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3. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

3.1. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

3.1.1. ENQUADRAMENTO 

O projecto em estudo consiste na operação de uma instalação de valorização 

energética de Resíduos Industriais Perigosos (RIP), nos fornos de cimento da 

Fábrica SECIL-Outão. Esta operação de gestão de resíduos, também designada por 

co-incineração, é vista, no contexto da Convenção de Basileia, como uma operação 

ambientalmente adequada, indicada no documento “General Technical Guidelines 

for the Environmentally Sound Management of Wastes consisting of, Containing or 

Contamined with Persistent Organic Pollutants (POPs).” 

A co-incineração constitui uma operação de valorização energética incluída num 

processo de co-processamento de materiais residuais que é possível de ser 

realizado numa fábrica de cimento, através da utilização de combustíveis e 

materiais alternativos, permitindo a recuperação material e energética. 

Neste contexto, torna-se importante efectuar, desde já, uma descrição do processo 

de fabrico de cimento no que respeita às características operacionais e 

possibilidades de utilização de resíduos (perigosos e não perigosos). 

3.1.1.1. FABRICAÇÃO DE CIMENTO 

A química básica subjacente ao processo de fabrico do cimento começa com a 

decomposição do carbonato de cálcio (CaCO3) a cerca de 900 ºC para formar óxido 

de cálcio (CaO, cal) libertando dióxido de carbono. Este processo é conhecido por 

calcinação sendo seguido pelo processo de clinquerização no qual o óxido de cálcio 

reage a alta temperatura (tipicamente a 1400-1500ºC) com sílica, alumina e óxido 

de ferro para formar silicatos, aluminatos e ferrites de cálcio, constituindo assim o 

clinquer. O clinquer é posteriormente misturado e moído juntamente com gesso e 

outros aditivos para formar o cimento. 
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Na figura seguinte é possível observar as principais etapas do processo de fabrico 

do cimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Fluxograma do processo de fabrico de cimento 

As matérias-primas principais (marga e calcário) são normalmente extraídas em 

pedreiras de calcário, ou margas, próximas sendo, antes de introduzidas na 

instalação de produção do clinquer, sujeitas a mistura e moagem fina. A produção 

de uma tonelada de clinquer requer uma média de 1,5 a 1,6 toneladas de matérias-

primas. 
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As instalações que produzem clinquer são actualmente baseadas na existência 

central de um forno cilíndrico rotativo (comprimento entre 50 a 150 metros com 

0,5 e 4,5 rotações por minuto), colocado na horizontal, ligeiramente inclinado, de 

forma a permitir a movimentação dos materiais no seu interior. 

Estes fornos têm que ter um comprimento elevado para permitir a calcinação e 

clinquerização completa. 

A matéria-prima (cru) é fornecida ao forno pela extremidade mais elevada 

(entrada), circulando em contra corrente com os gases de aquecimento resultantes 

da queima de um combustível, e saindo no extremo oposto, já sob a forma de 

clinquer.  

Para o aquecimento dos gases é utilizado um combustível num queimador principal 

na extremidade mais baixa do forno. O combustível tradicional utilizado é o carvão 

ou o coque de petróleo, sendo que o arranque do forno é normalmente efectuado 

com recurso ao fuelóleo. 

A produção de cimento exige grandes quantidades de energia, podendo atingir 

cerca de 30% a 40% dos custos de produção. 

Os fornos estão revestidos internamente com material refractário que dificulta a 

perda de calor para o exterior e permite a existência no seu interior de elevadas 

temperaturas, que na zona perto da saída do clinquer podem atingir os 2000 ºC, na 

chama. 

A produção de clinquer e as reacções térmicas associadas exigem uma 

permanência prolongada da matéria-prima dentro do forno. 

Existem dois tipos principais de processo de fabrico do cimento, nomeadamente: 

� Via seca: neste processo a matéria-prima é moída sem recurso a água, 

sendo fornecida ao forno na forma de um pó fino, a farinha ou cru. 

� Via Húmida: neste processo a matéria-prima é moída juntamente com 

água sendo fornecida directamente ao forno na forma de lama ou pasta. Nestes 
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fornos, para a produção do clinquer é necessário fornecer energia em excesso 

para proceder primeiro à evaporação da água contida na matéria-prima. 

No que respeita ao método por via seca, processo utilizado na Fábrica SECIL-Outão, 

existem várias adaptações que estão fundamentalmente ligadas ao modo como o 

calor é adicionado à matéria-prima e à maneira como o clinquer é arrefecido à 

saída, e a energia térmica nele contida aproveitada.  

Para aumentar a eficiência energética e a capacidade de processamento de matéria 

prima, os actuais sistemas de produção de clinquer estão providos de um pré-

aquecedor para permitir uma evaporação completa da água e o início da calcinação 

da farinha antes da entrada no forno rotativo. Os pré aquecedores mais comuns no 

presente são constituídos por uma torre de ciclones montados em cascata, na 

vertical, descendo a farinha da parte superior na forma de pó em suspensão, em 

contracorrente com os gases de queima provenientes do forno rotativo. 

Sistemas com 4-6 estágios de ciclones e com alturas de 50-120 metros são 

comuns. Nestes sistemas há uma mistura íntima entre a matéria-prima e os gases 

de combustão, permitindo uma troca de calor eficaz. Os gases entram na base da 

torre de ciclones a temperaturas acima dos 800 ºC e saem no topo da torre a 

temperaturas da ordem dos 300 ºC.  

O aumento da capacidade de produção de clinquer pode ser obtido adicionando 

uma câmara de combustão especial, denominada pré-calcinador entre o pré-

aquecedor, formado pela torre de ciclones e o forno rotativo, onde podem ser 

utilizadas quantidades de combustível da ordem dos 60% do combustível total . 
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Figura 3.2 – Exemplos de torre de pré-aquecimento sem (A) e com pré-calcinador 

(B) (Fonte: Reference Document on Best Available Techniques in the Cement and 

Lime Manufacturing - BREF CL, Comissão Europeia, de Dezembro de 2001) 

O clinquer sai na extremidade do forno rotativo a uma temperatura acima dos 

1400ºC e necessita de ser arrefecido rapidamente, para poder ser manuseado e 

para garantir as suas características químicas e cristalinas. O arrefecimento pode 

ser efectuado por vários mecanismos, quer através de fornos satélites, quer por 

grades, entre outros. O sistema de fornos satélites, existente na Fábrica SECIL-

Outão, é formado por um conjunto de estruturas tubulares de menores dimensões, 

(normalmente 9 a 11) acopladas à parte final de saída do clinquer, com entradas 

situadas antes do fim do forno rotativo.  

Na figura seguinte apresenta-se um exemplo de um forno rotativo de clinquer, com 

pré-calcinador e arrefecedor de grelha, indicando as temperaturas registadas ao 

longo do processo. 

 

 

A. Torre de pré-aquecimento B. Torre de pré-aquecimento com pré-calcinador 
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Figura 3.3 – Esquema do forno rotativo com pré-aquecimento e pré-calcinador e 

arrefecedor de grelha, evidenciando as temperaturas ao longo do processo de 

cozedura (Fonte: Guidelines on best available techniques and provisional guidance 

on best environmental practices relevant to Article 5 and Annex C of the Stockholm 

Convention on Persistent Organic Pollutants - Advance Draft) 

 

O clinquer é posteriormente armazenado em silos e moído em moinhos 

conjuntamente com gesso e outros aditivos, que permitem a obtenção de 

diferentes tipos de cimento. 
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PRINCIPAIS EMISSÕES E SISTEMAS DE CONTROLO 

As principais emissões de uma instalação de produção de clinquer estão sobretudo 

relacionadas com a emissão de poluentes atmosféricos dos quais se destacam os 

óxidos de azoto (NOx), o dióxido de enxofre (SO2) e partículas. Outras emissões a 

considerar são o dióxido de carbono (CO2) e o monóxido de carbono (CO), 

compostos orgânicos totais (COT), dioxinas (PCDD), furanos (PCDF) e metais 

pesados. 

A emissão destes poluentes depende maioritariamente dos materiais utilizados no 

processo (matérias-primas e combustíveis), das temperaturas ao longo do processo 

e da concentração em oxigénio durante os vários estágios de combustão. 

Adicionalmente, as emissões dos fornos podem ser influenciadas pela forma da 

chama, geometria da câmara de combustão, pela reactividade do combustível, pelo 

tempo de reacção disponível e pelas características do queimador. 

Num processo de produção de clinquer por via seca, o contacto entre os gases da 

combustão e a matéria-prima (cru), leva a que o principal problema de emissões 

esteja relacionado, normalmente, com a presença de elevadas concentrações de 

partículas nos gases de saída do sistema. Desta forma, é fundamental a remoção 

eficaz das partículas por um sistema de despoeiramento, não só para minimizar o 

impacte ambiental nas zonas circundantes como para evitar a perda de matéria-

prima, necessária ao processo produtivo.  

Os principais pontos onde é necessário controlar a emissão de partículas são: à 

saída dos gases do forno, nos gases de arrefecimento do clinquer e nos moinhos de 

cimento. 

Os principais tipos de sistemas de despoeiramento encontrados na indústria 

cimenteira são: Ciclones, Precipitadores Electrostáticos (Electrofiltros) e Filtros de 

Mangas.  

Os ciclones são sobretudo eficientes para a recolha de partículas de maiores 

dimensões e têm um decréscimo rápido de eficiência para partículas de diâmetro 

inferior a 5-10 µm.  
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Um precipitador electrostático (Electrofiltro) funciona através de uma sistema que 

cria uma diferença de potencial elevada entre um par de eléctrodos positivo e 

negativo. Quando os gases efluentes passam entre os eléctrodos, as partículas são 

carregadas electricamente e arrastadas pela força do campo eléctrico para um dos 

eléctrodos, onde se depositam, sendo removidas do fluxo gasoso. Contrariamente 

aos ciclones, este equipamento é eficaz na remoção de partículas 

submicrométricas, funcionando a altas temperaturas (superior a 400ºC), sendo que 

a sua eficiência é dependente da resistência eléctrica das partículas, da velocidade 

do fluxo gasoso, da intensidade do campo eléctrico e da forma e área dos 

eléctrodos. A eficiência global de um precipitador electrostático pode ser superior a 

97% (Gomes, 2001). 

Embora em condições normais os precipitadores electrostáticos modernos sejam 

altamente eficazes na remoção de partículas, o seu funcionamento tem alguns 

problemas de operação. O principal problema dos precipitadores electrostáticos 

está relacionado com a impossibilidade de operarem quando os níveis de CO nos 

gases de escape ultrapassam um valor limite máximo, devido ao perigo de explosão 

por inflamação do monóxido de carbono quando este atravessa o intenso campo 

eléctrico do precipitador. Assim, no arranque e na paragem, ou quando existem 

picos de CO durante o processo, o precipitador electrostático é automaticamente 

desligado, o que pode originar uma libertação incontrolada de partículas para a 

atmosfera. 

Os filtros de mangas são actualmente a tecnologia mais comum entre os processos 

de filtração adaptados à remoção de partículas em processo de fabrico de cimento. 

O desenvolvimento tecnológico das baterias de filtros e os novos materiais 

utilizados, à base de Teflon, como o Gore-Tex e o Tetratex, permitem eficiências de 

colheita elevadas, superiores às dos precipitadores electrostáticos, principalmente 

para partículas da ordem dos 0,1 µm e inferiores, suportando temperaturas 

máximas superiores a 200 ºC, com uma duração e uma manutenção aceitáveis. 

Existem sistemas cuja percentagem de remoção excede os 99,5% (Gomes, 2001). 

Os filtros de mangas permitem operar mesmo quando as concentrações de CO são 

elevadas, evitando assim as emissões descontroladas durante o arranque e 



               

             
 

Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica da SECIL–

Outão                      Página III.9 

 

UVW 

paragem ou durante a operação normal do forno, quando acontecem os picos de 

CO.  

Emissões importantes de poluentes estão também associadas à temperatura 

elevada de combustão, resultando na produção de óxidos de azoto, principalmente 

NO, pela reacção entre o N2 atmosférico e o oxigénio, na chama (NO térmico), e 

pela oxidação de compostos azotados presentes no combustível.  

O controlo da emissão dos óxidos de azoto faz-se através de técnicas alternativas 

que incluem: medidas primárias com modificações no processo de queima de forma 

a baixar a temperatura da chama e injecção de compostos de azoto reduzido, para 

redução do NO a N2 (Redução Não-Catalítica Selectiva - SNCR e Redução Selectiva 

Catalítica – SCR). 

A redução não-catalítica do NOx a N2 (SNCR) obtém-se por injecção de amónia, 

ureia, ou outro composto reduzido de azoto, nos gases de escape do forno. Uma 

técnica alternativa, menos utilizada, consiste na redução do NOx pelo NH3, de uma 

forma catalítica, a temperaturas de 300-400 ºC, sobre a superfície de um 

catalisador (Sistema SCR). 

Importa salientar que, apesar de a alta temperatura verificada no forno trazer 

problemas ao nível do NOx, este facto aliado ao tempo de residência dos gases e 

materiais no forno permite destruir completamente substâncias orgânicas 

indesejáveis presentes no material introduzido, o que constitui uma grande 

vantagem ambiental.  

Em processos térmicos (combustão), qualquer entrada de substâncias cloradas, na 

presença de substâncias orgânicas, pode potencialmente originar a produção 

térmica de dioxinas/furanos, os quais poderão ser emitidos com os efluentes 

gasosos. 

A emissão de dioxinas/furanos (PCDD/PCDF) por um forno de clinquer pode resultar 

essencialmente por um mecanismo de síntese no ou após o pré-aquecedor e nos 

sistemas de controlo de emissões atmosféricas, se existirem compostos percursores 
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(por exemplo: hidrocarbonetos aromáticos halogenados) em quantidades 

suficientes numa gama de temperaturas de 200ºC a 450ºC. 

A figura seguinte apresenta o diagrama de temperaturas e respectivos tempos de 

residência dos gases e do material durante o seu percurso num forno rotativo de 

fabrico de clinquer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 – Diagrama de temperaturas e tempos de residência dos gases e do 

material num forno de cimento (Fonte: SECIL) 

 

No Quadro 3.1 apresentam-se os valores de emissões atmosféricas referidos no 

Reference Document on Best Available Techniques in the Cement and Lime 

Manufacturing – BREF CL, Comissão Europeia, de Dezembro de 2001. 
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Quadro 3.1 – Gamas de emissões atmosféricas de fornos de cimento na Europa 

(BREF CL, 2001) 

Poluentes Emissão 
(mg/Nm3) 

Emissão 
(kg/ton clinquer) 

NOx (expresso em NO2) <200-3 000 <0,4-6 
SO2 <10-3 500 <0,02-7 
Partículas 5-200 0,01-0,4 
CO 500-2 000 1-4 
CO2 400-500 g/Nm3 800-1040 
TOC 5-500 0,01-1 
HF <0,4-5 <0,8-10 g/t 
HCl <1-25 <2-50 g/t 
Dioxinas/Furanos <0,1-0,5 ng/Nm3 <200-1000 ng/t 
Metais: Hg+Cd+Tl 0,01-0,3 (principal/ Hg) 200-600 mg/t 
Metais: As+Co+Ni+Se+Te 0,001-0,1 2-200 mg/t 
Metais: Sb+Pb+Cr+Cu+Mn+V+Sn+Zn 0,005-0,3 10-600 mg/t 

Nota: os valores de massa são baseados em 2000 m3/tonelada de clinquer e 1 milhão de toneladas 
clinquer por ano. A gama de emissões refere-se a médias de um ano e são valores indicativos baseados 

em várias medições técnicas. O oxigénio (O2) de referência é 10%. 

3.1.1.2. CO-PROCESSAMENTO: VALORIZAÇÃO MATERIAL E 
VALORIZAÇÃO ENERGÉTICA (CO-INCINERAÇÃO) 

O Co-processamento consiste na utilização de materiais residuais em outros 

processos industriais diferentes daqueles que os originaram, como a produção de 

cimento e cal, a produção de aço, a produção de energia (centrais termoeléctricas) 

ou outra grande instalação de combustão. Co-processamento significa a 

substituição do combustível principal (ou tradicional) e substituição das matérias-

primas por resíduos (banais ou perigosos). Neste contexto, o processo de co-

incineração no forno de clinquer consiste num processo de co-processamento de 

resíduos através da sua valorização energética.  

Os fornos de clinquer reúnem características que levam à sua recomendação como 

instalações possíveis para a eliminação de resíduos perigosos e não perigosos, 

principalmente se esses resíduos forem combustíveis e puderem ser destruídos por 

reacção com o oxigénio atmosférico. Esta recomendação é particularmente 

relevante quando expressa nas Guidelines da Convenção de Basileia em articulação 

com a Convenção de Estocolmo (veja-se Enquadramento Legal e Normativo) onde é 

referido que a co-incineração em cimenteiras é um método eficaz de tratamento 

para a destruição e transformação irreversível dos POP existentes em determinados 

resíduos.  
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De acordo com as Guidelines da Convenção de Estocolmo, “Well-designed process 

conditions, and the installation of appropriate primary measures, can enable 

cement kilns firing hazardous waste to be operated in such a manner that the 

formation and release of chemicals listed in Annex C can be minimized sufficiently 

to achieve concentrations of PCDD and PCDF in flue gases of < 0.1 ng I-TEQ/Nm3 

(oxygen content 10%), depending on such factors as the use of clean fuels, waste 

feeding, temperature and dust removal.” 

Desta forma, o co-processamento de resíduos perigosos no processo de fabrico de 

cimento é reconhecido como um método de eliminação final, ambientalmente 

adequado, que permite a valorização material e energética de resíduos. 

A valorização material pode ser efectuada através da utilização de resíduos 

industriais banais e resíduos industriais perigosos, por substituição de matérias-

primas principais ou incorporando-os no cimento. A valorização energética pode ser 

efectuada através da utilização de resíduos industriais banais e resíduos industriais 

perigosos em substituição do combustível tradicional introduzindo-os no forno de 

clinquer, através do queimador principal e/ou das torres de pré-aquecimento. 

