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Âmbito

Este documento apresenta uma súmula dos trabalhos 
desenvolvidos no âmbito do projeto promovido pela API-
CER – Associação Portuguesa das Indústrias de Cerâmi-
ca e de Cristalaria, no domínio da “Análise de Efeitos Cru-
zados e Custo-Benefício da Utilização de Combustíveis 
Sólidos na Cozedura de Materiais Cerâmicos e seu En-
quadramento nas Emissões Gasosas”, ao abrigo do pro-
jeto integrado no Sistema de Apoio às Ações Coletivas 
(SIAC), no âmbito do COMPETE – Programa Operacional 
Fatores de Competitividade.

Este projeto teve como objetivo aplicar uma ferramen-
ta metodológica, que oriente as empresas cerâmicas 
no cálculo dos custos/benefícios da implementação de 
uma Melhor Técnica Disponível (MTD) para proteção do 
ambiente como um todo, com base na aplicação do do-
cumento de referência “Integrated Pollution Prevention 
and Control – Reference Document on Economics and 
Cross-Media Effectts – July 2006 (BREF – ECM)” e nos 
documentos disponibilizados pela APA - Agência Portu-
guesa do Ambiente para o efeito, com as especificidades 
técnicas que este setor apresenta. Pretende-se que esta 
ferramenta permita avaliar a viabilidade técnica, econó-
mica e ambiental de tecnologias ambientais, de forma a 
evitar que com a resolução de um problema ambiental se 
criem outros mais graves (efeitos económicos e efeitos 
cruzados). 

Durante as várias etapas foram cruciais os contactos 
com as empresas representativas do setor cerâmico e 
abrangidas também pelo regime legal da PCIP (Preven-
ção e Controlo Integrados da Poluição), nomeadamente 
no subsetor dos tijolos e telhas.
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Enquadramento

As novas diretivas europeias preveem uma série de 
valores-limites de emissão para um conjunto de empre-
sas abrangidas pela prevenção e controlo integrados da 
poluição (PCIP), que incluem um conjunto de parâmetros 
ambientais como sejam os relacionados com os efluen-
tes gasosos, efluentes líquidos, resíduos e ruído. Parti-
cularmente, os valores na área dos efluentes gasosos 
apresentam-se como potencialmente muito restritivos 
para a indústria cerâmica, nomeadamente na etapa de 
fabrico de cozedura de materiais de construção. Neste 
contexto importa avaliar criteriosamente todos os in-
vestimentos efetuados na área da proteção ambiental 
de modo a comtemplar as vertentes ambiental, técnica e 
também económica, ou seja uma análise de efeitos cru-
zados e de custo-benefício de forma a não comprometer 
a viabilidade da empresa e a garantir a devida salvaguar-
da ambiental.

Particularmente nas empresas de fabrico de materiais 
de construção, o uso de biomassa, promovido por polí-
ticas energéticas, de comércio de licenças de emissão, 
de políticas de limpeza das matas e combate a incêndios 
florestais e que apresenta menores custos energéticos 
poderá estar comprometida, uma vez que os efeitos cru-
zados deste combustível na emissão de partículas para 
a atmosfera poderão ser superiores aos valores limites 
previstos para as empresas abrangidas pela PCIP.
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Determinação da Granulometria e  
Composição das Partículas nas Emissões Gasosas

No âmbito do presente projeto, procedeu-se à carac-
terização das emissões gasosas oriundas de fornos de 
cozedura de um conjunto de empresas cerâmicas do 
sector da cerâmica estrutural (empresas diretamente 
envolvidas no projeto), pretendendo-se desta forma, 
efetuar uma amostragem representativa das emissões 
gasosas neste sub-sector.

O principal objetivo destas caracterizações foi obter 
algum conhecimento relativamente às emissões das 
diversas frações granulométricas das emissões de par-
tículas provenientes dos fornos de cozedura destas ins-
talações, designadamente as frações PM2.51, PM102 e 
PTS3.

Assim, no total foram efetuadas caracterizações num 
total de 11 empresas (ver Quadro seguinte), produtoras 

de diversos tipos de produtos de cerâmica estrutural, e 
utilizando diversos tipos de combustíveis.

