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Resumo 

Este estudo foca-se na metodologia de produção de Combustível Derivado de Resíduo (CDR) por 

parte da empresa ProResi, bem como o seu encaminhamento para indústria cimenteira e 

utilização pela CIMPOR.  

Procura-se identificar a mais-valia inerente à produção de CDR tendo em conta o 

enquadramento legislativo, a caracterização das suas propriedades e as infraestruturas 

existentes. A sua utilização é avaliada sob duas perspetivas, a obtenção de um combustível 

alternativo e, simultaneamente, a evolução na pirâmide da hierarquia gestão integrada dos 

resíduos. 

A substituição parcial de combustíveis fósseis por um combustível alternativo do tipo CDR é uma 

ferramenta importante, não apenas, no cumprimento das metas do Plano Estratégico para os 

Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU) 2020 através das vantagens ambientais, que passam pelo 

desvio de aterro e redução das emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE), como também, 

pelas evidentes vantagens económicas, entre as quais, o aumento do período de vida útil do 

aterro, o que permite diminuir custos associados à Taxa de Gestão de Resíduos (TGR) que se 

prevê aumentar significativamente até ao ano 2020. 

É descrito o processo de produção de CDR por parte do operador de gestão de resíduos e, a 

jusante, as diferentes tecnologias disponíveis para a sua valorização energética por parte da 

indústria cimenteira, pretendendo-se, para o efeito, contribuir para o desenvolvimento dum 

instrumento de apoio à tomada de decisão dos empreendedores relativamente à 

sustentabilidade do negócio. 

 

  



 

Abstract 

This study focuses on the Refuse Derived Fuel (RDF) production methodology by the company 

ProResi, as well as its route to the cement industry and respective energy recovery by Cimpor. 

Seek to identify the added value of the RDF production given the legislative framework, the 

characterization of their properties and existing infrastructures. Its use must be evaluated from 

two perspectives, obtaining an alternative fuel and, at the same time minimize landfilling and 

improve waste management hierarchy. 

The partial substitution of fossil fuels with alternative fuel CDR type is an important tool, not 

only in compliance with the Strategic Plan for Municipal Solid Waste through the environmental 

advantages, passing by the landfill defection and greenhouse effect (GHG) emissions reduction, 

but also by its obvious economic advantages including the landfill useful period increasing that 

minimizes the value of the financial instrument Waste Management Rate (TGR) , which is 

expected to increase significantly until 2020. 

It’s described the RDF production process by the waste management operator, and 

downstream, by the cement industry, the viability of its co-processing according with existing 

technologies for waste recovery It is intended, through this work, aid the entrepreneur’s 

decision process concerning the business sustainability.  
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1. Introdução 
 

1.1 Motivação 

 

Uma das parcelas que afetam fortemente o preço de bens e produtos é o custo da energia 

necessária para os produzir. A dependência de recursos fósseis associada a qualquer indústria 

de grande intensidade energética e consequente aumento do preço da energia exige uma 

aposta em investimentos em tecnologias mais eficientes, à racionalização do uso da energia e 

uma crescente substituição de fontes energia fóssil por fontes de energia renovável.  

Paralelamente, a elevada capitação anual de resíduos urbanos em Portugal Continental, que 

registou no ano 2012, 454 kg por habitante, o que equivale a, aproximadamente, 4,2 milhões de 

toneladas de resíduos produzidos, exige a criação de medidas que desviem certas frações de 

resíduos do aterro. Surge assim a necessidade de dar resposta a certas frações de resíduos 

passiveis de valorização, tendo em perspetiva o desvio de aterro, a sustentabilidade económica 

dos sistemas de gestão de RU e o cumprimento de metas nacionais quanto à política de gestão 

de resíduos. 

Neste sentido, o combustível derivado de resíduo (CDR) apresenta-se no setor de Gestão de 

Resíduos com uma alternativa aos combustíveis fosseis devido ao seu custo de aquisição 

substancialmente inferior, o que tem suscitado interesse por parte da indústria, principalmente, 

a indústria cimenteira. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

A presente tese de dissertação tem como principal objetivo a determinação da viabilidade do 

CDR. A linha de pesquisa adotada de forma a analisar a viabilidade económica e o risco associado 

à implementação de unidades de produção de CDR, recorreu-se, numa primeira fase, ao estudo 

de caso da empresa ProResi que tem como principal atividade, a gestão de Resíduos Industriais 

Não Perigosos (RINP) que poderão ser encaminhados para aterro ou para a unidade de 

processamento de CDR, dependente da sua origem e tipologia. Numa segunda fase, o presente 

estudo foca-se no cliente de CDR, recorrendo-se ao estudo de caso da empresa CIMPOR, onde 

foi efetuado uma monitorização ao forno 6 do Centro de Produção de Alhandra (CPA), utilizado 

unicamente CDR como combustível, permitindo avaliar o desempenho ambiental e comparação 

com as disposições legais atualmente vigentes. 

Pretende-se identificar as barreiras e oportunidades para a implementação do CDR no mercado 

dos combustíveis, perceber as vantagens e desvantagens associadas à utilização deste 

combustível, definido o seu potencial socioeconómico. 
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1.3 Estrutura 

 

A presente dissertação subordinada ao tema “análise da viabilidade técnica e económica de 

CDR” encontra-se dividida em 10 capítulos. 

Capítulo 1 - No primeiro capítulo pretende-se enquadrar a presente dissertação, 

contextualizando as motivações existentes para que a mesma se realize, identificando objetivos 

e clarificando a estrutura da mesma. 

Capítulo 2 - No segundo capitulo procura-se explicar a sequência das várias políticas adotadas 

na área dos resíduos urbanos, bem como as suas motivações os eixos de intervenção e medidas 

de atuação. São, igualmente, inumeradas as normas elaboradas pelo Comité Europeu de 

Normalização no domínio dos CDR. 

Capítulo 3 - Neste capítulo são revistas as opções preferenciais de gestão de resíduos, 

procurando-se enquadrar o CDR como uma solução, quer para os rejeitados da Unidade de 

triagem e Tratamento Mecânico Biológico, quer para garantir o tratamento prévio à entrada do 

aterro. 

Capítulo 4 - Este capítulo encontra-se dividido em 3 sub capítulos onde se define e classifica-se 

de acordo com a norma portuguesa NP 4486:2008 o CDR. É ainda descrito os tipos de CDR que 

é possível encontrar no mercado. 

Capítulo 5 - Descrição pormenorizada das operações unitárias que compõe uma linha industrial 

de produção de CDR e análise da influência da arquitetura de uma linha no custo final do 

produto.  

Capítulo 6 - Descrição das várias tecnologias de utilização de CDR existentes; contextualização 

do CDR a nível europeu e análise da situação de referência atual desde a produção à 

comercialização. 

Capítulo 7 – Neste capítulo procede-se à avaliação prática da produção e utilização de CDR, 

através do caso de estudo das empresas ProResi, AVE e CIMPOR, que corresponde ao percurso 

completo do CDR, desde a sua produção pela operadora de gestão de resíduos até à sua 

utilização por parte da indústria cimenteira. 

Capitulo 8 – Determinação da viabilidade do CDR 

Capitulo 9 e 10 – Principais conclusões retiradas deste estudo e sugestões para estudos futuros 
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2. Legislação e normas 
 

2.1 Enquadramento Legislativo 
 

Até ao final do ano de 1996, os resíduos sólidos urbanos tinham como destino f inal, 

maioritariamente, lixeiras a céu aberto, sendo os restantes encaminhados para aterros, embora 

sem um eficaz controlo de resíduos. Durante os anos 90, a crescente perceção pública dos 

impactes ambientais associados à produção e gestão de resíduos conduziu a um sentimento 

adverso em relação às soluções normalmente utilizadas para a eliminação de resíduos, 

contribuindo para a adoção de novas políticas de forma a reduzir e desviar os resíduos, 

privilegiando soluções de prevenção, reutilização, reciclagem e outras formas de valorização 

(APA, 2013). Nesta linha é aprovado em Julho de 1997, o Plano Estratégico Sectorial de Gestão 

dos Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU), que constituiu a primeira tentativa com consequências 

práticas relevantes no domínio da gestão dos RU que teve como bases estratégicas a prevenção, 

tratamento, educação, reciclagem, gestão e exploração, monitorização e que apresentou como 

principais diretrizes: 

 A construção de infraestruturas para o tratamento de Resíduos Urbanos (RU) com cerca 

de 40 sistemas de gestão e encerramento de mais de 300 lixeiras; 

 O reforço acentuado da recolha seletiva e da reciclagem multimaterial preconizando 

metas específicas para os horizontes de 2000 e 2005, bem como objetivos qualitativos 

para 2010 (APA, 2014) 

Com este enquadramento e através do uso de fundos disponibilizados pelo Quadro comunitário 

de apoio (QCA), o balanço do PERSU foi claramente positivo com a erradicação completa das 

lixeiras a céu empreso, bem como a implementação de uma gestão empresarial no domínio dos 

RU. Contudo, algumas metas não foram atingidos sendo que (MAOTDR, 2007): 

 Os valores esperados para as quantidades de RU depositadas estações de confinamento 

técnico, reciclagem valorização orgânica ficaram aquém muito dos esperados 

 A incineração de resíduos ficou ligeiramente abaixo da meta definida.  

A diminuição do ritmo de crescimento da produção de RU foi uma das principais metas 

preconizada e alcançada no PERSU. Em 2005 foram produzidos em Portugal Continental cerca 

de 4,5 milhões de toneladas de RU, o que corresponde a 1 200 g por habitante por dia, valor 

esse que tem aumentado atá ao ano 2009, vindo posteriormente a diminuir conforme ilustrado 

na figura 1. 
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Figura 1 - Produção e capitação média diária de resíduos urbanos em Portugal continental no período compreendido 

entre de 2002 e 2012. 
(Fonte: MAOTE, 2014) 

 

 

A figura 2 resume as metas definidas no PERSU I, bem como os resultados verificados. 

 

Figura 2- Comparação das metas definidas pelo PERSU I para 2005 e situação verificada nesse mesmo ano.  
(Fonte:MAOTDR,2007) 

 

Enquadrada na Estratégia Comunitária preconizada pela Diretiva “Aterro”, foi publicada em 

Julho de 2003 pela atual APA (Associação Portuguesa do Ambiente), a Estratégia Nacional para 

a Redução dos Resíduos Urbanos Biodegradáveis (ENRRUBDA). Os principais objetivos visavam: 

 Redução na Fonte - intervenção ao nível dos processos de fabrico e compostagem em 

pequena escala e, simultaneamente, promoção do “efeito de escala” através de 

soluções conjuntas que abranjam mais de um sistema de gestão de RU; 

 

 Estabelecimento de um novo sistema económico-financeiro que privilegie a recolha 

seletiva de matéria orgânica e de papel/cartão - "porta-a-porta", em 

ecopontos/ecocentros, com pré-tratamento mecânico;  
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 Valorização Orgânica - por processos aeróbios, processos anaeróbios e com pré-

tratamento mecânico. (MAOTDR, 2007) 

A revisão do PERSU e ERRUBDA foi elaborada, com o início de um novo ciclo de planeamento 

associado ao Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) e para, igualmente, assegurar 

a continuidade no que respeita à política nacional e comunitária de resíduos, conduzindo à 

elaboração Plano Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos II (PERSU II)  aplicável para o período 

de 2007 a 2016. As razões evocadas para a realização deste documento foram: 

 As evoluções ao nível da política comunitária de resíduos, bem como, a simplificação de 

procedimentos administrativos de licenciamento, a criação da taxa de gestão de 

resíduos e diretrizes quanto ao mercado organizado de resíduos; 

 

 A necessidade de assegurar o cumprimento dos objetivos quanto à reciclagem e 

valorização, decorrentes das Diretivas n.ºs 94/62/CE, de 20 de Dezembro, e 2004/12/CE, 

de 11 de Fevereiro e quanto ao desvio da fração biodegradável de aterro e, por 

conseguinte, sobre alguns dos princípios consignados na Estratégia Nacional para o 

Desvio de Resíduos Urbanos Biodegradáveis de Aterro (ENRRUBDA) aprovada em 2003, 

na sequência da Diretiva n.º 1999/31/CE, do Conselho, de 26 de Abril, relativa à 

deposição em aterro, transposta pelo Decreto-Lei n.º 152/2002, de 23 de Maio; 

 

 Revisão da estratégia a adotar de forma reduzir as emissões de gases com efeito de 

estufa assumidos no âmbito do Protocolo de Quioto e concretizadas no Plano Nacional 

para as Alterações Climáticas (PNAC).  