TIPOLOGIAS DE RESÍDUOS ACEITES 

Tendo em conta que os resíduos ocorrem em diferentes formas e quantidades, a 

transformação destes em combustíveis alternativos ou matérias-primas secundárias 

é normalmente regulada por especificações (normas de aceitação). Alguns resíduos 

não podem ser utilizados directamente como combustíveis ou matérias-primas 

devendo ser previamente sujeitos a um processo de preparação. Esta etapa do 

processo permite gerar um produto residual com características que respeitem as 

especificações técnicas do processo de fabrico de cimento e que garante o 

cumprimento dos requisitos ambientais. 

A selecção dos resíduos para valorização energética e material num forno de 

clinquer é um processo complexo, influenciado por diversos factores, tais como a 

operação do forno, a natureza do resíduo, o impacte no ambiente, a qualidade 
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requerida para o clinquer, e a possibilidade de formar e libertar os produtos 

químicos listados no Anexo C da Convenção de Estocolmo.  

No que respeita a resíduos perigosos o co-processamento apenas pode ser 

efectuado se cumpridos os requisitos relacionados com o controlo na alimentação 

destes ao forno, (por exemplo, controlo da composição em metais pesados, poder 

calorífico e composição em cloro), o controlo das condições de processo e o 

controlo das emissões atmosféricas. 

As principais variáveis operacionais que normalmente orientam a selecção dos 

resíduos a utilizar como combustíveis ou matérias-primas alternativas, referidas 

nas Guidelines da Convenção de Estocolmo, são:  

Operação do forno 

� Composição em cloro e alcalis (sulfuretos e cloretos). O excesso de cloro e 

alcalis produz poeiras do forno ou poeiras de by-pass, que devem ser 

removidas ou recicladas, (podendo necessitar da instalação de um by-pass). 

� Composição em água. Elevada composição em água pode reduzir a 

produtividade e eficiência do sistema do forno. 

� Poder calorífico. Trata-se do parâmetro chave para a energia providenciada 

ao processo. 

� Composição em cinzas. Este factor afecta a composição química do cimento 

e pode levar a ajustamentos da composição da mistura de matérias-primas. 

� Factores adicionais podem ser importantes, tais como, capacidade de 

tratamento e volume dos gases residuais. 

� Estabilidade da operação (exemplo: picos de CO) e o estado físico, 

preparação (triturado ou moído) e a homogeneidade do resíduo. 

 

Qualidade do clinquer e do cimento 

� Composição em fósforo. Influencia o tempo de estabilização. 
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� Composição em cloro e alcalis (sulfatos e cloretos). Afecta a qualidade global 

do produto. 

� Crómio. Pode causar reacções alérgicas em utilizadores sensíveis. 

Emissão de poluentes atmosféricos que não os listados no Anexo C da Convenção 

de Estocolmo 

� Elevada concentração de enxofre. Pode resultar na libertação de SO2. 

� Cloro nos combustíveis ou matérias-primas. Estes podem combinar com 

substâncias alcalinas também presentes na alimentação para formar partículas 

finas compostas por cloretos que podem ser difíceis de controlar. 

� Metais pesados no combustível e matérias-primas. Metais pesados voláteis e 

semi-voláteis, tais como arsénico, berílio, cádmio, crómio, chumbo, mercúrio e 

selénio, são libertados pela chaminé do forno e devem ser controlados e 

monitorizados. Alguns metais pesados têm um coeficiente de retenção baixo, 

pelo que a introdução de metais pesados no forno deve ser limitada, sobretudo 

para os metais pesados voláteis como o mercúrio. 

� A escolha dos combustíveis pode também afectar as emissões de gases de 

efeito de estufa. Por exemplo, a substituição de combustíveis fósseis por 

biomassa resulta na diminuição das emissões de CO2. 

� Os resíduos também permitem a redução das emissões de NOx, dependendo 

da respectiva composição e composição em água. 

Os resíduos que têm vindo a ser valorizados materialmente como matérias-primas 

alternativas em diversos processos de fabrico de cimento a nível mundial são: 

� Cinzas volantes 

� Cinzas de pirite 

� Escórias  

� Granalha usada 

� Tijolos refractários 

� Lamas de ETAR 
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� Betão 

� Lamas de cal 

Os resíduos que têm vindo a ser valorizados energeticamente em diversos 

processos de fabrico de cimento a nível mundial são: 

� Pneus usados 

� Tecidos animais (farinhas animais, outros subprodutos animais) 

� Plásticos 

� Serraduras impregnadas 

� Madeira, papel, cartão, e resíduos de embalagem 

� Lamas (fibras de papel, esgoto) 

� Resíduos agrícolas e orgânicos 

� Materiais betuminosos 

� Resíduos de carvão 

� Resíduos de destilação 

� Óleos usados, águas oleosas 

� Solventes usados 

É importante também referir que alguns resíduos não devem ser introduzidos no 

processo de fabrico de cimento, considerando os diversos requisitos da natureza 

dos resíduos, critérios operacionais e os impactes ambientais e efeitos ao nível da 

segurança e higiene no trabalho (Quadro 3.2). 
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Quadro 3.2 – Lista de materiais residuais não passíveis de co-processamento numa 

fábrica de cimento e as principais razões para a exclusão (Holcim, 2006) 

 

Enriquecimento 
do clinquer com 
poluentes 

Valores 
de 

emissão 

Higiene e 
Segurança 

do 
trabalho 

Potencial 
para 

reciclagem 

Deposição 
em aterro 
como 
melhor 
opção 

Impacte 
negativo 
na 

operação 
do forno 

Resíduos eléctricos e 
electrónicos (incluindo 
baterias) 

X X  X  X 

Resíduos hospitalares   X    
Ácidos minerais.  X X   X 
Explosivos X  X   X 
Asbestos   X  X  
Resíduos nucleares 
(radioactivos) 

X  X    

Mistura de Resíduos 
sólidos urbanos 
municipais 

X X  X  X 

 

INTRODUÇÃO DOS RESÍDUOS NO PROCESSO DE FABRICO 

A utilização segura e responsável dos combustíveis alternativos e matérias-primas 

secundárias requer uma selecção criteriosa dos pontos de alimentação no sistema 

de fabrico, para além da boa compreensão do controlo operacional, de acordo com 

as características específicas e quantidade dos resíduos. 

Os resíduos utilizados como combustíveis alternativos e matérias-primas 

secundárias podem ser introduzidos em diferentes pontos de alimentação no 

processo de produção de cimento, sendo os mais comuns os seguintes: 

� Via queimador principal na secção final do forno rotativo 

� Via canal de alimentação na câmara de transição no final do forno rotativo 

(para resíduos combustíveis granulados) 

� Via queimadores secundários (no pré-aquecimento) 

� Via queimador para o pré-calcinador  

� Via canal de alimentação no pré-aquecimento ou pré-calcinador (para 

resíduos combustíveis granulados) 
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As matérias-primas secundárias são tipicamente alimentadas ao sistema do forno 

da mesma forma que as matérias-primas primárias, isto é, via normal alimentação 

da mistura de matérias-primas. Matérias-primas secundárias que contenham 

componentes que se podem volatilizar a baixas temperaturas (exemplo: 

hidrocarbonetos) devem ser alimentadas nas zonas de alta temperatura, do 

sistema do forno. 

Os combustíveis alternativos são sempre introduzidos nas zonas de combustão de 

alta temperatura do sistema do forno. No caso dos processos de via seca, a 

natureza química e física do combustível determina o exacto ponto de alimentação, 

isto é, se é no queimador principal, no queimador do pré-calcinador ou no 

queimador secundário no pré-aquecimento. 

Combustíveis alternativos contendo componentes tóxicos estáveis devem ser 

alimentados no queimador principal para assegurar a combustão completa, dada a 

alta temperatura e o longo tempo de retenção. 

Para além disso, refere-se ainda que existem determinados resíduos que podem ser 

adicionados como aditivos no processo de fabrico do cimento propriamente dito, 

aquando da mistura e moagem de clinquer com gesso. Tais resíduos podem ser 

cinzas volantes e escórias moídas. 

Na figura seguinte apresenta-se o fluxograma de produção de cimento no qual se 

identificam os locais de introdução de resíduos como combustíveis alternativos ou 

matérias-primas secundárias. 
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Figura 3.5 – Fluxograma do processo de fabrico de cimento com indicação dos 

pontos de introdução de resíduos como combustíveis alternativos ou matérias-

primas secundárias 
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3.1.2. CARACTERIZAÇÃO DA FÁBRICA SECIL-OUTÃO 

O Projecto em estudo não implicará a construção de qualquer infra-estrutura, visto 

estas já existirem na fábrica, consistindo apenas numa alteração de parte do 

combustível actualmente usado, por resíduos industriais perigosos combustíveis, 

prevendo-se uma percentagem de substituição do combustível tradicional no 

máximo de 40%. 

O Projecto em estudo integra-se directamente na fase de fabrico de clinquer 

(cozedura), sendo esta apenas uma parte do processo de fabrico. 

Tendo em vista permitir ter uma adequada percepção das possíveis implicações 

deste Projecto e das suas inter-relações ao nível operacional, entendeu-se como 

importante incluir um ponto deste capítulo dedicado à descrição dos aspectos 

operacionais mais relevantes do processo fabril da Fábrica SECIL-Outão. Nos 

pontos seguintes procede-se então à descrição detalhada dos aspectos operacionais 

inerentes ao Projecto em estudo (valorização energética de RIP)  

 

3.1.2.1. PROCESSO DE FABRICO DA FÁBRICA SECIL-OUTÃO 

O processo de fabrico utilizado na Fábrica SECIL-Outão, em termos da obtenção do 

componente essencial do cimento – o Clinquer – é teoricamente designado por via 

seca, dada à não adição de água para a homogeneização das matérias-primas. 

A Fábrica SECIL-Outão possui duas linhas de fabrico de clinquer – a Linha 8 e a 

Linha 9, tendo uma capacidade de produção instalada de 2 170 000 toneladas por 

ano de cimento. 

Na figura seguinte apresenta-se o fluxograma do processo de fabrico da Fábrica 

SECIL-Outão, com indicação dos inputs e outputs ambientais do processo, sistemas 

de tratamento das emissões existentes e locais de introdução de resíduos como 

combustíveis alternativos e matérias-primas secundárias. 
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Figura 3.6 – Fluxograma de fabrico da Fábrica SECIL-Outão 
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EXTRACÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS E BRITAGEM 

A matéria-prima para fabrico de clinquer e cimento é constituída por uma mistura, 

em proporções bem determinadas, de calcário, marga e argila, à qual se adicionam, 

por vezes, materiais de correcção, tais como areia e minério de ferro. 

A pedreira, situada junto da Fábrica SECIL-Outão, encontra-se dividida em duas 

zonas distintas: pedreira do calcário e pedreira da marga. A primeira é constituída 

praticamente por uma única camada de material de cor variável e muito duro que 

aparece por vezes cristalizado, situando-se o seu teor em CO3
2- entre 70% e 100%. 

A segunda é constituída por material menos duro do que o calcário apresentando, 

por vezes, bolsas de argilas. Neste caso o teor em CO3
2– varia entre 30% e 70%. 

A primeira operação de exploração consiste na perfuração realizada em furos com 

10 metros de largura e 10 metros de altura, com recurso a máquinas perfuradoras. 

Segue-se a introdução da carga explosiva seguida da sua explosão por detonação 

eléctrica devidamente temporizada. Os rebentamentos realizam-se, em média, 

duas vezes por semana. 

O material resultante dos rebentamentos, com uma granulometria que pode ir até 

cerca de 1 m3, é carregado (através de pás carregadoras e escavadores) e 

transportado até à britagem por uma frota de camiões. 

PREPARAÇÃO E ARMAZENAMENTO DAS MATÉRIAS-PRIMAS 

No seguimento da operação anterior, o calcário e a marga são reduzidos a uma 

dimensão máxima de 90 mm, num britador de martelos, com uma capacidade de 

britagem de 1000 t/h. 

A matéria-prima britada é posteriormente conduzida por telas transportadoras até 

aos locais de armazenamento. 

Os materiais adquiridos no exterior, areia e óxido de ferro, são armazenados 

respectivamente num armazém de 3 500 toneladas e de 1 500 toneladas. 
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O material britado, proveniente da pedreira, como o calcário e a marga, é 

armazenado respectivamente em dois silos de 10 000 toneladas cada e num 

armazém polar de 60 000 toneladas. Este armazém funciona simultaneamente 

como pré-homogeneização de marga, com um factor superior a 8. 

Valorização Material de Resíduos 

A Fábrica SECIL-Outão incorpora no seu processo de fabrico de cimento, em 

substituição de matérias-primas naturais, determinadas matérias-primas 

secundárias cujas características permitem manter a qualidade do cru e do 

clinquer.  

Tratam-se de resíduos não perigosos, normalmente inertes, que podem ser 

introduzidos logo no britador e a seguir a todo o percurso do processo de fabrico ou 

armazenados em conjunto com os aditivos, sendo introduzidos posteriormente nas 

moagens. 

A Fábrica SECIL-Outão possui autorização para a valorização material de 

determinados tipos de resíduos não perigosos (R5 – Reciclagem/Recuperação de 

outras matérias inorgânicas), actualmente de acordo com a Licença Ambiental da 

Fábrica SECIL-Outão, emitida em 20 de Outubro de 2006 pelo Instituto do 

Ambiente, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de Agosto (Diploma PCIP) 

e válida até 20 de Outubro de 2013. 

Os resíduos actualmente autorizados destinados à valorização material, 

provenientes de entidades/empresas externas, encontram-se discriminados no 

Quadro 3.3. 
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Quadro 3.3 – Matérias-primas secundárias autorizadas 

LER1 RESÍDUO – MATÉRIAS-PRIMAS SECUNDÁRIAS 

01 01 02 Resíduos da extracção de minérios não metálicos 
01 04 08 Gravilhas e fragmentos de rocha, não abrangidos em 01 04 07 
01 04 09 Areias e argilas 
01 04 10 Poeiras e pós, não abrangidos em 01 04 07 

01 04 12 Rejeitados e outros resíduos, resultantes da lavagem e limpeza de minérios, não abrangidos 
em 01 04 07 e 01 04 11 

02 04 02 Carbonato de cálcio fora de especificação 
03 03 09 Resíduos de lamas de cal  
07 01 99 Outros resíduos não anteriormente especificados 
08 02 01 Resíduos de revestimentos na forma pulverulenta 
08 02 02 Lamas aquosas contendo materiais cerâmicos 
08 02 03 Suspensões aquosas contendo materiais cerâmicos 

10 01 01 
Cinzas, escórias e poeiras de caldeiras (excluindo as poeiras de caldeiras abrangidas em 10 01 
04) 

10 01 02 Cinzas volantes da combustão de carvão 

10 01 05 
Resíduos cálcicos de reacção, na forma sólida, provenientes da dessulfuração de gases de 
combustão 

10 01 07 
Resíduos cálcicos de reacção, sob a forma de lamas, provenientes da dessulfuração de gases 
de combustão 

10 01 24 Areias de leitos fluidizados 
10 02 01 Resíduos do processamento de escórias 
10 02 02 Escórias não processadas 
10 02 08 Resíduos sólidos do tratamento de gases, não abrangidos em 10 02 07 
10 02 10 Escamas de laminagem 
10 02 12 Resíduos do tratamento da água de arrefecimento, não abrangidos em 10 02 11 
10 02 14 Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases, não abrangidos em 10 02 13 
10 02 15 Outras lamas e bolos de filtração 
10 02 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. 
10 09 03 Escórias do forno 
10 09 06 Machos e moldes de fundição não vazados, não abrangidos em 10 09 05 
10 09 08 Machos e moldes de fundição vazados, não abrangido em 10 09 07 
10 09 10 Poeiras de gases de combustão, não abrangidos em 10 09 99 
10 09 12 Outras partículas não abrangidas em 10 09 11 
10 09 99 Outros resíduos não anteriormente especificados 
10 10 03 Escorias do forno 
10 10 06 Machos e moldes de fundição não vazados, não abrangidos em 10 10 05 
10 10 08 Machos e moldes de fundição vazados, não abrangidos em 10 10 07 
10 10 10 Poeiras de gases de combustão, não abrangidas em 10 10 09 
10 10 12 Outras partículas não abrangidas em 10 10 11 
10 12 01 Resíduos da preparação da mistura (antes do processo térmico) 
10 12 03 Partículas e poeiras 
10 12 05 Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases 

                                           1 LER – Lista Europeia de Resíduos, publicada na Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março, a ser examinada 

periodicamente à luz dos novos conhecimentos e, em especial, dos resultados da investigação e, se necessário, revista 
(em conformidade com o artigo 18º da Directiva 75/442/CEE). Deverá ser salvaguardado que o facto de um 
determinado material estar incluído na lista não significa que o mesmo constitua um resíduo em todas as situações. 
Com efeito, um material só é considerado resíduo quando corresponde à definição de resíduo na alínea a) do artigo 1.º 
da Directiva 75/442/CEE. Nesta lista identificam-se os resíduos considerados perigosos com a simbologia «*», de 
acordo com critérios estabelecidos na Directiva 91/689/CEE relativa a resíduos perigosos. Os diferentes tipos de 
resíduos incluídos na lista são totalmente definidos pelo Código LER - código de seis dígitos para os resíduos e, 
respectivamente, de dois e quatro dígitos para os números dos capítulos e subcapítulos.  
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LER1 RESÍDUO – MATÉRIAS-PRIMAS SECUNDÁRIAS 

10 12 06 Moldes fora de uso 

10 12 08 
Resíduos do fabrico de peças cerâmicas, tijolos, ladrilhos, telhas e produtos de construção 
(após o processo térmico) 

10 12 10 Resíduos sólidos do tratamento de gases, não abrangidos em 10 12 09 
10 12 12 Resíduos de vitrificação, não abrangidos em 10 12 11 
10 12 13 Lamas do tratamento local de efluentes 
10 13 01 Resíduos da preparação da mistura antes do processo térmico 
10 13 04 Resíduos de calcinação e hidratação de cal 
10 13 06 Partículas e poeiras (excepto 10 13 12 e 10 13 13) 
10 13 07 Lamas e bolos de filtração do tratamento de gases 
10 13 10 Resíduos do fabrico de fibrocimento, não abrangidos em 10 13 09 
10 13 11 Resíduos de materiais compósitos à base de cimento não abrangidos em 10 13 09 e 10 13 10 
10 13 13 Resíduos sólidos do tratamento de gases, não abrangidos em 10 13 12 
10 13 14 Resíduos de betão e lamas de betão 
10 13 99 Outros resíduos não anteriormente especificados. (Mangas de filtros) 
12 01 13 Resíduos de soldaduras (Escória de soldadura) 
12 01 17 Resíduos de materiais de granalhagem, não abrangidos em 12 01 16 
12 01 99 Outros resíduos não anteriormente especificados 
16 08 04 Catalizadores usados de craking catalítico em leito fluido (excepto 16 08 07) 
16 11 04 Outros revestimentos de fornos e refractários, não abrangidos em 16 11 03 

16 11 06 
Revestimentos de fornos e refractários, provenientes de processos não metalúrgicos, não 
abrangidos em 16 11 05 

17 01 01 Betão 
17 01 02 Tijolos 
17 01 03 Ladrilho, telhas e materiais cerâmicos 
17 01 07 Mistura de Betão, Tijolo, Ladrilho, telhas e materiais cerâmicos, não abrangidos em 17 01 06 
17 06 04 Materiais de isolamento, não abrangidos em 17 06 01 e 17 06 03 (lã de rocha e lã de vidro) 
17 08 02 Materiais de construção à base de gesso, não abrangidos em 17 08 01 

17 09 04 
Mistura de resíduos de construção e demolição, não abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 
09 03 

19 02 06 
Lamas de tratamento físico-químico Lamas de tratamento físico-químico não abrangidas em 
19 02 05. 

