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SUCESSO NA REDUÇÃO DE EMISSÕES DE CO2 
 
 

As emissões de CO2 na indústria cimenteira provêm de duas fontes distintas: 

 

� da calcinação dos carbonatos das matérias-primas fundamentais (calcários e 

margas), responsável por cerca de 60% das emissões 

� da queima de combustíveis nos fornos de clínquer, principal componente do 

cimento, responsável pelos restantes 40% 

 

O único modo de reduzir o peso das 

emissões provenientes da calcinação 

das matérias-primas, consiste no 

fabrico dos cimentos compostos, isto 

é, cimentos da norma europeia 

harmonizada NP EN 197-1 com 

menor incorporação de clínquer. 

 

A SECIL tem procurado fomentar a 

utilização destes tipos de cimento, 

no entanto, estará sempre dependente das tendências dominantes nos mercados onde 

opera. 

 

Por outro lado, a SECIL fez um percurso de desenvolvimento da sua actividade nas 

instalações cimenteiras em que opera, a saber, Secil-Outão, Maceira-Liz e Cibra-Pataias, 
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desde o início da década de 90 com o objectivo bem determinado de optimizar o consumo 

energético, dado tratar-se de uma indústria grande consumidora, nomeadamente de 

energia térmica. 

 

Na realidade, as altas temperaturas necessárias à reacção de clinquerização (1450ºC) 

dentro dos fornos exigem um consumo significativo de combustíveis. 

No início da década de 90, os combustíveis disponíveis e de maior rendimento eram os 

combustíveis fósseis, designadamente o carvão, o fuel e o coque de petróleo, a cuja 

queima estão associados elevadas emissões de CO2. 

 

Neste domínio a redução de emissões pode ser conseguida através de um aumento de 

eficiência térmica e/ou do recurso a combustíveis alternativos, nomeadamente 

incorporando proporções elevadas de biomassa. 

 

Este tem sido o caminho percorrido pela SECIL, se bem que o recurso aos combustíveis 

alternativos só tenha começado muito recentemente (resíduos florestais). 

Como resultado dos esforços efectuados apresentam-se as evoluções conseguidas até à 

data, considerando o conjunto das três fábricas: 

 

PARÂMETROS A COMPARAR 1990 2003 
EVOLUÇÃO 

(2003-1990) 

Emissões totais de CO2 2 298 694 t 2 770 222 +20,5% 

Emissões de CO2 da calcinação 

por tonelada de produtos 

cimentícios 

452 Kg CO2/t 441 Kg CO2/t - 2,4% 

Emissões de CO2 dos 

combustíveis por tonelada de 

produtos cimentícios 

278 Kg CO2/t 272 Kg CO2/t - 2,2% 

Emissões de CO2 totais por 

tonelada de produtos cimentícios 
730 Kg CO2/t 713 Kg CO2/t - 2,3% 

Produtos cimentícios produzidos 3 147 727 3 885 153 +23,4% 
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Pode assim constatar-se que foi possível aumentar a quantidade de produto fornecido ao 

mercado em 23,4%, com um aumento global de emissões de CO2 de 20,5% (recorda-se 

que a taxa de aumento de emissões de CO2 para Portugal, de 1990 a 2008, admitida no 

burden shearing europeu era de +40%). 

 

Tal foi conseguido à custa de um aumento de eficiência que se traduziu numa redução de 

2,3% das emissões específicas de CO2. 

 

Num futuro próximo só a possibilidade de aumentar significativamente a proporção de 

combustíveis de biomassa na quantidade global de combustíveis a utilizar, será possível 

obter uma eficiência ainda maior, já que em termos de tecnologia e rendimentos térmicos 

obtidos, a SECIL situa-se bem posicionada no contexto da indústria cimenteira europeia e 

o potencial de evolução custo-eficaz é diminuta. 

 

 Assim, é neste domínio que a SECIL procurará assegurar o seu contributo para a tão 

desejada redução da intensidade carbónica dos produtos fabricados em Portugal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


