização de queimadores de alta velocidade. Esta Medida só possível quando são 

utilizados combustíveis gasosos; 

 Substituição de fornos antigos por fornos novos com maior capacidade ou por fornos de 

cozedura rápida. Os ganhos de eficiência energética não são suficientes, na situação 

actual do mercado, para ser economicamente viável este investimento; 
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 Utilização de mobília refractária em SiC. A mobília refractária utilizada consiste apenas 

nas peças “passa fogo”. A substituição destas peças por peças em SiC com resistência 

mecânica adequada, representa um ganho energético não significativo, com um custo 

muito superior ao das peças refractárias actuais; 

 Introdução no forno de produto seco com baixa humidade residual. A empresa efectua a 

secagem dos seus produtos de modo a obter uma humidade residual adequada ao ciclo 

de cozedura utilizado; 

 Substituição dos combustíveis sólidos e do fuelóleo pesado por combustíveis com baixo 

nível de emissões. A substituição dos combustíveis actuais por gás natural representaria 

um acréscimo de custos que tornaria inviável o escoamento da produção a preços de 

mercado; 

 Redução do consumo energético através da utilização da cogeração, com base na 

necessidade efectiva de energia térmica, dentro dos esquemas regulatórios energéticos 

economicamente viáveis. A utilização de cogeração, só é economicamente viável quando 

utilizada para a produção de energia nas horas de ponta e de cheia. Isto significa que ao 

longo do dia, existiria energia térmica disponível, proveniente da cogeração, de forma 

descontínua, o que obrigaria a alterar a regulação do forno sempre que a cogeração fosse 

ligada ou desligada. Por outro lado, a concepção do forno implica a utilização da 

recuperação de calor, pelo que a utilização da energia térmica da cogeração, implicaria o 

desperdício da energia térmica normalmente recuperada do forno. 

2. MTD aplicáveis às emissões difusas 

c. MTD já implementadas 

 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 susceptíveis de gerarem poeiras quando secos; 

 Manutenção adequada do sistema de despoeiramento. 

d. MTD não implementadas e respectiva justificação 

 Encapsulamento das operações geradoras de poeiras. O encapsulamento de operações 

geradoras de poeiras está dependente do espaço disponível, para assistência aos 

equipamentos, circulação de pessoas e equipamentos de movimentação, etc. As 

instalações não foram projectadas para a instalação deste tipo equipamentos, pelo que, 

não é possível, por falta de espaço, a instalação dos referidos encapsulamentos; 
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 Utilização de misturadores com aspiração ou cobertos. A Cerâmica e Cerâmica 2 utilizam 

o processo de moagem e homogeneização das matérias-primas por via húmida, pelo que, 

não ocorre a formação de poeiras no misturador; 

 Filtragem do ar deslocado durante o carregamento dos misturadores ou equipamento de 

dosagem. A instalação trabalha por via húmida, pelo que, não ocorre formação 

significativa de poeiras nestas operações; 

 Utilização de silos de armazenamento de matérias-primas com capacidade adequada, 

indicadores de nível com interruptores de corte e filtros. Este tipo de silos evita a formação 

de poeiras quando se efectua a moagem e homogeneização das matérias-primas por via 

seca. A instalação trabalha por via húmida, pelo que, a utilização deste tipo de silos não 

traz qualquer vantagem relativamente ao tipo de armazenamento utilizado; 

 Utilização de telas transportadoras cobertas para o transporte de matérias-primas 

potencialmente geradoras de poeiras. Ambas as instalações trabalham por via húmida, 

pelo que, não ocorre formação significativa de poeiras nestas operações; 

 Processo de circulação adaptado a sistemas de transporte pneumático. O sistema de 

transporte de matérias-primas utilizado na instalação é por tela transportadora. O facto de 

se utilizar a moagem e homogeneização das matérias-primas por via húmida, permite que 

não sejam libertadas quantidades significativas de poeiras no processo de transporte, não 

se justificando portanto, a adopção do transporte pneumático; 

 Movimentação de materiais em sistemas fechados sob pressão negativa com filtragem do 

ar de sucção. A matéria-prima transportada não liberta quantidades significativas de 

poeiras devido ao facto de se utilizar a moagem e homogeneização por via húmida. 

Assim, não existe vantagem na utilização de um sistema deste tipo; 

 Utilização de combustíveis com baixo teor de cinzas. A substituição dos combustíveis 

sólidos por combustíveis líquidos ou gasosos com menor teor de cinzas representaria um 

acréscimo de custos que tornaria inviável o escoamento da produção a preços de 

mercado. 

3. MTD aplicáveis às emissões pontuais frias 

a. MTD já implementadas 

 Implementação de um sistema de despoeiramento do tipo ciclone cuja exaustão é 

efectuada para o interior da instalação. 

b. MTD não implementadas e respectiva justificação 

 Utilização de filtros de mangas. É utilizado um sistema de despoeiramento do tipo ciclone. 

4. MTD aplicáveis às emissões pontuais do forno 

160  Departamento de Ambiente e Ordenamento        

 



Marina Rocha   

a. MTD já implementadas 

 Minimização da formação de poeiras causadas pela carga dos produtos a serem cozidos 

no forno; 

 Utilização de matérias-primas com baixo teor em enxofre; 

 Redução do rácio de aquecimento até aos 400 ºC; 

 Utilização de matérias-primas com baixo teor em azoto; 

 Utilização de matérias-primas e combustíveis com baixo teor de compostos orgânicos 

voláteis; 

 Utilização de matérias-primas e combustíveis com baixo teor de compostos orgânicos 

voláteis; 

 Utilização de matérias-primas e combustíveis com baixo teor de compostos orgânicos 

voláteis não metânicos; 

 Utilização de matérias-primas com baixo teor de compostos inorgânicos de flúor (situação 

por vezes difícil de controlar); 

 Redução do rácio de aquecimento até aos 400 ºC; 

 Diminuição do ciclo de cozedura (acima dos 800 ºC); 

 Utilização de matérias-primas com baixo teor de compostos inorgânicos de cloro (situação 

por vezes difícil de controlar); 

b. MTD não implementadas e respectiva justificação 

 Utilização de combustíveis com baixo teor de enxofre. É utilizado coque de petróleo devido 

ao seu custo por unidade de energia, à sua disponibilidade e ao facto de a instalação 

cumprir os limites legais de emissão estabelecidos para este poluente; 

 Aumento do rácio de aquecimento entre os 400 ºC e a temperatura de cozedura, para que 

a temperatura de sinterização seja mais rapidamente atingida, resultando numa 

diminuição das emissões. Este aumento do rácio de aquecimento a estas temperaturas, 

só possível através da utilização de combustíveis gasosos; 

 Diminuição da temperatura de cozedura através da adição de fundentes à pasta, para 

diminuir a decomposição dos sulfatos e as emissões de SOx. A temperatura de cozedura 

das argilas utilizadas é igual ou inferior à temperatura de actuação dos fundentes 

cerâmicos; 

  Utilização de adsorsores de leito em cascata ou de filtros de mangas ou electroestáticos, 

para reduzir as emissões de compostos inorgânicos. A emissão de compostos inorgânicos 

da instalação é inferior aos VEA; 

 Reduzir a emissão de compostos gasosos (HF, HCl, SOx) nas emissões do forno através 

de aditivos ricos em cálcio, desde que a qualidade final do produto acabado não seja 
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afectada (medida especifica para o subsector). A utilização de aditivos ricos em cálcio 

daria origem ao surgimento de efluorescências de sulfato de cálcio; 

 Reduzir as emissões de compostos orgânicos voláteis nos efluentes gasosos dos 

processos de cozedura – com concentrações superiores a 100 a 150 mg/m3, consoante as 

características do gás, nomeadamente composição e temperatura – para 5 a 20 mg/m3 

(valor médio diário expresso em C total), através de pós-combustão térmica em 

termoreactores de câmara única ou tripla (medida especifica para o subsector). As 

instalações não têm emissões de compostos orgânicos voláteis nos efluentes gasosos dos 

processos de cozedura com concentrações superiores a 100 a 150 mg/m3. 

5. MTD aplicáveis às emissões para a atmosfera do gerador de vapor 

a. MTD já implementadas 

 Manutenção periódica do gerador de vapor; 

 Utilização de combustíveis com baixo teor de enxofre. 

6. MTD aplicáveis à redução das emissões de efluentes gasosos do secador 

a. MTD já implementadas 

 Limpeza periódica do secador; 

 Impedimento de acumulação de poeiras; 

 Adopção de protocolos adequados de manutenção. 

7. MTD aplicáveis ao consumo humano e industrial de água 

a. MTD já implementadas 

 Manutenção adequada da rede de distribuição; 

 Utilização de vapor na extrusão. 

8. MTD aplicáveis à redução de resíduos perigosos 

a. MTD já implementadas 

 Utilização de lubrificantes com maior tempo de serviço; 

 Utilização de acumuladores com maior tempo de serviço. 

9. MTD aplicáveis à redução dos resíduos não perigosos do processo 
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a. MTD já implementadas 

 Optimização dos parâmetros de extrusão e corte; 

 Controlo de tecnológico das matérias-primas; 

 Optimização dos parâmetros de secagem; 

 Optimização da curva de cozedura; 

 Optimização da enforna; 

 Utilização de um sistema de despoeiramento no laminador; 

 Regulação adequada dos parâmetros de funcionamento do forno. 

b. MTD não implementadas e respectiva justificação 

 Utilização de resíduos sólidos em outras indústrias. A instalação valoriza internamente os 

seus resíduos sólidos de processo. 

10. MTD aplicáveis à redução de ruído 

a. MTD não implementadas e respectiva justificação 

 Encapsulamento das fontes de ruído. Ainda em estudo 

O diagnóstico ambiental realizado fornece uma avaliação rigorosa do desempenho ambiental 

inicial da organização relacionado com a actividade e permite a definição de indicadores nos 

diversos domínios ambientais, que possibilitam comparar a evolução do desempenho ambiental 

da organização de um ano para outro e a comparação com referências sectoriais, nacionais ou 

regionais. 

3.2.3 POLÍTICA AMBIENTAL  

Foi elaborada a seguinte política ambiental, que tem em consideração as características da 

empresa e os compromissos que são requisitos da ISO 14001:2004: 
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3.2.4 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Para a execução da Politica Ambiental foi definido o seguinte quadro de gestão da organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 - Quadro de gestão da organização 

Esta abordagem estruturada não invalida que a preservação do meio ambiente seja entendida 

como responsabilidade de todos os colaboradores da Preceram, SA, na medida em que todos têm 

um papel decisivo, seja directo ou indirecto, ao nível dos impactes ambientais decorrentes da 

actividade. 

3.2.5 LEVANTAMENTO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS 

3.2.5.1 Metodologia de identificação e caracterização dos aspectos e impactes 
ambientais 

A metodologia de identificação e avaliação da significância dos aspectos e impactes ambientais 

das actividades, produtos e serviços da Preceram Cerâmica 1 e Cerâmica 2, foi consolidada 

através da criação de um procedimento de gestão ambiental, de forma a garantir que: 

CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO 

GESTOR 

AMBIENTAL 

 Define a política, missão e estratégia da empresa.  
 Tem a responsabilidade máxima sobre o Sistema

de Gestão Ambiental.  
 

 Assegura os meios para o cumprimento d
objectivos. 

e 

 Coordena todas as actividades relacionadas com a
implementação e manutenção do Sistema de Gest
Ambiental.  

 
ão 

 Planeia e gere os recursos e as respec
actividades em termos operacionais, humanos e
financeiros em matéria de Ambiente.  

tivas 
 

  Verifica a implementação dos Programa
Melhoria. 

s de 
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 Os aspectos e impactes ambientais significativos são identificados, documentos e 

considerados para o estabelecimento de objectivos e metas ambientais; 

 Existe reavaliação dos aspectos e impactes ambientais sempre que surjam alterações das 

condições iniciais, como por exemplo saída de nova legislação ambiental, 

desenvolvimento de novas actividades, processos ou produtos, aquisição de novos 

equipamentos, …; 

 Os novos aspectos e impactes ambientais significativos ou as alterações que possam vir a 

sofrer, são sempre considerados para a definição de necessidades de controlo 

operacional e monitorização e ainda na revisão pela gestão. 

Foi definido que os aspectos impactes ambientais podem ser identificados por qualquer 

colaborador da Preceram, ficando contudo a avaliação a cargo do GA. Por sua vez, a reavaliação 

dos aspectos e impactes ambientais é efectuada pelo GA, sempre que existam motivos para tal, 

como por exemplo, alterações nos processos de fabrico, alterações nos produtos, entre outros. 

Para efectuar a identificação dos aspectos e impactes ambientais foram considerados os inputs e 

outputs de todas as actividades, produtos e serviços da Cerâmica 1 e Cerâmica 2. 

Foram consideradas todas as actividades, avaliando-se a interacção com o ambiente, 

nomeadamente em situações de funcionamento normal, anormal e de emergência. 

Procedeu-se à identificação tanto os aspectos ambientais directos (aqueles que a organização 

pode controlar) como os indirectos (aqueles que a organização apenas pode influenciar). 

O esquema seguinte representa as entradas e saídas do processo, abordando etapa a atapa e 

visando todos os factores ambientais, como sendo a água, o solo, o ar, a energia, a paisagem, os 

resíduos, entre outros. 

 

INPUTS    OUTPUTS 

 Consumo de combustíveis 
fósseis (gasóleo – Pá 
Carregadora e camiões); 

 
 

Armazenagem 
de matérias-

primas 

  Diminuição da disponibilidade 
de recursos naturais; 

 Contaminação do ar (emissão de 
gases de escape e partículas);    Diminuição da qualidade do ar; 

 Deposição de matéria-prima 
(argila) no solo e a céu aberto e 
em armazém. 