19 08 02 Resíduos do desarenamento 
19 08 14 Lamas de outros tratamentos de águas residuais industriais não abrangidas em 19 08 13. 

19 12 12 
Outros resíduos (incluindo mistura de materiais) do tratamento mecânico de resíduos, não 
abrangidos em 19 12 11 (Betão, mistura de Betão, Tijolo, Ladrilho, telhas e materiais 
cerâmicos) 

19 09 01 Resíduos sólidos de gradagens e filtração primária 
19 09 02 Lamas de clarificação de água 
19 12 09 Substâncias minerais 

As matérias-primas secundárias são transportadas por via rodoviária em camiões 

cobertos desde a origem até à fábrica. Nesta são armazenados tendo em conta as 

suas tipologias e as matérias-primas naturais que vão substituir, pelo que são 

utilizados os mesmos locais de armazenamento das matérias-primas primárias, 

seguindo o mesmo processamento. A maioria é introduzida nas frentes de 

exploração de marga (pedreira) e nos locais de armazenamento de areia e de óxido 

de ferro. 
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No Quadro 3.4 apresentam-se os quantitativos das matérias-primas alternativas 

recebidas e valorizadas na Fábrica SECIL-Outão entre 2002 e 2006. 

 

Quadro 3.4 – Quantitativos de matérias-primas secundárias valorizadas na Fábrica 

SECIL-Outão entre 2002 e 2006 

Resíduo 2002 2003 2004 2005 2006 Unidades 

Granalha usada 33 448 27 741 31 287 36 595 36 595 t 

Escórias 23 014 - 59 - - t 

Cinzas Volantes 16 293 9 422 11 036 6 726 25 045 t 

Lamas de clarificação de água 4 697 5 858 3 665 - - t 

Rejeitados de pó 3 417 2 493 3 486 3 725 1 735 t 

Machos de fundição vazados 3 382 7 976 4 630 3 225 2 044 t 

Refractários usados 3 058 - - - - t 

Lamas de Cal 2 595 2 255 2 312 5 420 4 412 t 

Rejeitados de placas 1 528 1 781 2 073 1 354 1 872 t 

Lamas de hidrocarbonetos 870 - - - - t 

Lamas de ETARI 843 - 6 096 1 762 4 152 t 

Resíduos de Demolição 2 564 - - - - t 

Areias de decapagem 84 - - - - t 

Areia de Machos vazados 80 - - - - t 

Machos de fundição não vazados 40 1 472 483 483 576 t 

Granulado de Borracha - 1 647 - - - t 

Resíduos de Calcinação e Hidratação 
de Cal 

- 1 582 2 010 544 1 040 t 

Refractários Usados - 1 557 149 184 81 t 

Telhas de fibrocimento - 63 342 427 193 t 

Lamas de Corte e serragem de 
pedra 

- 29 156 38 33 t 

Betão - - 1 200 - - t 

Res. Extracção de minério não 
metálico 

- - - 68 568 133 709 t 

Cinzas - - - 27 - t 

Escorias de Caldeira - - - 1 124 - t 

Resíduos de Betão e Lamas de Betão - - - 743 249 t 

Escória de Soldadura - - - 47 43 t 

Mistura de resíduos de construção e 
demolição 

- - - 17 - t 

Total 95 914 63 929 68 984 131 007 211 779 t 
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MOAGEM, HOMOGENEIZAÇÃO E ARMAZENAGEM DO CRU 

Após estas etapas, é necessário moer as matérias-primas britadas de forma a obter 

um pó que poderá ser corrigido quimicamente. Este processo designa-se por 

moagem de cru. 

As matérias-primas (calcário, marga, areia e óxido de ferro), tendo em conta as 

especificações estabelecidas para o produto intermédio (clinquer), são retomadas, 

em proporções bem definidas calculadas por computador, dos locais de 

armazenamento para os moinhos de cru, por telas transportadoras. 

Após a operação de moagem o cru é transportado, por via pneumática e/ou 

mecânica, para os silos de homogeneização e armazenagem. 

Para a realização destas etapas existem dois tipos de linhas, a linha 8 e a linha 9. 

Na linha 8 existe um sistema de homogeneização que consiste em encher um silo 

com correcções de composição de hora a hora e de tal modo que quando o silo está 

cheio tem a composição média desejada. É na descarga do silo de homogeneização 

para o silo de armazenagem que se faz a homogeneização das diferentes camadas 

de cru produzido. 

No moinho pertencente a esta linha é moído o calcário para a produção de filler, 

sendo este armazenado num silo e depois transportado para moagem de cimento. 

Na linha 9 só existe um silo, funcionando simultaneamente como silo de 

homogeneização e armazenamento. Este silo é caracterizado por ter o fundo 

dividido em sete sectores de extracção, cada um deles com seis secções de 

fluidificação. Isto faz com que neste silo tenhamos 42 áreas de extracção, que são 

seleccionadas por meio de computador e cuja sequência de extracção é 

programável. 

Posteriormente o cru, com composição adequada, é retirado dos silos de 

armazenamento, pesado e transportado, por processos inteiramente 

automatizados, à cozedura nos fornos tubulares rotativos (Forno 8 e Forno 9). 
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COZEDURA OU CLINQUERIZAÇÃO (TORRE DE PRÉ-AQUECIMENTO E 

FORNOS) 

A Fábrica SECIL-Outão possui duas instalações de cozedura, que seguidamente se 

caracterizam: 

� Linha 8 – Forno tubular, rotativo, com 5 metros de diâmetro e 80 metros de 

comprimento, equipado com torre de pré-aquecimento, constituída por quatro 

andares de ciclones, e dez arrefecedores planetários, Unax. Este forno tem uma 

produção nominal de 2 300 t/dia de clinquer. 

� Linha 9 – Forno tubular, rotativo, com 5,25 metros de diâmetro e 83 metros 

de comprimento, equipado com torre de pré-aquecimento, constituída por 

quatro andares de ciclones, e nove arrefecedores planetários, Unax. Este forno 

tem uma produção nominal de 3 500 t/dia de clinquer. 

O cru, com composição adequada, é retirado dos silos de armazenagem, pesado e 

transportado até à parte superior das torres de pré-aquecimento, por processos 

inteiramente automatizados. A entrada do cru nos fornos é efectuada pela parte 

superior das torres de pré-aquecimento (estrutura vertical com série de 4 ciclones), 

na qual, a permuta de calor (gases/cru), efectuada nas torres em co-corrente, faz 

com que o cru, que à entrada destas tem uma temperatura de cerca de 65 ºC, 

chegue à sua base, na entrada do forno, com uma temperatura de cerca de 900 ºC. 

O cru é separado dos gases do forno nos ciclones e depois segue para o estágio 

seguinte em baixo até entrar no forno.  

Quer as torres de ciclones quer os arrefecedores permitem uma recuperação do 

calor latente dos gases de combustão à saída e do calor latente do clinquer 

produzido. 

Na cozedura no forno, os materiais atingem os 2000 ºC, estando sujeitos a 

temperaturas superiores a 1450 ºC durante 10 segundos. É durante o processo de 

cozedura, também conhecido por clinquerização, que se dão as reacções entre os 
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diferentes componentes das matérias-primas. O transporte do material através do 

forno faz-se pelo movimento rotativo deste e pelo seu grau de inclinação. 

O clinquer produzido é arrefecido à saída dos fornos, por circulação do ar que vem 

do exterior e por nebulização de água nos tubos dos arrefecedores, desde uma 

temperatura de cerca de 1200ºC até uma temperatura de 150ºC. O ar de 

arrefecimento, já aquecido, vai alimentar a combustão no interior do forno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 – Esquema do forno rotativo com pré-aquecimento, evidenciando as 

temperaturas ao longo do processo de cozedura, dos fornos da Fábrica SECIL-

Outão (Fonte: SECIL) 

 

Os fornos dispõem de queimadores de alta pressão (GRECO) que permitem a 

queima de carvão e/ou coque de petróleo, podendo em situações de arranque 

queimar fuelóleo ou uma mistura destes. Além destes combustíveis principais, são 

345ºC 
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actualmente utilizados combustíveis alternativos, nomeadamente as seguintes 

tipologias: biomassa vegetal2, farinhas animais3, RDF’s4, RDF (VFV)5 e chip’s de 

pneus usados.  

A condução do processo, centralizada numa sala de comando, é controlada através 

de um sistema de monitorização e correcção, face a valores de referência para os 

diferentes parâmetros do processo. 

Para além disso a Fábrica SECIL-Outão dispõe de um sistema de condução, em 

ambos os fornos, denominado Fuzzy Control, o qual permite uma condução 

totalmente automatizada dos mesmos. 

Este sistema, integrado na última geração de automação do controlo industrial de 

processos complexos, constitui um elemento fundamental em termos de garantia 

da uniformidade das características do semi-produto fabricado. 

O clinquer produzido é arrefecido à saída dos fornos, por circulação do ar que vem 

do exterior e por nebulização de água nos tubos dos arrefecedores, desde uma 

temperatura de cerca de 1 200ºC até uma temperatura de 150ºC. O ar de 

arrefecimento, já aquecido, vai alimentar a combustão no interior do forno. 

A armazenagem de clinquer é comum às duas linhas. A Fábrica SECIL-Outão possui 

três silos (total de 76 000 t) e ainda um hangar coberto (30 000 t) que perfaz uma 

capacidade de 106 000 t. 

                                           

2 Resíduos florestais e/ou agrícolas e resíduos de madeira 

3 Subprodutos animais não destinados ao consumo humano 

4 RDF – “Refuse Derive Fuel” também designado por CDR (Combustível derivado de Resíduos), composto 

por uma mistura de resíduos como papel/cartão, têxteis, plásticos/borrachas e madeira, triturados a 

uma granulometria inferior a 50 mm. 

5 RDF – (Refused Derived Fuels) - Outros resíduos, incluindo misturas de materiais, do tratamento 

mecânico de resíduos, provenientes de VFV’s (Veículos em Fim de Vida) de não contendo substâncias 

perigosas. 
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Os gases de combustão, utilizados para secagem da matéria-prima nos moinhos de 

cru, são posteriormente despoeirados nos electrofiltros e filtros de mangas, antes 

de serem libertados.  

Combustíveis fósseis  

Os principais combustíveis fósseis utilizados nos fornos da Fábrica SECIL-Outão são 

os seguintes: 

� Coque de petróleo ou carvão; 

� Fuelóleo  

O combustível sólido importado (carvão ou coque de petróleo), é recebido na 

fábrica, armazenado em instalação coberta e fechada (hangar de carvão) de 6 000 

t de capacidade, sendo daí transportado até às moagens por cinta transportadora, e 

moído em dois moinhos verticais, de três rolos cada: 

� Linha 8 — moinho FLS, ATOX 17,5 – capacidade de moagem 16 t/h (K8). 

� Linha 9 — moinho FLS, ATOX 20 – capacidade de moagem 23 t/h (K9). 

Os moinhos de carvão e coque de petróleo debitam o material moído para um filtro 

de mangas onde este é separado da corrente de gases de transporte e enviado 

para os silos. Os moinhos de combustível sólido necessitam de gases quentes para 

o transporte e secagem do mesmo. Estes gases são fornecidos pelos fornos.  

O combustível sólido moído é armazenado em silo de 360 m3, sendo alimentado 

aos fornos a partir de silos intermédios. Cada linha tem dois silos intermédios, um 

para alimentação do queimador principal e outro para alimentação dos queimadores 

instalados na torre de pré-aquecimento, a saber: 

Linha 8: 

• 1 silo de 60 m3 (queimador principal) 

• 1 silo de 20 m3 (queimador torre) 
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Linha 9: 

• 1 silo de 90 m3 (queimador principal) 

• 1 silo de 30 m3 (queimador torre) 

Junto da instalação de moagem, armazenamento e transporte de combustível 

sólido está disponível uma rede de gases de inertização para prevenir e apagar 

possíveis incêndios. 

O controlo da emissão de partículas é efectuado em contínuo, sendo também 

efectuadas duas medições pontuais do mesmo parâmetro, recorrendo para isso a 

um laboratório externo acreditado.  

O fuelóleo é utilizado nos fornos essencialmente em situações de arranque dos 

fornos. A fábrica tem uma capacidade de armazenamento de fuelóleo de 3 000 t, 

possuindo duas caldeiras de fluído térmico para o manter nas condições de 

temperatura e viscosidade adequadas à queima. 

Para além dos combustíveis utilizados nos fornos, importa referir outros 

combustíveis utilizados na Fábrica SECIL-Outão com alguma relevância energética, 

nomeadamente: o gasóleo e o propano. 

O gasóleo é armazenado em 3 depósitos de diferentes capacidades (totalizando 

1360 m3) sendo utilizado nas caldeiras de aquecimento a fluido térmico e no 

abastecimento de máquinas e viaturas. O gasóleo é ainda utilizado nos geradores 

de emergência da fábrica. 

O gás propano encontra-se armazenado em depósitos superficiais de aço, 

localizados no limite fabril, existindo 3 depósitos de 50 m3 cada e 2 depósitos de 

4,48 m3 cada. O gás propano é utilizado sobretudo para fornecimento de calor para 

a operação de paletização e para aquecimento de águas dos balneários e refeitório. 
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Combustíveis Alternativos (Valorização energética de resíduos) 

A utilização de combustíveis alternativos refere-se à valorização energética de 

resíduos nos fornos da instalação, em substituição do combustível fóssil tradicional, 

nomeadamente o coque de petróleo ou o carvão. 

A Fábrica SECIL-Outão possui a Licença de Exploração, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

85/2005, de 28 de Abril, sendo válida até 20 de Outubro de 2013, para a operação 

de co-incineração de resíduos perigosos e não perigosos (R1 – utilização principal 

como combustível ou outros meios de produção de energia). 

A licença de exploração define os resíduos não perigosos e perigosos autorizados a 

co-incinerar na instalação, indicando os quantitativos máximos anuais, 

contemplando as condições de exploração comuns à licença ambiental da fábrica. 

No Quadro 3.5 apresenta-se a listagem dos resíduos não perigosos autorizados a 

co-incinerar actualmente na Fábrica SECIL-Outão. Na primeira coluna é indicado o 

número do projecto/instalação, descrita adiante, que permite a valorização dos 

resíduos autorizados.  

 

Quadro 3.5 – Listagem dos resíduos industriais banais autorizados para valorização 

energética na Fábrica SECIL-Outão 

Capacidade 
Instalada 
(t/h) 

Resíduos Instalação 
n.º Introdução 

Forno 
8 

Forno 
9 LER Designação 

Tipologia 
Taxa de 

Substituição 
(%) 

03 03 07 

Rejeitados 
mecanicamente 

separados, do fabrico 
de pasta a partir de 
papel e cartão usado 

A 

03 03 08 

Resíduos da triagem 
de papel e cartão 
destinados a 
reciclagem 

A 

1 
Torre de 
ciclones 5 8 

03 03 10 

Rejeitados de fibras e 
lamas de fibras, fíllers 

e revestimentos, 
provenientes da 

separação mecânica 

Papel 

A 
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Capacidade 
Instalada 
(t/h) 

Resíduos Instalação 
n.º Introdução 

Forno 
8 

Forno 
9 LER Designação 

Tipologia 
Taxa de 

Substituição 
(%) 

02 01 04 
Resíduos de plásticos 

(excluindo 
embalagens) 

A 

07 02 13 Resíduos de plásticos A 

07 02 16 
Resíduos contendo 
silicones perigosos 

A 

07 02 99 

Outros resíduos não 
especificados 
anteriormente 

(Juntas de silicone e 
cortiça; folhas de 

borracha e cortiça; pó 
das serras) 

A 

12 01 05 
Aparas de matérias 

plásticas 
A 

16 01 03 Pneus usados A 
16 01 19 Plástico A 
17 02 03 Plástico A 
19 12 04 Plásticos e borrachas A 
20 01 39 Plástico 

Plásticos 

A 

04 02 09 
Resíduos de materiais 

compósitos 
A 

04 02 21 
Resíduos de fibras 

têxteis não 
processadas 

A 

04 02 22 Resíduos de fibras 
têxteis processadas 

A 

19 02 10 

Resíduos 
combustíveis não 

abrangidos em 19 02 
08 e 19 02 09 

Têxteis 

A 

16 03 06 
Resíduos orgânicos 
não abrangidos em 

16 03 0 
A 

19 12 10 

Resíduos 
combustíveis 
(combustíveis 
derivados de 
resíduos) 

A 

19 12 12 

Outros resíduos do 
tratamento mecânico 
de resíduos, não 

abrangidos em 19 12 
11. 