Analisando os resultados apresentados, constata-se 
que nos fornos alimentados exclusivamente a biomassa, 
a fração de PM2.5 representa entre cerca de 21% e 71% 
das PTS. A fração de PM10 equivale a cerca de 26% a 82% 

das PTS. Nesta análise foram considerados 5 amostras, 
tendo sido excluída uma amostra em virtude de se terem 
obtido valores de PM2.5 e de PM10 superiores ao valor 
obtido de PTS.

Relativamente aos fornos alimentados exclusivamen-
te a gás natural (2 amostras), os valores obtidos para as 
concentrações de PM2.5, PM10 e PTS são inferiores ou 
muito próximos dos respetivos limites de quantificação 
dos métodos de ensaio, pelo que não é possível retirar 
qualquer conclusão sobre os mesmos.

No caso dos fornos alimentados de forma mista a gás 
natural e coque de petróleo (3 amostras), constata-se 
que a fração de PM2.5 representa entre cerca de 50% a 
80% das PTS, enquanto a fração PM10 equivale a cerca 
de 75% a 85% das PTS.

1 Fração de material particulado com um diâmetro aerodinâmico 
inferior a 2,5 µm

2 Fração de material particulado com um diâmetro aerodinâmico 
inferior a 10 µm

3 Partículas totais em suspensão

Nota: de mencionar que as determinações de PM2.5 e de PM10 são efetuadas em simultâneo, mas 
separadamente das determinações de PTS.
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Com vista a procurar identificar e avaliar o real impacte 
das emissões de matéria particulada para a atmosfera 
na qualidade do ar nas imediações das unidades indus-
triais participantes no projeto, procedeu-se à respetiva 
Caracterização da Qualidade do Ar Ambiente nas imedia-
ções das mesmas, em locais, sempre que possível, loca-
lizados a jusante dos ventos dominantes no local. Procu-
rou-se que estes locais correspondessem aos recetores 
sensíveis mais próximos das instalações industriais, ou 
seja, edifícios habitacionais, escolas, hospitais, etc.

Cada campanha de monitorização teve a duração de 
7 dias, tendo sido monitorizadas as concentrações de 
PM10 e de PM2.5, em base horária, de acordo com me-
todologias definidas em normas internacionais reconhe-
cidas (ISO 10473:2000).

Simultaneamente foram também monitorizados os 
parâmetros meteorológicos relevantes (velocidade e a 
direção dos ventos, humidade, temperatura e pressão 
atmosférica, precipitação e radiação solar), através de 
Estação Meteorológica automática. 

Apresentam-se de seguida, de forma resumida, os re-
sultados obtidos neste conjunto de caracterizações.

Analisando os resultados obtidos nas campanhas de 
avaliação da qualidade do ar realizadas, constata-se que 
na generalidade dos casos não são excedidos os valores 
limites de qualidade do ar no que respeitas às concen-
trações de PM10, definidos no DL 102/2010, de 23 de 

Setembro.
Verificou-se em 3 instalações (B, C e G) que o valor 

máximo das médias diárias excedeu o valor limite diário 
de 50 g/m3, valor a não exceder mais de 35 vezes em 
cada ano civil. No entanto estas excedências acontece-
ram apenas pontualmente, o que, em conjugação com a 
duração das campanhas de monitorização (7 dias), não 
permite retirar conclusões definitivas sobre o cumpri-
mento deste requisito legal.

Já no que respeita ao valor médio de cada campanha 
de monitorização, apenas na instalação B se verificou 
que o valor médio medido foi superior ao valor limite 
anual para cada ano civil. No entanto, e de forma aná-
loga ao descrito acima, devido à duração do período de 
amostragem, este resultado não é conclusivo sobre o 
cumprimento deste requisito legal.

De um modo geral, o conjunto de resultados obtidos, 
permite inferir que as emissões das unidades industriais 
cerâmicas em estudo terão certamente algum impacte 
na qualidade do ar das zonas envolventes, no entanto 
essa influência genericamente pouco significativa, não 
condicionando de forma definitiva o cumprimento dos 

valores limites legalmente estabelecidos ao nível da 
qualidade do ar.