   
 Diminuição da qualidade 

estética e paisagística. 
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INPUTS    OUTPUTS 

 Consumo de combustíveis 
fósseis (gasóleo Pá Carregadora; 
óleo hidráulico equipamentos); 

 

 

 Diminuição da disponibilidade 
de recursos naturais; 

 Produção de resíduos (óleo 
lubrificante usado e 
desperdícios contaminados); 

Preparação 
da Pasta  Contaminação do ar (emissão de 

gases de escape e partículas);    Diminuição da qualidade do ar; 

 Consumo de matérias-primas 
(argila, …);    Diminuição da disponibilidade 

de recursos naturais; 

 Consumo de energia eléctrica 
(equipamentos, iluminação);    Diminuição da disponibilidade 

de recursos naturais; 

  Consumo de água (de moinho 
de galgas).     Diminuição da disponibilidade 

de recursos naturais. 

 

 

 

INPUTS  
Armazenagem 
intermédia da 
pasta (apenas 
Cerâmica 2) 

 OUTPUTS 

 Consumo de energia eléctrica 
(equipamentos, iluminação); 

   Diminuição da disponibilidade 
de recursos naturais; 

 Contaminação do ar (emissão de 
partículas);    Diminuição da qualidade do ar; 

 

 

 

INPUTS  

Conformação/ 
Extrusão da 

Pasta 

 OUTPUTS 

 Consumo de combustíveis 
fósseis (fuelóleo e GP na 
caldeira; óleo hidráulico 
equipamentos); 

 

 

 Diminuição da disponibilidade 
de recursos naturais; 

 Produção de resíduos (óleo 
lubrificante usado e 
desperdícios contaminados); 

 Contaminação do ar (emissão de 
partículas e poluentes gasosos);    Diminuição da qualidade do ar; 

 Consumo de água (produção de 
vapor)    Diminuição da disponibilidade 

de recursos naturais; 

 Consumo de energia eléctrica 
(equipamentos, iluminação);    Diminuição da disponibilidade 

de recursos naturais; 

  Produção de resíduos (caco 
cru);     Ocupação do solo; 
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INPUTS  

Secagem 

 OUTPUTS 

 Contaminação do ar (emissão de 
partículas);    Diminuição da qualidade do ar; 

 Consumo de energia eléctrica 
(equipamentos);    Diminuição da disponibilidade 

de recursos naturais; 

  Produção de resíduos (caco 
seco);    Ocupação do solo; 

 

 

 

 Contaminação do ar (emissão 
de partículas);  

Empacotamento 

(apenas 
Cerâmica 1) 

  Diminuição da qualidade do ar; 

 Consumo de energia eléctrica 
(equipamentos, iluminação); 

   Diminuição da disponibilidade 
de recursos naturais; 

  Produção de resíduos (caco 
seco);    Ocupação do solo; 

 

 

 

INPUTS    OUTPUTS 

 Consumo de combustíveis 
fósseis (coque de petróleo);  

Cozedura 

  Diminuição da disponibilidade 
de recursos naturais; 

 Consumo de combustíveis 
sólidos – biomassa;    Diminuição da disponibilidade 

de recursos naturais; 

 Consumo de energia eléctrica 
(equipamentos); 

   Diminuição da disponibilidade 
de recursos naturais; 

 Contaminação do ar (emissão de 
partículas e poluentes gasosos); 

   Diminuição da qualidade do ar; 

  Produção de resíduos (caco 
cozido);     Ocupação do solo; 
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INPUTS    OUTPUTS 

 Consumo de combustíveis 
fósseis (gasóleo empilhadores, 
óleo lubrificante); 

 

Embalagem 
do Produto 

Final 

  Diminuição da disponibilidade 
de recursos naturais; 

 Produção de resíduos (óleo 
lubrificante usado e 
desperdícios contaminados); 

 Consumo de energia eléctrica 
(equipamentos e iluminação);   

 Diminuição da disponibilidade 
de recursos naturais; 

 Consumo de materiais de 
embalagem;   

 Diminuição da disponibilidade 
de recursos naturais; 

 Contaminação do ar (emissão de 
gases de escape);    Diminuição da qualidade do ar; 

  Produção de resíduos de 
embalagem; 

    Ocupação e /ou contaminação 
do solo; 

 

 

 

INPUTS    OUTPUTS 

 Consumo de combustíveis 
fósseis (gasóleo camiões);   Embalagem 

do Produto 
Final 

 
 Diminuição da disponibilidade 

de recursos naturais; 

 Contaminação do ar (emissão de 
gases de escape);    Diminuição da qualidade do ar; 

 

 

 

INPUTS  

Manutenção 
dos 

Equipamentos 

 OUTPUTS 

 Consumo de combustíveis 
fósseis (óleo lubrificante);     Diminuição da disponibilidade 

de recursos naturais; 

 Consumo de matérias-primas 
(ferro, aço, resíduos de 
construção/demolição, cabos 
eléctricos…). 

  

 Produção de resíduos (óleos 
lubrificantes usados, lamas 
oleosas, desperdícios 
contaminados, resíduos de 
ferro e aço, resíduos de 
construção/demolição, 
resíduos de cabos eléctricos, 
resíduos plásticos, …). 
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INPUTS  

Actividade 
Administrativa 

 OUTPUTS 

 Consumo de energia eléctrica 
(equipamentos, aquecimento e 
iluminação); 

  
 Diminuição da disponibilidade 

de recursos naturais; 

 Consumo de papel/cartão, 
plástico, material de escritório, 
consumíveis informáticos 
(tinteiros, toners,…), 
equipamento eléctrico e 
electrónico, lâmpadas,…; 

  

 Produção de resíduos de 
consumo de papel/cartão, 
plástico, material de escritório, 
consumíveis informáticos 
(tinteiros, toners,…), 
equipamento eléctrico e 
electrónico, lâmpadas,…; 

 Utilização de equipamentos de 
ar condicionado.    Diminuição da qualidade do ar 

 

 

 

INPUTS  

Armazenagem 
de resíduos 

 OUTPUTS 

 Deposição dos Resíduos 
directamente sobre o Solo (caco 
cozido) e a Céu Aberto (pneus) 

  
 Diminuição da qualidade 

estética e paisagística; 

 Contaminação do solo; 

 

 

 

INPUTS  

Sanitários, 
Refeitório, 
Rega dos 
Espaços 
Verdes, 

Lavagem das 
Instalações 

 

 OUTPUTS 

 Consumo de água (sanitas, 
banhos, refeitório, rega e 
lavagens das instalações); 

   Diminuição da disponibilidade 
de recursos naturais; 

 Consumo de materiais   

 Produção de resíduos sólidos 
urbanos, biodegradáveis, 
embalagens, equipamento 
eléctrico e electrónico, …; 

 Produção de efluente líquido    Contaminação do solo 

 

 

 

INPUTS  

Armazenamento 
de Biomassa  

 OUTPUTS 

 Consumo de Energia Eléctrica 
(equipamentos) 

   Diminuição da disponibilidade 
de recursos naturais; 

 Contaminação do ar (emissão 
de partículas);   Diminuição da qualidade do ar 
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INPUTS  Armazenamento 
de Coque de 

Petróleo  

 OUTPUTS 

 Consumo de Energia Eléctrica 
(equipamentos)    Diminuição da disponibilidade 

de recursos naturais; 

 

 

 

 

 

INPUTS  Tratamento de 
Efluentes 

líquidos em 
separadores de 
hidrocarbonetos 

 OUTPUTS 

 Produção de efluente líquido 

 Produção de Resíduos (Lamas 
e areias oleosas) 

   Contaminação do solo 

 

 

Figura 50 - Inputs e Outputs do processo produtivo de ambas as Cerâmicas 

3.2.5.1.1 Caracterização da Significância dos Aspectos e Impactes Ambientais 

Para proceder à caracterização de cada aspecto e impacte ambiental, teve-se em consideração 

um conjunto de critérios, os quais seguidamente se apresentam. 

1. Critérios Globais 

a. Condições de Operação (CO) 

As Condições de Operação podem ser avaliadas da seguinte forma: 

 Normal (N): aquelas especificadas para que as operações que ocorram dentro das 

condições esperadas de produtividade, qualidade e segurança. 

 Anormal (A): aquelas com falha incompleta e/ou de baixa ou alta produção, onde existam 

ou possam existir consumos, perdas ou poluição novos ou com níveis para além dos 

aceitáveis. 

 Emergência (E): aquelas situações que apresentam um ou mais impactes ambientais 

potenciais, os quais se podem manifestar com uma certa probabilidade, através de um 

incidente ou de um acidente ambiental. 
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b. Incidência (IN) 

Os Aspectos e Impactes Ambientais podem ser considerados como: 

 Directos (D): aqueles sobre os quais a Preceram exerce ou pode exercer controlo efectivo. 

 Indirectos (I): aqueles sobres os quais a Preceram pode apenas exercer influência, 

nomeadamente junto das partes interessadas externas. 

c. Probabilidade (PR) 

A Probabilidade de Ocorrência refere-se ao número de acontecimentos de um dado aspecto ou 

impacte ambiental. 

Assim os aspectos e impactes ambientais potenciais, associados às situações de risco, devem ser 

avaliados segundo a sua probabilidade de ocorrência, conforme os seguintes critérios: 

 Alta (3 Pontos): aqueles cuja possibilidade de ocorrência seja muito elevada ou existam 

evidências de muitas ocorrências no passado (no mínimo um caso em 1 ou 2 anos, por 

exemplo). 

 Média (2 Pontos): aqueles cuja possibilidade de ocorrência seja razoável ou existam 

evidências de algumas ocorrências no passado (no mínimo um caso em 3 ou 4 anos, por 

exemplo). 

 Baixa (1 Ponto): aqueles cuja possibilidade de ocorrência seja nula ou muito remota (no 

máximo um caso em 5 ou mais anos, por exemplo) ou não existam sequer evidências de 

qualquer ocorrência no passado. 

Para os aspectos e impactes ambientais Reais, este parâmetro deve estar associado à frequência 

de ocorrência do mesmo, uma vez iniciada a actividade sob análise, conforme os seguintes 

critérios: 

 Alta (3 Pontos): uma vez iniciada a actividade a ocorrência do impacte ambiental é 

constante. 

 Média (2 Pontos): uma vez iniciada a actividade, a ocorrência do impacte ambiental é 

intermitente. 

 Baixa (1 Ponto): uma vez iniciada a actividade, a ocorrência do impacte ambiental é 

esporádica. 

d. Severidade (SV) 

A Severidade de um aspecto ou impacte ambiental expressa o nível de perturbação sobre o meio 

ambiente, nos seus vários domínios (ar, água, solo, subsolo, flora e fauna, paisagem, qualidade de 
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vida, entre outros) e é medida em função da gravidade dos danos causados, da reversibilidade ou 

irreversibilidade do efeito provocado e dos custos de reposição do equilíbrio ambiental.  

Assim os aspectos e impactes ambientais devem ser avaliados segundo três tipos de categorias: 

 Severo (3 Pontos): quando causa danos irreversíveis, críticos ou de difícil reversão e/ou 

ponha em perigo a vida de seres humanos externos à empresa. 

 Leve (2 Pontos): quando causa danos reversíveis ou contornáveis e/ou ameace a saúde 

dos seres humanos externos à organização. 

 Sem Dano (1 Ponto): quando causa danos mínimos ou imperceptíveis. 

e. Detecção (DT) 

Os aspectos e impactes ambientais Potenciais e Reais devem ser avaliados segundo o seu grau 

de detecção, conforme os critérios que seguidamente se descrevem: 

 Difícil (3 Pontos): é improvável que o impacte ambiental real ou o aspecto ambiental 

potencial, neste caso quando o mesmo se manifestar, sejam detectados através dos 

meios de monitorização disponíveis e dentro de um período razoável de tempo. 

 Moderado (2 Pontos): é provável que o impacte ambiental real ou o aspecto ambiental 

potencial, neste caso quando o mesmo se manifestar, sejam detectados através dos 

meios de monitorização disponíveis. 

 Fácil (1 Ponto): é praticamente certo que o impacte ambiental real ou o aspecto ambiental 

potencial, neste caso quando o mesmo se manifestar, sejam detectados rapidamente 

através dos meios de monitorização disponíveis. 

2. Critério de Filtro 

A existência de critérios de filtro implica que os aspectos ou impactes ambientais sejam 

considerados significativos, qualquer que seja o valor de importância obtido. Neste caso como 

critério de filtro utilizou-se a legislação aplicável. 

a. Legislação (L) 

A Legislação permite indicar se o aspecto e/ou impacte ambiental analisado está directamente 

referenciado em diplomas legais, normas técnicas ou outros requisitos que a organização 

subscreva. 

 Através deste critério devem ser consideradas as seguintes categorias: 
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 SIM: se o aspecto ou impacte ambiental se encontram directamente referenciados em 

legislação, normas técnicas outros requisitos voluntários que a organização subscreva. 

Neste caso todos os aspectos e impactes ambientais assinalados deveram ser de 

imediato considerados como SIGNIFICATIVOS. Contudo, se os impactes ambientais 

forem considerados como IMPORTANTES, estes serão alvo de estabelecimento de 

objectivos e metas para melhoria de desempenho. 

 NÃO: se o aspecto ou impacte ambiental não se encontram directamente referenciados 

em legislação, normas técnicas ou outros requisitos voluntários que a organização 

subscreva. Deste modo os aspectos e impactes ambientais deverão ser analisados 

tomando em consideração os restantes critérios. 

3.2.5.1.2 Avaliação da Significância dos Aspectos e Impactes Ambientais 

1. Resultado (RS) 

O resultado relativo à significância dos aspectos e impactes ambientais é determinado através da 

multiplicação dos valores obtidos para os seguintes critérios: probabilidade, severidade e 

detecção. 

SIGNIFICÂNCIA = PROBABILIDADE X SEVERIDADE X DETECÇÃO 

2. Significância 

Para determinação da significância dos aspectos e impactes ambientais considera-se o quadro 

que se segue. 