Outros 
(não 

perigosos) 

A 

17 02 01 Madeira A 

19 12 07 Madeira A 

20 01 38 
Madeira não 

abrangidas por 20 01 
37* 

A 

02 01 03 

Resíduos de tecidos 
vegetais (i.e. troncos, 

ramagens e 
folhagens) 

B 

02 01 07 Resíduos silvícolas 

Resíduos 
de tecidos 
vegetais 

B 
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Capacidade 
Instalada 
(t/h) 

Resíduos Instalação 
n.º Introdução 

Forno 
8 

Forno 
9 LER Designação 

Tipologia 
Taxa de 

Substituição 
(%) 

02 03 04 
Materiais impróprios 
para consumo em 
processamento 

B 

02 07 04 
Materiais impróprios 

para consumo 
processamento 

B 

03 01 01 
Resíduos de 
descasque de 

madeira e de cortiça 
B 

03 01 05 

Serradura, aparas, 
fitas de 

aplainamento, 
madeira, 

aglomerados e 
folheados 

B 

03 03 01 
Resíduos de 
descasque de 

madeira e de cortiça 
B 

15 01 03 
Embalagens de 

madeira 
B 

20 02 01 

Resíduos 
biodegradáveis (i.e. 
madeiras, troncos, 

ramagens e 
folhagens) 

B 

02 01 03 
Resíduos de tecidos 

vegetais 
A 

02 03 04 
Materiais impróprios 
para consumo ou 
processamento 

A 

02 07 04 
Materiais impróprios 
para consumo ou 
processamento 

Resíduos 
de tecidos 
vegetais 

A 

19 12 01 Papel e Cartão Papel A 
19 12 04 Plástico e borracha Plásticos A 
19 12 08 Têxteis Têxteis A 

19 02 10 

Resíduos 
combustíveis não 

abrangidos em 19 02 
08 e 19 02 09 

A 

19 09 04 
Carvão activado 

usado 
A 

19 12 10 

Resíduos 
combustíveis 
(combustíveis 
derivados de 
resíduos) 

A 

19 12 12 

Outros resíduos do 
tratamento mecânico 
de resíduos, não 

abrangidos em 19 12 
11 

Outros 
(não 

perigosos) 

A 

2 Queimador 25 25 

17 02 01 Madeira Resíduos A 
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Capacidade 
Instalada 
(t/h) 

Resíduos Instalação 
n.º Introdução 

Forno 
8 

Forno 
9 LER Designação 

Tipologia 
Taxa de 

Substituição 
(%) 

19 12 07 
Madeira não 

abrangida em 19 12 
06. 

A 

20 01 38 
Madeira não 

abrangidas por 20 01 
37* 

A 

02 01 03 

Resíduos de tecidos 
vegetais (i.e. troncos, 

ramagens e 
folhagens) 

B 

02 01 07 Resíduos silvícolas B 

02 03 04 
Materiais impróprios 
para consumo em 
processamento 

B 

02 07 04 
Materiais impróprios 

para consumo 
processamento 

B 

03 01 01 
Resíduos de 
descasque de 

madeira e de cortiça 
B 

03 01 05 

Serradura, aparas, 
fitas de 

aplainamento, 
madeira, 

aglomerados e 
folheados não 

abrangidos em 03 01 
04. 

B 

03 03 01 
Resíduos de 
descasque de 

madeira e de cortiça 
B 

15 01 03 
Embalagens de 

madeira 
B 

20 02 01 

Resíduos 
biodegradáveis (i.e. 
madeiras, troncos, 

ramagens e 
folhagens) 

de tecidos 
vegetais 

B 

02 02 03 

Materiais impróprios 
para consumo ou 
processamento. 
(Subprodutos animais 

transformados 
(farinhas de carne e 

osso)) 

Resíduos 
de 

Tecidos 
Animais 

A 

3 Queimador 5 5 

06 13 03 Negro de fumo 
Outros 
(não 

perigosos) 
A 

17 02 01 Madeira A 

19 12 07 
Madeira não 

abrangida em 19 12 
06. 

A 

5 Queimador 25 25 

20 01 38 
Madeira não 

abrangidas por 20 01 
37* 

Resíduos 
de tecidos 
vegetais 

A 
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Capacidade 
Instalada 
(t/h) 

Resíduos Instalação 
n.º Introdução 

Forno 
8 

Forno 
9 LER Designação 

Tipologia 
Taxa de 

Substituição 
(%) 

02 01 03 

Resíduos de tecidos 
vegetais (i.e. troncos, 

ramagens e 
folhagens) 

B 

02 01 07 Resíduos silvícolas B 

02 03 04 
Materiais impróprios 
para consumo em 
processamento 

B 

02 07 04 
Materiais impróprios 

para consumo 
processamento 

B 

03 01 01 
Resíduos de 
descasque de 

madeira e de cortiça 
B 

03 01 05 

Serradura, aparas, 
fitas de 

aplainamento, 
madeira, 

aglomerados e 
folheados 

B 

03 03 01 
Resíduos de 
descasque de 

madeira e de cortiça 
B 

15 01 03 Embalagens de 
madeira 

B 

20 02 01 

Resíduos 
biodegradáveis (i.e. 
madeiras, troncos, 

ramagens e 
folhagens) 

B 

6 Queimador 8 8 02 02 03 

Materiais impróprios 
para consumo ou 
processamento. 
(Subprodutos animais 

transformados 
(gorduras animais)) 

Resíduos 
de 

Tecidos 
Animais 

A 

A – O calor utilizado no processo resultará em 50% da utilização destes resíduos 
B – O calor utilizado no processo resultante da valorização destes resíduos não terá limite de 

substituição 

 

Importa referir que a Fábrica SECIL-Outão, no seguimento da obtenção da licença 

de exploração, procedeu à co-incineração de lamas oleosas de fundo de depósito 

(LER 050103) entre 30/11/2006 e 23/1/2007, sendo que desde este período 

procede apenas à co-incineração dos resíduos não perigosos autorizados. 
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Em termos operacionais, o armazenamento e o manuseamento, para a valorização 

energética, dos resíduos recebidos depende no caso de resíduos sólidos das suas 

características físicas (granulometria). 

Os resíduos de maior granulometria (> 300 mm) são introduzidos no forno ao nível 

da torre de pré-aquecimento (temperatura superior a 850ºC), também designada 

por torre de ciclones (veja-se a Figura 3.7). 

O resíduo de granulometria inferior a 20 mm é armazenado em local coberto e 

introduzido no forno directamente ao queimador principal. Os resíduos triturados e 

os líquidos entram no forno na zona de cozedura a 1800-2000ºC (temperatura dos 

gases), injectados através do queimador principal (Figura 3.8 e Figura 3.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 – Esquema da injecção de combustível no queimador principal no forno 

(3 – fluxo dos materiais; 4 – queimador principal, 5 – arrefecedores de satélite) 

(Fonte: SECIL) 
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Figura 3.9 – Localização do queimador principal no interior do forno (Fonte: SECIL) 

Para o manuseamento adequado, dentro da fábrica, dos diversos resíduos 

autorizados para valorização energética nos fornos, a Fábrica SECIL-Outão 

introduziu melhorias nas suas instalações tendo instalado diversos equipamentos. 

De acordo com a tipologia dos resíduos recebidos para valorização energética nos 

fornos, a Fábrica SECIL-Outão designou as diversas instalações para a descarga, 

armazenamento e alimentação dos resíduos ao forno, da seguinte forma: 

� Instalação 1 – Valorização energética ao nível da Torre de Ciclones 

� Instalação 2 – Valorização energética ao nível do queimador principal (CDR6) 

� Instalação 3 – Valorização energética ao nível do queimador principal (Resíduos 

de tecidos animais) 

� Instalação 5 – Valorização energética ao nível do queimador principal (Resíduos 

de tecidos vegetais) 

                                           

6 Combustível Derivado de Resíduo, também designado por RDF (Refuse Derived 

Fuel) 

Queimador principal 
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� Instalação 6 – Valorização energética ao nível do queimador principal 

(Combustíveis Líquidos) 

Actualmente encontram-se em funcionamento todas as instalações permitindo à 

Fábrica SECIL-Outão proceder a uma eficiente valorização energética de resíduos 

industriais banais nos seus fornos. 

No quadro seguinte apresentam-se os quantitativos de resíduos valorizados 

energeticamente na Fábrica SECIL-Outão, como combustíveis alternativos entre 

2004 e 2006. 

Quadro 3.6 – Quantitativos de resíduos valorizados energeticamente na Fábrica 

SECIL-Outão entre 2004 e 2006 

Resíduo 2004 2005 2006 Unidades 

Residuos de tecidos vegetais * 3907,1 16 731 20 451 t 

Estilha de pneus usados e Pneus usados - 2 197 7 713 t 

RDF (VFV) - 530 - t 

RDF (VFV) e RDF - - 1 779 t 

FLUFF** - 46 2 430 t 

Resíduos de tecidos animais - 22 005 27 791 t 

Lamas de Fundo Depósito - - 683 t 

Total 3907,1 41509 60847 t 

* inclui Estilha Florestal, Residuos de Madeira e Madeira, Cortiça Estilha, Aglomerado de Cortiça, 
Aglomerado de Cortiça e Madeira, Paletes, Serradura, Aparas de Madeira, Pó de Cortiça, entre 
outros 
** FLUFF – correspondente a um têxtil (“fluff”) que é um rejeitado do processo de reciclagem dos 
pneus 

 

PREPARAÇÃO DO CIMENTO 

O cimento obtém-se por moagem do clinquer, de um regulador de prensa (gesso) e 

outros aditivos. O clinquer, gesso e demais aditivos são retirados dos seus locais de 

armazenamento e transportados, por elevadores e telas transportadoras, para as 

tremonhas de alimentação aos moinhos. Estes materiais são moídos em proporções 

bem definidas, de acordo com especificações de fabrico, de modo a satisfazer as 

normas em vigor. Nesta fase do processo podem também ser utilizadas matérias-

primas secundárias, nomeadamente, cinzas volantes e escórias.  
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O cimento da Fábrica SECIL-Outão é um cimento cinzento Portland certificado 

segundo a norma europeia EN 197-1, podendo ser de diferentes tipos e classes 

dependendo das condições de moagem e proporções de materiais adicionados. 

Destacam-se os seguintes produtos comercializados: 

� Tipo I, classe 52,5R – cimento de muito elevada resistência inicial e final; 

� Tipo I, classe 42,5R – cimento de elevada resistência final e inicial; 

� Tipo II, classe 42,5R – cimento com calcário de elevada resistência e menor 

calor de hidratação; 

� Tipo II, classe 32,5N – cimento com calcário para o fabrico de betões correntes 

armados e não armados. 

� Tipo IV, classe 32,5 – cimento de alta resistência incorporando cinzas volantes. 

Os moinhos, FLS, estão distribuídos por três moagens a saber: 

� Moinho IV, de 2 câmaras e circuito fechado, 3,8 m x 12,0 m, capacidade de 

produção de 99 t/h, dotado de filtro de mangas; 

� Moinho V, de 2 câmaras e circuito fechado, 4,2 m x 14,0 m, capacidade de 

produção 150 t/h dotado de filtros de mangas. 

� Moinho VI, de 2 câmaras e circuito fechado, 3,2 m x 11,0 m, capacidade de 

produção de 53 t/h, dotado de filtro de mangas. 

Os corpos moentes utilizados no processo desta instalação são bolas de aço 

especial. O cimento produzido por estes moinhos é transportado por via 

pneumática e/ou mecânica e armazenado em onze silos com uma capacidade 

global de 50 000 t. 

EMBALAGEM E EXPEDIÇÃO DO CIMENTO 

O cimento pode ser ensacado em sacos de 25 kg, 40 kg e 50 kg. 

O cimento ensacado é vendido em pacotões envolvidos em manga plástica e, 

eventualmente, em filme plástico. Esta embalagem é produzida em 2 linhas de 

paletização – plastificação com uma produção de 90 t/h. 
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O cimento também poder ser expedido a granel (camiões-cisterna, vagões-cisterna 

ou navios graneleiros) e em Big-Bags, de uma alça até 2 000 kg cada. 

A expedição de cimento pode ser efectuada pelas vias rodoviária, ferroviária e 

marítima. 

Para além do cimento, também pode ser expedido o clinquer, normalmente por via 

rodoviária, com uma capacidade de carregamento global de 220 t/h, podendo 

posteriormente, ser expedido por via marítima através de cais fora das instalações 

fabris. 

3.1.2.2. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, DO AMBIENTE 
E DA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

A Fábrica SECIL-Outão possui implementados e certificados por entidade 

certificadora acreditada (APCER), os seguintes sistemas de gestão aplicados à 

“Exploração das Pedreiras e Fabrico do Cimento”: 

� Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001:2000) 

� Sistema de Gestão do Ambiente (ISO 14001:2004) 

� Sistema de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho (OHSAS 18001:1999) 

A Fábrica SECIL-Outão obteve a certificação do seu Sistema de Gestão Ambiental 

segundo a ISO 14001 em Dezembro de 1998, em simultâneo com a certificação do 

seu Sistema de Gestão da Qualidade, segundo a ISO 9002 (actualmente ISO 

9001). 

A Fábrica SECIL-Outão foi a primeira em Portugal a receber um certificado 

ambiental segundo a Norma ISO 14001, atribuída pela APCER. Entre as 332 

empresas cimenteiras europeias em laboração (área CEMBUREAU), a SECIL-Outão 

foi a quarta a receber esta importante Certificação Ambiental. 

O Sistema de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho implementado com base 

no referencial OHSAS 18001:1999 foi certificado pela APCER em 2005, tendo sido 

a primeira cimenteira do país a obter tal reconhecimento. 
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A implementação dos três sistemas de gestão (Qualidade, Ambiente e Segurança) 

permite gerir a actividade da Fábrica SECIL-Outão de forma mais eficaz num ciclo 

de melhoria contínua, permitindo garantir o cumprimento das políticas respectivas 

(política da Qualidade, política do Ambiente e política da Segurança e Saúde do 

Trabalho), através: 

� Do estabelecimento de uma estrutura organizacional que permita a gestão e 

acompanhamento de todos os aspectos inerentes à qualidade, ambiente e 

segurança e saúde no trabalho; 

� Identificação dos processos da actividade, identificação dos aspectos 

ambientais e avaliação da significância dos respectivos impactos associados aos 

diversos processos, bem como identificação dos perigos e avaliação da 

significância dos riscos para a segurança, higiene e saúde dos trabalhadores; 

� Do estabelecimento de objectivos e metas consequentes e definição de 

programas de gestão com vista ao cumprimento desses objectivos e 

minimização da significância dos impactes ambientais e riscos avaliados; 

� Da monitorização dos resultados das acções planeadas, de modo a verificar o 

cumprimento dos objectivos e a determinar eventuais desvios; 

� Do estabelecimento de procedimentos de controlo operacional de todas as 

actividades da empresa que tenham efeitos significativos na qualidade, 

ambiente ou segurança e saúde dos trabalhadores, quer sem situação normal 

de operação quer em situação de anomalia/emergência; 

� Do desencadear de acções correctivas e/ou preventivas visando manter os 

processos controlados dentro do quadro de evolução previsto; 

� Do estabelecimento de acções de auditoria aos sistemas, permitindo avaliar a 

sua eficácia na garantia da obtenção dos objectivos visados e conduzindo à sua 

revisão e optimização; 

� Do desenvolvimento da consciência e co-responsabilidade de todos os 

colaboradores como factor-chave de sucesso para se atingirem os níveis de 

desempenho pretendidos; 
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� Auditorias externas aos sistemas de gestão por entidade externa acreditada e 

independente de forma a verificar a eficácia da implementação na obtenção da 

melhoria contínua do desempenho. 

Por forma a garantir o funcionamento dos sistemas foi estabelecida uma estrutura 

funcional única, constituída por órgãos de decisão – o Conselho Geral da 

Qualidade, Ambiente e Segurança (CGQA) da empresa e a Comissão da Qualidade, 

Ambiente e Segurança da Fábrica e por responsáveis pela manutenção dos 

sistemas – o Gestor da Qualidade, Ambiente e Segurança da Empresa (GQAE), 

representante da Direcção, pelos Gestores da Qualidade, Ambiente e Segurança 

da Fábrica. 

3.1.2.3. CONTRATO DE MELHORIA CONTÍNUA DO 
DESEMPENHO AMBIENTAL PARA O SECTOR CIMENTEIRO 

Em 1999 foi estabelecido um Contrato de Melhoria Contínua do Desempenho 

Ambiental (CMC) para o Sector Cimenteiro, entre os Ministérios da Economia e do 

Ambiente e o sector cimenteiro nacional. 

O Contrato de Melhoria Contínua do Desempenho Ambiental celebrado com o 

sector Cimenteiro foi a base de um conjunto de medidas específicas de melhoria 

ambiental, que as empresas aderentes se propuseram a cumprir, e de acções de 

acompanhamento e verificação a serem efectuadas pelas entidades oficiais, 

segundo um faseamento previamente estabelecido. As medidas específicas a 

implementar tiveram por objectivo minorar o impacte ambiental das suas 

actividades, para além do simples cumprimento das disposições legais em matéria 

de ambiente. 

Nos termos do referido Contrato, a SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento, 

S.A. foi obrigada a dar cumprimento às acções e aos prazos indicados no 

programa de acções de melhoria contínua do desempenho ambiental em vários 

domínios, constantes do Anexo I ao Contrato, tendo em atenção as melhores 

técnicas disponíveis. As acções implementadas até 2004 passaram por:  

� Melhoria do controlo da emissão de partículas; 
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� Montagem de instalações de limpeza industrial; 

� Monitorização ambiental; 

� Aumento da eficiência energética e ambiental de equipamentos  

O referido Contrato estabeleceu de igual modo acções tendo em vista a avaliação 

e monitorização da implementação das medidas de melhoria contínua definidas. 