(1) Valor limite a não exceder mais de 35 vezes em cada ano civil (DL 102/2010, de 23 de Setembro)
(2) Valor limite a não exceder num ano civil (DL 102/2010, de 23 de Setembro)
n.a. – não aplicável

Caracterização da Qualidade do Ar nas Imediações das 
Instalações Industriais
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Quando não é possível alcançar as emissões dentro 
das gamas de valores de emissão (VEA) associados às 
melhores técnicas disponíveis mencionadas nos docu-
mentos de referência europeus é dada a possibilidade 
de mediante uma justificação capaz e uma metodologia 
coerente e adaptada ao setor, avaliar os custos/benefí-
cios da implementação de uma Melhor Técnica Dispo-
nível (MTD), com base na aplicação do documento de 
referência “Integrated Pollution Prevention and Control 
– Reference Document on Economics and Cross-Media 
Effectts – July 2006 (BREF – ECM)”. Assim, e com este 
enquadramento, importa desenvolver uma metodologia 
baseada na abordagem constante do BREF - ECM, em 
que se pretende comparar os custos associados a uma 
determinada técnica de redução de emissões com os be-
nefícios ambientais que a sua implementação induz, com 
base nos dados disponíveis a nível europeu, por forma a 
evitar que com a resolução de um problema ambiental se 
criem outros mais graves (efeitos económicos e efeitos 
cruzados), contribuindo para a viabilidade e sustentabili-
dade das atividades das empresas cerâmicas.

De mencionar que muitas das MTD’s mencionadas 

no documento de referência são equipamentos de fim 
de linha, que apesar de reduzirem as emissões gasosas 
(benefícios), tem também como impactes associados 
um maior consumo energético (ao qual estão associados 
outros impactes ambientais, diretos ou indiretos), maior 
consumo de água e a produção de resíduos oriundos do 
tratamento, cujo destino final é por vezes problemático. 

Limitações em termos de espaço físico para a instala-
ção de todo o equipamento são outro tipo de condicio-
nantes. 

Esta panóplia de situações configura assim uma série 
de efeitos cruzados que importa analisar, monitorizar e 
avaliar.

Como é sabido, os fatores de emissão dos diversos po-
luentes como sejam as partículas são agravados quando 
se usam combustíveis sólidos, comparativamente com o 
do gás natural, pelo que poderão não ser alcançáveis os 
VEA – valores de emissão associados e estipulados no 
BREF do setor para estes parâmetros.

O uso de combustíveis sólidos acarreta um conjunto 
de efeitos cruzados já que a sua utilização apresenta os 
seguintes benefícios/desvantagens:

Análise de Efeitos Cruzados



PROJETO: CER(amica) + Sustentável (SIAC n.º 38235 – Atividade 1)

ANÁLISE DE EFEITOS CRUZADOS E CUSTO-BENEFÍCIO DA UTILIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS NA COZEDURA DE MATERIAIS 
CERÂMICOS E SEU ENQUADRAMENTO NAS EMISSÕES GASOSAS 11

A conjugação destes diversos aspetos traduz-se num 
conjunto de efeitos cruzados, pois por um lado a biomas-
sa é muito incentivada por diversas políticas (energética, 
florestais, Protocolo de Quioto, etc.), possui menores 
emissões de óxidos de azoto (poluente que contribui 
para efeitos no ambiente como acidificação e eutrofi-
zação), tendo em contrapartida efeitos potencialmente 
negativos na emissão de partículas para a atmosfera.
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Inventário de MTD’s aplicáveis aos produtos cerâmicos

O Reference Document on Best Available Techniques 
in the Ceramic Manufacturing Industry (BREF CER), é o 
documento europeu de referência para o setor cerâmico, 
que para além da descrição da indústria cerâmica, pro-
cesso(s) de fabrico, níveis de consumo e emissões, inclui 
também as Melhores Técnicas Disponíveis, seu desem-
penho, bem como as eventuais técnicas emergentes.