Quadro 70 - Determinação da significância dos aspectos e impactes ambientais 

Pontuação Obtida Significância Acção 

Inferior a 6 pontos Não Significativo 
“Manter a rotina” (se o aspecto ambiental for real) 

“Plano de Emergência” (se o aspecto ambiental for 
potencial) 

Entre 6 e 12 pontos Significativo 

“Controlo Operacional” ou “Programa de Gestão 
Ambiental” (se o aspecto ambiental for real) 

“Plano de Emergência” (se o aspecto ambiental for 
potencial) 

Superior ou Igual a 12 
pontos 

Importante 

“Controlo Operacional” e “Programa de Gestão 
Ambiental” (se o aspecto ambiental for real) 

“Plano de Emergência” (se o aspecto ambiental for 
potencial) 
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3.2.5.1.3 Aspectos Ambientais Significativos 

A aplicação da metodologia descrita anteriormente permitiu elaborar uma Matriz de Identificação e 

Avaliação de Aspectos e Impactes Ambientais (constante do Anexo II) comum às duas 

instalações, a partir da qual se extraíram os aspectos ambientais significativos, que se apresentam 

de seguida. 

Quadro 71 - Aspectos Ambientais Significativos 

D/I Aspectos Ambientais Significativos Impacte Ambiental 
Condição 

de 
Operação  

Significância 

D
ire

ct
o 

Consumo de Biomassa Redução da Disponibilidade de 
Recursos Naturais Normal Significativo 

Consumo de Combustíveis Fósseis sólidos Redução da Disponibilidade de 
Recursos Naturais Normal Importante 

Consumo de Combustíveis Fósseis líquidos Redução da Disponibilidade de 
Recursos Naturais Normal Importante 

Consumo de Energia Eléctrica 
Redução da Disponibilidade de 
Recursos Naturais Normal Importante 

Produção de Efluente Industrial  Contaminação do solo Normal Significativo 

Consumo de Água Subterrânea Redução da Disponibilidade de 
Recursos Naturais Normal Significativo 

Emissões de Gases Poluentes (NOx, SOx, CO, 
CO2, …) 

Diminuição da Qualidade do Ar Normal Significativo 

Emissões de Partículas para a Atmosfera Diminuição da Qualidade do Ar Normal Significativo 

Emissões de Ruído Alteração dos Níveis Normais de 
Ruído Normal Significativo 

Produção de Resíduos inertes (caco cru, seco e 
cozido) Ocupação do Solo Normal Significativo 

Produção de Resíduos Perigosos (Tinteiros e 
Tonners, REE, baterias, desperdícios, óleos e 
massas usadas, VFV, óleos com PCB) 

Ocupação e/ou Contaminação do 
Solo Normal Significativo 

Produção de Resíduos Não Perigosos (Ferro e 
Aço, madeira, papel e cartão, plástico, vidro) 

Ocupação e/ou Contaminação do 
Solo Normal Significativo 

Derrame de Combustíveis Fósseis Contaminação do Solo Anormal Importante 

Produção de Resíduos (Lamas e areias oleosas) Ocupação do Solo Anormal Significativo 

Consumo de Combustíveis Fósseis líquidos 
(gerador de emergência) 

Redução da Disponibilidade de 
Recursos Naturais Anormal Importante 

Emissões de Gases Poluentes Fluorados 
(avarias) Diminuição da Qualidade do Ar Anormal Significativo 

Emissões de Ruído (avarias) Alteração dos Níveis Normais de 
Ruído 

Anormal Significativo 

Produção de Efluente Doméstico – Descarga 
através da Fossa Séptica Contaminação do Solo Anormal Significativo 
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D/I Aspectos Ambientais Significativos Impacte Ambiental 
Condição 

de 
Operação  

Significância 

Consumo de Água Subterrânea (incêndio) 
Redução da Disponibilidade de 
Recursos Naturais Emergência Significativo 

Emissões de Gases Poluentes (NOx, SOx, CO, 
CO2, …) (incêndio) Diminuição da Qualidade do Ar Emergência Significativo 

Emissões de Ruído (explosão) Alteração dos Níveis Normais de 
Ruído Emergência Significativo 

In
di

re
ct

o 

Consumo de Combustíveis Fósseis (frota de 
transportes) 

Redução da Disponibilidade de 
Recursos Naturais Normal Significativo 

Consumos de Óleos e Massas Lubrificantes 
(frota de transportes) 

Redução da Disponibilidade de 
Recursos Naturais Normal Significativo 

Emissões de Ruído (frota de transportes) Alteração dos Níveis Normais de 
Ruído 

Normal Significativo 

Produção de Resíduos decorrentes da Utilização 
do Produto (Expedição do Produto Fina) 

Ocupação e/ou Contaminação do 
Solo Normal Significativo 

Produção de Resíduos Perigosos (Óleos e 
Massas Lubrificantes Usados, VFV, Bat e 
acumuladores, absorventes, filtros de óleos, 
pastilhas travão, lâmpadas) (frota de transportes)

Ocupação e/ou Contaminação do 
Solo 

Normal Significativo 

Foi ainda realizada a análise das actividades com maior número de aspectos ambientais 

significativos, a qual permitiu verificar que a Conformação, Manutenção e Cozedura são as 

actividades que reúnem maior número de impactes significativos. 

Quadro 72 - Número de Aspectos Ambientais Significativos por actividade 

Actividade N.º de aspectos 
importantes 

N.º de aspectos 
significativos Total 

Conformação/ Extrusão 4 8 12 

Manutenção dos Equipamentos 4 5 9 

Cozedura 3 5 8 

Sanitários, Balneários e Refeitório 1 5 6 

Laboratório 3 3 6 

Embalagem do Produto Final 1 5 6 

Preparação da Pasta 2 3 5 

Secagem 2 3 5 

Transportes internos 2 3 5 

Frota de transporte 0 5 5 

Actividades Administrativas 1 3 4 

Armazenagem de Matéria-Prima 2 2 4 

Armazenamento de Biomassa 2 2 4 
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Actividade N.º de aspectos 
importantes 

N.º de aspectos 
significativos Total 

Armazenagem Intermédia da Pasta 1 2 3 

Sistema de Despoeiramento 0 3 3 

Armazenamento de Coque de petróleo 2 1 3 

Funcionamento dos Sistemas de Refrigeração (ar condicionado) 1 2 3 

Incêndio/Explosão/Inundação/Descarga atmosférica 0 3 3 

Armazenagem de Fuelóleo 1 2 3 

Armazenagem de Resíduos  0 2 2 

Tratamento de Efluentes Líquidos na Oficina 0 2 2 

Manutenção e Limpeza das Instalações e rega de espaços verdes 1 1 2 

Funcionamento do Gerador 0 2 2 

Funcionamento dos compressores 1 1 2 

Expedição do Produto Final 0 1 1 

Manutenção das instalações 1 0 1 

Posto de combustível e separador de hidrocarbonetos 1 0 1 

3.2.6 VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE LEGAL 

De forma a garantir a avaliação da conformidade legal foi elaborado um procedimento, que 

descreve a metodologia para a recolha, análise, registo e divulgação dos requisitos legais ou 

aplicáveis. Nele definiu-se a criação de uma Lista de Legislação e Regulamentação Aplicáveis à 

organização, a sua actualização e respectivas fontes de actualização. 

Com base nos diplomas identificados na lista de legislação foi avaliada a conformidade legal da 

organização, dando origem a um relatório com identificação das Não Conformidades. 

No Anexo III encontra-se o relatório de avaliação da conformidade legal realizado. 

As situações de inconformidade legal detectadas são as seguintes: 

Quadro 73 - Situações de incumprimento legal na Organização 

Legislação Situação de Incumprimento 

Licença Ambiental da Cerâmica 1 
e Cerâmica 2 

Não são alcançados os VEA adoptados na Licença Ambiental para o 
parâmetro SO2  

Não são alcançados os VEA adoptados na Licença Ambiental para o 
parâmetro partículas  
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De seguida mencionam-se ainda outras situações, que carecem de especial atenção, por 

apresentarem prazos de cumprimento, ou por estarem sem resposta há um tempo considerável 

por parte das entidades competentes. 

Quadro 74 - Situações a ter em conta no mais breve trecho 

Legislação Situação a ter em especial atenção 

Decreto-Lei N.º 236/98 de 1 de 
Agosto 

Realização, no menor prazo possível, de análises às águas residuais 
industriais provenientes da lavagem de viaturas e da zona de influência 
do posto de abastecimento de gasóleo. 

Licença Ambiental Alteamento da chaminé do forno da Cerâmica 2, cujo prazo de 
implementação está fixado em Maio de 2012 

Decreto-Lei N.º 209/08 (REAI) 
Ausência de Licença de Exploração da Cerâmica 1, apesar das 
diligências já desenvolvidas 

Foi definido no procedimento de identificação e controlo dos requisitos legais, que para as não 

conformidades detectadas seriam estabelecidas e promovidas acções consideradas como 

necessárias, de forma a garantir o cumprimento dos todos os requisitos legais.  

Foi ainda determinado que, se justificável, seriam definidos objectivos para as não conformidades 

detectadas e estes integrados no Programa de Gestão Ambiental. 

3.2.7 DEFINIÇÃO DE OBJECTIVOS E METAS  

Foi definido que os compromissos, objectivos e metas relativos aos aspectos ambientais são 

estabelecidos e revistos ao abrigo do ciclo de planeamento de acordo com: 

 A Política de Gestão; 

 Os aspectos ambientais significativos, em particular os classificados como Importantes; 

 Os requisitos legais e outros; 

 As pressões das partes interessadas; 

 As opções tecnológicas e financeiras. Em particular as consideradas nos Planos de 

Desempenho Ambiental (PDAs), documentos elaborados a 5 anos e que visaram 

essencialmente compilar os compromissos associados à implementação das Melhores 

Técnicas Disponíveis (MTD) necessárias ao cumprimento das Licenças Ambientais de 

ambas as instalações (os PDAs foram elaborados e entregues à APA em 2009 - Cerâmica 

1 e 2010 - Cerâmica 2). 
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Para os aspectos classificados como Importantes definiu-se o estabelecimento de objectivos e 

metas para a sua minimização/eliminação e a sua monitorização através de um plano de 

monitorização e medição (Anexo IV). 

Para aspectos classificados como Significativos determinou-se que seriam alvo de controlo 

operacional. 

Os aspectos potenciais, que se verificam em situações anormais ou de emergência são geridos de 

acordo com o procedimento de respostas a emergência elaborado e considerados no plano de 

emergência da organização (em elaboração). 

Apresentam-se no quadro seguinte os Objectivos e Metas ambientais (para ambas as Cerâmicas) 

definidos para 1.º ano de implementação do SGA, assim como as principais acções ambientais a 

desenvolver para a prossecução dos mesmos. As metas resultam de uma análise sobre a 

melhoria pretendida, o contributo que iniciativas podem ter para o objectivo e eventuais 

imposições externas (nomeadamente regulamentares). 

Quadro 75 - Objectivos e Metas para o 1.º ano de implementação do SGA 

Objectivos Metas Iniciativas 

 Análise da viabilidade e impacto da substituição de 
combustíveis por combustíveis não fósseis, nomeadamente a 
biomassa (até 20% de aumento relativamente a 2010) 

Optimização do 
consumo de 

energia (energia 
eléctrica e 

derivados do 
petróleo). 

Redução do consumo 
de energia (valor de 

partida de 2010 [Gj/ton 
produzida] 

 Optimização do sistema de queima adequado à utilização de 
maior percentagem de biomassa. 

 Sensibilização dos colaboradores para Racionalização de 
Consumos Energéticos 

 Adopção de sistemas de iluminação inteligente 

Implementação de 
Medidas para 
Controlo de 

Derrames de 
Combustíveis 

Fósseis 

Controlo de 100% dos 
Derrames de 

Combustíveis Fósseis 

 Introdução de melhorias nas bacias de retenção existentes 
 Análise da necessidade de criação de novas bacias de retenção 
 Disponibilização de absorventes nos locais críticos 
 Elaboração de um inventário dos principais equipamentos 
 Estabelecimento de planos de manutenção preventiva para 

Equipamentos Críticos 
 Formação do pessoal em manutenção 
 Sensibilização dos colaboradores para garantir a eliminação 

dos derrames e para actuação imediata quando se verifiquem. 
 Sensibilização dos trabalhadores para a manutenção da 

limpeza dos locais de armazenamento de combustível 
Reduzir as 

emissões de 
partículas 

provenientes dos 
fornos 

Redução das 
concentrações no 

efluente gasoso para 
20 mg/Nm3 

 Análise da viabilidade e impacto da instalação de um filtro de 
cascata 

Reduzir as 
emissões de 

partículas SO2 dos 
fornos 

Redução das 
concentrações no 

efluente gasoso para 
385 mg/Nm3 

 Conseguido através do aumento da utilização de biomassa 
como e/ou da instalação do equipamento fim de linha – filtro de 
cascata 
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Foi definido que o desempenho em termos de metas, bem como o estado das iniciativas, é 

acompanhado periodicamente, com apresentação de resultados em reuniões de participação 

alargada. 