Neste âmbito foi criada uma Comissão de Acompanhamento da execução do 

programa de acção, que integrou representantes de ambas as partes do acordo. 

Esta Comissão teve, entre outras, por missão reconhecer formal e materialmente 

o cumprimento das metas estabelecidas. 

No âmbito deste contrato foi assumido o compromisso de obtenção do registo no 

Regulamento Europeu EMAS (Eco-Management And Audit Scheme - Regulamento 

CE 761/2001), tendo a Fábrica SECIL-Outão entregue na Autoridade Competente 

(Agência Portuguesa do Ambiente) o pedido, o qual aguarda aprovação. 

 

3.1.3. PROJECTO DE VALORIZAÇÃO ENERGÉTICA DE RIP 

Tal como referido, o Projecto de Valorização energética de RIP a implementar na 

Fábrica SECIL-Outão refere-se à substituição de parte dos combustíveis tradicionais 

utilizados por resíduos industriais perigosos líquidos, utilizando para tal infra-

estruturas já existentes na instalação. O processo de fabrico sofrerá apenas 

alteração ao nível dos inputs com a introdução dos RIP ao nível do queimador 

principal, dos fornos rotativos. 

Na Figura 3.10 apresenta-se o fluxograma do processo de fabrico da Fábrica SECIL-

Outão, com a introdução do Projecto em estudo.  
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Figura 3.10 – Fluxograma de fabrico da Fábrica SECIL-Outão após a implementação 

do Projecto em estudo  
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3.1.3.1. CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS INDUSTRIAIS 
PERIGOSOS A VALORIZAR  

Devido às exigências impostas ao processo de fabrico de cimento e ao controlo 

ambiental da instalação, apenas alguns resíduos podem ser co-incinerados.  

Os resíduos líquidos que se pretendem utilizar na instalação são produtos contendo 

hidrocarbonetos que podem ser utilizados como combustíveis, sendo classificados 

como resíduos perigosos, de acordo com o disposto no anexo I da Portaria n.º 

209/2004, de 3 de Março, em resultado de apresentarem pelo menos uma das 

características de perigos, enunciadas no Anexo II da referida Portaria. 

No quadro seguinte apresentam-se os resíduos industriais perigosos que se 

pretende valorizar energeticamente nos fornos da Fábrica SECIL-Outão, 

classificados nos termos de código LER (Lista Europeia de Resíduos), de acordo com 

a Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março. 

Quadro 3.7 – Listagem dos resíduos industriais perigosos a valorizar 

energeticamente na Fábrica SECIL-Outão 

Capacidade 
Instalada 
(t/h) 

Resíduos Perigosos Instalação 
n.º 

Instalação 
de queima 

Forno 
8 

Forno 
9 LER Designação 

Tipologia 

Taxa de 
máxima de 
Substituição 

(%) 

19 02 05 
Lamas de tratamento 
físico-químico contendo 
substâncias perigosas 

05 01 03 
Lamas de fundo de 

depósitos 

05 01 06 

Lamas contendo 
hidrocarbonetos 
provenientes de 
operações de 

manutenção das 
instalações ou 
equipamentos 

Lamas 
Oleosas 

13 02 05 

Óleos minerais não 
clorados de motores, 

transmissão e 
lubrificação 

19 11 03 
Resíduos líquidos 

oleosos 

6 Queimador 8 8 

19 12 07 Óleos e concentrados da 
separação 

Resíduos 
oleosos 

40 



               

             
 

Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica da SECIL–

Outão                      Página III.47 

 

UVW 

Capacidade 
Instalada 
(t/h) 

Resíduos Perigosos Instalação 
n.º 

Instalação 
de queima 

Forno 
8 

Forno 
9 LER Designação 

Tipologia 

Taxa de 
máxima de 
Substituição 

(%) 

19 02 11 
Outros resíduos 

contendo substâncias 
perigosas 

19 12 11 

Outros resíduos 
(incluindo misturas de 

materiais) do 
tratamento mecânico de 

resíduos contendo 
substâncias perigosas 

Outros 
resíduos 

Todos os resíduos perigosos incluídos no projecto serão provenientes de entidades 

gestoras, sendo que qualquer destes resíduos deverá ser tratado previamente pelos 

CIRVER7 ou outra entidade semelhante, antes de ser aceite na Fábrica SECIL-

Outão. 

As quantidades dos resíduos industriais perigosos a valorizar dependerão do poder 

calorífico individual dos resíduos que se pretende introduzir nos fornos como 

combustível alternativo, sendo que a Fábrica SECIL-Outão, se propõe valorizar 

energeticamente até 40% de substituição do combustível tradicional. 

Salienta-se que se trata de uma abordagem conservativa, já que não é expectável 

atingir uma taxa de substituição do combustível tradicional de 40%, tendo em 

conta as estatísticas relativas à produção nacional dos RIP em estudo. 

É objectivo da Fábrica SECIL-Outão receber e armazenar apenas a quantidade 

mínima de resíduos necessárias à manutenção do processo produtivo. Assim prevê-

se que a recepção dos RIP se faça a fio de água, de segunda-feira a sábado.. 

Importa salientar que o projecto em estudo não inclui resíduos perigosos derivados 

do tratamento de solventes (resíduos de solventes) identificados pelos códigos LER 

19 02 08 – Resíduos combustíveis líquidos contendo substâncias perigosas, incluído 

                                           

7 Centros Integrados de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos perigosos, cujo regime 

jurídico do seu licenciamento e da sua exploração está consagrado no Decreto-Lei n.º 3/2004, de 3 de 

Janeiro. 
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na Licença de Exploração (LE n.º10/2006/INR). Não obstante o facto do tratamento 

destes resíduos perigosos nos fornos da Fábrica SECIL-Outão ser ambientalmente 

adequado e o facto de serem resíduos com elevado rendimento para a instalação, a 

SECIL decidiu não proceder ao tratamento directo destes resíduos. 

A justificação para tal decisão prende-se com o eventual perigo associado ao 

transporte e manuseamento destes resíduos, que se considerou ser possível, tendo 

em conta que se tratam de produtos que poderão ter índices de inflamabilidade 

significativos (resíduos de solventes), relativamente aos outros resíduos perigosos 

em estudo (resíduos oleosos).  

Apesar de se considerar que a ocorrência de um acidente, no transporte e 

manuseamento dos resíduos de solventes, teria uma probabilidade reduzida, a 

acontecer poderia implicar consequências gravosas (incêndio e/ou explosão), o que 

se traduziria num risco que a SECIL preferiu não correr.  

Desta forma, face ao risco associado ao transporte e manuseamento dos resíduos 

de solvente, a SECIL, por precaução, e eventualmente por excesso de zelo, prefere 

não proceder à valorização energética directa destes resíduos, nas suas instalações.  

Para além disso, é importante salientar que não serão aceites para valorização 

energética nos fornos de cimento as seguintes categorias de resíduos perigosos: 

� Resíduos hospitalares 

� Resíduos contendo concentrações elevadas de metais pesados (mercúrio, 

chumbo e cádmio) 

� Radioactivos  

� Explosivos 

� Ácidos minerais 

� Resíduos electrónicos incluindo baterias inteiras 

� Resíduos desconhecidos ou não especificados 
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3.1.3.2. CARACTERIZAÇÃO QUALITATIVA DOS RIP A 
VALORIZAR  

Qualitativamente os resíduos industriais perigosos terão características 

relativamente variáveis pelo que os valores dos parâmetros apresentados poderão 

depender das origens dos resíduos.  

Neste sentido, todos os resíduos perigosos serão submetidos a uma caracterização 

analítica prévia à operação de valorização energética, no mínimo de acordo com os 

seguintes parâmetros: poder calorífico, teores de flúor, cloro, enxofre, PCB/PCT e 

metais pesados. Esta caracterização prévia é fundamental para verificar a 

adequação ambiental e operacional do resíduo à co-incineração, mediante o 

cumprimento de requisitos de aceitação (especificação). 

No Quadro 3.8 apresentam-se dados resultantes da caracterização analítica dos 

resíduos a utilizar e a caracterização do coque de petróleo. Desta forma é possível 

comparar as principais características físico-químicas (referentes a uma amostra 

pontual) das diferentes tipologias dos resíduos com o combustível tradicional 

utilizado.  

A caracterização qualitativa expectável para a tipologia de resíduos a valorizar 

energeticamente tem como base análises físico-químicas já efectuadas e dados 

obtidos no Estudo de Impacte Ambiental efectuado pela SCORECO (1998). 

 

Quadro 3.8 – Características físico-químicas expectáveis para as tipologias de RIP 

consideradas e o coque de petróleo 

Combustível 
tradicional 

Combustíveis alternativos 
(resíduos) 

PARAMETROS 
Coque de petróleo 

(a) 
Lamas oleosas 

(b) 
Resíduos oleosos 

(c) 

Poder Calorífico Inferior (kcal/kg) 8 446 1 115 a 5 564 8 700 

Cloro (%) <5 0,6 a 1,23 1 

Enxofre (%) 2,7 0,3 a 1,04 0,8 

Flúor (mg/kg) - 343 a 852 - 

PCB / PCP (mg/kg) - <30 < 25 

Cd + TI (mg/kg) 29 a 35 8 a 19,2 30 

Hg (mg/kg) <1,0 <0,3 a <1,6 3 
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Sb+As+Pb+Cr+Co+Ni+V+Mn+Cu+Sn 
(mg/kg) 

2110,1 - 1390 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Ni+V+Sn+Se+Te 
(mg/kg) 

- 147,9 a 712,8 - 

(a) De acordo com resultados de análises químicas realizadas ao coque por laboratório acreditado. 

(b) Resultados retirados dos boletins de análise das lamas oleosas de fundos de depósitos, pelos laboratórios da 

Carmona e Quimitécnica Ambiente, em Novembro e Dezembro de 2006. 

(c) Resultados retirados do Relatório do “Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Eliminação de Resíduos 

Industriais pelo Sector Cimenteiro, Tomo 6”, SCORECO, Julho 1998. 

 

De salientar que, ao analisar a quantidade de metais pesados presentes no 

combustível tradicional (coque de petróleo), verificamos que esta pode ser maior do 

que nos resíduos perigosos, que a Fábrica SECIL-Outão se propõe a valorizar. 

 

3.1.3.3. CLASSIFICAÇÃO DE PERIGOSIDADE DOS RIP A 
VALORIZAR  

A classificação dos resíduos industriais perigosos sobre os quais incide o presente 

estudo tem em consideração que este tipo de resíduos resulta de misturas de 

resíduos, com diferentes origens e que, são obtidos a partir de 

substâncias/preparações perigosas. 

Neste sentido, os requisitos legais que atribuem a classificação de perigoso a um 

resíduo são os mesmos requisitos que a atribuem às substâncias ou preparações, 

significando por exemplo, que um resíduo de petróleo (lamas oleosas) é perigoso 

pelas mesmas razões que o petróleo o é. 

Não é possível classificar os resíduos, indicados anteriormente, pelo seu n.º de CAS 

ou de EINECS uma vez que os resíduos que a Fábrica SECIL-Outão se propõe 

valorizar resultarão de um tratamento físico-químico (LER 19 02 ..) e da 

Regeneração de óleos (LER 19 11 ..), excepto as lamas de LER 05 01 03 e LER 05 

01 06 que correspondem ao rejeitado do fundo de tanques (provenientes de 

refinarias de petróleo).  
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As características do fuel (CAS nº 68476-33-5, EINECS nº 270-675-6) são 

apresentadas em seguida: 

- Pode causar o cancro (R45); 

- Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposições repetidas (R66), 

e 

- Nocivas para organismos aquáticos e que podem causar efeitos nefastos a 

longo prazo no ambiente aquático (R52/53). 

Quanto aos restantes resíduos, corresponderão à fracção não recuperada dos 

resíduos, de óleos, após tratamento. Esta fracção será uma mistura de substâncias 

com nºs de CAS e EINECS diferentes. 

Os resíduos serão pastosos no caso das Lamas oleosas e relativamente líquidos no 

caso dos restantes (resíduos oleosos). 

De acordo com as fichas de dados de segurança de substâncias/preparações 

perigosas, que após utilização e tratamento originam os resíduos industriais 

perigosos em estudo, consideram-se os seguintes perigos associados (de acordo 

com a Portaria n.º 732-A/96, de 11 de Dezembro, que publica o Regulamento para 

a notificação de substâncias químicas e para a classificação, embalagem e 

rotulagem de substâncias perigosas): 

- Inflamáveis (R10); 

- Nocivas por ingestão (R22); 

- Nocivos para organismos aquáticos e que podem causar efeitos nefastos a 

longo prazo no ambiente aquático (R52/53), e que 

- Podem causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente (R58). 
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Importa salientar que, não é possível elaborar qualquer ficha de dados de 

segurança para os resíduos perigosos em estudo, uma vez que estes 

corresponderão a misturas que não se manterão constantes, estando dependentes 

da origem dos resíduos (produtor/processo). 

No quadro seguinte sintetizam-se os potenciais riscos considerados para os RIP e 

as respectivas recomendações de segurança associadas. Para efeitos de 

comparação, apresentam-se também as características de perigosidade do 

fuelóleo e do coque de petróleo, tendo como fonte as respectivas fichas de 

segurança dos produtos. 

Quadro 3.9 – Principais riscos e recomendações de segurança para os RIP a utilizar 

 RIP Coque de petróleo Fuelóleo 

N.º EINECS 
(N.º CAS) 

Não definido 
265-080-3 

(64741-79-3) 
270-675-6 

(68476-33-5) 

Principal perigo 
Nocivo 

Combustível 
Nocivo 

Combustível 
Tóxico 

Combustível 

Riscos associados 

� Nocivo por ingestão. 
� Pode causar 

sensibilização em 
contacto com a pele. 

� Perigoso para o 
ambiente. 

� Possibilidade de 
efeitos 
cancerígenos 
(Evidência reduzida 
de efeito 
carcinogénico). 

� Pode causar 
sensibilização em 
contacto com a 
pele. 

� Pode causar o cancro 
� Pode provocar secura da pele ou 

fissuras, por exposições repetida 
� Nocivas para organismos 

aquáticos e que podem causar 
efeitos nefastos a longo prazo no 
ambiente aquático 

Recomendações de 
Segurança 

� Em caso de incêndio, 
utilizar espuma/pó 
químico/CO2. 

� Evitar o contacto com 
a pele. 

� Evitar despejar em 
águas ou solo. Usar 
vestuário de protecção 
e luvas adequadas. 

� Usar luvas e 
vestuário de 
protecção 
adequados 

� Este produto e seu 
recipiente devem 
ser eliminados 
como resíduos 
perigosos. 

� Evitar a exposição – obter 
instruções especiais antes de 
utilização 

� Em caso de acidente ou de 
indisposição, consultar 
imediatamente um médico 

� Evitar a libertação para o 
ambiente. Obter instruções 
especificas/fichas de segurança 

 

3.1.3.4. DESCRIÇÃO TÉCNICA DA INSTALAÇÃO DE 
ARMAZENAMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS FORNOS DOS RIP 

Para a valorização energética de RIP a Fábrica SECIL-Outão não precisará de 

efectuar qualquer alteração significativa na sua actual instalação, uma vez que irão 
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ser usadas as infra-estruturas existentes para o armazenamento e alimentação aos 

fornos das “gorduras animais”, nomeadamente a instalação do Instalação 6 – 

Valorização energética ao nível do queimador principal (Combustíveis Líquidos). 

Trata-se de uma instalação existente, utilizada actualmente para a operação de 

valorização de gorduras animais (LER - 02 02 03, resíduo classificado como não 

perigoso), tendo já sido operada para lamas oleosas de fundo de depósitos (código 

LER – 05 01 03, resíduo classificado como perigoso), entre Novembro de 2006 e 

Janeiro de 2007, no seguimento da obtenção da licença de exploração. 

Neste contexto, importa desde já referir que o Projecto não contempla fase de 

construção sendo que apenas se prevêem algumas melhorias nas infra-estruturas 

actualmente existentes, descritas adiante, que não são consideradas intervenções 

construtivas relevantes. 

 

UTILIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO: DESCARGA, ARMAZENAMENTO E 

TRANSPORTE 

A instalação de combustíveis alternativos líquidos (também designada por 

Instalação 6) é constituída por dois depósitos cilíndricos verticais (silos) com 

capacidade aproximada de 55m3 cada, dois grupos de bombagem, um sistema de 

tubagens de transporte dos produtos para os queimadores dos fornos e um sistema 

de controlo e comando com operação local ou do comando centralizado (veja-se 

Figura 3.11e Desenho EIA-RF.00-DPJ-02). 

Os depósitos foram montados dentro da bacia de retenção, estanque, já existente, 

construída para protecção de eventuais derrames provenientes de um dos dois 

depósitos de fuelóleo, com capacidade de 3 000 toneladas cada, dos quais um está 

desactivado.. 

A bacia de retenção existente é estanque, construída em betão e possui um volume 

útil de 2500 m3, constituindo assim uma barreira de protecção adequada para 

eventuais derrames.  
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Figura 3.11 – esquema sinóptico da instalação 6 

 

Importa salientar que não é de esperar qualquer tipo de reacção química entre 

líquidos armazenados, pela sua mistura na medida em que se tratam de materiais 

cuja composição é constituída maioritariamente por hidrocarbonetos. Na figura 

seguinte apresenta-se uma perspectiva da instalação dos silos dentro da bacia de 

retenção. 
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Figura 3.12 – Perspectiva da instalação dos silos inox para armazenamento de 

resíduos líquidos, dentro de bacia de retenção. 

O sistema de descarga é constituído por um destroçador e uma bomba de trasfega 

do camião-cisterna para os depósitos de armazenamento.  

Estes equipamentos encontram-se na área de abastecimento, constituída por uma 

bacia de retenção, junto ao ponto de descarga, que permite conter o alastramento 

de eventuais derrames, durante a operação de abastecimento dos depósitos, que 

se efectua por ligação de mangueiras dos veículos de transporte ao destroçador. Na 

figura seguinte apresenta-se uma perspectiva da zona de abastecimento dos silos.  