No âmbito dos trabalhos desenvolvidos no presente 
projeto, foi criada uma base de dados na qual se encon-
tram inventariadas (em consonância com o BREF CER) 
as técnicas primárias (alterações de matérias-primas, 
combustíveis, aditivos, otimização de curvas de cozedu-
ra, medidas de eficiência energética, etc.) e as técnicas 
secundárias (filtros por via seca, filtros por via semi-se-
ca, filtros por via húmida, etc.) para minimização de im-
pactes ambientais. 

Pretende-se descrever técnicas que poderão ser uti-
lizadas para a prevenção e/ou minimização da emissão 
de determinados poluentes, nomeadamente associadas 

à eficiência energética, uso de substâncias e materiais 
menos poluentes, tratamento e gestão de efluentes ga-
sosos (cujo destaque será maior atendendo à sua rele-
vância no presente estudo), para que possam ajudar o 
setor na melhoria do seu desempenho ambiental e con-
sequente melhoria da sustentabilidade da sua atividade 
e dos seus produtos.

Para além do acompanhamento ao documento de 
referência setorial (BREF CER), também foram consi-
derados e analisados os documentos de referência de 
aplicação transversal (Reference Document on Energy 
Efficiency Techniques (BREF ENE) e Reference Docu-
ment on Best Available Techniques on Emissions from 
Storage (BREF EFS)).

A base de dados com indicação das MTDs, do seu po-
tencial de aplicação às instalações nacionais do subsetor 
da cerâmica estrutural, bem como o seu estado de im-
plementação, poderá ser consultada através do portal: 
http://www.inform.pt/mtd/index.html.
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A metodologia desenvolvida no presente projeto, teve 
por base a abordagem constante do BREF Economi-
cs and Cross-Media Effects (BREF ECM), que pretende 
comparar os custos associados a uma determinada téc-
nica de redução de emissões com os benefícios ambien-
tais que a sua implementação induz.

As metodologias apresentadas no BREF ECM servem 
de base para que possam ser avaliadas as consequências 
ambientais e económicas da implementação ou não de 
uma técnica de acordo com o previsto na Diretiva IPPC e 
respetivo BREF CER, ajudando a fundamentar pareceres 
posteriores das entidades competentes e proporcionar 
uma base mais consistente para a decisão final dos va-
lores limites de emissão aplicáveis a uma determinada 
instalação.

Com este trabalho, pretendeu-se estudar as conse-
quências ambientais e económicas da implementação 
de determinada técnica, face a vários cenários, incluindo 
o da não implementação. 

Para o efeito, realizaram-se as seguintes tarefas de 
forma a identificar e a determinar:

•	 a relação do custo eficácia, por poluente, associada 
à implementação de cada uma das técnicas de redu-
ção de emissões, para cumprimento do VEA, preco-
nizado no BREF CER;

•	 os custos associados a determinada técnica de re-
dução de emissões e a comparação com os benefí-
cios ambientais que a mesma técnica proporciona;

•	 a comparação, por poluente, do custo eficácia de 

uma da técnica com o benefício da sua redução (cus-
to externo), utilizando a mesma unidade ou seja o 
euro.

A aplicação desta ferramenta metodológica ao setor 
da indústria cerâmica (cerâmica estrutural), com base no 
guião da APA, foi adaptada às condicionantes e particu-
laridades específicas da indústria cerâmica, nomeada-
mente o tipo de poluentes e sua concentração, tipo de 
MTDs aplicáveis, e foi aplicada a vários cenários distintos 
de utilização de combustíveis pela cerâmica estrutural.

Estes cenários, definidos de forma a serem represen-
tativos da realidade atual das instalações cerâmicas em 
termos de tipologia de combustíveis, permitirão dotar 
o setor de uma ferramenta completa de diagnóstico e 
avaliação de viabilidade de técnicas (MTD) aplicáveis ao 
setor, conforme se abordará melhor nos itens seguintes.