O controlo operacional dos objectivos considerados como significativos passará por: 

 Resíduos perigosos e não perigosos: mantém-se a preocupação com a redução de 

resíduos por via da concepção e do encaminhamento de resíduos para o destino 

adequado; Será realizada uma acção de formação sobre esta temática dirigida a todos os 

trabalhadores; Serão avaliadas periodicamente a adequação das infra-estruturas 

existentes neste âmbito; 

 Consumo de água: Será dada continuidade à recolha de consumos mensais através dos 

contadores instalados e efectuadas as comunicações obrigatórias neste âmbito; Será 

realizada a sensibilização dos colaboradores para o consumo racional de água; 

 Descarga de Efluentes: Será iniciada a realização de análises aos efluentes industriais 

da instalação e respectivas comunicações obrigatórias. A detecção de incumprimentos 

nos VLE dos parâmetros analisados deverá levar ao desencadeamento de acções 

correctivas; Será dada continuidade às verificações periódicas dos separadores de 

hidrocarbonetos e fossas sépticas; 

 Ruído: Será diligenciado no sentido da obtenção da obtenção do Mapa de Ruído junto da 

Câmara Municipal de Pombal; 

 Emissões gasosas: será mantido o Plano de Monitorização em Pontual e em Contínuo 

das emissões gasosas e enviados os resultados à APA (Agência Portuguesa do 

Ambiente). 

 Emergência: Será iniciado o Plano Anual de Simulacro, de modo a reforçar a capacidade 

de resposta por parte da equipa de emergência definida no Plano de Respostas a 

Emergências. 

3.2.8 DOCUMENTAÇÃO ASSOCIADA AO SGA 

O SGA é suportado por uma hierarquia documental, objectivamente identificada, e que é sua parte 

integrante. Foram assim, elaborados diversos documentos, cuja discriminação consta no Anexo 
V, de modo a satisfazer os requisitos normativos e a assegurar a correcta implementação do SGA, 

dos quais se destacam, o diagnóstico ambiental, a politica ambiental, o manual de gestão 

ambiental e os 11 procedimentos de gestão ambiental e respectivos planos, instruções de trabalho 

e registos associados. 
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3.2.9 ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SGA NA ORGANIZAÇÃO 

Até à presente data, a Preceram, desenvolveu as seguintes fases de implementação da norma 

ISO 14001:2004:  

Quadro 76 - Estado de implementação do SGA 

Estado de implementação 
Fase Por 

desenvolver 
Em 

desenvolvimento Concluído 

1. Política Ambiental   × 
2. Planeamento    

Aspectos ambientais   × 

Requisitos Legais   × 

Objectivos, Metas e Programa Ambiental   × 

3. Implementação e Operação    

Recursos, atribuições, responsabilidades e autoridade   × 

Competências, formação e sensibilização  ×  

Comunicação   × 

Documentação  ×  

Controlo dos documentos  ×  

Controlo operacional  × × 

Preparação e resposta a emergências  ×  

4. Verificação    

Monitorização e medição  ×  

Avaliação da conformidade  ×  

Não conformidade, Acções correctivas e Acções preventivas  ×  

Controlo dos registos  ×  

Auditoria Interna ×   

5. Revisão pela Gestão ×   

Encontram-se já a decorrer algumas acções previstas no programa de gestão de ambiental. O 

término para a finalização de todas as acções que concretizam os objectivos foi fixado em 

Dezembro de 2012, data em que será efectuada a revisão pela gestão avaliando a sua eficácia e 

eficiência na prossecução dos objectivos estabelecidos. 
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3.2.10 ACOMPANHAMENTO DAS ACÇÕES PREVISTAS 

Apesar de, à data, não ser possível determinar o cumprimento dos objectivos estabelecidos e 

respectivas metas, é possível efectuar o acompanhamento das acções previstas e retirar 

considerações relativamente ao impacto daquelas que já foram realizadas (quadro 78). 

Quadro 77 - Iniciativas realizadas na prossecução dos objectivos 

Descrição da execução Objectivos Iniciativas 

Optimização do 
consumo de energia 
(energia eléctrica e 

derivados do petróleo). 

Optimização do sistema de queima 
adequado à utilização de maior 
percentagem de biomassa. 

O sistema de injecção de combustível da 
Cerâmica 2 sofreu alterações, nomeadamente 
nas condutas fazem a ligação entre o 
armazenamento do pó de cortiça (biomassa) e o 
forno, encontram-se assim melhor preparado 
para o normal funcionamento com este 
combustível 

A bacia de retenção do local de armazenamento 
de óleos usados foi melhorada. Foi aumentada 
a sua capacidade e a sua impermeabilização, 
através da colocação de azulejos nas paredes 
laterais e fundo 

Implementação de 
Medidas para Controlo 

de Derrames de 
Combustíveis Fósseis 

Introdução de melhorias nas bacias de 
retenção existentes 

Análise da necessidade de criação de 
novas bacias de retenção 

Foi definido criar uma bacia de retenção junto 
dos motores existentes junto à fieira 

Foram adquiridos dois contentores de 1 m3, os 
quais foram cheios com areia (material 
absorvente) e colocados uns em cada Cerâmica 
em locais considerados como críticos. 

Disponibilização de absorventes nos 
locais críticos 

Sensibilização dos colaboradores para 
garantir a eliminação dos derrames e 
para actuação imediata quando se 
verifiquem. 

A formação relativa à temática da gestão de 
resíduos realizada dedicou às questões 
relacionadas com o controlo de derrames, 
nomeadamente à correcta actuação em caso de 
derrame, aos locais mais susceptíveis na 
ocorrência de derrames, às boas práticas que 
evitam a ocorrência de derrames  

Sensibilização dos trabalhadores para a 
manutenção da limpeza dos locais de 
armazenamento de combustível 

Não menosprezando as acções concretizadas até à data, salientam-se que são, obviamente, 

aquelas que requerem menor tempo, menores meios e menores custo de implementação.  

Assim, quanto às restantes iniciativas, realça-se o seguinte: 

1. Aumento do consumo de biomassa 

Apesar ainda de não ser possível tomar esta acção como concretizada, existem evidências que 

apontam para o aumento do seu consumo nas instalações, das quais se destacam o acentuar da 
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procura deste combustível no mercado e o aumento das quantidades que entraram na instalação 

em curtos espaços de tempo. 

A iniciativa poderá ser comprometida pela escassez deste combustível no mercado, que se pode 

traduzir em falhas no fornecimento e no aumento desmedido dos custos de aquisição às empresas 

fornecedoras. 

A consumar-se, para além da vantagem ambiental inequívoca, constituiria uma mais-valia para a 

competitividade da empresa, pela redução da dependência dos combustíveis fósseis, que constitui 

das maiores ameaças para o Sector Cerâmico. Os custos de energia têm um forte peso na 

estrutura de custos das empresas que se reflecte depois no preço final dos produtos e 

consequentemente na diminuição da sua competitividade. Esta situação é ainda agravada pela 

forte volatilidade do mercado do petróleo. 

Também a redução de CO2 alcançada com a diminuição do consumo de coque de petróleo em 

substituição pela biomassa, com a consequente diminuição do impacte ambiental da actividade, se 

traduz numa vantagem competitiva face à futura regulamentação relativa à construção sustentável 

que privilegiará a utilização de produtos ecoeficientes. 

Simultaneamente, representa uma oportunidade em termos de Comércio Europeu de Licenças de 

Emissão, nomeadamente no mercado económico de transacção de licenças pela não 

contabilização para este fim das emissões de CO2 decorrentes da queima de biomassa. 

2. Instalação de um tratamento de fim de linha (filtro de cascata) para remoção de 
poluentes dos efluentes dos fornos 

Iniciou-se a realização de um estudo relativo à viabilidade e impacto da instalação de um filtro de 

cascata por Cerâmica para remoção de partículas e SO2 no efluente gasoso. Pretende compilar-se 

informações, desde custos de aquisição, operação e manutenção, característica técnicas, áreas 

de instalação, problemas de funcionamento mais característicos, entre outras, que possibilitem 

uma decisão fundamentada nesta matéria. 

A implementação desta iniciativa consiste na aplicação de uma MTD definida para o sector da 

Indústria Cerâmica e permitiria alcançar os VEA adoptados, para os poluentes partículas e dióxido 

de enxofre, aquando da emissão das Licenças Ambientais da organização pela entidade 

competente. 

A maior ameaça ao cumprimento desta iniciativa e objectivos decorrentes, reside sem dúvida, no 

factor económico, pelo elevado custo de aquisição deste tipo de tratamento fim de linha, que toma 

importância acrescida dado o contexto económico actual de recessão profunda do sector. 
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Neste quadro, e por forma a promover o crescimento económico da empresa, torna-se 

fundamental analisar o crescimento dos custos associados à actividade industrial e a melhor forma 

de optimizar os custos operacionais ligados à produção e ao consumo energético, sendo que, a 

instalação deste tipo de tratamento de fim de linha, pode ser considerado como factor de 

constrangimento. 

3.2.11 CERTIFICAÇÃO DO SGA 

O reconhecimento da conformidade do SGA com os requisitos da norma de referência ISO 14001, 

através do processo de certificação por uma entidade acreditada conferindo-lhe credibilidade, não 

foi iniciado, até porque a implementação do sistema não está concluída. 

No entanto, advêm-se barreiras à certificação inerentes às dificuldades no cumprimento dos VEA 

associados às MTD estabelecidas no Documento de Referência de aplicação sectorial, e que 

foram adoptados aquando da emissão das Licenças Ambientais da organização. 

De facto, crê-se que este será o maior constrangimento na obtenção da certificação ambiental, 

uma vez que todos os restantes requisitos legais impostos pela legislação nacional e requeridos 

pela norma são cumpridos. 

O referencial ISO 14001, por si só, não impõe níveis de desempenho ambiental a atingir nas 

organizações e não determina a implementação da melhor tecnologia disponível, mas encoraja as 

organizações a fazê-lo, sempre que apropriado e economicamente viável.  

No entanto, o enquadramento da organização no diploma PCIP impõe a adopção obrigatória das 

MTD, por determinação da Agência Portuguesa do Ambiente, estando portanto a organização em 

situação de incumprimento face a este requisito, independente de ter vindo a realizar acções de 

melhoria ambiental e de cumprir os restantes requisitos normativos. 

Face ao panorama nacional actual, os custos associados ao processo de validação do sistema de 

gestão ambiental poderão ser outro factor de inviabilidade da certificação. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Face às exigências legais ao nível ambiental que a Indústria Cerâmica enfrenta, à influência que o 

factor energético representa no sector e dado o contexto económico actual caracterizado por uma 

recessão económica profunda, agravado neste tipo de indústria pela sua intimida relação com o 

sector da construção que se encontra em franca queda, torna-se de extrema importância avaliar a 

relevância da implementação de Sistemas de Gestão Ambiental neste tipo de organizações e, em 

que medida contribuem para a sustentabilidade ambiental e económica das empresas. 

Este último capítulo integra as principais conclusões extraídas da experiência de implementação 

de um Sistema de Gestão Ambiental e faz algumas considerações sobre as questões com maior 

influência na Cerâmica Estrutural. 

Resultados da experiencia de implementação do SGA na Preceram 

A experiência de implementação de um SGA veio confirmar a sua vantagem enquanto instrumento 

que permite melhorar o conhecimento do estado ambiental de uma organização.  

Refira-se que, no caso da Preceram - Indústrias de Construção, SA, já existia alguma consciência 

da situação ambiental da organização face ao enquadramento da empresa nos regimes legais 

CELE e PCIP, que obrigam a comunicações anuais à Entidade Competente em matéria de 

ambiente, a Agência Portuguesa do Ambiente. No entanto, o SGA tem a mais-valia de discriminar 

inputs e outputs por fase de fabrico, análise que até à data não tinha sido efectuada. 

A implementação do SGA veio assim formalizar o que se sabia de antemão, que o maior impacte 

ambiental ocorre na fase de cozedura e que está associado ao consumo intensivo de energia e às 

emissões para a atmosfera. 

Os indicadores ambientais determinados, decorrente da caracterização ambiental efectuada, 

assumem particular relevância na possível avaliação da posição competitiva da organização, 

através da análise comparativa com outras empresas nacionais e internacionais. 

Verificou-se a utilidade dos SGA enquanto elementos capazes de imprimir optimizações na 

estrutura documental de uma organização, na definição de responsabilidades, no 

desencadeamento de programas de acção, que obrigam ao planeamento da sua forma de 

persecução, nomeadamente à definição de recursos necessários e prazos de cumprimento. 

Confirmou-se que os SGA exigem a envolvência dos colaboradores no cumprimento da politica 

ambiental da organização, e que só cumprindo este requisito se pode alcançar os resultados 
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desejados. Este é um factor que carece de maior atenção na continuação futura da 

implementação do SGA. 

Outra elação retirada foi a de que os SGA podem e devem integrar os objectivos definidos nos 

Planos de Desempenho Ambiental a 5 anos, apresentados à Agência Portuguesa do Ambiente, 

em virtude do exigido nas Licenças Ambientais, e que são uma forma de acompanhamento das 

iniciativas previstas nos referidos planos.  

Conclui-se ainda, que os Sistemas de Gestão Ambiental permitem identificar as melhores práticas 

ao nível tecnológico e incentivar uma organização a implementá-las na persecução dos objectivos 

e metas delineados. 

No presente caso de estudo considera-se, que os custos elevados dos meios tecnológicos 

necessários à melhoria do desempenho ambiental da organização, associados aos receios de 

investimento e consequente descapitalização, dado o contexto económico actual, são factores de 

constrangimento à eficácia dos SGA enquanto instrumentos de operacionalização do 

desenvolvimento sustentável.  

Assim, reconhece-se o valor intrínseco dos SGA na criação de ferramentas e sistemas que 

permitem incrementar o desempenho ambiental das organizações e que, no caso específico da 

Cerâmica Estrutural, podem ser decisivos para ultrapassar os desafios actuais com que se depara. 

De forma a sustentar esta afirmação, tecem-se as seguintes considerações: 

SGA versus Sustentabilidade do subsector 

Portugal possui um solo rico em quantidade e qualidade de uma grande parte das matérias-primas 

utilizadas na Indústria Cerâmica, constituindo deste modo a Cerâmica um sector de relevo na 

indústria nacional. 

O ciclo de vida dos produtos cerâmicos é em regra longo e caracterizam-se por permitirem ganhos 

energéticos importantes, quando correctamente usados na construção e na vida corrente.  