 

 

Silos em inox 

Bacia de 
retenção 
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Figura 3.13 – Perspectiva da área de abastecimento (1 – bomba de trasfega; 2- 

destroçador) 

Por baixo dos depósitos encontra-se o sistema de bombagem, para os fornos, que 

permite a movimentação em circuito fechado dos produtos armazenados. O sistema 

é constituído por depósito por um grupo electrobomba de parafuso helicoidal, com 

motoredutor para 8m3/h e pressão 24 bar, por uma tubagem de admissão a cada 

forno e pelos respectivos sistemas de controlo e monitorização. 

Dada a viscosidade prevista de alguns resíduos, foi necessário prever um sistema 

de aquecimento dos circuitos de transporte, recorrendo a um circuito de fluido 

térmico já existente para aquecimento do fuel.  

ÁREA ENVOLVENTE 

Salienta-se que para além da existência das bacias de retenção afectas aos 

depósitos e área de abastecimento, toda a área envolvente é impermeabilizada e 

com um declive para o interior  que permite garantir que não existirá qualquer risco 

de propagação dos produtos líquidos armazenados para o ambiente da envolvente 

próxima. 
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A drenagem da zona de abastecimento (área onde os veículos de transporte 

estarão estacionados durante a operação de descarga) será efectuada através de 

uma caleira, a construir, que permitirá o encaminhamento de eventuais líquidos 

derramados e águas de escorrências pluviais para um sistema de tratamento, 

constituído por separador de hidrocarbonetos com decantador prévio. O sistema de 

tratamento será localizado dentro da bacia de retenção dos depósitos, permitindo 

também o tratamento das águas pluviais e derrames que possam ocorrer dentro da 

área da bacia. As águas tratadas são encaminhadas a um poço de bombagem de 

forma a serem bombadas para fora da bacia e encaminhadas através da rede de 

pluviais. 

O separador de hidrocarbonetos é um equipamento de despoluição de águas 

contendo óleos, combustíveis fósseis, ou outros produtos orgânicos passíveis de 

serem separados da água por diferença de densidade, como é o caso dos RIP 

abrangidos pelo presente estudo. 

O equipamento instalado é composto por um tanque decantador com capacidade 

para 10 000 litros e um separador de hidrocarbonetos com capacidade para 4 000 

litros (decantador de 2 000 litros e separador de 2 000 litros). De acordo com o 

fornecedor, o separador de hidrocarbonetos está dimensionado para o tratamento 

de um caudal de 20 l/s, com capacidade de enxurrada de 100 l/s (by-pass) 

O separador de hidrocarbonetos está equipado com um filtro de placas coalescentes 

que permite obter um efluente final com um teor de hidrocarbonetos igual ou 

inferior a 5 mg/l, nas condições de ensaio da norma DIN 1999 (Classe 1 de acordo 

com a norma europeia EN 858-1). A base de funcionamento do separador é a 

diferença de densidades entre os hidrocarbonetos e a água, que quando misturados 

na água se separam devido à sua menor densidade. 

No que respeita à manutenção, a Fábrica SECIL-Outão possui uma equipa técnica, 

com formação adequada para a realização periódica de vistoria e limpeza dos 

equipamentos de tratamento de águas residuais (inclui ETAR’s e separadores de 

óleo/água). 



               

             
 

Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica da SECIL–

Outão                      Página III.58 

 

UVW 

A periodicidade de remoção dos resíduos do tratamento está definida de acordo 

com o resultado das inspecções e recomendação do fabricante, existindo um 

responsável que deve verificar com frequência a definir a necessidade de limpeza. 

De acordo com o fabricante serão realizadas, no mínimo, duas vezes por ano 

vistorias ao sistema de tratamento e, pelo menos uma vez por ano, será efectuada 

a limpeza do equipamento. 

Os equipamentos serão sujeitos a inspecção e limpeza sempre que se revele 

necessário, por exemplo em caso de derrame de proporções consideráveis. 

 

3.1.3.5. OPERAÇÃO DE GESTÃO DOS RESÍDUOS RECEBIDOS 
PARA VALORIZAÇÃO ENERGÉTICA NA FÁBRICA SECIL-OUTÃO 

A operação de gestão dos resíduos recebidos para valorização energética na Fábrica 

SECIL-Outão pode ser dividida em três fases operativas principais sequenciais:  

 

 

 

 

 

 

O controlo operacional destas fases obedece essencialmente ao cumprimento das 

regras estabelecidas nos seguintes procedimentos escritos: 

� PA7.1 – Valorização de combustíveis alternativos 

� Manual de Exploração (Valorização Energética de Resíduos Industriais) 

� PLQ15 – Plano de Controlo de Combustíveis Alternativos 

Recepção e 
Armazenamento dos 

resíduos 

Alimentação e Queima 
nos fornos 

Aceitação dos resíduos 
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� Especificações para aceitação das diferentes tipologias de resíduos banais (RDF, 

RDF(VFVs), Resíduos de tecidos animais) 

Todos estes documentos encontram-se no volume referente ao Projecto. 

Os procedimentos foram definidos e estabelecidos de forma a dar cumprimento 

integral ao disposto no Decreto-Lei n.º 85/2005, de 28 de Abril, Licença de 

Exploração e Licença Ambiental, bem como demais legislação aplicável à gestão e 

transporte de resíduos. 

Seguidamente descrevem-se as fases operacionais de gestão dos resíduos 

recebidos para valorização energética de forma a evidenciar os aspectos 

operacionais e de controlo operacional implementados na Fábrica SECIL-Outão, que 

permitem a correcta gestão dos resíduos recebidos, para valorização energética.  

Os procedimentos operacionais da Fábrica SECIL-Outão referentes à gestão dos 

resíduos utilizados para valorização energética nos fornos adequam-se ao futuro 

projecto de utilização de RIP, pelo que as particularidades inerentes ao Projecto em 

estudo são devidamente identificadas. 

A situação operacional futura, na qual incide o presente estudo, cinge-se à 

alteração de combustível alternativo a operar numa instalação já existente, pela 

inclusão de resíduos perigosos líquidos ao nível do queimador. 

 

ACEITAÇÃO DOS RESÍDUOS 

A aceitação dos RIP segue o procedimento ilustrado no fluxograma apresentado na 

figura seguinte. 
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Figura 3.14 – Fluxograma do procedimento de aceitação de RIP da Fábrica SECIL-

Outão 
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A fase de aceitação prende-se com a identificação e caracterização analítica dos 

resíduos susceptíveis de serem valorizados energeticamente na Fábrica SECIL-

Outão. 

Aceitação de resíduos autorizados 

Antes de receber qualquer resíduo na Fábrica SECIL-Outão, é sempre necessário 

proceder à sua aceitação de acordo com os parâmetros de admissão especificados e 

existência de condições técnicas e operacionais, ambientalmente seguras, para um 

armazenamento e alimentação aos fornos..  

É da responsabilidade do CTEC (Centro Técnico Corporativo) solicitar os boletins de 

análise do resíduo ao detentor (entidade de origem dos resíduos que poderá ser um 

gestor e/ou produtor de resíduos) e recolher uma amostra no detentor para envio 

ao FSQP (Qualidade e Processo), para análise completa do resíduo a receber, de 

acordo com Anexo I do procedimento PA7.1 – Valorização de Combustíveis 

Alternativos. 

Os resultados da análise do resíduo são comparados com as especificações de 

aceitação estabelecidas em documento específico, por tipologia de resíduos 

autorizados.  

No que diz respeito ao RIP, será da responsabilidade do FSQP receber do detentor, 

antes de qualquer entrega, um certificado de análise por lote, por forma a verificar 

o cumprimento da especificação de aceitação (ESA04 – especificação para aceitação 

de RIP) estabelecida de acordo com os critérios de admissão estipulados (veja-se 

Quadro 3.10). 

Quadro 3.10 – Critérios de admissão de RIP à entrada da instalação 

Elementos Valores de limite de admissão 

Poder Calorífico Superior (PCS) *1 000 kcal/kg 
Poder Calorífico Inferior (PCI) *750 kcal/kg 
Enxofre (S)  4,5 (%) 
Cloro (Cl) 4 (%) 
Flúor (F)  2 000 (mg/kg) 
PCB+PCP  30 (mg/kg) 
Hg  10 (mg/kg) 
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Elementos Valores de limite de admissão 

Cd+Tl  100 (mg/kg) 
Sb+As+Pb+Cr+Co+Ni+V+Sn+Se+Te  2 500 (mg/kg) 
* Limite mínimo   

O FSQP procede à aceitação do lote, sempre que o mesmo cumpra os critérios de 

admissão, caso contrário o detentor será informado da impossibilidade de 

valorização do RIP na Fábrica SECIL-Outão. 

FSEP (Engenharia de Processo) juntamente com o CTEC é responsável pela 

avaliação do resíduo, verificando se as suas características físicas são compatíveis 

com as condições das instalações de armazenamento e alimentação aos fornos, de 

modo a minimizar situações de risco quer ambiental, quer para a segurança e 

saúde dos trabalhadores. 

Caso não exista a possibilidade técnica e/ou financeira de adaptação das 

instalações de armazenamento e alimentação do novo resíduo, a sua utilização não 

será possível. 

A aceitação do resíduo para valorização energética implicará a celebração de um 

acordo de fornecimento com o detentor. 

Importa salientar que a aceitação e recepção de um resíduo proveniente do mesmo 

detentor está sempre sujeita a um plano de controlo das suas características.  

Todos os resíduos a recepcionar na Fábrica SECIL-Outão serão controlados de 

acordo com o indicado no Plano de Controlo de Combustíveis Alternativos – PLQ15. 

Este plano define o controlo a efectuar sobre os resíduos que a Fábrica SECIL-

Outão recepciona de forma rotinada, indicando a periodicidade de amostragem e a 

quantidade que deve ser amostrada, dependendo, esta última, das características 

físicas do resíduo. 
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RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DOS RESÍDUOS 

A recepção e armazenamento dos resíduos aceites para valorização energética na 

Fábrica SECIL-Outão serão efectuados em quatro etapas fundamentais: 

1.  Recepção e Pesagem 

2.  Detecção da radioactividade 

3.  Controlo documental 

4.  Descarga e armazenamento 

 

1. Recepção e Pesagem 

A recepção do resíduo autorizado na fábrica é efectuada, ao nível da portaria 

principal da fábrica (Portaria 1), de acordo com o plano de entregas de resíduos 

previamente acordado entre a SECIL-Outão e o detentor. 

Os RIP serão recebidos em veículos pesados (camiões-cisterna), adequados ao 

transporte de produtos líquidos perigosos por estrada, que devem cumprir os 

requisitos legais aplicáveis ao transporte de mercadorias perigosas por estrada 

(Regulamento Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada (RPE), 

que constitui o anexo I do Decreto-Lei n.º 170-A/2007, de 4 de Maio ou Acordo 

Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada 

(ADR)), ao transporte de mercadorias por estrada (Decreto-Lei n.º 257/2007, de 

16 de Julho) e também ao transporte de resíduos em território nacional (Portaria 

n.º 335/97, de 16 de Maio). 

Previamente à entrada, de qualquer resíduo, na báscula para a 1ª pesagem, a 

carga passa obrigatoriamente por um detector de radioactividade. 

O FSED (Embalagem e Expedição) é responsável pela 1ª pesagem na báscula para 

obtenção do peso bruto da carga. O Operador regista o nome do produtor, o código 

LER do resíduo, a matrícula da viatura, o peso bruto, o número da Guia Modelo A e 

o número da guia de transporte no sistema de informação da Empresa. 
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2. Detecção de radioactividade 

Todos os resíduos a receber serão sujeitos a um procedimento de detecção de 

radioactividade. O sistema de detecção de radioactividade é composto por duas 

células de detecção de radioactividade e estrategicamente colocado antes da 

báscula, que na presença de níveis elevados de radiação nas cargas emite um 

alarme sonoro.  

A instalação e manutenção do sistema de detecção de radioactividade são 

efectuadas por uma empresa especializada. 

Caso o detector indique a presença de radioactividade, o FSED comunica o facto ao 

FSCA (Controlo Ambiental) que confirma se a carga apresenta radioactividade 

fazendo passar a carga pelo detector no mínimo 3 vezes, de forma a despistar 

eventuais anomalias tecnológicas. 

Se for detectada radioactividade a viatura portadora de resíduo será impedida de 

entrar nas instalações da Fábrica SECIL-Outão, sendo devolvida ao produtor. Esta 

devolução é comunicada às entidades competentes IGAOT, CCDR-LVT e APA. 

Quando a carga não apresentar radioactividade o operador da báscula procede à 

pesagem. 

3. Controlo documental 

O controlo documental relativo ao transporte dos RIP para a Fábrica SECIL-Outão 

será efectuado na recepção pela FSED. 

O controlo documental incide na verificação da documentação que acompanha a 

carga, nomeadamente a Guia de Transporte (Decreto-Lei n.º 257/2007, de 16 de 

Julho) e Guia de Acompanhamento de Resíduos ou Guia Modelo A (Portaria n.º 

335/97, de 16 de Maio). 

É solicitada ao transportador cópia da Guia Modelo A – Guia de Acompanhamento 

de Resíduos, que deve estar correctamente preenchida nos pontos 1 e 2, referentes 

ao gestor e/ou produtor e transportador, respectivamente. O ponto 3, relativo ao 

destinatário, é preenchido pelo Operador da Báscula.  
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Caso a documentação se encontre incompleta a FSCA informa o gestor e/ou 

produtor para que proceda à sua correcção.  

Após a verificação de toda a documentação pelo operador da báscula, e obtenção 

do peso bruto da carga, os veículos serão encaminhados para o local de descarga. 

4. Descarga e armazenamento 

Os RIP serão encaminhados para as instalações destinadas ao armazenamento e 

alimentação de resíduos líquidos aos fornos, nomeadamente o Instalação 6 – 

Valorização energética ao nível do queimador principal (Combustíveis Líquidos), 

descritas anteriormente, sendo descarregados a partir do camião-cisterna e 

armazenados em dois silos de aço inox hermeticamente fechados, de 55 m3 cada. 

A indicação do local de descarga é sempre efectuada pelo FSFB (Fabricação). A 

amostragem do resíduo é da responsabilidade de FSFB ou FSCA, cumprindo com o 

definido no PLQ15 – Plano de Controlo de Combustíveis Alternativos. 

Todos os resíduos recepcionados na Fábrica SECIL-Outão serão controlados de 

acordo com o indicado no Plano de Controlo de Combustíveis Alternativos – PLQ15. 

A validação da execução do procedimento é efectuada pelo FSQP. 

A descarga dos carros de transporte para os tanques será feita apenas após 

autorização dada pelo operador de comando centralizado de acordo com o nível de 

cada depósito. 

É objectivo da Fábrica SECIL-Outão armazenar apenas as quantidades mínimas dos 

RIP necessárias à manutenção do processo produtivo. 

Para os RIP em estudo será seguido o plano de amostragem e monitorização do 

quadro seguinte. 
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Quadro 3.11 – Plano de controlo (amostragem e monitorização) dos RIP recebidos 

Amostragem 

Local de Amostragem: Recepção 

Responsável de Amostragem: FSFB ou FSCA 

Periodicidade de amostragem:  Mínimo, 1 dia por fornecedor 

Quantidade da amostra:  1 litro 

Medição e Monitorização 

Parâmetros G1: Teor em água, 
composição química, carbono total, PCI e 
PCS 

Parâmetros G2: Teor em água, Carbono 
total, Metais, PCB e PCP, PCI e PCS  

Periodicidade G1:  
1 lote por mês 

Periodicidade G2:  
� 1 amostra por ano se QRA < 5000 t;  
� 2 amostras por ano se 5000 t < QRA 

< 10000t 
� 4 amostras por ano se QRA > 10000 

t 
Laboratório responsável G1: Interno 
(FSQP) 

Laboratório responsável G2: Externo 
Acreditado 

A amostragem dos resíduos é efectuada por FSFB ou FSCA na sua ausência. As 

amostras são entregues ao Laboratório (FSQP) para preparação e análise, conforme 

definido no PLQ15. 

Caso os resultados das amostras recolhidas periodicamente não respeitem as 

especificações de aceitação dos RIP, (ESA04), o FSQP procede de forma a cumprir o 

procedimento do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), PQ6.3 – Avaliação de 

fornecedores. Neste caso é levantada uma não conformidade de fornecimento ao 

gestor e/ou produtor (implicando informação ao gestor e/ou produtor), passando 

pela investigação da situação e, no limite, suspender a recepção dos resíduos do 

gestor e/ou produtor em causa. 

É de salientar que as amostras recolhidas serão preservadas durante 3 meses. 

 

ALIMENTAÇÃO E QUEIMA DOS RESÍDUOS NOS FORNOS 

Os RIP serão bombeados e injectados no queimador de cada um dos fornos através 

de um circuito fechado, a partir dos silos de armazenamento. 
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O consumo dos RIP será controlado por bomba doseadora de caudal variável à 

saída de cada silo. Os valores medidos serão automaticamente, e em contínuo, 

registados no sistema de supervisão e controlo ECS8. Desta forma, os quantitativos 

de RIP recepcionados e consumidos serão registados, automaticamente, nos 

sistemas de informação da SECIL (SAP e ECS), permitindo conhecer os 

quantitativos armazenados. 

A partir da Sala de comando centralizado é possível controlar remotamente todos 

os sistemas de alimentação de materiais ou combustíveis aos fornos, incluindo os 

RIP. 

As condições de funcionamento dos fornos são permanentemente controladas a 

partir da Sala de comando centralizado, permitindo assim a detecção e correcção 

(automática ou manual) de qualquer situação anómala no processo. 

Da sala de comando centralizado é possível visualizar, através de câmaras, os 

diferentes locais estratégicos como, por exemplo, a zona dos queimadores ou o 

interior da câmara de combustão. 

Controlo do Processo de Queima 

Está instalado um sistema pericial de condução automática dos fornos de clinquer 

(Fuzzy Expert), sendo que para o controlo da combustão em regime de co-

incineração está instalado outro sistema pericial (SIMEQ - um assistente de 

controlo dos fornos que calcula continuamente o balanço térmico do forno e a 

alimentação dos múltiplos combustíveis alternativos. O operador define os limites e 

objectivos de funcionamento e o sistema optimiza a condução do forno de acordo 

com o especificado. Desta forma a estabilidade do forno é verificada devido à 

regulação automática da alimentação de combustíveis ao forno e das outras 

variáveis criticas de controlo).  