Âmbito e identificação de alternativas
Para o estudo em causa, foram criados cenários alter-

nativos, considerando os mais adequados/representa-
tivos do setor da cerâmica estrutural (várias opções na 
utilização dos combustíveis sólidos – biomassa/coque 
de petróleo e gás natural, para a cozedura dos materiais 
cerâmicos). Tendo por base os dados médios de ativida-
de das empresas, efetuando-se a extrapolação para uma 
situação de utilização plena da capacidade instalada, 
uma vez que os dados destas empresas se encontram 
muito abaixo das reais capacidades face à conjuntura de 
recessão do mercado.

Desenvolvimento de ferramenta metodológica – 
– Análise de viabilidade técnica e económica
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Descrição das opções em estudo e MTDs em 
análise

No quadro seguinte, apresentam-se indicadas as op-

ções analisadas para cada cenário com identificação das 
respetivas MTDs correspondentes.
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Inventário de consumos e emissões
Consumos 

Os inventários de consumos nos vários cenários iden-
tificados anteriormente foram atualizados para a situa-
ção de referência (opção 0), os quais foram extrapolados 
para a capacidade de produção instalada de referência 
(300 ton/dia).

Nas diversas opções considerou-se a manutenção dos 
consumos de matérias-primas e energia, com exceção 
da eletricidade, para a qual se estimou que possa ocor-
rer um acréscimo de: i) 6% no consumo global da insta-
lação com a instalação do filtro de mangas (em virtude 
da perda de carga que iria ocorrer no equipamento de 
tratamento de fim de linha e do consumo de ar compri-
mido para limpeza do filtro), e ii) 8% no consumo global 
em virtude da utilização de um sistema de tratamento 
de partículas e SO2, por via seca. 

Relativamente à opção de reconversão total para gás 
natural considerou-se a manutenção dos consumos de 
matérias-primas, de energia elétrica e de gasóleo. 

O consumo de gás natural foi estimado com base nos 
consumos energéticos dos combustíveis sólidos (bio-
massa e coque de petróleo) verificados nos diversos ce-
nários, os quais foram extrapolados para a capacidade 
de produção instalada.

Emissões 
O inventário das emissões para a atmosfera foi atua-

lizado tendo por base o ano de 2014 (valor médio das 
campanhas de monitorização das emissões gasosas 
efetuados pelas várias empresas participantes), tendo 
os valores sido corrigidos para o período de funciona-
mento normal anual e para a capacidade de produção 
instalada. O caudal foi estimado com base na média dos 
caudais verificados nas diversas caracterizações realiza-
das pelas empresas e extrapoladas para a capacidade de 
produção instalada (300 ton/dia).

Cálculo dos efeitos cruzados
A partir dos inventários de consumos e emissões 

procedeu-se ao cálculo dos efeitos cruzados, conforme 
metodologia definida pela APA, considerando os temas 
ambientais relevantes: 

•	 Toxicidade Humana;
•	 Aquecimento Global;
•	 Acidificação;
•	 Eutrofização;
•	 Potencial de Criação de Ozono Fotoquímico;
•	 Toxicidade Aquática;
•	 Depleção da Camada de Ozono.
No quadro da página seguinte encontram-se resumi-

dos os resultados obtidos para cada categoria de impac-
te, para cada cenário e opção em estudo.

Efetuando uma interpretação de conflitos entre os 
efeitos cruzados pela alternativa 1 definida no item 2.5 
do Guia de Aplicação do BREF-ECM disponibilizado pela 
APA, verifica-se de um modo geral que:

a) O sistema de filtração por via seca (5.1.3.4 do BREF 
CER) acarreta efeitos ambientais mais negativos do 
que a situação de referência para os cenários 1, 2 e 
5, o que poderá indiciar a não viabilidade da aplica-
ção desta MTD;

b) O sistema de filtração por scrubber (5.1.4.2 do BREF 
CER) apresenta quer benefícios quer efeitos mais 
negativos do que a situação de referência;

c) A reconversão para gás natural implica maiores be-
nefícios para o ambiente do que  a situação de re-
ferência para os cenários 1, 3 e 4, o o que poderá 
indiciar a viabilidade da aplicação desta MTD.