A Cerâmica Estrutural reúne características próprias que contribuem fortemente para o ciclo de 

sustentabilidade na construção, mesmo quando comparadas com as características dos outros 

materiais que servem para finalidades semelhantes, pelo que a nova regulamentação relativa à 

construção sustentável irá permitir o aparecimento de um novo mercado para os produtos 

cerâmicos, uma vez que vão de encontro às novas directrizes. É também uma boa oportunidade 

para encontrar novos rumos de desenvolvimento de produtos. 
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Este tipo de indústrias contribui para a economia e geração de emprego local, para o crescimento 

económico e para o investimento no up-grade tecnológico e de processo. 

È um subsector que registou na última década um incremento continuo na eficiência energética, 

devido a medidas de redução de consumos e reconversão energética.  

O processo produtivo permite a incorporação de resíduos característicos do seu processo 

produtivo, como caco cru, seco e cozido, e partículas de despoeiramento, o que significa que a 

argila é utilizada na sua quase totalidade, para além de apresentar potencialidades de 

incorporação de resíduos provenientes de outras actividades, que conferem, inclusivamente, 

características inovadoras (ex. isolamento térmico e acústico melhorado). A reutilização de tijolos 

na construção de outras habitações reduz os consumos de argilas, energia, e resíduos de 

construção e demolição. 

As empresas localizam-se nas proximidades das matérias-primas, reduzindo os impactes 

ambientais associados ao transporte de materiais. 

As matérias-primas utilizadas são inorgânicas e inertes pelo que é nula a contaminação do solo. 

Neste contexto, a implementação de um sistema de gestão ambiental no subsector da Cerâmica 

Estrutural, pode ser decisiva no reconhecimento e divulgação da sustentabilidade dos seus 

materiais cerâmicos ao longo de todo o ciclo de vida às várias partes interessadas, constituindo-se 

como uma mais-valia competitiva, perante uma sociedade em crescente demanda do 

desenvolvimento sustentável. 

SGA versus Factor Financeiro 

A crise financeira e económica instalada nos últimos meses a nível mundial, que tem afectado o 

tecido empresarial português com importantes reflexos no subsector da Cerâmica Estrutural, pode 

conter ameaças mas também oportunidades de negócio. A análise e acompanhamento 

permanente da situação actual e futura da economia são, neste momento, da maior importância 

para que se possam definir os próximos passos que salvaguardem o futuro das empresas 

portuguesas. 

Em termos gerais, destacam-se os seguintes factores da envolvente económica: abrandamento 

económico com diminuição acentuada da procura, mercado restrito em termos geográficos e 

crescimento dos custos associados à actividade industrial. Este cenário reforçou a tendência 

recessiva dos subsectores da Indústria Cerâmica. 
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Na última década assistiu-se a uma diminuição do consumo de produtos cerâmicos. A 

acompanhar essa diminuição do consumo, verificou-se o fecho de um número significativo de 

instalações. Manteve-se, contudo, um excesso de capacidade instalada, o que obriga as 

empresas a disputarem com grande intensidade todas as oportunidades de negócio e fornece aos 

clientes um poder negocial elevado. 

Verifica-se ainda, que têm surgido soluções construtivas alternativas, algumas das quais têm 

retirado cota de mercado à Cerâmica Estrutural. A substituição dos produtos cerâmicos por outros 

produtos substitutos representa uma ameaça para o subsector. O estilo e as novas tendências de 

construção de edifícios podem criar um aumento da procura do aço, vidro, betão ou plástico, em 

detrimento de tijolos e telhas. 

Neste quadro, e por forma a promover o crescimento económico das empresas, torna-se 

fundamental analisar a melhor forma de optimizar os custos operacionais ligados à produção, ao 

transporte de bens e ao consumo energético, análise que pode sair beneficiada se for integrada no 

desenvolvimento de um Sistema de Gestão Ambiental, instrumento que potencia o conhecimento 

do desempenho ambiental das organização nas várias fases do seu processo produtivo. 

SGA versus dependência energética 

A questão energética assume uma importância primordial na competitividade do tecido industrial 

da Cerâmica Estrutural, já que é uma indústria consumidora intensiva, utilizando a energia sob a 

forma primaria especialmente nas fases de secagem e cozedura.  

Os custos de energia têm um forte peso na estrutura de custos das empresas que se reflecte 

depois no preço final dos produtos e consequentemente na diminuição da sua competitividade. No 

subsector da Cerâmica Estrutural, a factura energética pode atingir os 30% dos custos da 

produção. Esta situação é ainda agravada pela forte volatilidade do mercado do petróleo e pela 

diferença de preços entre países.  

Este é indubitavelmente o factor, relativo aos fornecimentos, que mais afecta a competitividade 

das empresas, dado o reduzido número de fornecedores (e consequente elevado peso negocial) e 

os elevados custos envolvidos na alteração dos processos. 

Constata-se a vulnerabilidade do subsector aos factores energéticos e às questões conexas, que 

se podem vir a traduzir no abandono da actividade por um elevado número de empresas. 

Como tal, as questões da gestão da energia e da eficiência energética assumem particular 

relevância, pelo que urge encontrar soluções alternativas em especial as que dizem respeito ao 
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investimento em tecnologias e métodos que permitam a redução do consumo energético e ao 

mesmo tempo a redução da emissão de poluentes atmosféricos. 

Estas soluções poderão passar pela procura de novas tecnologias que permitam uma redução de 

consumo energético (por exemplo, através da redução de temperaturas de cozedura ou pesquisa 

de novas pastas ou moagens mais finas) racionalizando os consumos do processo produtivo e 

pela adopção de práticas de eficiência energética, com avaliação do uso de fontes de energia 

renovável e cogeração, de forma a reduzir custos e a preparar uma fundamentação técnica que 

sustente a vantagem dos produtos de Cerâmica Estrutural face a produtos substitutos, 

antecipando a introdução das declarações ambientais dos produtos para materiais de construção 

que serão um futuro próximo no âmbito da construção sustentável. 

A operacionalização destas medidas, que poderão passar, entre outras iniciativas, pelo 

estabelecimento de planos de racionalização, pela definição de objectivos e estabelecimento de 

indicadores e pela promoção e aplicação de boas práticas, poderá ser claramente realizada 

através da implementação de um SGA. 

Acresce ainda, que adopção da ISO 14001 é um excelente ponto de partida para a integração da 

recente norma europeia, especifica para as questões energéticas, EN 16001:2009, por 

apresentarem estruturas semelhantes. 

A norma EN 16001:2009 - Sistemas de gestão da energia - Requisitos e linhas de orientação para 

a sua utilização foi desenvolvida pelo CEN – European Committee for Standardization e pelo 

CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardization (CEN/BT/TF 189), e sim 

simultaneamente editada pelo IPQ (NP EN 16001:2009). 

Esta norma tem por objectivo geral ajudar as organizações a estabelecerem os sistemas e 

processos necessários à melhoria da eficiência energética. Especifica os requisitos para um 

sistema de gestão da energia, que permita a uma organização desenvolver e implementar uma 

política e objectivos que tenham em consideração os requisitos legais e a informação relativa a 

aspectos energéticos significativos. Destina-se a ser aplicada por todo o tipo de organizações, 

independentemente da sua dimensão, sector de actividade e das suas condições geográficas, 

culturais e sociais. 

A adopção da norma EN 16001 irá contribuir para o estabelecimento de um processo de melhoria 

contínua, que levará a um uso mais eficiente da energia. Irá também incentivar as organizações a 

implementarem um plano de monitorização da energia, assim como a fazerem avaliações do seu 

desempenho energético. Isto deverá contribuir para uma redução nos custos, bem como das 

emissões de gases com efeito de estufa, através de uma gestão sistemática da energia.  
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Assim, indústrias consumidoras intensivas de energia, como é o caso da Indústria Cerâmica, 

devem ponderar seriamente a adopção desta norma que especifica os requisitos para estabelecer, 

implementar, manter e melhorar um sistema de gestão da energia, para um uso energético cada 

vez mais eficiente e sustentável, independentemente do tipo de energia em questão. 

SGA versus Politicas Ambientais - CELE 

O subsector da Cerâmica Estrutural enfrenta uma regulamentação ambiental sobre o consumo de 

energia e emissão de CO2 cada vez mais restritiva. 

A estratégia ambiental da EU tem privilegiado o desenvolvimento de instrumentos de carácter 

económico, fiscal e de mercado, de modo a alcançar um elevado nível de protecção ambiental, 

integrado numa política de desenvolvimento económico e social, permitindo uma perspectiva de 

futuro com desenvolvimento sustentável. 

O CELE constitui o primeiro instrumento baseado no mercado a ser utilizado de um modo global 

em toda a EU, para fins ambientais, que veio introduzir um factor de regulação com impactos 

directos no desempenho económico das empresas. 

Como argumento para o funcionamento desta tipologia de instrumentos aponta-se o incentivo aos 

operadores para que reduzam as emissões. São os operadores que identificam as medidas 

economicamente mais vantajosas para redução das emissões, ao contrário do estipulado por 

outros instrumentos, onde as medidas e/ou valores-limite de emissão são impostos. Por outras 

palavras, o desempenho ambiental de uma determinada organização deverá ter uma determinada 

valorização, com expressão financeira. 

Caso a empresa utilize combustíveis e matérias-primas que produzam menores quantidades de 

CO2 (p.e. gás natural) e de forma eficiente, as Licenças atribuídas serão suficientes ou 

eventualmente excedentárias e a Empresa poderá comercializá-las. Inversamente, caso utilize 

combustíveis que produzam maiores quantidades de CO2 (coque de petróleo, p.e) e /ou utilize 

quantidades significativas de matérias-primas carbonatadas e de forma ineficiente, as licenças 

atribuídas não serão suficientes para cobrir as emissões e a empresa será deficitária. 

Em Portugal, cerca de 42.5% das empresas abrangidas pelo comércio de emissões são empresas 

cerâmicas, apesar de em termos de emissões de CO2 representarem menos de 2% das emissões. 

Destas, mais de 50% são empresas de Cerâmica Estrutural que fabricam telha, tijolo e abobadilha, 

sendo na sua maioria pequenas e médias empresas que se viram, de um momento para o outro, 

envolvidas em tomadas de decisão que envolvem factores desconhecidos e complexos que 

comprometem resultados futuros. 
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Esta regulamentação exige à Indústria Cerâmica uma atitude proactiva, constituindo um desafio 

em termos da sua actualização, quer em termos tecnológicos, quer em termos do real 

conhecimento deste mercado. 

Assim, a gestão das emissões de gases de efeito de estufa, em especial do CO2 deverá ser 

integrada na gestão empresarial. Será uma vantagem competitiva, quando forem adoptadas as 

tecnologias limpas com salvaguarda do meio ambiente. Simultaneamente, será uma oportunidade 

em termos de mercado económico de transacção de licenças de emissão. 

Assim, as organizações necessitam de estar atentas às informações que se prendem com as 

emissões de CO2 da instalação, com as tecnologias ao seu dispor para redução das emissões, 

com o custo das licenças de emissão e com o funcionamento do mercado nacional e internacional 

das emissões. 

Haverá então tendência para as empresas procederem a uma gestão de energia eficiente e 

ponderarem a substituição dos combustíveis com maiores factores de emissão por outros com 

menores factores de emissão.  

Pelo exposto, a Indústria Cerâmica enfrenta um desafio, o de superar o impacte económico 

negativo que pode advir do seu enquadramento no regime CELE, superação que poderá ser 

operacionalizada por meio da implementação de um Sistema de Gestão Ambiental, que permitirá, 

entre outras vantagens, dar a conhecer o “estado ambiental” da organização e incutir melhorias 

relacionadas com a eficiência energética.  

SGA versus Politicas Ambientais - PCIP 

O enquadramento legal das empresas no regime de Prevenção e Controlo Integrados da Poluição 

(PCIP) estipula obrigações adicionais de cariz transversal a todos os impactes que derivam do 

processo de fabrico. 

O funcionamento das instalações Cerâmicas enquadradas no regime PCIP considera as MTD 

estabelecidas no Documento de Referência de aplicação sectorial, Reference Document on Best 

Available Techniques in Ceramic Manufacturing Industry BREF CER. 

O BREF CER considera que as questões mais importantes para a aplicação da Directiva IPPC na 

Indústria Cerâmica são a redução das emissões atmosféricas e para o meio aquático, a utilização 

eficiente da energia, das matérias-primas e da água, a minimização, recuperação e reciclagem 

das perdas de processo/resíduos e dos efluentes líquidos e ainda a aplicação de sistemas de 

gestão eficazes. 
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São consideradas MTD as práticas mais eficazes em termos ambientais, evitando ou reduzindo as 

emissões e o impacte no ambiente da actividade que possam ser aplicadas em condições técnica 

e economicamente viáveis.  

As Licenças Ambientais emitidas pela Agência Portuguesa do Ambiente para os sectores de 

actividade abrangidos pelo Diploma PCIP têm em consideração as MTD e os Valores de Emissão 

Associados (VEA) definidos no BREF e incluem todas as medidas necessárias a fim de assegurar 

a protecção do ar, da água e do solo, e de prevenir ou reduzir a poluição sonora e a produção de 

resíduos, com o objectivo de alcançar um nível elevado de protecção do ambiente no seu todo. 

A aplicação da Directiva PCIP e consequentemente das MTD não obsta a que as empresas 

continuem a ser competitivas, pelo contrário, por vezes as empresas aproveitam os bons 

desempenhos ambientais para aumentar a sua própria competitividade, embora não se possa 

generalizar esta situação. 

No caso da Cerâmica Estrutural, subsector em que um reduzido número de empresas apresenta 

uma situação económica estável, panorama que se tem vindo a agravar dado o contexto actual de 

crise acentuada, e em que as PME constituem uma parte significativa das instalações abrangidas 

pelo regime PCIP, teme-se que este enquadramento legal tenha um impacto negativo na 

competitividade e mesmo na sobrevivência das empresas.  