                                           

8 ECS – Expert Control Supervision: Expert Control System) é o sistema que possibilita a interacção entre o operador, 
os equipamentos de produção e os vários sistemas de controlo associados. Possibilita ao operador definir e controlar 
os vários sistemas de controlo implementados em todo o processo de produção. 
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Os parâmetros de processo, como sejam as temperaturas nas câmaras de 

ascensão, as depressões nas torres de pré-aquecimento e a marcha dos fornos são 

monitorizados em contínuo e registadas no ECS. 

Todo o processo de controlo de queima dos fornos é acompanhado a partir da Sala 

de comando centralizado pelos operadores responsáveis. 

O sistema informático de controlo e condução dos fornos está programado (possui 

sistemas automáticos de segurança) para que em situações de arranque só seja 

possível a introdução de resíduos nos fornos, se: 

� a temperatura da torre de ciclones, no ponto de entrada de resíduos, for 

superior a 850ºC; 

� a temperatura dos queimadores dos fornos, no ponto de entrada de resíduos, 

for superior a 1100 ºC; 

� a marcha do forno for superior a 1,2 r.p.m.9 no forno 8 e a 1,8 r.p.m. no forno 

9 

A instalação de queima de resíduos industriais perigosos nos fornos da Fábrica 

SECIL-Outão, está tecnicamente preparada para automaticamente: 

� Suspender a co-incineração de resíduos sempre que, e enquanto, se verificar 

um funcionamento anómalo ou paragem dos sistemas de tratamento dos 

efluentes gasosos. 

� Não injectar quaisquer tipos de resíduos durante os arranques do forno, e até 

que a temperatura mínima de co-incineração (1100 ºC nos queimadores dos 

fornos ou 850 ºC nas torres de ciclones) requerida tenha sido atingida. 

� Cortar a alimentação de resíduos aos queimadores dos fornos e à torre de 

ciclones em qualquer das 2 situações: 

                                           

9 r.p.m. – rotações por minuto 
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o Sempre que a temperatura mínima de incineração não seja mantida, 

1100 ºC nos queimadores dos fornos ou 850 ºC nas torres de 

ciclones, 

o E sempre que se excedam os valores limite de emissão, para os 

poluentes medidos em contínuo, devido a perturbações ou falhas dos 

sistemas de tratamento dos efluentes gasosos ou, em quaisquer 

circunstâncias, sempre que se excedam os valores limite durante 

mais de 4 horas seguidas ou mais de 60 horas anuais acumuladas. 

� Proceder à alimentação de resíduos ao forno e à torre de ciclones de forma 

controlada, minimizando situações de instabilidade de queima. 

RECUSA DOS RESÍDUOS RECEBIDOS 

A recusa de uma carga de resíduos poderá ser motivada pelas seguintes situações: 

� Carga de resíduos cujo LER não esteja contemplado nas licenças da Fábrica 

SECIL-Outão; 

� Detecção de radioactividade na carga de resíduos recebida; 

� Não conformidade relativamente à documentação de acompanhamento dos 

resíduos (exemplo: inexistência de documentos exigidos, impossibilidade de 

identificar os resíduos e respectiva origem,  

� Não conformidade do fornecimento após inspecção visual pela FSFB, e decisão 

de devolução da carga ao gestor e/ou produtor; 

No caso de recusa de um resíduo, o Operador da Báscula refere no campo 

“Recepção recusada” o motivo da recusa, retendo a Guia Modelo A referente ao 

destinatário e entregando a restante documentação ao motorista. 

Sempre que uma carga de um qualquer resíduo seja recusada, a FSCA, informa, 

num prazo de 24 horas, à APA (extinto INR), a CCDR-LVT e o IGAOT do sucedido, 

reportando a seguinte informação, às entidades oficiais: 

� Designação do resíduo, 
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� O código do resíduo, 

� O número da guia modelo A, 

� A identificação da origem do resíduo (incluindo contactos),  

� Identificação do transportador do resíduo (incluindo contactos),  

� O peso líquido da carga, e  

� Motivo da recusa. 

 

REGISTOS EFECTUADOS 

Registos de Transporte e Descarga 

� Toda a documentação referente à entrega de resíduos (Guia modelo A e 

talões de pesagem e Guias de transporte) é enviada, diariamente, pelos 

Operadores das básculas a APRV. 

� APRV devolve cópia do triplicado das Guias modelo A aos 

produtores/gestores, no prazo de 30 dias após a recepção do resíduo, e 

envia os originais da documentação a FSCA. 

� FSCA envia trimestralmente ao IA (actualmente APA) os quantitativos, 

por resíduo, valorizados nos meses relativos ao trimestre como parte do 

relatório de auto-controlo das emissões atmosféricas. 

 

3.1.3.6. ACTIVIDADE COMPLEMENTAR (TRANSPORTE) 

No Projecto em estudo, identifica-se como actividade complementar o transporte 

dos RIP desde a sua origem (entidades gestoras e/ou produtores de resíduos) até à 

Fábrica SECIL-Outão, sobre a qual a empresa apenas pode exercer um controlo 

indirecto, através do estabelecimento de regras e requisitos a cumprir pelos 

potenciais transportadores. 
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Contudo, o presente EIA inclui no Anexo II um documento relativo à identificação e 

análise dos aspectos ambientais significativos, e avaliação dos respectivos impactes 

ambientais potenciais, associados ao transporte rodoviário de Resíduos Industriais 

Perigosos (RIP) para a Fábrica SECIL-Outão, incluindo análise de risco. 

Tendo em conta as conclusões do documento em anexo, a operação da instalação 

de valorização energética dos resíduos industriais perigosos na Fábrica SECIL-

Outão implicará, no máximo, a circulação de 22 veículos pesados por dia, 

transportando RIP, nos percursos actualmente já utilizados pelos diversos 

transportes de mercadorias afectos ao funcionamento da fábrica (essencialmente, 

combustíveis, matérias-primas e produtos). Em relação ao transporte de 

combustível principal necessário para o funcionamento da fábrica, a sua 

substituição até 40% implicará um acréscimo máximo de 12 veículos pesados por 

dia.  

Foram identificados como principais aspectos ambientais associados ao transporte a 

emissão de gases de combustão e a emissão de ruído, em situação normal, e a 

ocorrência de derrame e incêndio associados a cenários de acidente e situação de 

emergência (ver detalhes no Anexo II). 

 

3.1.3.7. IDENTIFICAÇÃO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS 
ASSOCIADOS À OPERAÇÃO DE VALORIZAÇÃO ENERGÉTICA DE RIP 

Neste ponto pretende-se efectuar a identificação dos principais aspectos ambientais 

inerentes à operação de valorização energética de RIP, ou seja as potenciais 

situações de consumo ou emissão que possam gerar impactes no ambiente. 

Na figura seguinte apresentam-se as etapas operacionais previstas para a 

valorização energética de RIP na Fábrica SECIL-Outão, evidenciando-se os 

potenciais consumos e potenciais emissões previstas, incluindo situações de 

emergência (derrame e incêndio). 
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Figura 3.15 – Aspectos ambientais associados à operação de valorização energética 

de RIP nos fornos da Fábrica SECIL-Outão 

 

3.2. PROGRAMAÇÃO TEMPORAL ESTIMADA 

De acordo com o já citado anteriormente, para a valorização energética de RIP, a 

Fábrica SECIL-Outão não precisará de efectuar qualquer alteração significativa na 

sua actual instalação, uma vez que irão ser usadas as infra-estruturas existentes 

para o armazenamento e alimentação aos fornos das “gorduras animais”, 

nomeadamente a instalação do Instalação 6 – Valorização energética ao nível do 

queimador principal (Combustíveis Líquidos). 
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Neste contexto, importa desde já referir que o Projecto não contempla fase de 

construção sendo que apenas se prevêem algumas melhorias nas infra-estruturas 

actualmente existentes, descritas adiante, que não são consideradas intervenções 

construtivas relevantes. 

Assim, ao longo do estudo far-se-á uma maior relevância à Fase de Exploração. 

3.3. LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 

3.3.1. CONCELHOS E FREGUESIAS 

O projecto insere-se administrativamente no distrito de Setúbal, concelho de 

Setúbal e freguesia da Nossa Senhora da Anunciada, como se pode observar na 

figura seguinte. A um nível macro, pertence à NUT II da Região de Lisboa e à NUT 

III da Península de Setúbal. 

Figura 3.16 – Localização do Projecto  
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3.3.2. ÁREAS SENSÍVEIS  

A área em estudo é parcialmente coincidente com a Serra da Arrábida, uma vez 

que a Fábrica da SECIL do Outão se encontra inserida na sua totalidade dentro dos 

limites quer do Parque Natural da Arrábida, quer no Sítio de Interesse Comunitário 

PTCON0010 – Arrábida/Espichel: 

 

Figura 3.17 – Áreas classificadas de protecção da natureza 
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PTCON0010 – Arrábida/Espichel: Este Sítio de Interesse Comunitário ocupa 

uma área de 20 663 hectares (dos quais 15 131 hectares de área terrestre e 5 532 

hectares de área marinha) distribuídos pelos concelhos de Palmela, Sesimbra e 

Setúbal, sendo parcialmente coincidente com o Parque Natural da Arrábida (52% 

da área terrestre e 27% da área marinha) e incluindo o Monumento Natural da 

Jazida de Icnofósseis dos Lagosteiros, o Monumento Natural da Pedra da Mua e o 

Sítio Classificado Gruta do Zambujal. É igualmente coincidente com a Reserva 

Biogenética (Conselho da Europa) do Parque Natural da Arrábida e com a Zona de 

Protecção Especial PTZPE0050 – Cabo Espichel. 

 

3.3.3. PLANOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO EM VIGOR 
NA ÁREA DE PROJECTO 

Em termos de Instrumentos de Desenvolvimento Territorial constatou-se que 

a área de estudo encontra-se abrangida pelo Plano Regional de Ordenamento do 

Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML).  

O PROTAML tem por objectivos principais a definição de uma política de 

ordenamento não limitada pelo âmbito concelhio, mas a nível macro, e a definição 

de opções e de critérios de organização e uso do espaço, procurando igualmente a 

compatibilização entre as várias políticas sectoriais mais elevadas. 

A AML possui condições de excelência ambiental, ao nível dos recursos, das áreas 

classificadas, das áreas agrícolas, florestais e das condições naturais, que devem 

ser potenciadas, colocando as questões do ambiente como factores de 

desenvolvimento e competitividade metropolitana. 

É ao nível da protecção da natureza e das áreas classificadas (Áreas Protegidas, 

ZPE, sítios da Lista Nacional de Sítios e outras áreas classificadas), tanto do ponto 

de vista da legislação nacional como da aplicação das Directivas Comunitárias, que 

a região metropolitana de Lisboa constitui uma das mais ricas e diversificadas a 

nível Europeu. Esta potencialidade natural e estratégica não pode ser colocada em 

causa pelas dinâmicas territoriais instaladas ou afectada pelas actividades e infra-



               

             
 

Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica da SECIL–

Outão                      Página III.76 

 

UVW 

estruturas de desenvolvimento económico ou social, devendo pelo contrário ser 

aproveitada como valor da diferença e especificidade local. 

Aprovado por Resolução de Conselho de Ministros n.º 68/2002, de 8 de Abril 

(parcialmente suspenso, em Resolução do Conselho de Ministros n.º 13/2007, com 

publicação em Diário da República n.º 17, I Série, de 24 de Janeiro), o PROTAML 

apresenta no seu interior, um Esquema do Modelo Territorial (no qual os concelhos 

aparecem como centros de nível sub-regional, integrando o segundo anel 

metropolitano, como pólo vocacionado para equipamentos e serviços). 

Relativamente a Instrumentos de Natureza Especial, convém mencionar o 

Plano de Ordenamento do Parque Natural da Arrábida (Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 141/2005, de 23 de Agosto), o qual tem a natureza de regulamento 

administrativo. Tal implica que com ele se devem conformar os planos municipais e 

intermunicipais de ordenamento do território, bem como os programas ou 

projectos, de iniciativa pública ou privada, a realizar na sua área de intervenção. 

O Plano de Ordenamento do Parque Natural da Arrábida estabelece regimes de 

salvaguarda de recursos e valores naturais e fixa os usos e o regime de gestão com 

vista a garantir a manutenção e a valorização das características das paisagens 

naturais e semi-naturais, e a diversidade biológica da respectiva área de 

intervenção. 

Refira-se, ainda, com incidência no concelho de Setúbal, a existência do Plano de 

Ordenamento da Orla Costeira – POOC Sintra-Sado (Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 86/2003, de 25 de Junho). 

O Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Sintra-Sado inclui, para além do 

concelho de Setúbal, parte dos municípios de Sintra, Cascais, Almada e Sesimbra. 

Este instrumento tem a natureza de regulamento administrativo e com ele devem 

conformar os planos municipais e intermunicipais de ordenamento do território, 

bem como os programas e projectos, de iniciativa pública ou privada, a realizar na 

sua área de intervenção. 
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O objectivo primordial do POOC é a requalificação da orla costeira em geral e as 

zonas de praia em particular, em estreita articulação com o Plano Director 

Municipal, aplicando-se aqui igualmente todas as servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública constantes da legislação em vigor. 

No que concerne a Instrumentos de política sectorial encontra-se em vigor o 

Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa (PROF 

AML) (Decreto Regulamentar n.º 15/2006, de 19 de Outubro). Verifica-se, que na 

envolvência da localização da Fábrica de Cimento – SECIL, no Outão, existem zonas 

qualificadas como Florestas Modelo, Perímetros Florestais, Áreas Classificadas, 

Corredores Ecológicos, Zonas Críticas do ponto de vista da Defesa da floresta 

contra incêndios e a existência de Rios e seus afluentes. 

Os Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), englobando os 

Planos Directores Municipais, os Planos de Urbanização e Planos de Pormenor, 

constituem os instrumentos de carácter regulamentar de planeamento e gestão do 

território da área em estudo, definindo as condicionantes à ocupação do espaço e 

as classes de ocupação do solo, e indicando as linhas estratégicas de ordenamento 

do território que melhor poderão servir o desenvolvimento local.  

 

Planos Directores Municipais 

O PDM constitui um plano de concepção, desenho e controlo do uso do solo ao nível 

municipal. É um instrumento fundamental de desenvolvimento concelhio/regional e 

de planeamento territorial. Estabelece a estrutura espacial para o território dos 

municípios, classifica os solos e delimita a classe de usos de solos assim como os 

perímetros urbanos, industriais e outros. Define ainda os principais indicadores 

urbanísticos, tendo por base os objectivos de desenvolvimento preconizados, a 

distribuição das actividades económicas e dos equipamentos, as carências 

habitacionais e as redes de infra-estruturas e de transportes. 

Na área de estudo encontram-se em vigor dois PDM: 
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Quadro 3.12 - Planos Directores Municipais 

Concelho Diplomas de aprovação do PDM  

Setúbal 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/94, de 1 de Agosto (DR n.º 184/94, I Série-

B); 1.ª Alteração de pormenor aprovada em Assembleia Municipal e publicada em DR 

n.º 292/99, 2.ª Série de 17 de Dezembro; 2.ª Alteração de pormenor aprovada em 

Assembleia Municipal e publicada em DR n.º 47/2000, II Série de 25 de Fevereiro; 3.ª 

Alteração ratificada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 32/2001 de 29 de 

Março (DR n.º 75, I Série-B); 4.ª Alteração de Regime simplificado aprovada em 

Assembleia Municipal e publicada em DR n.º 207/2001, II Série de 06 de Setembro 

(Declaração n.º 268/2001); a Resolução do Conselho de Ministros n.º 185/2005, de 30 

de Novembro (DR n.º 230, 1.ª Série-B), ratifica a suspensão parcial do PDM de Setúbal 

– actualmente em fase de Revisão. 

Palmela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 115/97, de 09 de Julho (Diário da República  n.º 

156, I Série B); alterado pelo Decreto-Lei n.º 308/97, de 13 de Novembro (Aprova a 

suspensão parcial dos Planos Directores Municipais da Moita e de Palmela e estabelece 

medidas preventivas para o empreendimento de regularização do rio da Moita) e pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 106/2003, de 9 de Agosto (Sob proposta da 

Câmara Municipal, a Assembleia Municipal de Palmela aprovou, em 27 de Fevereiro de 

2002, o estabelecimento de medidas preventivas, pelo prazo de dois anos, para a área a 

sujeitar ao futuro Plano de Pormenor da Zona Industrial Sul de Pinhal Novo) - Em 

processo de Revisão 

Estes temas encontram-se devidamente desenvolvidos no item relativo ao descritor 

“Ordenamento Território e Condicionantes”. 

3.3.4. CONDICIONANTES, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE 
UTILIDADE PÚBLICA 

De acordo com a respectiva legislação aplicável, identificaram-se as seguintes 

condicionantes ao uso do solo, existentes na área de estudo definida para o 

presente projecto e consideradas de maior relevância: 

RAN e REN 

A Reserva Agrícola Nacional – RAN, instituída através do Decreto-Lei n.º 

196/89, de 14 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de Dezembro 

e pelo Decreto-Lei n.º 278/95, de 25 de Outubro, visa defender os solos de melhor 
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aptidão agrícola, afectando-os exclusivamente a este tipo de utilização. A RAN é 

constituída por solos de Capacidade de Uso das classes A e B, bem como por solos 

de baixas aluvionares e coluviais e ainda por outros, cuja integração na RAN se 

mostre conveniente para a prossecução dos fins previstos na Lei. Atendendo à 

importância e escassez destes solos com elevada aptidão agronómica no território 

nacional, e visando garantir a sua afectação à agricultura, considera-se de extrema 

importância a conservação dos mesmos. 

Todos os concelhos em estudo possuem RAN aprovada por via dos respectivos 

PDM. 