Para todos estes cenários e opções foi efetuada a res-
petiva análise de custo benefício, conforme descrito nos 
itens seguintes.

Custo total anual e cálculo do custo-benefício 
ambiental
Custos de investimento 

Considerou-se a aquisição de sistemas de tratamento 
de fim de linha e foram excluídos os custos de mão-de-o-
bra para montagem e desmontagem de equipamentos, 
equipamentos de proteção contra incêndios, montagem 
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dos quadros elétricos, isolamentos térmicos, condutas 
e acessórios de ligação para os diversos equipamentos, 
rede de ar comprimido, sistema de tratamento para os 
resíduos produzidos. 

Assim, optou-se por considerar o valor global da pro-
posta selecionada para o efeito, incluído numa única 
rubrica (1.2 Despesas em equipamento de controlo de 
poluição). Sabendo-se assim que os custos de investi-
mento seriam ainda potencialmente superiores, pelo 
que se considera um cenário conservador razoável.

Como custos de contingência, considerou-se, em to-
dos os cenários um valor correspondente a 10% do valor 
global da proposta (valor que se considera razoável face 
a custos não previstos como os acima mencionados).

Quanto à opção de reconversão total dos combustí-
veis sólidos para a utilização de gás natural, não foram 
considerados os custos de investimento associados aos 
custos de aquisição de novos queimadores e, não menos 
importante, toda a infraestrutura canalização do gás na-
tural interna e externa (que irão influenciar o custo final 
do investimento). Neste sentido, apenas foram conside-
rados os custos de operação / manutenção (custos com 
a energia e custos evitados), considerando o custo mé-
dio unitário do gás natural das empresas que já utilizam 
este combustível. Também esta opção é conservadora 
em termos de custos (subestimados).

Custos de operação e manutenção 
No caso das opções associadas à aquisição de sis-

temas de tratamento de fim de linha, como custos de 
operação e manutenção considerou-se, numa perspeti-
va conservadora:

•	 os custos associados ao acréscimo do consumo de 
eletricidade, conforme referido na fase de inventário. 

Para este efeito, considerou-se o custo médio unitá-
rio da eletricidade atualmente pago pelas empresas 
(0,110€/kWh).

•	 no caso do scrubber, foram considerados os custos 
fixos relacionados com a aquisição e o consumo de 
bicarbonato de sódio (neutralizante), em que se con-
siderou o custo estimado por mês (de acordo com 
proposta de fornecedor) de 9 720€/mês (conside-
rando 11 meses de laboração anual).

•	 relativamente à rubrica receitas, custos evitados e 
benefícios, considerou-se não aplicável.

Este item está também subestimado, uma vez que 
não se encontram considerados os custos com o pessoal 
afeto ao funcionamento dos equipamentos e a respetiva 
gestão de resíduos.

Quanto à opção de reconversão dos combustíveis 
sólidos para a utilização de gás natural, como custos 
de operação e manutenção para a reconversão do gás 
natural considerou-se:

•	 o custo médio unitário do gás natural das empresas 
que já utilizam este combustível. De mencionar que 
este é um cenário mais conservador uma vez que a 
aplicação dos valores tabelados pela DGEG conduzi-
ria a valores de operação superiores.

•	 nesta rúbrica foram também considerados os cus-
tos evitados, com base nos custos médios unitários 
para os combustíveis sólidos (biomassa e coque de 
petróleo) praticados atualmente nas empresas que 
utilizam estes combustíveis sólidos.