Em muitas instalações colocam-se ainda problemas de insuficiência de recursos humanos para 

proceder à interpretação e aplicação dos processos necessários.  

Qualquer acção tendente a facilitar a aplicação da directiva PCIP, mesmo que mais relevante para 

as grandes instalações industriais, tem efeitos intrínsecos para as pequenas indústrias, o que em 

última análise poderá ditar o futuro destas instalações 

Os operadores do subsector da Cerâmica Estrutural têm demonstrado junto da APA a sua 

discordância com a aplicação dos VEA, por considerarem que não são adequados nem aplicáveis 

aquando da utilização de combustíveis sólidos no processo de cozedura. Afirmam, inclusivamente, 

que a sua aplicação contraria o disposto no documento de referência para o sector Cerâmico que 

refere que os VEA às MTD não definem nem sugerem valores limite de emissão e que é 

necessário ter em consideração os factores locais específicos, tais como as características 

técnicas das instalações em causa, a sua localização geográfica e as condições ambientais locais. 

Outro argumento, e que também vai ao encontro com o descrito no BREF CER, reside no facto de 

que no caso das instalações existentes, deverá ser considerada a viabilidade económica e técnica 

da sua eventual modernização. 

192  Departamento de Ambiente e Ordenamento        

 



Marina Rocha   

Para a ultrapassagem deste constrangimento seria oportuno e realista reconsiderar e corrigir a 

lista das actividades abrangidas pela directiva, suprimindo todas as instalações, nomeadamente 

as de pequenas dimensões, que têm uma reduzida capacidade poluente ou cuja capacidade 

poluente, em todo o caso, afecta realmente apenas uma das três componentes do ambiente (o ar, 

a água ou o solo), na medida em que esta situação já pode ser controlada ao abrigo da legislação 

existente. 

Aplicar e cumprir um Sistema de Gestão Ambiental é considerado como uma Melhor Técnica 

Disponível ao nível do Documento de Referência BREF CER, pelo que deve ser tido em conta 

pelas instalações Cerâmicas enquadradas no regime PCIP. 

O SGA é, para as instalações abrangidas pela Licença Ambiental, uma ferramenta que os 

operadores podem utilizar para implementar as melhores técnicas disponíveis, conforme a 

definição da directiva PCIP (concepção, construção, manutenção, operação e desactivação) de 

forma sistemática e demonstrável.  

4.1 CONCLUSÃO 

Face à regulamentação ambiental cada vez mais exigente, ao elevado custo da energia, à 

concorrência por materiais substitutos, à elevada dependência do sector da construção, à 

globalização e à crescente pressão ao nível do mercado da opinião pública, as empresas são 

impelidas a adoptar estratégias de competitividade ambientalmente sustentáveis.  

O subsector da Cerâmica Estrutural deverá assumir o conceito de sustentabilidade como uma 

prioridade estratégica. Esta preocupação deverá traduzir-se na melhoria de desempenho das 

empresas com os consequentes efeitos a nível económico, ambiental e de imagem junto dos 

potenciais mercados. A opção pela temática da sustentabilidade poderá traduzir-se numa 

importante mais-valia para as empresas, que deverão preocupar-se em calcular a sua “pegada de 

sustentabilidade” permitindo uma análise objectiva do seu desempenho neste domínio, com 

identificação de possíveis melhorias e uma melhor argumentação relativamente a boas práticas 

que estejam a implementar, para utilizar na sua estratégia de comunicação 

Neste contexto, os Sistemas de Gestão Ambiental apresentam-se como ferramentas capazes de 

contribuir decisivamente na implementação desta estratégia se forem assumidos como parte 

intrínseca do processo global de gestão e operação de uma instalação. 
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6 ANEXOS 

ANEXO I - Nota Interpretativa n.º 1/2003 

Nota Interpretativa n.º 1/2003 

2006.10.25 

Sector da Indústria Cerâmica 

(aplicação do Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de Agosto) 

A actividade industrial associada ao sector de indústria cerâmica pode enquadrar-se no regime jurídico 

relativo à Prevenção e Controlo Integrados da Poluição de acordo com o estabelecido na categoria 3.5 do 

Anexo I do Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de Agosto (Diploma PCIP):  

“3.5: instalações de fabrico de produtos cerâmicos por aquecimento nomeadamente telhas, tijolos, refractários, ladrilhos, 

produtos de grés ou porcelanas com capacidade de produção superior a 75 t por dia, uma capacidade de forno superior a 4 

m
3 
e uma densidade de carga enfornada por forno superior a 300 kg/m

3
.”  

Uma instalação é abrangida pela categoria 3.5 se se verificarem em simultâneo as 3 condições nele 

mencionadas ou seja, as 3 condições são consideradas cumulativamente.  

O Diploma PCIP, que representa a transposição para a ordem jurídica interna da Directiva n.º 96/61/CE, do 

Conselho, de 24 de Setembro (Directiva IPPC), mantém genericamente a abrangência prevista nesta 

Directiva para estas actividades:  

“3.5: Installations for the manufacture of ceramic products by firing, in particular roofing tiles, bricks, refractory bricks, tiles, 

stoneware or porcelain, with a production capacity exceeding 75 tonnes per day, and/or with a kiln capacity exceeding 4 m
3 

and with a setting density per kiln exceeding 300 kg/m
3
.”  

Determinação da capacidade instalada de actividades incluídas na categoria 3.5 

Os limiares estabelecidos no Anexo I do Diploma PCIP referem-se, de um modo geral, a capacidade de 

produção da instalação ou a rendimentos (nota 2 do Anexo I do Diploma PCIP).  

As condições estabelecidas na categoria 3.5 do Anexo I do Diploma PCIP deverão ser entendidas do 

seguinte modo:  

i. “Capacidade de produção da instalação (>75ton/dia) ”, capacidade de produção, em ton/dia, para um 

período de laboração de vinte e quatro horas, independentemente do seu regime, turnos, horário de 

laboração ou valor da produção efectiva para resposta à procura do mercado (nota 3 do Anexo I do Diploma 

PCIP).  
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Dado que, para o presente caso, a capacidade de produção de uma dada instalação pode ser variável 

consoante o tipo de matéria-prima utilizada e as tecnologias em uso, para a definição de capacidade de 

produção da instalação deve ser tido em conta o regime de utilização que conduz ao valor máximo de 

capacidade de produção instalada, associando-lhe de seguida eventuais condicionantes técnicas que a 

limitam. Assim, a determinação da capacidade instalada deve ser contabilizada por equipamento existente na 

linha de processo e o valor máximo da capacidade instalada ser calculado tendo em conta os 

constrangimentos técnicos à produção.  

Se o mesmo operador exercer várias actividades desta categoria na mesma instalação ou no mesmo local, 

as capacidades dessas actividades serão adicionadas (nota 2 do Anexo I do Diploma PCIP).  

Esta condição da categoria 3.5 considera-se preenchida, relativamente à instalação em causa, se o valor 

encontrado para a capacidade de produção da instalação for superior a 75 ton/dia.  

ii. “Capacidade de forno (>4 m3) ” como o somatório dos volumes de todos os fornos existentes na 

instalação, quaisquer que sejam os produtos envolvidos ou o tipo de operações realizadas. A capacidade a 

considerar para cada forno corresponderá ao seu volume total de projecto, em m3. Esta condição da 

categoria 3.5 considera-se preenchida, relativamente à instalação em causa, se o valor encontrado para a 

capacidade de forno da instalação for superior a 4 m3.  

iii. “Densidade de carga enfornada (>300kg/m
3
)”, por forno: como o quociente entre a carga máxima de 

material com que é possível carregar o forno em cada enforna, em kg, e o volume útil total do forno, em m
3
.  

A densidade de enforna depende das tipologias de produto, podendo um forno com as mesmas 

características de projecto funcionar com densidades de carga distintas. Assim, atendendo a que o peso de 

material que pode ser carregado num metro cúbico depende do tipo de enforna e do tipo de material a cozer, 

a densidade deve ser calculada tendo em conta o tipo de enforna e o tipo de material que permitam 

maximizar o valor da densidade enfornada de cada forno da instalação.  

O volume útil de cada forno deverá ser entendido como o espaço útil de enforna (canal de cozedura), isto é, 

deverá ser contabilizado como o espaço útil acima da plataforma de apoio da carga dentro do forno, em m
3
, 

excepto se existirem queimadores abaixo desse espaço, devendo nesse caso ser incluído.  

É suficiente que num forno se verifique que o valor obtido é superior a 300 kg/m
3
, para que esta condição da 

categoria 3.5 se considere preenchida relativamente à instalação em causa (APA). 
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Outras actividades desenvolvidas na instalação  

Na instalação podem ocorrer outras actividades que, mesmo não constituindo a actividade principal da 

instalação e/ou não estando directamente relacionadas com o sector Cerâmico, podem estar enquadradas 

noutras categorias do Anexo I do Diploma PCIP, pelo que devem ser devidamente avaliadas.  

O título exemplificativo referem-se as instalações onde podem existir instalações de combustão com potência 

calorífica de combustão superior a 50 MWt, sendo essa actividade específica abrangida pela categoria 1.1 do 

Anexo I do Diploma PCIP.  

Assim, deve ser realizada uma avaliação cuidadosa de todas as actividades desenvolvidas na instalação, 

mesmo que estas representem actividades secundárias, de modo a verificar se existem outras actividades 

que decorrem na instalação e que se encontram no âmbito do Diploma PCIP. 
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ANEXO II - Matriz de Identificação e Avaliação de Aspectos e Impactes Ambientais 
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ANEXO III - Relatório de avaliação da conformidade legal  

FACTOR 
Água 

AMBIENTAL 

Decreto-Lei N.º 391-A/2007 de 21 de Dezembro que actualiza do Decreto-Lei N.º 266-
A/2007 de 31 de Maio 

DIPLOMAS DE  

REFERÊNCIA 
Decreto-Lei N.º 226-A/2007 de 31 de Maio, que revoga o Decreto-Lei N.º 47/94 de 22 de 
Fevereiro 

Decreto-Lei N.º 236/98 de 1 de Agosto 

DOCUMENTOS 

CONSULTADOS 
Licenças de Utilização do Domínio Hídrico para Captação/Descarga de Águas Residuais 
Industriais 

CONSTATAÇÕES 
A Preceram, S.A. possui 5 licenças de captação de água subterrânea (para 1 furo e 4 
poços) e 2 licenças para descarga de águas residual para o solo depois de tratada em 
separadores de hidrocarbonetos.  

 

FACTOR 
Água 

AMBIENTAL 

Decreto-Lei N.º 391-A/2007 de 21 de Dezembro que actualiza do Decreto-Lei N.º 266-
A/2007 de 31 de Maio 

DIPLOMAS DE  

REFERÊNCIA 
Decreto-Lei N.º 226-A/2007 de 31 de Maio, que revoga o Decreto-Lei N.º 47/94 de 22 de 
Fevereiro 

Decreto-Lei N.º 236/98 de 1 de Agosto 

DOCUMENTOS 

CONSULTADOS 
Licença de Utilização do Domínio Hídrico para Rejeição de águas residuais domésticas 

CONSTATAÇÕES 

Para proceder à descarga das águas residuais domésticas, produzidas nas instalações 
sociais da Preceram é utilizada uma fossa séptica complementada com poço 
absorevente, a qual se encontra devidamente licenciada para esse efeito. 

Para os efluentes domésticos das instalações sanitárias da Cerâmica 2, depurados 
através de fossa séptica complementada com poço absorvente, foi efectuado o pedido de 
licença, no entanto, segundo comunicação da ARH, esta não se verifica necessária uma 
vez número de “habitantes servidos” são <= 10 ep - equivalente de população, encontra-
se assim em situação regular. 
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FACTOR 
Água 

AMBIENTAL 

Decreto-Lei N.º 226-A/2007 de 31 de Maio, que revoga o Decreto-Lei N.º 47/94 de 22 de 
Fevereiro DIPLOMAS DE  

REFERÊNCIA Decreto-Lei n.º97/2008 de 11 de Junho – Taxa de recursos hídricos 

Despacho n. 484/2009 de 8 de Janeiro - Aplicação da taxa de recursos hídricos 

DOCUMENTOS 

CONSULTADOS 
Licença de captação de recursos hídricos 

CONSTATAÇÕES 

Até que os planos de gestão de região hidrográfica, elaborados ao abrigo da Lei da Água, 
estejam publicados, entende -se que se a «potência total» dos equipamentos de 
extracção for inferior a 5 CV (por NIF, numa massa de água) aplica -se a isenção da TRH 
salvo se, aquando do licenciamento da captação, a ARH considerar que esta  é 
susceptível de ter «impacte adverso significativo» nos recursos  hídricos, nos termos do 
Decreto -Lei n.º 97/2008, de 11 de Junho, e  do n.º 4 do artigo 62.º da Lei n.º 58/2005, de 
29 de Dezembro (Lei  da Água). 

A Preceram, SA instalou contadores nas captações em que foi exigido. 

Contabiliza e comunica trimestral e anualmente o consumo do volume. 

Efectua o pagamento da TRH, dado que sendo de carácter industrial considera-se que 
tem impacte adverso significativo 

 

FACTOR 
Água – Redes 

AMBIENTAL 

DIPLOMAS DE  

REFERÊNCIA 
Decreto-Lei N.º 207/94 de 6 de Agosto 

DOCUMENTOS 

CONSULTADOS 
Contrato de Fornecimento. 