O PERSU II, aprovado na Portaria n.º 187/2007, de 12 de fevereiro, veio estabelecer as 

prioridades a observar no domínio dos RU, as metas a atingir, bem como as ações a implementar 

e regras orientadoras da disciplina a definir pelos planos multimunicipais, intermunicipais e 

municipais de ação. A mesma portaria prevê mecanismos de avali ação intercalar e 

monitorização e acompanhamento da execução anual deste Plano, apresentando como linhas 

orientadoras estratégicas (MAOTDR, 2007): 

 Separar na origem; 

 Reduzir, reutilizar, reciclar; 

 Minimizar a deposição em aterro; 

 “Waste to Energy” para a fração “resto” (não reciclável); 

 “Quioto”: compromisso determinante na política de resíduos; 

 Informação validada a tempo de se poderem tomar decisões; 

 Estratégia de Lisboa: Sustentabilidade dos sistemas de gestão. 

A dificuldade de escoamento do CDR foi objeto de discussão permanente no PERSU II que 

considerou prioritária, toda e qualquer ação que promova e facilite a valorização energética por 

parte da indústria cimenteira. A redução da carga administrativa associada à obtenção da 

respetiva licença e a criação de normas específicas para a utilização de CDR como combustível, 

bem como com a fixação dos tipos e quantidades de resíduos a valorizar foram propostas neste 
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documento. O Quadro 1 traduz os eixos de intervenção e medidas de atuação que estiveram 

previstas no PERSU II. 

 

Quadro 1 - Eixos de intervenção e Medidas de atuação previstas no PERSU II.  
(Fonte: MAOTDR, 2007) 

Eixos de intervenção Medidas de atuação 

Prevenção 

A) Promoção da Política Integrada do Produto (PIP); 
B) Reforço do investimento em I&D; 
C) Reforço das medidas políticas em matéria de substâncias 
químicas; 
D) Promoção do eco-consumo e de outras medidas de 
carácter individual dos cidadãos; 
E) Promoção da deposição seletiva de resíduos perigosos do 
fluxo urbano. 

 
Sensibilização e Educação 

dos Portugueses 

 
A) Sensibilização dos cidadãos e dos agentes, como corolário 
de suporte ao paradigma “A Caminho 
de uma Sociedade da Reciclagem”; 
B) Revelar o dever de cidadania individual e social; 
C) Reforço da educação para a gestão dos resíduos. 

 
Qualificação e otimização da 

Gestão de Resíduos 

 
A) Otimização dos Sistemas de Gestão de RU e sua 
sustentabilidade; 
B) Sustentabilidade dos sistemas de gestão de RU 
necessários a uma gestão integrada dos resíduos; 
C) Envolvimento dos Sistemas na prossecução da estratégia 
D) Reforço dos Sistemas ao nível de infraestruturas e 
equipamentos 
E) Reforço da reciclagem 
F) Reforço da investigação e do marketing no domínio da 
reciclagem 
G) Estabelecimento de Critérios de Qualidade para os 
Materiais Reciclados, Composto e CDR 
H) Abertura do Mercado de Gestão das Infraestruturas de 
Tratamento dos Resíduos 
 

Sistema de Informação 
como pilar de gestão de SU 

A) Otimização dos recursos disponíveis para o 
processamento de informação estatística sobre 
resíduos; 
B) Promoção de formas mais expeditas de recolha, validação 
e divulgação da informação estatística 
sobre resíduos. 

 
Qualificação e otimização da 
intervenção das entidades 

públicas no âmbito da 
gestão dos RU 

 
A) Simplificação dos procedimentos de licenciamento das 
instalações de gestão de RU, ao 
abrigo da Diretiva-Quadro “Resíduos” e do Programa 
SIMPLEX; 
B) Reforço da Fiscalização/Inspeção pelos organismos 
competentes (IGAOT, CCDR, etc.); 
C) Reforço da Regulação (IRAR). 
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Na sequência e como complemento do PERSU II, é elaborada a Estratégia para os Combustíveis 

Derivados de Resíduos, aprovada no Despacho n.º 21295/2009. Com o objetivo de promover a 

valorização da fração resto resultante das unidades de triagem e TMB foram delineadas os eixos 

de intervenção, bem como as respetivas medidas de atuação, como se apresenta no Quadro 2.  

Quadro 2 - Eixos de intervenção e medidas de atuação para a valorização de CDR.  

(Fonte: MAOTDR, 2009) 

 

 

De acordo com a legislação vigente, o Decreto de lei 178/2006 de 5 de Setembro, que estabelece 

o regime geral de gestão de resíduos e transpõe a Diretiva Resíduos, bem como o Decreto-Lei 

85/2005 que transpõe a diretiva 2000/76/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho definem o 

enquadramento legal de produção e utilização de CDR. Estes documentos revelaram-se 

importantes na política de gestão resíduos, com a criação: 

 Associação Nacional de Resíduos (ANR), responsável pela emissão de normas técnicas e 

acompanhamento das atividades relativas a operações de gestão de resíduos, bem 

como da uniformização dos procedimentos de licenciamento.  

 Associação regional de Resíduos (ARR), incumbida de assegurar o exercício das 

competências relativas à gestão de resíduos numa relação de proximidade com os 

operadores.  

 Comissão de acompanhamento de Gestão de Resíduos (CAGER) que constitui uma 

entidade de consulta técnica funcionando na dependência da ANR e a quem compete 

preparar decisões ou dar parecer com questões relacionadas com a gestão de resíduos;   

De destacar ainda a relevância dada ao principio do poluidor-pagador, como forma de 

responsabilização dos produtores ou detentores de resíduos. Do ponto de vista do regime 

económico-financeiro através do Decreto-Lei supra citado foi criado o Mercado organizado de 

Resíduos (MOR) e estabelecida a Taxa de Gestão de Resíduos (TGR).  
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A TGR é um instrumento económico-financeiro aplicável a entidades gestoras de aterros, 

entidades gestoras de instalações de inceneração, co inceneração e entidades gestoras de 

sistemas de gestão de fluxos específicos de resíduos. Estas receitas têm como de stino a 

Autoridade Nacional de Resíduos (ANR) e Autoridade Regional de Resíduos (ARR) e têm como 

objetivo o financiamento de despesas de acompanhamento das atividades das entidade s atrás 

mencionadas para cumprimento das metas em vigor e despesas de atividades da ANR ou das 

ARR, em matéria de gestão de resíduos. (Diretiva 2006/178/CE) 

Para o período 2007 a 2013, a variação da taxa de resíduos, não sofreu grandes oscilações ao 

contrário do que se passou em alguns países europeus. O valor da TGR por cada tonelada de 

resíduos para o período compreendido entre 2007 e 2013 é apresentada no Quadro 3. 

Quadro 3 - Taxa de gestão de resíduos. 

 (Fonte: MAOTE, 2009) 

Operações de gestão de resíduos 
TGR (€/t) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Deposição em aterro: 
- RU 
- Resíduos inertes de RCD 
- Outros resíduos 
Co-incineração 
Incineração e Coincineração 
Entidades gestoras 

 

2,00 
5,00 
5,00 
1,00 
1,00 
2,00 

2,50 
2,50 
5,50 
1,03 
1,03 
2,05 

3,00 
3,00 
5,00 
5,00 
1,06 
2,10 

3,50 
3,50 
5,50 
5,50 
1,05 
2,08 

4,00 
4,00 
6,00 
6,00 
1,07 
2,11 

4,15 
4,15 
6,22 
6,22 
1,11 
2,19 

4,27 
4,27 
6,39 
6,39 
1,14 
2,25 

 

O agravamento da taxa de deposição em aterro, pelo aumento da TGR, é uma das medidas 

preconizadas no PERSU 2020 e visa incentivar, como instrumento orientador do comportamento 

dos operadores económicos e consumidores finais, o desvio de aterro e o escoamento de 

recicláveis e outros materiais. 

A definição do valor da TGR, alinhada com os princípios da hierarquia de gestão de resíduos, 

resultou da consulta e discussão efetuada a nível nacional junto dos intervenientes e operadores 

deste setor dos resíduos. O Quadro 4 traduz o projeto de reforma onde constam os valores que 

estão a ser considerados para este efeito até ao ano 2020. 

Quadro 4 - Valor da TGR a ser praticado para o período 2015 – 2020.  
(Fonte: Decreto-Lei n.˚ 82-D/2014) 

Ano 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Valor TGR 
(€/Ton) 

5,5 6,6 7,7 8,8 9,9 11 
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A TGR tem periodicidade anual e incide sobre a quantidade e o destino final de resíduos nos 

termos seguintes: 

 100 % Do valor da TGR, por cada tonelada de resíduos depositados em aterro; 

 70 % Do valor da TGR, por cada tonelada de resíduos que sejam submetidos à 

operação incineração em terra; 

 25 % Do valor da TGR, por cada tonelada de resíduos que sejam submetidos à 

operação de valorização energética. 

A figura 3 traduz os valores da TGR praticados em diversos países, que apresenta o valor mais 

baixo na Bulgária e mais elevado na Holanda, com 3€ e 107,49€ por tonelada de resíduos 

encaminhados para aterro, respetivamente. 

 

Figura 3 - Valores de TGR praticados na Europa. 
 Fonte: (Diogo, 2013) 

 

A necessidade de reformulação do Plano Estratégico dos Resíduos Urbanos como consequência 

da avaliação intercalar do PERSU II foi o mote para a elaboração do PERSU2020 em 2014. Este 

constitui o novo instrumento de referência da política de resíduos urbanos em Portugal 

Continental. Paralelamente, constatou-se a necessidade de articular os objetivos e medidas no 

plano de referência para os resíduos urbanos com o projeto do Plano Nacional de Gestão de 

Resíduos (PNGR). Como tal, as principais razões evocadas foram: 

 Alterações ocorridas ao nível do número e do agrupamento de sistemas de gestão de 

resíduos urbanos e de organização dos mesmos, destinados especificamente param 

gestão de Resíduos Urbanos Biodegradáveis (RUB); 

 Nova meta comunitária de preparação para reutilização e reciclagem para o horizonte 

de 2020 e calendarização das metas comunitárias de redução de deposição de RUB em 

aterro relativas a 2009 e 2016; 

 Regularização da classificação qualitativa do composto e eventuais procedimentos de 

aplicação do fim do estatuto de resíduo aos combustíveis derivados de resíduos 

provenientes de Resíduos Urbanos (RU). (MAOTE, 2014) 
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2.2 Enquadramento normativo 

 

Existem duas comissões técnicas no Comité Europeu de Normalização (CEN) que, no âmbito 

normativo, são responsáveis pela criação e definição de sistemas de garantia de qualidade e 

referenciais normativos, que operam no domínio dos Combustíveis Sólidos recuperados (CSR): 

CEN/TC 343 – Comité técnico para a padronização de combustíveis sólidos recuperados (CSR); 

CEN/TC 118 – CEN/TR 14745:2003 – Relatório sobre combustíveis sólidos recuperados. 

O Quadro 5 resume as normas disponíveis até à data da CEN/TC 343. 