Custo total anual (CTA) 
A taxa de juro é uma variável relevante para a determi-

nação do custo total anual do investimento nas opções 
de aquisição de sistemas de tratamento, considerando-
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se que poderá variar entre os 8% e os 12%, tendo-se uti-
lizado 10%. Quanto ao tempo de vida económico do equi-
pamento, igualmente relevante para a determinação do 
custo total anual do investimento, considerando-se que, 
para as opções de aquisição de sistemas de tratamento, 
poderá variar entre os 15 e os 20 anos, tendo-se consi-
derado um tempo de vida económico do equipamento de 
15 anos para sistemas de tratamento (filtro de mangas 
e scrubbers). No caso da opção da reconversão dos com-
bustíveis sólidos para a utilização de gás natural estas 
variáveis foram consideradas como não aplicáveis, dado 
que não foram considerados os custos de investimen-
to associados aos custos de aquisição de equipamento. 
Tendo por base todos estes pressupostos, obtiveram-se 
para todas as opções dos vários cenários estudados, os 
custos totais anuais indicados no quadro resumo abaixo 
indicado.

Análise de custo eficiência 
Efetuou-se a determinação de custo eficiência para 

cada opção dos vários cenários estudados, a partir da 
qual é possível efetuar uma análise de ponderação dos 
custos e benefícios ambientais, recorrendo três meto-
dologias:

Metodologia A:
Metodologia dos preços de referência constante do 

Guia da APA. Neste caso concreto, e para o poluente par-
tículas, utilizou-se como preço de referência o valor de 
2 500€/ton de partículas, constante do BREF ECM para 
a Bélgica. De acordo com a abordagem identificada no 

BREF ECM, quando uma determinada MTD se encon-
tra implementada para reduzir mais do que um poluen-
te (neste caso concreto SO2 e partículas), a opção mais 
transparente, será imputar os custos totais do investi-
mento ao poluente principal para o qual foi projetado o 
sistema de tratamento de fim de linha. Neste sentido, 
para os cenários que envolvem alterações nas emissões 
de SO2 utilizou-se igualmente o preço de referência de 2 
500€/ton de SO2, constante do BREF ECM para a Bélgica.

Metodologia B:
Avaliação de impactes ambientais de acordo com a ISO 

14040 / 14044 abrangendo as categorias de impacte 
definidas, seguida da respetiva monetização (utilizando 
os valores OVAM ). A monetização de cada efeito am-
biental (categoria de impacte) é somada (em euros) ori-
ginando o valor do benefício ambiental global (B), que por 
sua vez é comparada com o custo total anual (CTA). Uma 
MTD é considerada custo-eficaz quando o benefício é 
superior ao custo, ou seja quando B/CTA > 1.

Metodologia C:
Determinação das categorias de impacte definidas com 

os fatores de caraterização estabelecidos no BREF ECM 
(exceto toxicidade humana), seguida da monetização uti-
lizando os valores OVAM4. A monetização é efetuada de 
forma análoga ao descrito para a metodologia B.

Resultados obtidos e interpretação 
Metodologia A
No quadro abaixo apresenta-se o resultado final da 

análise custo benefício efetuada para as opções em aná-
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lise nos diversos cenários estudados, através da meto-
dologia A.

A análise do quadro anterior permite verificar que, nos 
vários cenários estudados para as opções em análise o 
valor do custo / benefício é maioritariamente superior ao 
respetivo valor de referência, com exceção do cenário 3 
(100% de coque de petróleo) em que a aquisição de um 
sistema de tratamento para a redução das emissões de 
SO2 se torna custo eficaz. 

Metodologia B
Apresenta-se de seguida o resultado final da análise 

custo benefício efetuada para as opções em análise nos 
diversos cenários estudados, através da metodologia B.

Esta metodologia permite concluir pela inviabilidade 
económica das MTDs em análise para todas as opções e 
todos os cenários em estudo.

Metodologia C
Apresenta-se de seguida o resultado final da análise 

custo benefício efetuada para as opções em análise nos 
diversos cenários estudados, através da metodologia C.

Esta metodologia permite concluir pela inviabilidade 
económica das MTDs em análise para todas as opções e 
todos os cenários em estudo.

Desta forma, pode concluir-se, para a maioria dos ce-
nários analisados, pela inviabilidade económica da im-
plementação das MTDs em análise, pois quer os custos 
de investimento quer os custos de operação e manuten-
ção, são demasiado elevados, tornando economicamen-
te inviável a implementação das MTDs em causa. 