CONSTATAÇÕES A Preceram apresenta em seu poder o contrato da prestação de serviços celebrado com 
a entidade gestora 
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FACTOR 
Água 

AMBIENTAL 

Decreto-Lei N.º 226-A/2007 de 31 de Maio, que revoga o Decreto-Lei N.º 47/94 de 22 de 
Fevereiro 

DIPLOMAS DE  

REFERÊNCIA 
Decreto-Lei n.º97/2008 de 11 de Junho – Taxa de recursos hídricos 

Despacho n. 484/2009 de 8 de Janeiro - Aplicação da taxa de recursos hídricos 

Decreto-Lei N.º 236/98 de 1 de Agosto 

DOCUMENTOS 

CONSULTADOS 

Licenças de Utilização do Domínio Hídrico para Rejeição de águas residuais industriais 

Licenças Ambientais 

CONSTATAÇÕES 

A Preceram, SA obteve 1 Licença de Utilização do Domínio Hídrico para Rejeição de 
águas residuais industriais no final de 2010 e outra no decorrer de 2011. 

Deverá em Janeiro de 2012 efectuar a comunicação de caudais descarregados, obtidos 
através de estimativa, e proceder ao respectivo pagamento da TRH. 

 

FACTOR 
Água 

AMBIENTAL 

Decreto-Lei N.º 226-A/2007 de 31 de Maio, que revoga o Decreto-Lei N.º 47/94 de 22 de 
Fevereiro 

DIPLOMAS DE  

REFERÊNCIA 
Decreto-Lei N.º 236/98 de 1 de Agosto 

DOCUMENTOS 

CONSULTADOS 

Licenças de Utilização do Domínio Hídrico para Rejeição de águas residuais industriais 

Licenças Ambientais 

CONSTATAÇÕES 

A Preceram, SA obteve 1 Licença de Utilização do Domínio Hídrico para Rejeição de 
águas residuais industriais no final de 2010 e outra no decorrer de 2011. 

Em ambas as descargas, deverá proceder à análise semestral aos parâmetros pH, CQO, 
CBO, SST, Óleos e gorduras e hidrocarbonetos, com recolha de amostra composta e 
enviar os boletins à ARH. Durante o primeiro semestre não foi possível efectuar a recolha 
de efluente, devido a esta estar dependente da pluviosidade. Esta situação foi 
devidamente confirmada pelo laboratório responsável pela recolha e comunicada à ARH. 
A organização procederá à realização das análises durante o segundo semestre de 2011.

 

 

 

 

Universidade de Aveiro  215                  

 



                                                                                                            Desenvolvimento de um SGA na Indústria Cerâmica  

FACTOR 
Ar – Camada de Ozono 

AMBIENTAL 

Decreto-Lei N.º 35/2008 de 27 de Fevereiro que altera o Decreto-Lei N.º 152/2005 de 31 
de Agosto DIPLOMAS DE  

REFERÊNCIA Decreto-Lei N.º 152/2005 de 31 de Agosto 

Decreto-Lei N.º 119/2002 de 20 de Abril 

DOCUMENTOS 

CONSULTADOS 

Registo de equipamentos de ar  

Licenças Ambientais 

CONSTATAÇÕES 

Foi efectuado o levantamento de aparelhos de ar condicionado e efectuado o seu registo 
e respectivas características. 

Todos os equipamentos possuem carga refrigerante inferior a 3Kg. Em caso avaria dos 9 
no sistema de refrigeração ou substituição dos fluidos, serão respeitados os requisitos 
legais. 

 

FACTOR 
Ar – Monitorização em contínuo 

AMBIENTAL 

Decreto-lei 78/2004, de 3 de Abril; 

DIPLOMAS DE  

REFERÊNCIA 

Portaria 286/93, de 12 de Março; 

Portaria n.º 80/2006 de 23 de Janeiro 

Despacho n.º 79/95, de12 de Janeiro de 1996 

DOCUMENTOS 

CONSULTADOS 

Relatórios de Monitorização em Contínuo de SO2 e O2 

Licenças Ambientais 

CONSTATAÇÕES 

O sistema de monitorização em contínuo encontra-se em funcionamento, sendo 
respeitados as comunicações trimestrais obrigatórias à APA. 

São cumpridos os VLE de SO2 impostos na legislação em vigor. 

Não são alcançados os VEA adoptados na Licença Ambiental para o parâmetro SO2 
- Não conformidade 
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FACTOR 
Ar – Monitorização pontual 

AMBIENTAL 

Portaria N.º 286/93 de 12 de Março, alterada pela Portaria N.º 125/97 (Anexo VI – N.º 
11.1) e pela Portaria N.º 399/97 (Anexo VI – N.º 9.11) 

DIPLOMAS DE  

REFERÊNCIA 

Portaria N.º 80/2006 de 23 de Janeiro. 

Portaria n.º 675/2009 de 23 Junho - fixa os valores limite de emissão de aplicação geral 
(VLE gerais) aplicáveis às instalações abrangidas pelo Decreto-Lei n.º78/2004; 

Portaria n.º 676/2009 de 23 Junho - substitui a tabela n.º 3 do anexo à Portaria n.º 
80/2006, que fixa os limiares mássicos máximos e mínimos de poluentes atmosféricos; 

Portaria n.º 677/2009 de 23 Junho - fixa os valores limite de emissão (VLE) aplicáveis às 
instalações de combustão abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 78/2004. 

Salienta-se que as instalações em exploração ou em funcionamento à data de entrada 
em vigor destas Portarias, dispõem de um prazo de 3 anos para se adaptarem aos novos 
VLE, mantendo-se em vigor, até ao final desse prazo, os VLE respectivos fixados no 
anexo IV da Portaria n.º 286/93; excepção para a emissão de partículas (PTS), para a 
qual o prazo de adaptação é de 2 anos 

DOCUMENTOS 

CONSULTADOS 

Relatórios de Monitorização Pontual da Qualidade do Ar 

Registo informático de resultados de caracterizações pontuais de efluentes gasosos 

Correspondência entre a Preceram, S.A. e a CCDR-C. 

Licenças Ambientais 

CONSTATAÇÕES 

A Preceram realiza anualmente duas monitorizações da qualidade dos efluentes gasosos 
provenientes das suas fontes fixas, forno, caldeira. Monitorizou os efluentes gasosos dos 
secadores excepcionalmente de acordo com o exigido na Licença Ambiental. 

Solicitou a medição trienal das caldeiras por apresentar caudais mássicos inferiores ao 
limiar mássico mínimo. Os relatórios da monitorização foram até à data todos enviados à 
CCDR e APA até 60 dias após a realização da amostragem.  

Os VLE estabelecidos na legislação são cumpridos. 

Não são alcançados os VEA adoptados na Licença Ambiental para o parâmetro 
partículas - Não conformidade 
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FACTOR 
Ar - Comércio Europeu de Licenças de Emissão 

AMBIENTAL 

Decreto-Lei n.º 233/2004, de 14 de Dezembro, que transpõe parcialmente a a Directiva 
2009/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril, com a redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 243 A/2004, de 31 de Dezembro, e alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 230/2005, pelo Decreto-Lei n.º 72/2006, de 24 de Março, de 29 de Dezembro e pelo 
Decreto-Lei nº 30/2010 de 8 de Abril  

DIPLOMAS DE  

REFERÊNCIA 

Portaria n.º 120/2005, de 31 de Janeiro.  

Decisão da Comissão 2004/156/CE 

Decreto-Lei N.º 243-A/2004 de 31 de Dezembro (Transpõe a Directiva N.º 2003/87/CE) 

Decisão 2/2010 - A Directiva 2003/87/CE, alterada pela Directiva 2009/29/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, determina que a venda em leilão constitui o princípio 
fundamental para a atribuição de licenças de emissão de gases com efeito de estufa. 

REGULAMENTO (UE)1031/2010 DA COMISSÃO - relativo ao calendário, administração 
e outros aspectos dos leilões de licenças de emissão de gases com efeito de estufa, nos 
termos da Directiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à criação 
de um regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa na 
Comunidade. 

DOCUMENTOS 

CONSULTADOS 

Licença Ambiental 

TEGEE 

Monitorizações e comunicação de informações relativas aos TEGEE. 

Dados do processo produtivo 

CONSTATAÇÕES 

A Preceram (Cerâmica 1 e Cerâmica 2) tem enquadramento no Anexo I – Categorias de 
actividades que emitem gases com efeito de estufa. 

Cada instalação possui um título de emissões de gases com efeito de estufa TEGEE 
emitido pela APA; 

Tem submetido relatórios anuais conferidos por verificadores independentes que contêm 
as informações relativas às emissões, verificadas no ano civil anterior (desde o inicio do 
funcionamento do CELE até à data, PNALE I e PNALE II) 

Tem efectuado a devolução, cumprindo os prazos estipulados na legislação, das licenças 
de emissão correspondentes ao total das emissões durante o ano civil anterior. 

Ambas as instalações estarão sujeitas ao regime jurídico do comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa para o período 2013-2020, pelo que efectuaram 
as comunicações obrigatórias neste âmbito à APA. 
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FACTOR 
Ar - Registo Europeu de Emissões e Transferência de Poluentes e Resíduos PRTR 

AMBIENTAL 

DIPLOMAS DE  

REFERÊNCIA 
Decreto-lei 127/2008, de 21 de Julho alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/2011 de 10 de 
Janeiro 

DOCUMENTOS 

CONSULTADOS 
Comunicações efectuadas anualmente à APA 

CONSTATAÇÕES 
A Preceram tem enquadramento no Regulamento PRTR. 

Tem procedido ao preenchimento dos mapas anuais relativos ao PRTR “Pollutant 
Release and Transfer Register” até 31 de Maio. 

 

FACTOR 
Ar – Aspectos construtivos das chaminés 

AMBIENTAL 

Decreto-Lei N.º 352/90 de 9 de Novembro 

DIPLOMAS DE  

REFERÊNCIA 

Decreto-Lei N.º 78/2004 de 3 de Abril 

Portaria N.º 263/2005 de 26 de Novembro 

NP 2167 (2007) 

DOCUMENTOS 

CONSULTADOS 

Licenças Ambientais 

Cálculos para a construção da chaminé 

Correspondência entre a Preceram, S.A. e a APA 

Registo de chaminés e suas características 

CONSTATAÇÕES 

As alturas das chaminés das fontes pontuais de emissão da Cerâmica 1 e Cerâmica 2 
foram aprovadas através da emissão das Licenças Ambientais. Apenas a chaminé do 
forno terá de ser alteada para 19.8 metros até ao Maio de 2012. 

Para compensar algumas falhas em determinados parâmetros indicados na NP 2167 
(2007), os relatórios de caracterização de efluentes são acrescidos de informações 
adicionais no que respeita às condições de escoamento de efluentes, tal como exigido 
pela APA. 
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FACTOR 
Resíduos – Licenciamento de OGR 

AMBIENTAL 

DL n.º 73/2011 de 17 de Julho que altera o Decreto-Lei N.º 178/2006 de 5 de Setembro. 
O presente decreto-lei estabelece o regime geral aplicável à prevenção, produção e 
gestão de resíduos, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2008/98/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro. 

DIPLOMAS DE  

REFERÊNCIA 

DOCUMENTOS 

CONSULTADOS 
Licenças de Operações de Gestão de Resíduos 

CONSTATAÇÕES 

De uma forma geral a empresa cumpre com os requisitos da legislação, relativamente a 
licenciamentos de OGR. 

A Cerâmica 1 dispõe de uma Licença para armazenagem de resíduos por período 
superior a 1 ano + Armazenagem de resíduos em local análogo ao da produção. 

A Cerâmica 2 dispõe uma Licença para valorização de lamas de alumínio a título 
experimental 

As operações de valorização interna de resíduos, como caco cru, seco e cozido, poeiras 
e cinzas e material refractário não carecem de licenciamento no âmbito do DL 73/2011. A 
sua autorização carece contudo do cumprimento dos requisitos impostos pela Agência 
Portuguesa do Ambiente em sede de licenciamento ambiental. Esta situação encontra-se 
no momento a ser regularizada. 

 

FACTOR 
Resíduos (VFV) – Veículos em fim de vida 

AMBIENTAL 

DIPLOMAS DE  

REFERÊNCIA 
DL n. 64/2008 de 8 de Abril 

DOCUMENTOS 

CONSULTADOS 
N.A. 

CONSTATAÇÕES 
Os proprietários e ou detentores de VFV são responsáveis pelo seu encaminhamento 
para um centro de recepção ou para um operador de desmantelamento. Na presente data 
a Preceram não tem na sua posse qualquer VFV. 

FACTOR 

AMBIENTAL 
Resíduos (resíduos de embalagem) 

Decreto-Lei 366-A/97, de 20 de Dezembro, com as alterações dadas pelo Decreto-Lei n.º 
162/2000, de 27 de Julho (artigos 4º e 6º alterados); 

DIPLOMAS DE  

REFERÊNCIA 
Portaria n. º 29-B/ 98, de 15 de Janeiro. 
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Contrato com a Entidade Gestora de Resíduos de Embalagem – Sociedade Ponto Verde 
(SPV) DOCUMENTOS 

CONSULTADOS Declarações anuais à SPV 

Plano de Gestão de Embalagens Reutilizáveis (PGER) 

CONSTATAÇÕES 

Os embaladores deverão adoptar as medidas necessárias com vista à adequada gestão 
dos resíduos de embalagem colocados no mercado. 

A responsabilidade pelas embalagens não reutilizáveis (cinta e filme) colocadas no 
mercado nacional foi transferida para uma entidade devidamente licenciada no âmbito do 
Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE), a Sociedade Ponto 
Verde, através da celebração de um contrato. A Preceram, S.A renovou o contrato para o 
ano 2011, com a Sociedade Ponto Verde. Tem sido submetida à SPV a declaração anual 
com a quantificação das embalagens enviadas para o exterior da instalação. Foram 
sujeitas a pagamento as facturas emitidas pela SPV neste âmbito. 