Quadro 5 - Normas de CSR elaborados pela CEN/TC 343. 
(Fonte: CEN, 2008) 

Norma Título 
CEN/TS 15357:2006 Solid recovered fuels Terminology, definitions and descriptions 

CEN/TS 15358:2006 Solid recovered fuels Quality management systems - Particular 
requirements for their application to the 
production of solid recovered fuels 

CEN/TS 15359:2006 Solid recovered fuels Specifications and classes 

CEN/TS 15440:2006 Solid recovered fuels Method for the determination of biomass 
content 

CEN/TR 14980:2004 Solid recovered fuels Report on relative difference between 
biodegradable and biogenic fractions of SRF 

CEN/TR 15441:2006 Solid recovered fuels Guidelines on occupational health aspects 
CEN/TS 15400:2006 Solid recovered fuels Methods for the determination of calorific 

value 

CEN/TS 15401:2006 Solid recovered fuels Methods for the determination of bulk 
density 

CEN/TS 15402:2006 Solid recovered fuels Methods for the determination of the 
content of volatile matter 

CEN/TS 15403:2006 Solid recovered fuels Methods for the determination of ash 
content 

CEN/TS 15404:2006 Solid recovered fuels Methods for the determination of ash 
melting behavior by using characteristic 
temperatures 
 

CEN/TS 15405:2006 Solid recovered fuels Methods for the determination of density of 
pellets and briquettes 

CEN/TS 15406:2006 Solid recovered fuels Methods for the determination of bridging 
properties of bulk material 
 

CEN/TS 15407:2006 Solid recovered fuels Method for the determination of carbon (C), 
hydrogen (H) and nitrogen (N) content 

CEN/TS 15408:2006 Solid recovered fuels Methods for the determination of Sulphur 
(S), chlorine (Cl), fluorine (F) and bromine 
(Br) content 

CEN/TS 15411:2006 Solid recovered fuels Methods for the determination of the 
content of trace elements 
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(As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, 
Pb, Sb, Se, Tl, V and Zn) 

CEN/TS 15412:2006 Solid recovered fuels Methods for the determination of metallic 
aluminum 

CEN/TS 15413:2006 Solid recovered fuels Methods for the preparation of the test 
sample from the laboratory sample 

CEN/TS 15442:2006 Solid recovered fuels Methods for sampling 
CEN/TS 15443:2006 Solid recovered fuels Methods for laboratory sample preparation 

CEN/TS 15414-1:2006 Solid recovered fuels Determination of moisture content using 
the oven dry method - Part 1: Determination 
of total moisture by a reference method 

CEN/TS 15414-2:2006 Solid recovered fuels Determination of moisture content using 
the oven dry method - Part 2: Determination 
of total moisture by a simplified method 
 

CEN/TS 15414-3:2006 Solid recovered fuels Determination of moisture content using 
the oven dry method - Part 3: Moisture in 
general analysis sample 
 

CEN/TS 15415:2006 Solid recovered fuels Determination of particle size distribution by 
screen method 

CEN/TR 15508:2006 Key properties on solid recovered fuels to be 
used for establishing a classification system 

CEN/TS 15590:2007 Solid recovered fuels Determination of potential rate of microbial 
self-heating using the real dynamic 
respiration index 

CEN/TR 15591:2007 Solid recovered fuels Determination of the biomass content based 
on the 14C method 

CEN/TS 15639:2007 Solid recovered fuels Methods for the determination of 
mechanical durability of pellets 

 

A nível nacional, a criação e o acompanhamento dos referenciais normativos neste domínio 

está a cargo da CT 172 “Combustíveis Derivados de Resíduos e Biocombustíveis Sólidos” 

coordenada pelo Instituto Superior Técnico. A publicação da norma NP 4486:2008 sobre 

combustíveis derivados de resíduos veio transpor, as normas referidas, para o normativo 

nacional. 
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3. Enquadramento da gestão de resíduos em Portugal 
 

A gestão de um sistema integrado de RU tem como objetivos gerais (Cabeças, 2013): 

 A adequada recolha, transporte, tratamento e valorização, destino final dos RU 

produzidos, de modo a garantir a qualidade ambiental e de vida das populações;  

 Criar condições que permitam ao sistema de RU acompanhar e responder ao 

desenvolvimento económico e social da região; 

 A valorização de recursos associada aos RU; 

 Desenvolver um quadro da maior e melhor eficiência do serviço prestado; 

 A integração das soluções num quadro integrado de ações que permita a concretização 

das prioridades estabelecidas 

Com o objetivo de assegurar a eficiência na utilização de recursos naturais, bem como minimizar 

os impactes negativos que podem resultar da gestão de resíduos foram estabelecidas as opções 

preferenciais de gestão. De acordo com a mesma, os vários Estados Membros da UE, devem 

apostar numa gestão sustentável focando-se no topo da hierarquia através duma aposta na 

prevenção e reutilização dos resíduos, e igualmente, na otimização da sua reciclagem.  

A hierarquia dos princípios básicos resíduos tem como base a Prevenção, Reutilização, 

Reciclagem (Multimaterial e Orgânica), Valorização Energética e Confinamento Técnico, como 

representado. As opções de gestão de resíduos incluem “a recolha, o transporte, a valorização 

e a eliminação de resíduos, incluindo a supervisão destas operações, a manutenção dos locais de 

eliminação após encerramento e as medidas tomadas na qualidade de comerciante ou corretor” 

(Diretiva 2008/98/CE). 

O Quadro 6 descreve as opções relativas à gestão de resíduos por ordem decrescente de 

prioridade. 

Quadro 6 - Hierarquia das opções relativas às opções relativas à gestão de resíduos. 
 (Fonte: Modificado Braga, 2007) 

 

Opções de gestão Descrição  

Prevenção na origem 
Prevenção integral procedendo-se à eliminação de resíduos 
gerados em processos industriais 

Redução na origem 
Prevenção, redução ou eliminação de resíduos pela alteração nos 
procedimentos ou processos industriais 

Reciclagem 
Reprocessamento dos resíduos num processo de produção para o 
fim inicial ou para outros fins 

Valorização energética 
Produção de energia elétrica por incineração direta, com 
recuperação de calor através da utilização de resíduos 

Tratamento 
Destruição, neutralização ou redução da perigosidade dos 
resíduos 

Deposição final 
Redução de volume de resíduos, contentorização, confinamento 
de lixiviados e adequadas técnicas de monitorização de forma a 
evitar a sua perigosidade 



 

14 
 

O destino dos RU produzidos em Portugal Continental e Regiões Autónomas indicam uma 

tendência para o cumprimento dos objetivos da hierarquia de resíduos, como ilustra a figura 4. 

Neste contexto, a entrada em funcionamento de linhas de produção de CDR contribui para este 

objetivo ao promover a valorização energética das frações de refugo das unidades de triagem, 

de tratamento mecânico e de tratamento mecânico e biológico de Resíduos Urbanos, com 

eventual mistura com frações de outros tipos de resíduos não perigosos de origens não urbanas. 

Apesar do aterro representar, no ano 2013, 43% do destino dos RU gerados verificou-se uma 

redução de 22% face ao período homólogo.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pela análise da figura 4, verifica-se que 2,4 milhões de toneladas de RU produzidos em Portugal 

Continental em 2012 foram encaminhados diretamente para aterro (53,7%). Os restantes RU 

tiveram como destino a valorização energética, a recolha seletiva com vista à reciclagem e a 

valorização orgânica, representando, respetivamente, 18,2%, 12,4% e 14,7% do total de RU 

produzidos. Relativamente ao ano transato, o maior aumento verificou-se na valorização 

orgânica, prevendo-se que esta tendência se reforce com a entrada em funcionamento pleno 

das novas instalações de tratamento mecânico ou biológico. 

O desvio de resíduos de aterro facilita a sua utilização em níveis mais elevados na hierarquia de 

resíduos, promovendo uma melhor sustentabilidade ambiental.  A redução na fonte e a 

reutilização de RU assumem-se como as medidas preferenciais na hierarquia de resíduos, já que 

possibilitam a redução de custos de transporte e tratamento de RU e, consequentemente, uma 

diminuição da fração de RU encaminhada para aterro.  

Relativamente ao fluxo de resíduos remanescentes das operações supra citadas, poderão ser 

alvo de recuperação energética, que visa a produção de energia elétrica por incineração direta, 

com recuperação de calor através da utilização de resíduos. Neste sentido a produção de CDR, 

apresenta-se como uma solução, uma vez que permite a valorização energética da fração 

combustível do RU. As operações associadas a uma linha de produção CDR permitem, 

igualmente, a seleção de produtos recicláveis, o que conduz ao incremento das taxas de 

reciclagens, favorecendo as opções preferenciais da hierarquia de resíduos.   

Figura 4 - Preparação para reutilização e reciclagem e destino final dos RU em Portugal 
Continental em milhões de toneladas (2002-2012).  

(Fonte: MAOTE, 2014) 
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A opção pela recuperação energética com base em resíduos é uma aposta do PERSU 2020, 

prevendo-se um aumento da eficiência energética, através da introdução de limiares de 

eficiência na classificação do tratamento de resíduos em instalações de incineração de resíduos 

urbanos, quer de valorização quer de eliminação. Tal ajudará, igualmente, a cumprimento de 

metas europeias ao abrigo da diretiva relativa à promoção da produção eletricidade produzida 

a partir de fontes de energia renováveis.  

A figura 5 traduz a integração de CDR num sistema integrado de gestão de RU. 

 

O CDR representa a fração “refugo” do Centro de Valorização Orgânica (CVO) que resulta após 

pré-tratamento mecânico onde se separam também os materiais com possibilidade de 

reciclagem, tais como papel/cartão, vidro e resíduos de embalagens, bem como a fração 

orgânica que prossegue na linha para a fase de compostagem e maturação. Neste sentido, a 

produção e a utilização de CDR têm vindo a ser encaradas com crescente interesse pela indústria 

cimenteira, de produção de energia e operadoras gestão de resíduos que vêem no CDR um 

recurso com valor económico e vantagens ambientais. 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Integração de CDR num sistema integrado de gestão de RU 
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4. Combustível Derivado de Resíduo  
 

4.1 Definição de CDR 
 

Combustíveis Derivados de Resíduos são definidos como “combustíveis preparados a  partir de 

resíduos não perigosos, cuja utilização visa a recuperação de energia em unidades de 

incineração ou de coincineração reguladas pela legislação ambiental” (MAOTE, 2014). Os 

resíduos não perigosos referidos poderão ter origem em RU, resíduos industriais banais (RIB), 

resíduos de construção e demolição (RCD) ou em lamas produzidas do abastecimento de água 

potável ou de saneamento básico em estações de tratamento não obedecendo a caraterísticas 

técnicas específicas. 

O Comité Europeu de Normalização (CEN) é a entidade que promove o desenvolvimento de 

normas europeias que visam estabelecer critérios importantes para produtos, serviços e 

processos garantindo que os mesmos são adequados para os fins a que se destinam. Deste modo 

a sua utilização por parte da indústria e empresas incentiva a melhorar a concorrência, 

qualidade e segurança.  

Neste sentido, o combustível sólido recuperado (CSR) designa um combustível sólido preparado 

a partir de resíduos não perigosos a ser utilizado para recuperação de energia em instalações de 

incineração ou coincineração. Cumpre, igualmente, os requisitos de classificação e 

especificações preconizados no CEN/TS 15359 de 2006 15359 – especificações técnicas para a 

produção e comercialização de CSR. (CEN/TS 15357:2006). A especificação refere ainda: 

 Os biocombustíveis sólidos excluídos da Diretiva Incineração (2000/76/EC) não estão 

incluídos no âmbito desta definição, estando abrangidos pelo Comité Técnico CEN/TC 

335 “Solid Biofuels”; 

 O RU não tratado está excluído desta definição. 

 

 

4.2 Classificação de CDR 

 

A norma portuguesa NP 4486:2008, que veio transpor para o normativo nacional o já 

estabelecido pelo CEN/TS15359:2006 pretende, enquadrar o CDR no panorama nacional através 

da definição de critérios de classificação e metodologia de caracterização física e química 

envolvida na gestão de qualidade. Constituiu uma classificação uniformizada e uma ferramenta 

que permite desenvolver um mercado eficiente de CDR, promovendo a sua aceitabilidade no 

mercado dos combustíveis. De acordo com a mesma norma, apenas combustíveis preparados a 

partir de resíduos não perigosos e que cumprem os padrões de admissibilidade é que poderão 

ser classificados como CSR.  
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O respetivo sistema de classificação baseia-se no valor limite de três propriedades: 

 Poder calorífico inferior (PCl) - parâmetro económico 

 Teor de cloro (Cl) - parâmetro técnico)  

 Teor de mercúrio (Hg) - parâmetro ambiental 

O poder calorífico que o material dispõe representa, quimicamente, a quantidade de calor 

libertado por combustão por unidade de peso do resíduo. O Poder Calorífico Superior (PCS) 

traduz o poder calorifico quando o vapor de água formado regressa ao seu estado inicial, isto é, 

condensa restituindo o calor de vaporização. O Poder Calorífico Inferior (PCI), é aquele em que 

o calor de vaporização não é restituído, ou seja, escapa-se com os gases de combustão pela 

chaminé, sendo este o que se verifica nas instalações industriais. É este último, que carateriza e 

viabiliza a aptidão dos materiais/resíduos para a valorização energética. 

A classificação é definida pela atribuição de um valor, numa escala de 1 a 5 a cada parâmetro. 
Os valores respeitantes ao poder calorifico inferior e teor de cloro são obtidos recorrendo à 
média aritmética, correspondendo ao teor de mercúrio, o valor máximo do intervalo 
compreendido pela mediana e o percentil 80. Os valores de referência para cada classe podem 
ser consultados no Quadro 7.  
 