Sendo de mencionar que este estudo apresenta uma 
abordagem aos custos, muito conservadora, uma vez 
que na abordagem efetuada ao longo desta metodolo-
gia, não foram contemplados os custos associados com 

obras de construção civil e aquisição de algum equipa-
mento necessário para o funcionamento integral dos 
sistemas de tratamento de fim de linha (ex. equipamen-
to de proteção contra incêndio, rede de ar comprimido, 
rede elétrica, etc.), custos com a gestão resíduos, custos 
com a gestão do pessoal afeto ao funcionamento dos 
equipamentos e principalmente todos os custos de in-
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fraestrutura para a ligação da rede de abastecimento de 
gás natural (no caso de algumas empresas não possuem 
acesso direto ao ramal de abastecimento de gás natu-
ral), assim como, todo o investimento na aquisição de 
queimadores para a reconversão dos combustíveis só-
lidos para gás natural. Assim, o valor do custo benefício 
(C/B) seria ainda superior ao valor do custo apresentado 
nos quadros anteriores.

Também do ponto de vista económico e financeiro, 
dada a conjuntura que se encontram a atravessar torna-
se evidente a inviabilidade da implementação das MTD’s 
em análise, dado que os custos de referência são bas-
tante elevados para as empresas deste subsetor, ao que 
acresce todo o investimento na infra-estrutura de cons-
trução civil e elevados custos associados à sua operação 
e manutenção.
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Em súmula…

Nesta atividade foram analisadas as características de 
emissão de partículas (caraterização da distribuição gra-
nulométrica PM2.5 e PM10) nas chaminés dos fornos de 
cozedura de tijolo cerâmico, bem como a qualidade do ar 
na envolvente destas empresas, tendo-se concluído que 
apesar de emitirem algumas partículas, essa emissão é 
muito inferior ao valor legislado a nível nacional, embora 
em algumas situações possa ser acima dos valores de 
emissão associados às MTDs estipuladas nos BREFs eu-
ropeus.

Foi criada uma base de dados on-line, com a Lista das 
MTD aplicáveis ao setor cerâmico, na qual se encontram 
inventariadas (em consonância com o BREF CER) as téc-
nicas primárias (alterações de matérias-primas, com-
bustíveis, aditivos, otimização de curvas de cozedura, 
medidas de eficiência energética, etc.) e as técnicas se-
cundárias (filtros por via seca, filtros por via semi-seca, 
filtros por via húmida, etc.) para minimização de impac-
tes ambientais. Complementarmente, foram também 
sistematizadas as MTDs associadas aos BREFs de apli-
cação transversal, designadamente o BREF ENE e BREF 
EFS.

Foi ainda desenvolvida e aplicada uma metodologia 
que tem em conta os custos e benefícios prováveis da 
implementação de MTDs que consistem em sistemas de 
tratamento, de forma a auxiliar o setor na escolha crite-
riosa das MTD, de forma a garantir a proteção do ambien-
te como um todo, evitando que com a resolução de um 
problema ambiental se criem outros mais graves (efeitos 
económicos e efeitos cruzados). Aplicou-se esta meto-
dologia a vários cenários representativos das condições 
de queima e uso de combustíveis sólidos (biomassa e 
coque de petróleo) no fabrico de materiais cerâmicos de 
construção como o tijolo e, de uma forma geral, podere-
mos referir que para a maioria dos cenários analisados, 
se verifica que é inviável economicamente a implemen-
tação de MTDs que consistam em filtros de tratamento 
ou reconversão para gás natural, pois quer os custos de 
investimento quer os custos de operação e manutenção, 
nomeadamente os custos com a energia, são demasiado 

elevados, face ao benefício ambiental que proporcionam. 
Assim, a implementação destas MTDs, para a redução 
das emissões de partículas e dióxido de enxofre, torna-
se inviável economicamente quanto ao custo / benefício 
ambiental para a maioria dos cenários, à exceção do uso 
exclusivo do coque que poderá ser viável.

De mencionar no entanto que os valores de emissão 
para este poluentes nas empresas do setor refletem  já 
um esforço grande de redução, situando-se bem abaixo 
dos limites legislados a nível nacional.
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