A gestão das embalagens reutilizáveis (paletes de madeira) é realizada através de um 
sistema de consignação que se encontra descrito num um Plano de Gestão de 
Embalagens Reutilizáveis (PGER) 

FACTOR 

AMBIENTAL 
Resíduos 

Portaria N.º 335/97 de 16 de Março 

DIPLOMAS DE  

REFERÊNCIA 

Portaria N.º 961/98 de 10 de Novembro 

Decreto-Lei N.º 153/2003 de 11 de Julho (Revoga o Decreto-Lei N.º 88/91 e a Portaria N.º 240/32) 

Decreto-Lei n.º 73/2011 de 17 de Junho que altera o Decreto-Lei N.º 178/2006 de 5 de Setembro que 
por sua vez revogou o Decreto-Lei N.º 239/97 

Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março (RCD) 

Portaria n.º 249-B/2008, de 31 de Marco. 

DOCUMENTOS 

CONSULTADOS 

GAR – (Guias de Acompanhamento de Resíduos) 

Alvarás dos Transportadores e dos Destinatários dos Resíduos 

Registo informático de resíduos recebidos, produzidos e encaminhados 

Registo e Comunicação no Sistema Integrado de Registo Electrónico de Resíduos 
(SIRAPA) 

Licenças Ambientais 

CONSTATAÇÕES 

Todos os resíduos estão a ser devidamente encaminhados para destinos finais 
adequados e as GAR encontram-se correctamente preenchidas e arquivadas. Quando 
aplicável são utilizadas Guias RCD. São mantidos em arquivo as licenças dos operadores 
de gestão de resíduos que colaboram com a Preceram. É efectuado o controlo dos 
resíduos através de um registo que se mantém actualizado e é utilizada a classificação 
de acordo com a Lista Europeia de Resíduos (LER). Com a publicação do DL 73/2011, 
iniciou-se a gestão e controlo de GAR para o combustível biomassa. 

Foi efectivado o registo no SIRAPA e foram introduzidos os dados respeitantes à 
produção anual das diversas tipologias de resíduos. 
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FACTOR 

AMBIENTAL 
Resíduos – REEE 

DL n. 230/04 de 10 de Dezembro  

DIPLOMAS DE  

REFERÊNCIA 

Decreto-Lei n.174/2005 de 25 de Outubro (Alteração do art. 2 do DL n. 230/04) 

O presente diploma estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de resíduos 
de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE), com o objectivo prioritário de prevenir 
a sua produção e, subsequentemente, promover a reutilização, a reciclagem e outras 
formas de valorização, de forma a reduzir a quantidade e o carácter nocivo de resíduos a 
eliminar, contribuindo para melhorar o comportamento ambiental de todos os operadores 
envolvidos no ciclo de vida destes equipamentos. 

DOCUMENTOS 

CONSULTADOS 
GARs 

CONSTATAÇÕES 
A Preceram tem a obrigação de proceder à entrega gratuita dos REEE que detenha nas 
instalações de recolha selectiva a tal destinadas, de acordo com as informações 
fornecidas. 

 

FACTOR 
Resíduos - pilhas e acumuladores 

AMBIENTAL 

DIPLOMAS DE  

REFERÊNCIA 
DL n.º 6/2009 de 6 de Janeiro 

DOCUMENTOS 

CONSULTADOS 
N.A. 

CONSTATAÇÕES 
A Preceram está obrigada a proceder à entrega dos resíduos de baterias e acumuladores 
industriais e de baterias e acumuladores para veículos automóveis que detenham, sem 
quaisquer encargos, em pontos de recolha selectiva destinados para o efeito. 
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FACTOR 
Resíduos – Óleos usados 

AMBIENTAL 

DIPLOMAS DE  

REFERÊNCIA 

Decreto-Lei n. ° 153/2003, de 11 de Julho; 

Portaria nº 1028/92, de 5 de Novembro. 

DOCUMENTOS 

CONSULTADOS 

Sogilub - Protocolo de colaboração 

GARs 

CONSTATAÇÕES 

Têm sido garantidos os princípios fundamentais de gestão de óleos usados, 
nomeadamente a prevenção da produção, em quantidade e nocividade, destes resíduos 
e a adesão ao Sistema Integrado de Gestão de Óleos Usados. 

A Preceram atribuiu a gestão dos óleos usados à Sogilub, nomeadamente à empresa 
Auto-Vila, SA e é o produtor de óleo usado n.º 101501988 

 

 

FACTOR 
Resíduos - Resíduos de equipamentos que contenham PCB 

AMBIENTAL 

DIPLOMAS DE  

REFERÊNCIA 
Decreto-Lei n.º 277/99, de 23 de Junho, alterado e aditado pelo Decreto-Lei n.º 72/2007, 
de 27 de Março 

DOCUMENTOS 

CONSULTADOS 
Relatórios de intervenção aos óleos dos transformadores 

CONSTATAÇÕES 

A Preceram averiguou através de uma empresa especializada a exigência 
policlorobifenilos (PCB´s) nos óleos dos seus transformadores, que procedeu às 
diligências necessárias para regularização desta questão. 

Não foram identificados equipamentos com mais de 5 dm3 de PCB pelo que o seu 
inventário não se verificou necessário. 
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FACTOR 
Energia 

AMBIENTAL 

Decreto-Lei N.º 71/2008 de 15 de Abril que revoga o Decreto-Lei N.º 58/82 
DIPLOMAS DE  

REFERÊNCIA 
Despacho N.º 17449/2008,Portaria N.º 519/2008 

Portaria N.º 359/82 de 7 de Abril 

DOCUMENTOS 

CONSULTADOS 
Licença Ambiental 

CONSTATAÇÕES A instalação fica isenta do cumprimento das obrigações previstas no n.º 1 do art. 4º do 
Decreto-Lei N.º 71/2008 de 15 de Abril por ter enquadramento no regime CELE 

 

FACTOR 
Energia/combustíveis derivados do petróleo - Licenciamento da armazenagem 

AMBIENTAL 

Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de Novembro; 

DIPLOMAS DE  

REFERÊNCIA 

Decreto-Lei n.º 29034/38, de 1 de Outubro; 

Decreto-Lei n.º 36270/47, de 9 de Maio; 

Decreto-Lei n.º 198/70, de 7 de Maio; 

Portaria n.º 1188/2003, de 10 de Outubro. 

DOCUMENTOS 

CONSULTADOS 

Licenças de Armazenamento de Combustíveis sólidos derivados do petróleo - Coque de 
Petróleo  

Licença para Armazenamento de Combustíveis líquidos - Fuel e Gasóleo  

CONSTATAÇÕES 

A Preceram dispõe de duas licenças para armazenagem de coque de petróleo, uma para 
a Cerâmica 1 que autoriza o armazenamento de coque em 2 silos de 95 m3 cada e a 
granel até 1529 m3; e outra para a Cerâmica 2 que autoriza o armazenamento de coque 
a granel até 586 m3 e em silo até 95 m3. 

A Preceram dispõe de uma licença para armazenagem de combustíveis líquidos que 
autoriza o armazenamento de 11200 litros de combustíveis líquidos (24000 litros de 
gasóleo, 48000 litros de fuel na Cerâmica 2 e 20000+20000 litros de fuel na Cerâmica 1. 
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FACTOR 
Ruído 

AMBIENTAL 

DIPLOMAS DE  

REFERÊNCIA 
Decreto-Lei N.º 9/2007 de 9 de Janeiro, que revoga o Decreto-Lei N.º 292/2007 

DOCUMENTOS 

CONSULTADOS 

Relatórios de Monitorização do Ruído 

Licença Ambiental 

CONSTATAÇÕES 

A Preceram, S.A possui dois relatórios de monitorização de ruído ambiental relativos ao 
ano de 2008 e 2011, os quais demonstram a sua conformidade legal nesta matéria. A 
existirem alterações significativas na instalação, será realizado no estudo conforme 
legislação em vigor e Licença Ambiental. 

 

 

FACTOR 
Ruído 

AMBIENTAL 

DIPLOMAS DE  

REFERÊNCIA 
DL. 278/2007 de 1 de Agosto 

DOCUMENTOS 

CONSULTADOS 
N.A. 

CONSTATAÇÕES 

O exercício de actividades ruidosas temporárias pode ser autorizado, em casos 
excepcionais e devidamente justificados, mediante emissão de licença especial de ruído 
pelo respectivo município, que fixa as condições de exercício da actividade relativas aos 
aspectos referidos.  
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FACTOR 
Responsabilidade Ambiental 

AMBIENTAL 

DL n. 147/2008 de 29 de Julho 

DIPLOMAS DE  

REFERÊNCIA 

O presente decreto -lei estabelece o regime jurídico da responsabilidade por danos 
ambientais e transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2004/35/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril de 2004, que aprovou, com base no 
princípio do poluidor -pagador, o regime relativo à responsabilidade ambiental aplicável à 
prevenção e reparação dos danos ambientais, com a alteração que lhe foi introduzida pela 
Directiva n.º 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à gestão de 
resíduos da indústria extractiva.  

DOCUMENTOS 

CONSULTADOS 

Dados do Processo Industrial 

Acta da Administração garante da elaboração de garantia bancária 

Análise de Risco Ambiental da organização  

CONSTATAÇÕES 
A Preceram realizou em 2011 uma garantia financeira relativamente a responsabilidade 
ambiental. 

A organização dispõe de um estudo de avaliação do risco ambiental. 

 

FACTOR 
Licenciamento Ambiental 

AMBIENTAL 

DIPLOMAS DE  

REFERÊNCIA 
Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de Agosto (Diploma PCIP). Que revogou o Decreto-Lei nº 
194/2000, de 21 de Agosto, que transpôs para a legislação nacional a Directiva PCIP. 

DOCUMENTOS 

CONSULTADOS 

Licença Ambiental da Cerâmica 1 e respectivos 3 Aditamentos 

Licença Ambiental da Cerâmica 2 e respectivo aditamento  

CONSTATAÇÕES 

Estão abrangidas pelo cumprimento do Diploma PCIP certas actividades económicas, 
constantes do seu Anexo I, a que está potencialmente associada uma poluição que se 
considera significativa e que é definida de acordo com a natureza e/ou a capacidade de 
produção das instalações. 

A Preceram Cerâmica 1 e Cerâmica 2 têm enquadramento no anexo I do Diploma PCIP, 
pelo que o funcionamento de ambas as instalações está condicionado à obtenção de uma 
Licença Ambiental. Esta Licença é da responsabilidade a autoridade competente em 
matéria de Licenciamento Ambiental, a Agência Portuguesa do Ambiente. 

O pedido das licenças ambientais foi apresentado à Entidade Coordenadora (DRE Centro) 
como parte integrante do pedido de autorização da instalação. 

Ambas as instalações já têm Licenças Ambientais emitidas e respectivos aditamentos. 

 As Licenças Ambientais consideraram as MTD estabelecidas no Documento de 
Referência de aplicação sectorial, Reference Document on Best Available Techniques in 
Ceramic Manufacturing Industry BREF CER, de Agosto de 2007. 
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FACTOR 
Licenciamento Industrial 

AMBIENTAL 

DIPLOMAS DE  

REFERÊNCIA 
Decreto-Lei N.º 209/08 (REAI) 

Processo de Licenciamento Industrial e Alterações 

DOCUMENTOS 

CONSULTADOS 

Licença de Exploração da Cerâmica 2 

Licenças Ambientais e Aditamentos 

Correspondência trocada entre a organização e Entidade Coordenadora (DRE Centro), 
nomeadamente pedidos de vistoria às instalações 

CONSTATAÇÕES 

A Cerâmica 2 encontra-se devidamente licenciada para o exercício da actividade 
industrial, o seu processo de licenciamento encontra-se finalizado com a obtenção da 
Licença de Exploração. 

O processo de licenciamento da Cerâmica 1 encontra-se a decorrer. Foi solicitado em 
2009 vistoria à Entidade Coordenadora, que ainda se encontra por efectuar, sendo esta o 
último requisito que ultima a emissão da Licença de Exploração. 

 

 

FACTOR 
Regulamento REACH 

AMBIENTAL 

DIPLOMAS DE  

REFERÊNCIA 
Regulamento CE n. 1907/2006 

DOCUMENTOS 

CONSULTADOS 
Fichas de Seguranças dos Produtos existentes na Preceram 

CONSTATAÇÕES A Preceram possui as fichas de Segurança e os seus fornecedores declaram que 
conhecem o REACH e o pré-registo de substâncias foi efectuado 
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FACTOR 
Gestão Ambiental 

AMBIENTAL 

Decreto-Lei n.197/2005 de 8 de Novembro (3ªalteração ao DL 69/2000) 

DIPLOMAS DE  

REFERÊNCIA 

 

Regime jurídico da avaliação de impacte ambiental (AIA) dos projectos públicos e 
privados susceptíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente, transpondo para 
a ordem jurídica interna a Directiva n. 85/337/CEE, do Conselho, de 27 de Junho, com as 
alterações introduzidas pela Directiva n. 97/11/CE, do Conselho, de 3 de Março, e pela 
Directiva n. 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio. 

DOCUMENTOS 

CONSULTADOS 
Dados do processo industrial 

CONSTATAÇÕES A Preceram, S.A não se encontra abrangida pelos projectos incluídos nos anexos I e II 
do DL 69/2000, ficando por isso isenta de Avaliação de Impacte Ambiental. 

 

FACTOR 
Equipamentos sob pressão (caldeiras) 

AMBIENTAL 

DIPLOMAS DE  

REFERÊNCIA 
Decreto-Lei nº 97/2000,de 25 de Maio. 

DOCUMENTOS 

CONSULTADOS 
Certificados de Renovação da Autorização de Funcionamento das caldeiras 

CONSTATAÇÕES Ambas as caldeiras da Cerâmica 1 e Cerâmica 2 possuem certificados de autorização de 
funcionamento devidamente actualizados emitidos pela DRE Centro. 
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ANEXO IV - Programa de gestão ambiental para o 1.º ano de implementação do SGA 
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ANEXO V - Documentação do SGA 
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