 
 

A título de exemplo, considere-se um CDR, que apresente as seguintes características: 

 Valor médio de PCI: 14 

 % Base seca relativa ao teor de Cl: 0,8 

 Teor em Hg: valor da mediana equivalente a 0,025 e valor do percentil 80 equivalente 

a 0,010. 

Este CDR seria classificado como, PCI 4; Cl 3; Hg 3 

Apesar da mediana do parâmetro teor em Hg classificasse o CDR como classe 2, o valor percentil 

80 de Hg classifica-o na classe 3, prevalecendo o maior dos dois valores estatísticos encontrados. 

Quadro 7 – Sistema de classificação dos CDR. Fonte: 

NP 4486/2008 
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A mesma norma impõe ainda especificações obrigatórias e facultativas. As especificações 

obrigatórias incluem código da classe, a origem, a forma das partículas, o conteúdo em cinzas, 

o teor em humidade, o poder calorífico e as propriedades químicas. As propriedades de 

especificação voluntária são o conteúdo em biomassa, a composição física, a preparação do 

combustível e ainda propriedades físicas, como a densidade mássica, conteúdo volátil e 

propriedades químicas relativas a elementos principais e secundários. (CEN/TS 15359: 2006) 

 

4.3 Tipos de CDR 

 

O CDR pode ser classificado de acordo com a sua forma. De acordo com esta propriedade de 

especificação obrigatória, o CDR pode ser classificado como Fluff, Pellets ou briquetes como se 

ilustra na figura 6. A sua definição está de acordo com a norma CEN/TS 15357:2006:  

 Fluff - Material solto de baixa densidade que tem a característica de ser transportado 

pelo ar 

 Pellets - Produzido por aglomeração de material solto em cubo, disco ou cilindro, cujo 

diâmetro é geralmente inferior a 25mm 

 Briquettes - Bloco ou cilindro produzido por aglomeração de material solto cujo 

diâmetro é geralmente superior a 25mm  

 

5. Produção de CDR 

5.1 Operações Unitárias 

 

Os refugos resultantes do Tratamento Mecânico ou do Tratamento Mecânico e Biológico, 

dependendo da sua constituição e custo de cada solução de gestão de resíduos, poderão ser 

utilizados na produção de CDR, valorizados energeticamente ou encaminhados para aterro 

desde que previamente estabilizados. A utilização do CDR, como atrás referido, está relacionada 

com a minimização do impacto ambiental associado à deposição final dos resíduos 

biodegradáveis e o incremento da taxa de reciclagem de material metálico, plástico, vidro e 

cartão que, dependendo do seu grau de contaminação, poderão ser enviados para a reciclagem 

multimineral. (Piedade, 2010) 

Figura 6- Formas de CDR. a) CDR em fluff, b) CDR em pellets, c) CDR em briquettes.  
Fonte: a) www.ambigroup.pt b)www.egf.pt c)www.wxteneng.com 
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O PCI de algumas frações de resíduos que podem incorporar o CDR é apresentado no quadro 8. 

Quadro 8 - Frações do CDR e respetivo PCI. 
(Fonte: Dong, 2009) 

Constituinte 
Fração mássica típica em Portugal 

Continental (APA, 2013) 
PCI da fração (MJ/kg) 

Papel e cartão 24 13,2 – 15,0 
Plásticos 11 28,2 – 33,5 

Madeira 12 13,9 – 18,4 

Têxtil 3 21,0 – 22,0 
Borracha 5 70,2 – 44,4 

Matéria Orgânica 34 1,7 – 2,0 
 

O balanço mássico obtido pelo tratamento de 1 tonelada de RU indiferenciados e a solução para 

os produtos obtidos encontra-se esquematizado na figura 7. (Reza, 2013) 

 

Figura 7- Balanço de massas por tonelada de indiferenciados.  
(Fonte: Reza,2013) 

 

A produção de CDR resulta do processamento de RU em várias etapas não existindo um processo 

único para o mesmo. A sequência destas etapas é função da qualidade e caraterísticas do 

produto que se pretende obter, fortemente dependentes das necessidades da indústria 

cimenteira. Os principais parâmetros que determinam a viabilidade do CDR quanto à 

substituição de combustíveis fósseis em co incineração são o poder calorifico, a granulometria, 

impurezas, percentagem de metais pesados, cloro, cloro e enxofre, bem como a quantidade de 

inertes e teor de humidade. (Sarc, 2013) 

Para os consumidores de CDR, os principais parâmetros de CDR que determinam a sua 

viabilidade quanto à substituição de combustíveis fósseis são (ERFO, 2010): 

 O PCI 

 Cloro, que geralmente provém da fração de plásticos, principalmente PEAD, responsável 

pela formação de dioxinas associado a problemas de corrosão. 

 Enxofre, responsável pela emissão de SOx e, igualmente, associado a problemas de 

corrosão. 
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 Metais Pesados, especialmente Mercúrio 

 Cinzas, que causam uma redução de PCI e requer tratamento posterior, embora na 

indústria cimenteira sejam incorporadas no clinquer; 

 Humidade, que influencia o PCI e reduz a sua utilização económica em fornos rotativos 

para valores elevados; 

 O conteúdo em biomassa, que determinam as emissões que se podem considerar nulas 

para as industria que se encontram dentro do comércio de emissões.  

Na fase de pré tratamento a maioria das técnicas aplicadas são de natureza mecâni ca e os 

equipamentos utilizados têm como objetivo alterar as caraterísticas físicas do fluxo, 

preparando-o para as etapas a jusante. Pretende-se a obtenção de um produto homogeneizado 

que possa ser valorizado energeticamente, pelo que todas as operações unitári as que compõem 

a linha de produção de CDR visam, a eliminação da fração não combustível do fluxo de entrada, 

reduzindo o teor de humidade e a sua granulometria. (Gallardo, 2014)  

A figura 8 ilustra, esquematicamente, o processo de produção de CDR, desde o tratamento do 

fluxo inicial de RU até ao armazenamento ao armazenamento de CDR.   

 

Figura 8 - Esquema do processo de produção de CDR.  

(Fonte: adaptado Sarc, 2013) 
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O dimensionamento de uma linha de produção de CDR mais complexa, apesar de estar 

associadas a custos de exploração superiores, permitirá a obtenção de um produto final de 

maior qualidade que atenderá às necessidades calorificas do cliente, na sua maioria setores 

industriais de grande intensidade energética. Por essa razão, a relação entre o fluxo de entrada 

de RU e a obtenção de um produto de maior qualidade pode ser comprometida, traduzindo-se 

em perdas mássicas consideráveis. (Sarc, 2013) 

A taxa de recuperação de materiais recicláveis afeta fortemente a qualidade do produto final 

que se pretende obter. Como tal, não é expetável uma simultâne a taxa de recuperação de 

materiais para reciclagem elevada, pelo que se torna indispensável um estudo da sensibilidade 

económica do mercado para os quais estes produtos são escoados. Por exemplo, para a 

produção de CDR de alta qualidade que pode ser utilizado como combustível primário na 

indústria cimenteira e com um poder calorifico de 22 MJ/Kg é esperada uma taxa de 

recuperação de materiais recicláveis aproximadamente 7%. (Sarc, 2013) 

A figura 9 traduz a relação entre o poder calorifico do CDR obtido e a taxa de material obtida 

durante o seu processamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Relação entre a taxa de recuperação de materiais recicláveis e o poder calorífico. 
(Fonte: Sarc, 2013)  

 

Os parâmetros do CDR produzidos não são estanques, variando de produtor para produtor, 

sendo estes suscetíveis de serem alterados em função das várias operações unitárias pelas quais 

o fluxo de RU vai sendo sucessivamente processado, reduzindo a sua heterogeneidade inicial.  

O Quadro 9 resume a principais etapas que têm lugar no tratamento mecânico, identificando 

para cada uma delas, os componentes separados. 
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Quadro 9 - Principais Processos no pré tratamento de RU 

Operação 
Fluxos de materiais / 

fração separada 
Equipamento / Técnica 

utilizada 

Triagem manual Vários  

Separação mecânica 
Fração leve / Fração 

pesada 
Grua / Garra / alcatruz 

Crivagem e peneiração 
Fração pequena / Fração 

grande 
Tambor rotativo 

 

Separação magnética de metais Metais ferrosos 
Tambor magnético 
rotativo / Cross belt 

Separação magnética de metais 
não ferrosos 

Alumínio, cobre, zinco, 
magnésio e material 

eletrónico 
Corrente de Eddy 

Separação gravimétrica e 
densimétrica 

Fração leve / Fração 
pesada 

 
Separação por vento 
Separação balística 

 

Separação ótica Plástico Separador ótico 

 

 

Pré tratamento mecânico 

Triagem manual  

 

A eficiência desta etapa está intrinsecamente relacionada com o grau de separação do fluxo de 

RU e deve ser, sempre que possível, reduzido às condições de higiene e segurança devido, além 

dos custos já referidos. É uma atividade que apresenta um certo grau de perigosidade, uma vez 

que, a presença de material cortante, contaminantes, explosivos ou outros materiais nocivos 

poderá por em causa a segurança dos operários. Como tal, em zonas de grande densidade 

populacional com grande produção de RU deve ser ponderada, como complemento, a adoção 

de um sistema de triagem automática que ofereça uma maior eficiência de separação.  

Para muitos materiais, a qualidade de separação automática é inferior à obtida através da 

separação manual compensando com uma taxa de processamento 4 a 10 vezes superior. Além 

disso um sistema automático de separação não acrescenta custos significativos face à separação 

manual, beneficiando de custos de exploração mais baixos e recurso a menos mão-de-obra. 

(Piedade, 2010) 



 

23 
 

Como ilustrado na figura 10, os trabalhadores removem elementos que possam danificar o 

equipamento a jusante ou que possam ser valorizados como vidro, plástico, papel e alumínio, 

sendo esperado uma rentabilidade horária de 0,5 kg/trabalhador. Os resíduos são 

encaminhados num tapete rolante a uma velocidade 12,2 m/min podendo este ter uma largura 

de 1,52m, caso os trabalhadores se encontrem apenas num dos seus lados, ou 3,05m caso os 

mesmos se encontrem m ambos os lados. (Palmer, 1999) 

 

 

Figura 10 - Triagem manual  
(Fonte: www.solucoesindustriais.com.br) 

 

 

Separação granulométrica 

 

Nesta etapa pretende-se a separação do fluxo em duas ou mais frações em função das respetivas 

granulometrias. Os equipamentos mais comuns no processamento de RU na separação do fluxo 

em diferentes granulometrias são: 

 trommel ou tambor rotativo: Constituído por malhas perfuradas e ligeiramente 

inclinado. Os RU são introduzidos na extremidade superior e vão descendo através da 

rotação do crivo sendo as partículas com dimensão inferior a 5 cm eliminadas através 

dos múltiplos orifícios. Funcionando a uma velocidade de 9 a 16 rotações por minuto, o 

material com maior granulometria desce atravessa todo o comprimento do crivo saindo 

pela boca final. Além da separação granulométrica, o “Trommel” é ainda responsável 

pela descompactação do material, para facilitar a sua triagem nas mesas, e o 

despoeiramento, com o objetivo de eliminar poeiras e pequenos contaminantes que 

acompanham os resíduos. (Kranert, 2004) 

A qualidade de separação é influenciada pelo tempo de permanência do fluxo no interior do 

equipamento, o qual depende de parâmetros como o comprimento, o ângulo de inclinação  e a 

velocidade de rotação (Vr). O movimento ideal, o qual permite uma alta recuperação de 

materiais recicláveis, conhecido como movimento catarata é conseguido com uma rotação tal 

que as partículas do fluxo são projetadas no ar. Se a velocidade do trommel  for menor as 

partículas tendem a reagrupar-se e a eficiência será menor, denominando-se este estádio por 

http://www.solucoesindustriais.com.br/
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velocidade catarata. Por último, se as partículas movimentarem-se a uma velocidade superior à 

velocidade crítica tendem a fixar-se contra a parede do tambor por ação da força centrífuga, 

sendo este estádio responsável pela pior taxa de recuperação de matérias recicláveis. A figura 

11 ilustra estas 3 situações. Um trommel de diâmetro 3,5 metros deverá funcionar com Vr 16,0 

rpm. (Kranert, 2004) 

a) b) 
Figura 11 –Trommel e respetivo movimento do fluxo. a)  Trommel ou crivo rotativo  b) Movimentos característicos no interior 

do Trommel 
( Fonte: a) http://www.cpmfg.com/recycling, b) Modificado Rhyner, 1995) 

 
 

 Crivo vibratório: Neste equipamento, ilustrado na figura 12, o movimento das peneiras 

vibratórias poderá ser retilíneo, num plano normal à superfície de peneiramento ou 

circular/elíptico no mesmo plano (peneiras vibratórias inclinadas). Constituído por 

placas perfuradas ou por barras dispostas em intervalos de igual distância entre si, 

inclinadas e montadas sobre um sistema de vibração em uma ou duas direções. O 

movimento vibratório é caracterizado por impulsos rápidos, perpendiculare s à 

superfície, de pequena amplitude e de alta frequência (600 a 3.600 movimentos por 

minuto). O produto entra, por gravidade, numa tremonha doseadora e é  distribuído, de 

forma uniforme por toda a sua largura na máquina sendo fracionado de acordo com a 

tipologia dos furos.  