A Reserva Ecológica Nacional – REN foi criada pelo Decreto-Lei n.º 321/83, de 5 

de Junho. O Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março revê o regime jurídico da REN, 

tendo sido alterado pelo Decreto-Lei n.º 213/92, de 12 de Outubro e pelo Decreto-

Lei n.º 75/95, de 20 de Abril e pelo Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro. 

A REN foi criada com a finalidade de possibilitar a exploração dos recursos e a 

utilização do território com salvaguarda de determinadas funções e potencialidades, 

de que dependem o equilíbrio ecológico e a estrutura biofísica das regiões, bem 

como a permanência de muitos dos seus valores económicos, sociais e culturais. 

A REN no concelho de Palmela encontra-se aprovada segundo a Resolução de 

Conselho de Ministros n.º 36/96, de 13 de Abril (segundo informação 

disponibilizada pela CCDR-LVT). No que concerne o concelho de Setúbal, a REN 

encontra-se aprovada segundo o Plano Director Municipal de Setúbal. 

Áreas de Conservação da Natureza 

O Parque Natural da Arrábida (PNA) foi criado pelo Decreto-Lei n.º 622/76, de 28 

de Julho, com o objectivo de promover a protecção dos valores naturais e o 

desenvolvimento das actividades económicas de forma auto-sustentada uma vez 

que a serra da Arrábida constitui uma área verde da região metropolitana de Lisboa 

- Setúbal, onde cada vez mais se acentuam a pressão demográfica e as 

consequências do crescimento urbano e industrial, transformando-se, por isso, 
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numa zona privilegiada da rede de recreio e cultura a ter em conta no ordenamento 

físico desta região. 

Através do Decreto Regulamentar n.º 11/2003, de 8 de Maio, foram alterados os 

limites do PNA definidos no Decreto-Lei n.º 23/98, de 14 de Outubro, por forma a 

adequá-lo às novas realidades, uma vez que a riqueza das espécies endémicas e a 

raridade dos conjuntos florístico e faunístico, assim como o bom estado de 

conservação de alguns dos habitats existentes na zona marinha e na zona terrestre 

da Arrábida, justificaram a sua inclusão na Rede Natura 2000 e, igualmente, a 

criação, na mesma zona, da Zona de Protecção Especial (ZPE) do Cabo Espichel. 

Com efeito, em especial na zona mais ocidental da península de Setúbal, veio a ser 

incluído na primeira fase da Lista Nacional de Sítios, aprovada pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto, o Sítio Arrábida - Espichel 

(PTCON00010), tendo como objectivo a conservação de habitats e de espécies da 

flora e da fauna, constantes dos anexos à Directiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 

21 de Maio. 

Saliente-se, ainda, a servidão referente ao Domínio Público Hídrico, tendo em 

conta a densa rede hidrográfica patente na área de estudo.  

O regime de licenciamento do Domínio Hídrico (DH), visa proteger a qualidade do 

meio aquífero nacional, encontrando-se regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 

468/71, de 5 de Novembro, com alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

53/74, de 15 de Fevereiro, Decreto-Lei n.º 89/87, de 26 de Fevereiro, Decreto-Lei 

n.º 70/90 de 02 de Março e Lei n.º 62/93, de 20 de Agosto, Decreto-Lei n.º 46/94, 

de 22 de Fevereiro e, Decreto-Lei n.º 47/94, de 22 de Fevereiro. 
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3.3.5. EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURAS AFECTADAS 
PELO PROJECTO 

Devido à natureza e tipologia do projecto, assim como em resultado do presente 

Estudo de Impacte Ambiental, não se prevê a afectação de qualquer equipamento 

e/ou infra-estrutura. 

 

3.4. MATERIAIS E ENERGIA UTILIZADOS E PRODUZIDOS 

3.4.1. MATERIAIS UTILIZADOS E PRODUZIDOS 

As principais matérias-primas utilizadas no fabrico de clinquer são o calcário e a 

marga extraídos das pedreiras pertencentes à Fábrica SECIL-Outão e que se 

localizam nas proximidades desta. Para além das matérias-primas principais são 

também utilizadas matérias-primas secundárias em substituição destas, ou seja, 

resíduos banais autorizados para valorização material na Fábrica SECIL-Outão.  

Para o fabrico do cimento são adicionados ao clinquer gesso e outros aditivos, 

sendo estes moídos em proporções bem definidas. Nesta fase do processo podem 

também ser utilizadas matérias-primas secundárias, nomeadamente cinzas 

volantes ou escórias. 

O clinquer é um produto intermédio do processo de fabrico da Fábrica SECIL-Outão 

sendo também comercializável. O produto final da Fábrica SECIL-Outão é o cimento 

cinzento certificado segundo a norma europeia EN 197-1, podendo ser 

comercializado em diferentes tipos e classes. 

A implementação do projecto de valorização energética de RIP não levará a 

alterações nos materiais utilizados e produtos fabricados. 

3.4.2. ENERGIA TÉRMICA 

A etapa que consome mais energia na produção de cimento é a cozedura. 

Tradicionalmente são utilizados combustíveis fósseis não renováveis, 
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nomeadamente coque de petróleo ou carvão. É nesta fase que os resíduos podem 

ser valorizados energeticamente, funcionando como combustíveis alternativos, ou 

seja, a queima de resíduos substitui parcialmente a queima de combustíveis fósseis 

durante a cozedura nos fornos.  

O consumo específico de energia térmica da Fábrica SECIL-Outão encontra-se 

dentro da gama de valores referida no BREF do sector, como sendo a gama de 

valores que apresentam as Cimenteiras Europeias com fornos rotativos de via seca 

equipados com ciclones de pré-aquecimento), entre 3 100 – 4 200 MJ/t clinquer. 

No quadro seguinte apresenta-se a energia térmica consumida na Fábrica SECIL-

Outão relativamente aos 2005 e 2006. 

Quadro 3.13 – Energia Térmica consumida na Fábrica SECIL-Outão em 2005 e 

2006 

 Energia consumida (GJ) 

Combustível 2005 2006 

Coque de petróleo 5 309 196 5 241 079 

Fuelóleo 69 153 105 153 

Propano 6 940 7 000 

Gasóleo 34 25 

Combustíveis alternativos 652 395 1 096 983 

 

A utilização dos RIP como combustível alternativo vai traduzir-se num aspecto 

ambiental com efeito positivo, prevendo-se a substituição até 40% da energia 

térmica que seria produzida pela queima de combustível tradicional (carvão ou 

coque de petróleo). 

 

3.4.3. CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA 

No que respeita ao consumo de energia eléctrica, a Fábrica SECIL-Outão é um 

consumidor intensivo face à multiplicidade de equipamentos eléctricos e respectivas 

exigências energéticas presentes em toda a instalação, sobretudo ao nível das 

moagens. 
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Contudo, o Consumo Específico de Energia Eléctrica, na Fábrica SECIL-Outão, 

encontra-se dentro da gama de valores referida no BREF do sector, como sendo a 

gama de valores que apresentam as Cimenteiras Europeias, entre 90 – 130 kWh/t 

cimento. 

É importante salientar que o consumo de energia eléctrica global na Fábrica está 

intimamente relacionado com o tipo e classe de cimento produzido, cujas 

quantidades dependem da solicitação do mercado. 

Uma maior produção de cimentos das classes 42,5 e 52,5 (Tipo I e Tipo II) leva a 

uma maior exigência de energia eléctrica ao nível das moagens. Também uma 

maior produção de cimentos do Tipo I (Classes 32,5; 42,5; e 52,5) torna o 

processo de fabrico mais exigente em termos de energia eléctrica devido à 

necessidade de uma maior incorporação de clinquer. 

A instalação de valorização energética de RIP está dotada de equipamentos 

eléctricos, nomeadamente bombas para enchimento e alimentação aos fornos que 

implicam o consumo de energia eléctrica. Contudo, não se espera que o acréscimo 

no consumo seja relevante considerando o tipo e o reduzido nº de equipamentos 

consumidores instalados, face ao consumo global da fábrica. 

 

3.5. EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES PREVISÍVEIS 

3.5.1. EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

Na Fábrica SECIL – Outão, as principais fontes fixas de emissões atmosféricas estão 

associadas às seguintes operações.  

• Clinquerização (Fornos e Arrefecedores); 

• Moagem de combustíveis sólidos; 

• Moagem de clinquer; 

• Caldeiras a gasóleo. 
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Os principais poluentes emitidos são as partículas, e dos fornos provêm também 

emissões resultantes da combustão, nomeadamente Óxidos de Azoto, Óxidos de 

Enxofre e Monóxido de Carbono. 

A Fábrica SECIL-Outão dispõe de equipamentos de despoeiramento ao longo de 

toda a cadeia de fabrico, desde a extracção até à ensacagem. As poeiras assim 

recolhidas são reintroduzidas na linha produtiva, sendo deste modo recuperadas. 

A emissão difusa de partículas na Fábrica SECIL-Outão tem origem nas seguintes 

operações: 

• durante a movimentação dos equipamentos e viaturas – vias de circulação; 

• no transporte por cintas de matérias-primas, produtos intermédios, produtos 

finais e combustíveis sólidos e pulverulentos; 

• locais de armazenagem de produtos e matérias-primas pulverulentas. 

Relativamente ao Projecto em estudo, tratando-se este de uma substituição de 

parte do combustível utilizado nos fornos com a introdução de RIP, poderão existir 

implicações ao nível das emissões atmosféricas destes, cujo impacte é avaliado de 

forma exaustiva no presente estudo.  

No que respeita a emissões difusas, considerando a natureza dos RIP a descarregar 

e armazenar, não é expectável a emissão para a atmosfera de odores ou poeiras.  

Tratando-se de materiais orgânicos (resíduos oleosos contendo hidrocarbonetos), é 

expectável que ocorra emissão difusa de compostos orgânicos voláteis (COV). 

Contudo, tendo em consideração a natureza dos resíduos, cuja volatilidade é 

reduzida, bem como as quantidades relativamente pequenas a armazenar e as 

condições de armazenamento, não se espera que as emissões de COVs sejam 

significativas. Ao nível da operação de descarga dos RIP, também não são 

expectáveis emissões de COVs consideráveis na medida em que, para além das 

razões inerentes à natureza dos resíduos já apontadas, será uma operação cuja 

duração é relativamente pequena, e efectuada com recursos a sistemas de 

mangueira e acoplagem estanques. 
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3.5.2. PRODUÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS 

 

O processo de fabrico de cimento por via seca utilizado na SECIL-Outão não gera 

águas residuais industriais. A Fábrica SECIL-Outão dispõe de três redes distintas de 

águas residuais: 

(i) rede separativa de águas residuais domésticas; 

(ii) rede unitária, de águas residuais domésticas e pluviais; 

(iii) rede de descarga de águas de refrigeração. 

As águas residuais domésticas lançadas na rede i) são conduzidas a diversos 

sistemas de tratamento, constituídos por fossas sépticas seguidas de poços 

absorventes e mini-ETAR’s, sendo a descarga final efectuada no solo.  

A descarga final das águas residuais lançadas na rede ii) é efectuada em sete 

pontos distintos (Ribeira da Fonte Cercada, Ribeira da Melra e Estuário do Sado 

(5)). As águas residuais domésticas tratadas em fossas sépticas e mini-ETAR são 

posteriormente lançadas nas sub-redes de drenagem designadas em função do 

ponto de descarga.  

A rede iii) é apenas utilizada para descarga de águas de refrigeração do circuito 

indirecto, em circuito aberto, da moagem de cimento instalada no cais. Esta água é 

captada no estuário do Rio Sado sendo, após utilização, devolvida ao mesmo. 

No que respeita às instalações de preparação de resíduos banais, em situação 

normal de operação, também não ocorre produção de águas residuais, tratando-se 

de materiais sólidos armazenados em locais cobertos e/ou fechados. 

A instalação para valorização energética de RIP não terá alterações ao nível das 

águas residuais da Fábrica SECIL-Outão. 

Refere-se, no entanto, a possibilidade de escorrências pluviais potencialmente 

contaminadas na zona de abastecimento dos silos, na eventualidade de pequenos 

derrames nesta área durante os abastecimentos.  
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Neste sentido, está prevista a regularização de toda a área de abastecimento com 

pendente para um interior com drenagem e encaminhamento das águas pluviais 

para sistema de separação de hidrocarbonetos, antes da descarga na rede pluvial. 

Desta forma, para além de se tratarem as águas pluviais potencialmente 

contaminadas, é possível impedir o alastramento de eventuais derrames de maiores 

proporções para o exterior da área de abastecimento. 

Refira-se que o equipamento de separação de hidrocarbonetos será equipado com 

sistema de obturação automática em caso de enchimento total e será sujeito a 

manutenção periódica para remoção adequada dos hidrocarbonetos armazenados.  

 

3.5.3. PRODUÇÃO DE RESÍDUOS 

Os resíduos produzidos pela Fábrica SECIL-Outão podem dividir-se em três grandes 

grupos: i) resíduos directamente resultantes do processo fabril; ii) resíduos de 

manutenção dos equipamentos e iii) resíduos equiparados a resíduos sólidos 

urbanos, resultantes das actividades acessórias da empresa. 

i) Resíduos directamente resultantes do processo fabril: Os quantitativos de 

resíduos gerados no processo são quase irrelevantes, o que está de acordo com as 

características próprias da indústria cimenteira. Estes resíduos são, na sua maioria, 

introduzidos no processo, sofrendo assim uma valorização interna. 

ii) Resíduos de manutenção dos equipamentos: Os resíduos de manutenção dos 

equipamentos, bem como alguns resíduos do processo, são entregues a empresas 

externas, devidamente autorizadas, para reutilização, reciclagem ou valorização 

energética e tratamento, consoante os casos. Alguns destes resíduos poderão 

sofrer reciclagem ou valorização interna (ex. refractários usados, etc.). Apenas em 

alguns casos, estes resíduos sofrem processos de eliminação.  

iii) Resíduos equiparados a resíduos sólidos urbanos, resultantes das actividades 

acessórias da empresa: Os resíduos equiparados a RSU e as lamas das fossas, são 

recolhidos por empresas devidamente licenciadas para o efeito. A Fábrica SECIL-
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Outão efectua ainda a recolha selectiva de pilhas, papel, vidro, PET, sprays, 

resíduos contaminados com óleos e massa, entre outros. 

Os resíduos da Fábrica SECIL-Outão são geridos pelos Sistema de Gestão 

Ambiental, estando implementados os procedimentos: PTPA 05 – Recolha selectiva 

de resíduos e PA8.1 – Identificação dos resíduos produzidos. 

O processo de entrega a empresas externas inclui sempre a pesquisa da situação 

de licenciamento das mesmas para o fim a que se destinam os resíduos, de modo a 

garantir-se o adequado destino final dos mesmos. 

A Fábrica SECIL-Outão possui actualmente parques para armazenamento 

(Ecoparque), no local de produção, dos resíduos que asseguram o seu correcto 

armazenamento enquanto permanecem nas suas instalações. Estes parques 

permitem que todos os resíduos sejam armazenados em zonas cobertas e/ou 

fechadas. 

Relativamente ao manuseamento, a Fábrica SECIL-Outão possui colaboradores 

afectos à gestão interna dos resíduos, que procedem à recolha de todos os resíduos 

nos locais de produção e encaminhamento dos mesmos para o Ecoparque, estando 

a seu cargo igualmente a gestão do Ecoparque. Os elementos desta equipa 

possuem formação adequada, conhecendo as regras e princípios de gestão interna 

de resíduos. 

Na instalação de valorização energética de RIP é expectável a produção de resíduos 

associados à manutenção dos equipamentos. Estes resíduos serão em quantidades 

reduzidas sendo geridos adequadamente de acordo com os procedimentos de 

gestão de resíduos da fábrica, juntamente com os restantes resíduos produzidos. 

 

3.6. RUÍDO 

As principais fontes de emissão de ruído existentes na Fábrica SECIL-Outão 

consistem nos ventiladores, localizados ao longo do processo, e nos moinhos, 

localizados na moagem de cru, carvão e de cimento. Nas instalações de operação 
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de resíduos recebidos a emissão de ruído está associada também ao funcionamento 

de alguns equipamentos ruidosos tais como motores, bombas doseadoras e 

sistemas transportadores. 

De modo a planear e a executar medidas correctivas conducentes à minimização do 

ruído emitido, têm sido realizados investimentos relativos a medidas de 

insonorização de determinados equipamentos mais ruidosos, em consonância com a 

política da empresa, em particular, a Política Ambiental. 

Além disso, na eventualidade de ocorrência de reclamações relativas a ruído gerado 

pela Fábrica SECIL-Outão, a empresa providencia no sentido de efectuar novos 

estudos e análises de ruído de forma a proceder às necessárias medidas 

correctivas, quando aplicável. 

A gestão das emissões de ruído para o exterior é efectuada ao nível do Sistema de 

Gestão Ambiental através dos seguintes procedimentos implementados: 

� PA10.3 – Avaliação do Ruído para o Exterior; 

� PLA04 – Plano de Controlo da Emissão de Ruído para o Exterior 

A avaliação da incomodidade para o exterior das instalações fabris é efectuada de 

acordo com a periodicidade estabelecida no PLA04, e sempre que ocorra uma 

reclamação relativa ao ruído ou haja lugar à aquisição de novo equipamento com 

nível de potência sonora susceptível de causar incomodidade para o exterior da 

fábrica. 

Na instalação de valorização energética de RIP a emissão de ruído estará associada 

ao funcionamento de alguns equipamentos ruidosos tais como motores, bombas 

doseadoras, e sistemas transportadores, com potências sonoras não significativas. 

A principal emissão de vibrações associadas à Fábrica SECIL-Outão restringe-se aos 

rebentamentos com explosivos efectuados nas pedreiras de calcário e de marga, 

para os quais a SECIL procede à monitorização periódica. 
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No que respeita ao Projecto, considerando as características de construção e os 

equipamentos da instalação a utilizar para a valorização energética de RIP, não se 

espera que existam emissões de vibrações para o ambiente.  

Refira-se ainda que não se espera também a existência de vibrações para os 

trabalhadores que operam a instalação, na medida em que não existirá contacto 

directo entre estes e os equipamentos potencialmente emissores. 
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