
ECOGRÉS 

Economia circular



GRESTEL 



A recuperação e atualização de equipamentos usados

Economia Circular - Estratégia

Motores com variadores de 
frequência

ETARI - reutilização das águas 

residuais quase na sua totalidade 
e aproveitamento das Lamas



Economia Circular - Estratégia

Forno de alta eficiência energética 
25 % mais eficiente

Painéis 
fotovoltaicos

Redução do peso da 
mobília refratária

209 ºC

195 ºC

Colocação do secador em linha com o forno e com 

o espaçamento mínimo necessário entre eles.

Recuperação do ar quente do arrefecimento para 

ar combustão e pré-secador

Isolamento exterior do forno com material de 

menor condutividade térmica.

Isolamento de todas as condutas de recuperação 

de calor.



ECOGRÉS

1ª Fase: Formulação de uma pasta preta que incorpora os

subprodutos gerados exclusivamente na Grestel.

2ª Fase: Incorporação de subprodutos/resíduos de empresas de

outros sectores industriais:

Navigator - cinzas volantes e dregs

Extrusal - lamas de anodização do alumínio

Grohe - lamas de processos de galvanização

Alcoa – lamas vermelhas (produção de alumina)

Fapricela – resíduos de trefilagem



Subprodutos do processo produtivo da Grestel

Aparas/caco cru 

(ton)

Caco cozido 

(ton)

Pó despoeiramento 

(ton)

Produção 

(nº de peças)

Compra de pasta 

(ton)

2019 2 864 519 67 8 385 532 9544

2020 2 278 376 80 8 789 772 9010

Variação -26% -38% 16% 5% -6%

Poupança de energia na etapa de cozedura:

T(˚C) normal: 1180˚C

T(˚C) ecogrés: 1150˚C

Q= m x cp x (Tcozedura –Tinicial)

2,6 %



Peças mais finasMenor quantidade de vidrado

ECOGRÉS – Ecodesign



Preparação de pastas

Produção

Fornecimento das 

lamas de anodização

Calcinação e 

desagregação das lamas

Subprodutos 

Grestel

Lamas de 

anodização 

calcinadas

ECOGRÉS+NG – Circularidade



ECOGRÉS – Análise de ciclo de vida

Método ILCD
(recomendado UE - Pegada ambiental produto)



ECOGRÉS – Análise de ciclo de vida

Método TRACI 2.1 V1.03
(americano)



Projetos iniciados – fase preliminar – H2

Objetivo

Descarbonização do processo de produção da indústria cerâmica (grés)

Validar tecnicamente a cozedura de peças de grés utilizando 

mistura combustível H2/NG de até 20% em volume 

(corresponde a cerca de 7,5% de redução de emissões)



Questões

Parceiros