 

Figura 12 - Peneiro Vibratório. 
( Fonte: http://www.nesyl.com.pt/) 

 

 Crivo: Existem três modalidades deste equipamento: o crivo oscilante, o crivo de estrela 

e o crivo de discos como ilustrado na figura 13. Este equipamento consiste num conjunto 

de veios com uma rotação aplicada e colocados paralelamente à mesma distância. Os 

materiais passam pelos veios rotativos que compõem um conjunto de discos, 

geralmente de aço, dispostos em aberturas com o objetivo de proporcionar a separação 

http://www.nesyl.com.pt/
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de produto desejada. O material fino cai pelas aberturas dos discos, enquanto o material 

de tamanho maior é transportado para o fim do crivo e descarregado para um depósito 

ou para uma transportadora de rejeitados. 

 

 

(a) (b) (c) 
 

Figura 13 - a) crivo oscilante, b) crivo de estrela, c) crivo de discos  
(Fonte: a) http://www.vecoplan.de,  b)http://www.ptchronos.com, c) http://www.ptchronos.com) 

 
 
 

Separação densimétrica 

 

Nesta etapa pretende-se separar os materiais, em função das suas propriedades físicas 

densidade ou forma, através do arrastamento de materiais leves numa corrente de ar ou por 

efeito balístico: 

 Separação balística: Separa o fluxo de RU de acordo com a sua forma (planos ou 

arredondados), densidade (leves ou pesados) e tamanho (pequenos ou grandes) 

eliminando a fração de finos. O separador balístico é constituído por um conjunto de 

réguas perfuradas sobre um plano regulável com uma inclinação de 9˚ a 18˚ sendo 

possível a sobreposição de crivos com malhas de diferentes dimensões visando a 

separação de fração com a granulometria desejada como representado na figura 14. O 

seu funcionamento assenta no efeito balístico sendo os RU acelerados à entrada do 

equipamento, projetando-os, em função da forma e peso, em direções e velocidades 

diferentes. (Kranert, 2004) 

 

Figura 14 - Separador balístico.  
(Fonte: http://www.parinisrl.it) 

http://www.vecoplan.de/
http://www.ptchronos.com/
http://www.ptchronos.com/
http://www.parinisrl.it/
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 Separação por vento: Unidade de processamento de fluxo RU baseada na diferença de 

materiais submetidos a um fluxo de ar, onde os materiais mais leves como o papel e 

plástico são separados dos materiais mais pesados como os metais ferrosos e vidro. O 

fluxo composto por materiais com diferentes densidades é introduzido na corrente de 

ar que arrasta o material mais leve enquanto os materiais mais pesados caem na direção 

da contra corrente tal como é ilustrado na figura 15. Este equipamento é constituído 

por um ciclone, que permite a separação dos materiais sólidos do ar e ajuda na fixação 

de partículas prejudiciais ao ambiente e tem uma capacidade de 10 a 50 toneladas por 

hora. Deste modo, é necessário garantir que não haja obstruções, situação que pode ser 

assegurada com ar comprimido em contra corrente para descolmatagem dos filtros. 

(Kranert, 2004) 

 

 

Figura 15 - Separação por vento.  

(Fonte: Kranert, 2004) 

 

 

Separação Magnética de metais ferrosos  

 

Através das suas propriedades magnéticas este equipamento permite a separação dos 

elementos ferrosos do fluxo em movimento. Estes são separados da misturas, sendo atraídos 

para um íman permanente ou por um eletroíman que criam um campo eletromagnético estável 

e libertados a jusante, sob o efeito da gravidade, quando o efeito do campo magnético deixa de 

estar presente. A força de atuação do campo magnético necessária para vencer a altura e peso 

dos resíduos e separar os metais ferrosos assume-se como o parâmetro mais importante no 

funcionamento deste equipamento. Esta força dependerá do peso do material e da distância ao 

magneto. (Piedade, 2010) 

0s componentes no interior do tapete transportador dos resíduos, bem como os equipamentos 

situados no espaço sob a influência dos separadores devem ser compostos por materiais não 

ferrosos. A eficiência deste equipamento depende das características do próprio fluxo. Materiais 
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ferrosos de pequenas dimensões ou de grandes dimensões acoplados a materiais leves, 

dificilmente serão separados. Como tal, é de extrema importância escolher corretamente a 

melhor forma para encorpar esta etapa de forma a não influenciar negativamente as taxas de 

recolha de materiais recicláveis. A instalação de separadores magnéticos diretamente a seguir 

ao abridor de sacos não é a melhor opção, uma vez que, o fluxo nesta fase encontra-se bastante 

heterogéneo. Consequentemente, a fração de plásticos poderá cobrir os metais ferrosos 

impossibilitando uma eficaz recuperação. Por esta razão, os separadores tendem a funcionar 

melhor quando o fluxo já passou por alguma etapa de separação. (Morgan, 1996) 

As tecnologias de separação de metais atualmente utilizadas estão ilustradas na figura 16. 

 

a) b) 

c) 
Figura 16 – Tecnologias de separação de metais. a) Separador Magnético por roldana de cabeça magnética  

b) Separador magnético por tambor c) Separador magnético por correia ou tela magnética. 
(Fonte: Martinho, 2012) 

 

 
 
 

Separação magnética de metais não ferrosos 

 

Este equipamento tem como objetivo a separação de metais condutores e não ferrosos do fluxo 

de resíduos, removendo-se principalmente, nesta etapa, materiais como o alumínio, cobre, 

zinco, magnésio e material eletrónico. Latas de alumínio que tenham sofrido previamente 

compactação têm, nesta fase, uma taxa de recuperação muito reduzida. (Piedade, 2010) 

Este tipo de equipamento não está presente nas estações de triagem mais rudimentares, sendo 

os metais não ferrosos removidos manualmente do fluxo de resíduos.  

O seu funcionamento é baseado no princípio dos campos magnéticos oscilatórios repulsivos de 

alta frequência, o que induz uma corrente elétrica no fluxo. Esta corrente elétrica, a qual é 
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possível de ser regulada de forma a otimizar a taxa de recuperação de materiais não ferrosos, 

gera um campo magnético responsável por repelir os metais não ferrosos. (Kranert, 2004) 

Como referido aquando da separação de metais ferrosos, a escolha do momento em que o fluxo 

será exposto a este campo magnético repulsivo irá afetar a taxa de recupareação de materiais. 

Como tal, é conveniente que aquando desta etapa, a fração leve tenha sido previamente 

removida de modo a não interferir com a separação magnética, aumentado a eficiência do 

processo. 

O funcionamento de um separador de Eddy é ilustrado na figura 17:  

 

a) b) 
Figura 17 - Tecnologia de separação de metais não ferrosos - Corrente de Eddy. 

 Fonte: 
a) http://www.metallica.com.br/SGM/sgm.htm, b)  http://www.longi-magnetic.com.br/2-current.html 

 
 

 

Redução do tamanho das partículas 

 

Nesta fase pretende-se a obtenção de um fluxo de resíduo homogéneo, reduzindo o número de 

vazios e consequentemente, aumentando a sua densidade. Consequentemente o processo de 

armazenamento e transporte torna-se mais simples, reduzindo-se o custo associado a estas 

etapas. Através da redução de tamanho é possível a obtenção de um fluxo mais homogéneo e 

com uma maior área de superfície, o que permite uma maior exposição ao ar, reduzindo-se 

odores e o teor de humidade. Esta redução de humidade, na ordem dos 20 %, facilita as 

operações de separação subsequentes. A escolha do equipamento a utilizar vai depender do 

tipo de material a operar, do nível de redução pretendida, gastos energéticos e dos benefícios 

da operação. (Dias, 2006) 

Para tal, as operações a realizar nesta fase são: 

 Destroçamento, com destroçador de veio simples, duplo ou quadruplo ilustrados na 

figura 18. 

 

 Moagem, através de um moinho de martelos, com eixo de direção vertical ou horizontal 

ou um moinho de esferas, como ilustrado na figura 19. No primeiro, o eixo gira no 

interior de um invólucro cilíndrico rígido destroçando o material aquando da passagem 
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deste entre os martelos e o invólucro. No caso do moinho de esferas, a moagem é 

realizada através do impacto das superfícies de esferas de vários tamanhos entre si, 

dentro de uma câmara rotativa revestida. (Pitchel, 2005) 

 a) 
 b) 

 c)  d) 
Figura 18 - Tecnologias de redução de tamanho - Destroçador. a) com veio simples, b) com 

veio duplo, c) com veio quádruplo.  
(Fonte: a) http://www.untha.com b) http://www.tritotutto.com/it c) 

http://www.directindustry.com d) http://www.forrec.it) 

 
 

a)  b) 
Figura 19 - Tecnologias de redução de tamanho. a) Moinho de martelos (eixo horizontal), b) Moinho de esferas.  

(Fontes: a) http://www.metalica.com.br  b)http://www.casamaciek.spaceblog.com ) 

 
 

Separação ótica 

 

Nesta fase pretende-se a separação das embalagens plásticas do fluxo de RU. Os plásticos são 

separados em função da sua tipologia, sendo os principais alvos de separação: PET 

(Politereftalato de Etileno), PEAD (Polietileno de alta densidade), PVC (Policloreto de vinilo), PS 

(Poliestireno). O equipamento é composto por sensores que reconhecem cada tipo de plástico, 

separando-o através de um jato de ar comprimido que expulsa a fração desejada para fora do 
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fluxo, encaminhando-o para o coletor respetivo. Estes equipamentos permitem a redução de 

uma das parcelas mais gravosas no custo de uma linha de produção de CDR, os custos 

operacionais. (Piedade, 2010) 

 

Figura 20 - Tecnologia de separação - Separador ótico.  
Fonte: http://www.pellencst.com/produtos/ 

 

 

5.2 Custos de produção de CDR 
 

A utilização de CDR por parte da indústria deve-se essencialmente a 3 fatores (ERFO, 2010): 

 Menor custo, quando comparados com combustíveis fósseis. Este custo chega, em 

alguns casos, a ser negativo, quando os consumidores de CDR cobram por aceitar o 

produto nas suas instalações. 

 

 Possibilidade de declarar como nulas as emissões derivadas da fração de CDR que se 

pode assemelhar a biomassa, apenas válido para as indústrias que se encontrem no 

regime de comércio de emissões. 

 

 Possibilidade de integração num regime fiscal mais vantajoso pela produção de 

eletricidade em regime especial 

Em países europeus como a Alemanha, holanda ou Suécia, onde o processo de produção de CDR 

encontra-se bastante avançado, as cimenteiras apenas pagam pelo CDR de alta qualidade o que 

evidencia a importância da produção de um combustível que cumpra as condições de 

admissibilidade impostas pela indústria no balanço económico desta opção de gestão de 

resíduos.   

O preço por tonelada de CDR apresentado em estudos já efetuados conduzem a resultados 

bastantes diferentes. Esta discrepância de resultados obtidos em diferentes países pode ser 

explicada pelos seguintes fatores: (Gascoyne, 2010): 

 Capacidade da linha de produção de CDR e respetivo método de produção 

 Desenvolvimento tecnológico das instalações e custos energéticos 

 Classificação das incineradoras como instalações de valorização ou eliminação 

 Requisitos de qualidade quanto ao produto final 

 Condições laborais 

http://www.pellencst.com/produtos/
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O Quadro 10 resume os valores obtidos nos diferentes estudos já elaborados verificando-se que 

o custo de operação e manutenção de CDR mais baixo foi obtido no Chile, ao qual corresponde 

as deficientes condições laborais e custos de energia inferiores quando comparados com países 

desenvolvidos Itália.  

 

Quadro 10 - Comparação entre a Capacidade e custos de uma linha de produção de CDR em diferentes países. 
(Fonte: Adaptado T.T., 2009) 

 

Segundo Cuperus (2011), o custo de produção de CDR varia, em função da tecnologia adotada, 

entre 12 e 18 € por tonelada, custo este, pago através da tarifa de entrada nas instalações 

gestoras de resíduos, que incorpora o custo de entrada nas instalações consumidoras, o 

transporte até às mesmas e a margem de lucro. 

Com o objetivo de estimar o custo de produção de CDR em função da arquitetura da linha de 

produção, Caputo e Pelagaggea (2002) elaboraram um estudo que se baseia em parte na matriz 

“recovery factor transform function” (exposta em anexo) que permite estimar os balanços 

mássicos em cada processo unitário que compõe uma linha de produção de CDR. A cada 

processo unitário corresponde uma matriz diagonal, que pode ser consultada em anexos e cujos 

elementos determinam a fração de cada componente dos resíduos que permanece no fluxo de 

saída principal depois do processo ocorrer. A composição do fluxo de entrada RU apresenta-se 

no Quadro 11.  

 

 

 

 

 

Linha de 
produção CDR 

Trang T.T., 
Byong-Kyu 

Maria and 
Pavesi (2006) 

Consonni et al 
(2004) 

Estevez (2003) 
Caputo and 
Pelagaggea 

(2002) 

País Coreia Itália Itália Chile Itália 

Capacidade 
(Ton/ano) 

635,5 70000 - 80000 600000 400000 
109,200 - 
873,600 

Custo 
Operação e 

manutenção 
(€/ton) 

72 72 64 3,5 6,1-21,2 
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Quadro 11 - Composição do RU considerado no estudo de Caputo e Pelagaggea . 

Componente % 
Base seca 

 (kg/kg RU) 
Humidade Cinzas 

Poder Calorifico 
(Kcal/kg) 

Ferro 1,5 0,0135 0,0015 0,0135 0 

Alumínio 1,0 0,009 0,001 0,009 0 

Vidro 5,0 0,045 0,005 0,045 0 

Papel 27,0 0,216 0,054 0,0108 2100 

Plástico 14,0 0,126 0,014 0,0063 6300 

0utros resíduos 
inorgânicos 

0,5 0,004 0,001 0,004 0 

Resíduos 
orgânicos 

51,0 0,204 0,306 0,0204 1500 

 

Uma linha de produção de CDR é composta por várias unidades dispostas em série com a 

finalidade de obter um produto final com certas características através de sucessivas fases de 

triagem, trituração, redução de tamanho, classificação, separação, secagem e compressão. 

Tendo em conta que o tipo, o número e a posição dos vários equipamentos do processo ao longo 

da linha de produção afetam fortemente o balanço de massas e a qualidade do produto final, a 

matriz “recovery factor transform function” permite estimar de que forma a sua disposição 

afetará a eficiência e custo do processo. Este estudo permitiu verificar que a colocação do 

mesmo equipamento numa mesma linha não é aconselhável, uma vez que o custo adicional não 

seria justificado pelo baixo incremento de eficiência. Os crivos representam a única exceção a 

esta regra já que complementam a ação do triturador e do moinho de martelos, sendo sempre 

necessário a sua colocação depois destes últimos. Um moinho deve ser sempre precedido por 

qualquer tipo de separação para evitar desgaste excessivo devido à presença de metais.  

As figuras 21 e 22 ilustram a arquitetura duma linha de produção de CDR para as quais se obteve 

os custos mínimos e máximos, com um fluxo de entrada formado unicamente por RU, sendo 

estes 9,48 €/ton CDR e 21,18 €/ton CDR, respetivamente. (Caputo & Pelagagge, 2002) 

 

 

Figura 21 - Arquitetura de uma linha de produção com custo associado 9,48 €/ ton CDR, eficiência 30,7% e PCI 13 
MJ/kg CDR. 
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Figura 22 - Arquitetura de uma linha de produção com custo associado 21,18 €/ ton CDR, eficiência 20,3% e PCI 

15MJ/kg CDR. 

 

Os maiores custos associados à implementação de uma linha de produção de CDR são função 

da existência de uma fase de triagem manual que afeta fortemente a qualidade do produto final 

obtido e, igualmente, à fase de redução de tamanho com auxilio do moinho de martelos, devido 

ao custo de mão-de-obra e aos custos de manutenção dos moinhos adequados ao 

processamento de material de grande dimensões, respetivamente. Outra operação que pode 

afetar negativamente o custo de produção de CDR, prende-se com a redução do teor de 

humidade conseguida através de sistemas de bio secagem, podendo esta parcela de custos ser 

reduzida com a utilização da temperatura do forno (Nithikul, 2007).  

No caso de produção de CDR com adição de chips de pneus, Caputto e Pelagagge (2002) 

estimaram que os custos variavam entre 6,12€ e 8,88€ por tonelada produzida em função da 

percentagem de pneus adicionados e tipo de CDR produzido. A linha de produção utilizada neste 

estudo corresponde à linha esquematizada na figura 26 e os resultados obtidos estão 

representados no Quadro 12. 

Quadro 12 - Variação do custo de produção de CDR em função da percentagem de incorporação de chips de pneus. 

(Fonte: Caputo & Pelagagge, 2002) 

Chip de pneu 
incorporados (%) 

Humidade PCI 
Custo de Produção de CDR (€/t) 

Fluff Densificado Pellet 

30 7,5 17 7,54 8,21 8,88 
40 6,9 17,7 6,82 7,42 7,42 

50 6,4 18,2 6,12 6,65 6,65 
 

Pela análise do Quadro 12 verifica-se que o custo de produção de CDR diminui com o aumento 

da percentagem de adição de chips de pneus, sendo possível uma redução de custos na ordem 

de 2,23 €/ton no caso no aumento de incorporação do mesmo material de 30 % e 50 % de chips 

de pneus. Verifica-se ainda que, com o aumento da adição deste material os custos de produção 

de CDR em fluff tende a aproximar-se dos custos de CDR densificado ou em Pellet.  
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6. Utilização de CDR  

6.1 Tecnologias de utilização de CDR 

 

6.1.1 Tipos 

 

A valorização energética incide maioritariamente sobre refugos e rejeitados de processos a 

montante do processamento biológico ou, diretamente, sobre os resíduos indiferenciados como 

solução de tratamento final, uma vez que, mediante a cadeia de valor para gestão de resíduos, 

a valorização multimaterial e orgânica sobrepõem-se à valorização energética. Entende-se por 

valorização” qualquer operação cujo resultado principal seja a transformação dos resíduos de 

modo a servirem um fim útil, substituindo outros materiais que, caso contrário, teriam sido 

utilizados para um fim específico, ou a preparação dos resíduos para esse fim, na instalação ou 

no conjunto da economia”. (Diretiva 2008/98/CE) 

De entre as tecnologias de valorização de CDR atualmente existente considera-se a combustão 

de partículas em suspensão, a combustão em sistemas de grelha, a combustão em leito 

fluidizado, a gaseificação e a pirólise. A utilização de CDR em cada uma destas tecnologias deverá 

obedecer a requisitos específicos, particularmente em termos de PCI e granulometria. (Dias, 

2006) 

 

6.1.2 Combustão de partículas em suspensão 

 

Neste processo, as partículas do combustível sólido são injetados no interior da camara de 

combustão em suspensão numa corrente de ar. O combustível é então pulverizado, sendo 

transportado pneumaticamente para os queimadores que se encontram lateralmente nas 

paredes da camara de combustão como indicado na figura 23. O queimador é responsável pela 

mistura do combustível previamente pulverizado em suspensão no ar com o ar de combustão, 

injetando a mesma no interior da caldeira.  

A grande vantagem deste tipo de combustão é possibilidade de usar qualquer tipo de CDR como 

combustível, apesar da dificuldade de moagem até à granulometria exigida. Possibilita 

temperaturas de combustão superiores à combustão de partículas em grelha, já que  são 

internamente revestidas por materiais refratários. (Lombardi, 2014) 

. 
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Figura 23 - Corte esquemática de uma caldeira com combustão de partículas em suspensão.  
(Fonte: Dias, 2006) 

 

 

6.1.3 Combustão em sistemas de grelha 

 

Neste processo as grelhas podem ser fixas ou móveis que se movem num plano com inclinação 

nula ou positiva. Previamente procede-se à secagem do combustível, sendo este 

posteriormente triturado. O combustível usado é exposto a uma mínima triagem, sendo apenas 

os elementos com maior granulometria retirados de modo a não comprometerem o sistema de 

inceneração. (Ferrer, 2005) 

Com o auxílio de uma tremonha, os resíduos são colocados na caldeira numa extremidade da 

grelha, sendo a cinza recolhida na extremidade oposta após a combustão. O fluxo de ar , 

introduzido através da grelha tem um sentido ascendente, permite a combustão de partículas e 

reage com o carbono fixo. A alimentação inferior facilita a regularização da combustão e uma 

reduzida percentagem de gazes por queimar e de ar em excesso. A taxa de combustão é 

controlada pela quantidade de ar fornecida sendo a quantidade de matéria volátil diretamente 

proporcional à quantidade de ar secundário necessário. (Ferrer, 2005) 
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Figura 24- Corte esquemático de uma caldeira com combustão em grelha móvel. 

 (Fonte: Dias, 2006) 

 

 

6.1.4 Combustão em leito fluidizado 

 

Neste processo, o combustível necessita de uma preparação prévia, sendo este triturado com o 

objetivo de se alcançar uma granulometria, geralmente, inferior a 8mm. São suscetíveis de 

serem utilizados combustíveis com uma elevada percentagem de cinza e humidade e 

consequentemente, baixo poder calorifico.  

A sua combustão ocorre no seio de um material inerte sendo este, areia, cascalho e cinzas que 

é colocado sobre uma base perfurada por múltiplos orifícios de pequenas dimensões pelos quais 

é injetado ar com uma determinada velocidade de forma a obter uma mistura turbul enta de 

gases e sólidos. Esta turbulência do leito fluidizado promove uma uniforme combustão 

decorrendo, geralmente, entre intervalos de 800 ˚C a 900 ˚C e, consequentemente, uma 

eficiente troca de calor, sendo as matérias e o carbono fixo queimados rapidamente e as cinzas 

e escórias depositadas na base. (Ferrer, 2005) 

Apesar de esta técnica apresentar baixos índices de emissão de gases poluentes, os tubos 

imersos no leito apresentam em pontos isolados uma forte erosão e são suscetíveis à variação 

de granulometria e densidade do material sólido alimentado. A acrescentar a este facto, a areia 

presente no refugo deteriora o sistema de tratamento de gases e terá de ser frequentemente 

substituída. (Levy & Cabeças , 2006) 

Para se conseguir uma oxidação completa do CDR e do carbono fixo é fornecido uma quantidade 

de ar em excesso relativamente às exigências estequiométricas, na ordem de 40 a 150%. Deste 
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facto, advém um aumento da produção de gás que influencia negativamente os índices de 

recuperação de energia. (Lombardi, 2014) 

. 

 

Figura 25 - corte esquemático de uma caldeira em leito fluidizado. 
 (Fonte: Dias, 2006) 

 

 

6.1.5 Pirólise 

 

A Pirólise é um processo industrial de tratamento de resíduos por reação química de 

gaseificação de materiais orgânicos combustíveis que ocorre na ausência ou pobre presença de 

oxigénio no interior de uma câmara pirolítica, através do uso de uma fonte externa de calor 

oscilando em intervalos acima de 400 ˚C e geralmente não superiores a 800 ˚C, na qual os 

resíduos são convertidos em gases combustíveis, cinzas e carvão. Numa segunda etapa e de 

acordo com uma proporção controlada, os gases combustíveis são misturados com o ar novo, 

seguindo-se a combustão dos gases de pirólise a temperaturas entre 1100 °C e 1200 °C durante 

pelo menos dois segundos, na presença de oxigénio em excesso, para garantir a combustão 

completa. (Dias, 2006) 

A única fábrica europeia que utiliza a pirólise na obtenção de energia elétrica localiza-se na 

Alemanha, na cidade de Burgeau. Nestas instalações são processadas cerca de 38000 toneladas 

por ano de RU que são preliminarmente processados numa trituradora 300mm obtendo-se por 

cada tonelada aproximadamente 10,2 GJ/Ton. (Lombardi, 2014) 
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6.1.6 Gaseificação 

 

A gaseificação é um processo que tem como objetivo a conversão termoquímica do carbono 

contido num combustível sólido para um combustível gasoso, através da oxidação parcial do 

primeiro a elevadas temperaturas. 

A gaseificação de RU é um processo complexo com diversas interações químicas e que ocorre, 

geralmente, a temperaturas superiores a 600 ˚C, sendo esta temperatura influenciada quer pelo 

tipo de reator, quer pelas próprias características de RU. O combustível final é constituído por 

produtos que não sofreram que não sofreram uma oxidação completa tais como, monóxido de 

carbono, hidrogénio e, em menores quantidades, metano. A desvantagem na obtenção deste 

combustível através de RU está relacionada com a presença de compostos indexados tais como 

metais alcalinos, sulfuretos e cloretos. (Cioni, 2004) 

Existem três tipos de gaseificadores: 

 Gaseificador de leito móvel em contracorrente 

 Gaseificador de leito móvel em corrente paralela 

 Gaseificador de leito Fluidizado 

A principal diferença entre os vários tipos de gaseificador prende-se com as dimensões 

granulométricas do combustível a utilizar e com as eficiências energéticas. A grande vantagem 

deste processo relativamente à combustão prende-se com a possibilidade de se poder obter 

maiores eficiências elétricas, uma vez que em grandes sistemas de geração de energia recorre a 

ciclos combinados com turbina de gás. Os custos inerentes a este processo constituem ainda o 

grande entrave à sua utilização. (Cioni, 2004) 

O Quadro 13 resume as principais caraterísticas entre a gaseificação de leito móvel e de leito 

Fluidizado. 

 

Quadro 13 - Comparação de algumas características da gaseificação de leito móvel e leito fluidizado.  

(Fonte: Adaptado Dias, 2006) 

 
Processo de gaseificação 

 
Características Leito Móvel Leito Fluidizado 

Granulometria do combustível (mm) 4,5 0 - 20 
Teor em cinzas <6 <5 

Temperatura de operação (°C) 800 - 1400 750 - 950 
Tempo de "start-up" Minutos Horas 

Capacidade (Mwh) <2,5 1 - 50 

Teor em alcatrão (g/Nm3) <3 <5 
PCI 4,5 5,1 
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6.2 Utilização de CDR na europa 

 

A produção de CDR a partir de RU está bastante desenvolvida no contexto europeu. Alemanha, 

Áustria, Finlândia, Itália, Holanda e Suécia apresentam-se como os países em que a produção de 

CDR está mais enraizada, seguindo-se a Bélgica e Reino Unido ainda num processo de 

consolidação. (Cuperus, 2011) 

Contudo, os fatores que determinaram o desenvolvimento do CDR nos países 

supramencionados não foram os mesmos, apesar de todos eles terem enfrentado a subida de 

preços dos combustíveis fósseis e a disponibilidade variável dos combustíveis alternativos 

(Gascoyne, 2010): 

 Alemanha: Estratégia de gestão de resíduos e elevada produção de CDR que aumentou 

a competitividade empresarial das diferentes instalações de valorização energética; 

 

 Bélgica: Procura por parte das cimenteiras; 

 

 Reino Unido: Decisões políticas inerentes ao aumento da TGR e dificuldade na obtenção 

de licenciamento de incineração; 

 

 Itália: Legislação que concede ao CDR o estatuto de resíduo; 

 

 Espanha: Decisões políticas e procura por parte das indústrias cimenteiras. 

Constata-se, atualmente, que o principal destino do CDR passa pela sua valorização energética 

por parte da indústria cimenteira, ainda que, em alguns países como a Alemanha, onde se 

verifica a maior produção europeia de CDR, a valorização em cimenteiras é ultrapassada pelo 

consumo em centrais de produção de energia. Perspetiva-se que o consumo CDR continue a 

registar o mesmo crescimento dos últimos anos, existindo em algumas indústrias consumidoras 

de CDR acordos comerciais com empresas de gestão de resíduos, a fim de garantir o 

abastecimento e preço estável CDR dos mesmos. (ERFO, 2010) 

Segundo a Associação Europeia de Produtores de Combustível Sólido Recuperado (ERFO), a 

distribuição da produção de CDR no contexto europeu em 2008, encontra-se representada na 

figura 26.  
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Nos países que fazem parte da União Europeia é estimado que sejam produzidos anualmente, 

cerca de 5 milhões de toneladas de CDR proveniente RU. A produção de CDR na Europa remonta 

à década de 80, havendo no ano de 1984, 53 instalações produtoras de CDR, maioritariamente 

localizadas no Reino Unido e Suécia, sendo na altura um produto de difícil escoamento devido 

ao elevado teor em cloro e metais pesados. (Gidararakos, 2008) 

Desde então tem-se verificado uma mudança de paradigma para a qual contribui  (ERFO, 2010): 

 Diretivas que estabeleceram hierarquias de gestão de resíduos privilegiando a 

reciclagem e a valorização energética entre as quais a Diretiva 1999/31/CE39 que fixa 

os objetivos quanto à redução de resíduos biodegradáveis; Diretiva 2000/76/CE41 que 

prevê a coincineração de resíduos; Diretiva 2009/28/CE42 que considera a fração 

biodegradável de resíduos como fonte renovável de energia. Diretiva 2003/87/CE43 

permite às indústrias vender os direitos de emissão não utilizados 

 

 Legislação específica sectorial e para os diversos fluxos de resíduos, embalagens, 

veículos em fim de vida, resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos; 

 A Diretiva “Aterros”, que definiu limites à deposição de resíduos biodegradáveis para 

estas infraestruturas, estabelecendo como vias alternativas a coincineração, a 

incineração ou os sistemas de tratamento mecânico-biológico; 

 A redução de emissões de GEE estabelecido no Protocolo de Quioto que potenciou o 

mercado dos combustíveis alternativos; 

 

 Figura 26 - Produção de CDR na europa em 2008.  
Fonte: (ERFO, 2010) 
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Adicionalmente, novas perspetivas surgiram para os setores económicos que utilizam 

instalações de combustão com a liberalização do mercado energético, potenciando a utilização 

do CDR na Europa como fonte de energia alternativa. De acordo com esta dimensão, existem 3 

vertentes, no contexto europeu, segundo as quais o CDR deve ser analisado (Dias, 2006):  

 Enquanto combustível na sua definição; 

 Enquanto fonte de energia; 

 Enquanto fonte de energia que reduz que reduz as emissões de CO2 fóssil  

Em 2012, foram utilizados cerca de 10 mil milhões de toneladas de CDR pela indústria cimenteira 

europeia, o que representou uma substituição térmica aproximadamente de 37%. Em 2013 

verificou-se em instalações austríacas um taxa de substituição de CDR por combustíveis fosseis 

de 72%, o que representou o valor mais elevado registado em instalações europeias. A figura 27 

representa a taxa de substituição térmica nos países mais representativos a nível de utilização 

de CDR por parte da indústria cimenteira, sendo esperado um crescimento médio de 3 a 5% por 

ano. (Pomberger, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 27 - Taxa de substituição térmica de combustíveis fósseis por CDR.  
(Fonte: Pomberger,2004)  
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6.3 Análise de skateholders e Matriz SWOT 

 

Pela necessidade de integração do meio envolvente a Análise da Matriz SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, and Threats) constitui uma ferramenta de gestão importante para 

o diagnóstico estratégico. Na análise do mercado de CDR, torna-se vital, analisar a montante, o 

mercado de resíduos e a jusante, o potencial comprador de CDR, na sua maioria a indústria 

cimenteira, que enfrenta desafios ambientais como grandes consumos energéticos e limitação 

quanto à emissão de GEE, fatores atrativos relativamente ao mercado dos combustíveis 

alternativos. 

O Quadro 14 sintetiza os agentes internos e externos relevantes no cumprimento do PNGR. 

A matriz SWOT apresentada no Quadro 15 pretende interpretar, tendo em conta a situação de 

referência atual, elementos de análise interna e externa, para que todo o processo desde a 

produção à comercialização constitua uma fonte de informação e suporte para definir 

estratégias a curto e médio prazo. 

 

 
Quadro 14 - Matriz de Skateholders. 

 (Fonte: PNGR, 2011) 

Agentes internos Agentes externos 

- Entidades da administração central, 
Entidades da administração regional, 
Entidades da administração local, Entidades 
gestoras de resíduos urbanos e equiparados, 
fluxos específicos e mercado organizado de 
resíduos 
 
- Operadores de gestão de resíduos (OGR) 
 
- Empresas produtoras de resíduos 
 
- Produtores/importadores de bens 
 
- Empresas de serviços 
 
- Consumidores particulares 
 
- Associações empresariais 

- Operadores de gestão de resíduos (OGR) 
 
- Empresas produtoras de resíduos 
 
- Produtores/importadores de bens 
 
- Empresas de serviços 
 
- Consumidores particulares 
 
- Associações empresariais 
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Quadro 15 - Matriz Swot Mercado de CDR. 

(Fonte: Alterado, 2011) 

S (streghts) Pontos Fortes 
 

O (Opportunities) Oportunidades 
 

- Aceitação do CDR como co-combustível  
 
- Fonte de receitas diversificadas pela venda 
de CDR e recicláveis, geração de energia e 
tarifa. 
 
- Redução da emissão GEE conseguida pelo 
desvio de aterro e substituição de 
combustíveis fosseis. 
 
- Fatores que condicionam o preço da 
matéria-prima do CDR sujeitos a menos 
variação que os que condicionam preço dos 
combustíveis fosseis. 
 
- Existência de politicas ambientais que 
permitem a sua implementação, inibindo a 
deposição em aterro e privilegiando a 
prevenção bem como a valorização orgânica 
e material. 
 
- Boa cobertura da rede de recolha de RU 
originando aumento da recolha seletiva 
 
- Existência de mercado consumidor. 

- Sistema de incentivo no âmbito do QREN 
que visa alcançar os objetivos nacionais em 
termos de gestão de resíduos e energia 
- Inovação tecnológica potencializada pelas 
metas europeias ambiciosas. 
 
- Potencial exportação de clusters 
 
- Potencialização do mercado de carbono, 
através da venda de licenças de emissão de 
GEE. 
 
- Crescente consciencialização dos 
consumidores relativamente a condutas 
ambientais mais corretas. 
 
- Evacuação dos resíduos excendentários em 
algumas infraestruturas de tratamento 
 
- Utilização da TGR, na cobertura de custos 
administrativos e na realização de ações que 
visem o cumprimento de objetivos nacionais 
na gestão de resíduos. 
 
- Atratividade dos Preços de venda da energia 
com Produção em Regime Especial. 

 
W (Weakness) Pontos Fracos 

 

 
T (Threats) Ameaças 

 

- Perceção deficiente da população quanto ao 
valor ambiental e económico do resíduo. 
 
- Quantidade elevada de RU depositada em 
aterro e de materiais recicláveis eliminados 
em vez de valorizados  
 
- Quantidade de resíduos provenientes de 
recolha indiferenciada muito superior à 
recolha seletiva 
 
- Produto final fortemente dependente da 
matéria-prima. 
 
- Difícil sustentabilidade no sector, 
originando um lento retorno / custos de 
operação elevados 

- Custos das infraestruturas e respetiva 
manutenção elevados 
 
- Ineficaz controlo quanto as atividades de 
controlo de resíduos tendo em vista o 
cumprimento das metas nacionais. 
 
- Excesso de matéria passível de ser 
valorizável encaminhada para aterro. 
 
- Dificuldade de escoamento.  
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7. Caso de Estudo  
 

7.1 Análise do Sistema 
 

Procedeu-se à avaliação prática da produção e utilização de CDR, através do caso de estudo das 

empresas ProResi, AVE e CIMPOR, que permitiu analisar todo o percurso do CDR, desde a sua 

produção pela operadora de gestão de resíduos até à sua utilização por parte da indústria 

cimenteira. 

A CME ÁGUAS, empresa do Grupo ProCME, através da marca ProRESI, gere o Aterro para RINP 

de Alenquer, sendo este o único no distrito de Lisboa e o sexto a nível nacional.  

A gestão de RINP representa a principal atividade da empresa. Estes, poderão ser encaminhados 

para aterro ou para a unidade de processamento de CDR, dependente da sua origem e tipologia. 

O aterro e a linha de produção de CDR funcionam assim em complementaridade, permitindo 

expandir a atividade da empresa de destino final/eliminação para destino final/eliminação ou 

valorização. Passou a ser possível o envio para a linha de processamento de CDR de frações de 

RINP que anteriormente seriam enviadas para aterro, o que aumentou, desta forma, o seu 

período de vida útil, bem como, a quantidade de resíduos recebidos. Esta complementaridade, 

além de representar a criação de valor acrescentado, permite reduzir ao máximo os impactes 

negativos ou alteração no meio ambiental local indo de encontro às normativas  ambientais 

europeias e respeito pela hierarquia de gestão de resíduos.   

A empresa ProResi recebe nas suas instalações os resíduos passando a ser responsável pela sua 

gestão. Este procedimento representa uma mais-valia nos relatórios de sustentabilidade de cada 

empresa, na medida em que, o respeito pelo meio ambiente nas suas varias vertentes, uso 

eficiente de matérias-primas e subsidiárias, de água, ar e energia, o correto tratamento dos 

resíduos, efluentes líquidos e emissões gasosas são essenciais para seu reconhecimento como 

empresa responsável e credível, sendo esta uma caraterística diferenciadora que os 

consumidores/clientes valorizam na escolha dos servições e produtos.  Este passar de 

testemunho é fundamental para o reconhecimento público como empresa responsável e 

credível.   

A AVE, empresa privada detida pela CIMPOR, SECIL e Serviços de Gestão e Valorização de 

Resíduos, atua no mercado de resíduos fazendo a respetiva gestão ambiental, encaminhando-

os para as cimenteiras nacionais a fim de serem valorizados energeticamente. Para tal, intervém 

ativamente a montante, a nível dos operadores de gestão de resíduos, através da criação de 

especificações na produção de um produto que se adeque às condições de admissibilidade da 

indústria cimenteira. Pretende-se então que as fábricas recebam um produto estabilizado, com 

granulometria adequada aos seus fornos e teor de cloro controlado. Este conhecimento foi 

transmitido pela AVE ao mercado de forma a produzir um combustível alternativo que pudesse 

ser coprocessado na indústria cimenteira.  

A CIMPOR produz e comercializa um leque alargado de produtos, entre os quais, Cimento, Cal 

Hidráulica, Betões, Agregados e Argamassas Secas, de acordo com as especificações das normas 
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aplicáveis. A CIMPOR foi parte interveniente no projeto EcoCombustivel, financiado pelo QREN 

e desenvolvido desde Fevereiro de 2009 até Junho de 2012, contando com a participação de 

entidades do meio empresarial e do meio científico e tecnológico, entre as quais a TRATOLIXO, 

a CITRI, a SAPEC, o IST e LNEC. Neste projeto foi alargado o conhecimento acerca da produção 

de um CSR de alta qualidade através da criação, implementação, otimização de um sistema de 

certificação de qualidade do CDR, tendo sido efetuada uma análise de ciclo de vida, aferindo a 

vantagem ambiental da produção deste combustível, face à deposição em aterro. 

Posteriormente procedeu-se à realização de um ensaio de queima de CDR à escala industrial na 

cimenteira da Cimpor em Souselas com resultados bastante positivos, bem como a sua 

pelletização, que embora não fizesse parte do âmbito inicial do projeto representou uma mais-

valia, na demonstração dos benefícios do produto em análise.  

 

 

7.2 Empresa ProResi 

 

7.2.1 Método de produção de CDR 
 

A linha de produção de CDR da ProResi está dimensionada para tratar 8-10 toneladas de 

resíduos por hora e inicia-se com uma trituração grosseira, que assegura uma granulometria de 

200mm, conseguida pelo triturador primário equipado por uma tremonha superior para 

alimentação. Os chassis do triturador integram os rotores, a contra lâmina central segmentada 

aparafusada na estrutura da máquina e grades do crivo. Trata-se de um equipamento que possuí 

uma capacidade horária de 25 toneladas constituído por dois rotores com geometria ajustada 

às ferramentas de corte e garantem uma estrutura homogénea das partículas trituradas, sendo 

a sua granulometria facilmente modificada pela utilização de segmentos do crivo de diferentes 

espessuras. Atinge uma velocidade de rotação de 85 rpm e os picos de corrente podem ser 

ajustados e limitados para prevenir consumos excessivos, reduzindo custos de energia. A 

inversão automática do sentido de rotação evita a obstrução dos rotores, sendo igualmente 

acionada em casos de emergência como a deteção da presença de corpos estranhos que possam 

comprometer o normal desempenho do triturador.  

O material pré triturado é posteriormente encaminhado para o transportador de tela, com um 

comprimento de 10m, frequência 10 Hz e composto por um chassis em chapa de aço quinada e 

reforçada que permite o deslizamento de uma tela de borracha resistente a lubrificantes e óleos. 

As paredes laterais são constituídas por chapas perfiladas com 3 mm, com tampa de inspeção. 

Para melhor vedação da mesma, estão integradas na cinta superfícies laterais deslizantes e 

aberturas laterias que facilitam uma melhor acessibilidade para manutenção. A tela é acionada 

por um motor classe F, IP 54, fixado diretamente sobre o eixo do cilindro motriz, protegido por 

um sensor de temperatura. 

Sobre o transportador, encontra-se instalado o separador de metais ferrosos constituído por um 

sistema eletromagnético com íman integrado numa armação rígida, que permite a segregação 
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da parte metálica do resto dos resíduos. Uma cinta nervurada circulante equipada por perfis 

transversais e com possibilidade de ajuste para otimizar a eficiência, transporta os elementos 

ferrosos para fora do alcance do campo magnético criado pelo eletroíman, sendo descarregados 

num contentor. O restante fluxo segue para o transportador resistente a óleos e massas 

consistentes com velocidade 1,5 m/s, que o reparte e o acelera encaminhando-o para o 

equipamento de separação de materiais impróprios pesados, responsável pela separação de 

matérias por densidade (materiais pesados e leves). Este é constituído por um ventilador 

centrífugo e um tambor rotativo. À entrada, os resíduos são sujeitos à ação de uma válvula de 

injeção de ar, que provoca um forte fluxo de ar, sendo o ventilador posicionado de modo a 

ajustar o fornecimento de ar entre o tambor e o transportador. A fração leve é encaminhada 

para uma zona sem influência da corrente de ar, sendo, posteriormente, recolhida pelo 

transportador. Para evitar sobrepressão do sistema na camara de fração leve, o classificador de 

ar, encontra-se equipado com um sistema de aspiração com capacidade de 11 000 m3/h. 

A fração pesada segue, igualmente, sobre um tapete transportador de tela, com angulo de 

inclinação de 30˚, que recolhe os materiais mais densos, considerados refugos, e os encaminha 

até ao material de recolha. 

Existe ainda uma terceira fração, que não é encaminhada diretamente sobre o transportador de 

recolha, nem fica exposta ao fluxo de ar, pelo que é descarregada por um transportador 

inclinado que se encontra no interior do classificador de ar. Em função da velocidade da te la, da 

sua inclinação e posição, parâmetros que poderão ser facilmente ajustados conferindo uma 

enorme flexibilidade de manuseamento, são separadas as frações leve e pesada, para os 

mesmos locais já mencionados. 

A fração leve, recolhida pelo transportador inclinado de tela nervurada, é encaminhado para um 

distribuidor pendular de potência 2,2 KW, que tem como função numa primeira fase servir de 

bypass ao triturador final, assegurando uma granulometria final menor que 200 mm definida no 

pré triturador ou, numa segunda fase, terá como finalidade alimentar o segundo triturador ou 

afinador.  

O material leve proveniente do classificador de ar é encaminhado para o triturador secundário, 

equipado com uma tremonha superior para receção e alimentação do material a triturar é 

sujeito a mais um processo de redução granulométrica, sendo estas dimensões especificadas 

pelas condições de admissibilidade das indústrias cimenteiras mas geralmente inferior a 30mm. 

O afinador apresenta capacidade horária entre 10 a 12 toneladas, frequência de 50Hz e a 

alimentação de material a triturar é otimizada através da gaveta de alimentação rápida, com 

carga controlada e diferentes velocidades de acordo com as diferentes propriedades das 

matérias a processar. 

Por fim, o material, já com as dimensões pretendidas, é submetido a uma última separação 

magnética para separação de materiais ferrosos que possam ainda estar contidos no fluxo, 

sendo posteriormente descarregado num ponto de acumulação de material situado numa nave 

adjacente, designada zona de armazenamento de CDR 

A fração pesada é ainda sujeita à saída a uma separação de metais executada por um tambor 

magnético. Na tremonha dos trituradores, quer do principal, quer do secundário, considerados 
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pontos críticos da linha de produção de CDR, está prevista a instalação de bocas de aspiração, 

com o objetivo de captar e eliminar poeiras que posteriormente são recolhidas no filtro de 

mangas, reduzindo o risco de incendio.  

Todo o equipamento foi fornecido pela marca Vecoplan e poderá ser consultado com maior 

detalhe em anexos. 

 

7.2.2 Análise CDR 

 

As instalações da empresa ProResi, são ainda compostas por um laboratório, representado na 

figura 28, e que tem como objetivos: 

 Caracterização de CDR, visando o controlo da qualidade do produto; 

  Obtenção da certificação no âmbito do SPQ, do Sistema de Gestão de Qualidade, de 

acordo com a NP EN ISSO 9001.2008; 

 Obtenção da acreditação do Laboratório pelo Normativo NP EN ISO/IEC 17025; 

 Análise química e classificação básica de resíduos para efeito de deposição em aterro; 

 Classificação/desclassificação de resíduos (perigoso/não perigoso) . 

 

 

Figura 28 – Laboratório ProResi 

 

O Quadro 16 foi fornecido pela ProResi e resume as principais características de amostras de 

CDR proveniente de RINP processados pela mesma empresa e foram efetuadas durante o 

período de Janeiro a Setembro do ano 2015. Os dados obtidos são analisados quanto ao teor de 

humidade, PCI e teor de cloro, caraterísticas que definem, a qualidade do CDR e respetiva 

viabilidade de utilização em coprocessamento pela indústria cimenteira. 
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Quadro 16 - Amostras de CDR proveniente de RINP 

Amostra Data 
Humidade 

(%) 
Cinzas b.s. 

(%) 
PCI b.s. 

(kcal/kg) 
PCI t.q. 

(kcal/kg) 
PCI t.q. 
(MJ/kg) 

Cloro b.s. 
(%) 

Granulometria 
> 25 mm (%) 

1 06-01-2015 19,20% 10,80% 7.130 5.660 23,7 0,67% 6,60% 

2 10-01-2015 19,90% 12,20% 6.840 5.370 22,5 1,27% 7,20% 

3 14-01-2015 25,20% 14,40% 7.070 5.150 21,6 0,99% 13,50% 

4 18-01-2015 19,70% 10,90% 6.810 5.360 22,5 0,90% 5,70% 

5 22-01-2015 22,00% 12,80% 6.780 5.170 21,6 0,54% 19,60% 

6 26-01-2015 22,40% 14,30% 6.550 4.960 20,8 0,69% 5,90% 

7 30-01-2015 20,40% 13,70% 6.940 5.410 22,7 1,07% 5,50% 

8 03-02-2015 20,50% 12,70% 6.770 5.270 22,1 0,69% 6,40% 

9 07-02-2015 17,20% 14,40% 6.770 5.510 23,1 1,28% 14,20% 

10 11-02-2015 11,20% 13,00% 7.260 6.380 26,7 1,29% 14,80% 

11 15-02-2015 12,60% 11,70% 6.390 5.520 23,1 1,51% 9,20% 

12 19-02-2015 16,00% 11,10% 6.520 5.380 22,5 1,13% 9,40% 

13 23-02-2015 16,50% 9,50% 7.460 6.140 25,7 1,01% 17,20% 

14 27-02-2015 15,90% 12,90% 6.930 5.740 24 0,83% 14,30% 

15 03-03-2015 13,90% 10,00% 7.140 6.070 25,4 1,31% 27,10% 

16 07-03-2015 13,50% 11,70% 6.700 5.730 24 1,18% 22,20% 

17 11-03-2015 14,80% 13,00% 5.930 4.970 20,8 0,56% 26,70% 

18 15-03-2015 9,00% 17,50% 6.350 5.730 24 1,06% 23,10% 

19 19-03-2015 11,80% 17,10% 6.310 5.500 23 0,70% 17,70% 

20 23-03-2015 19,90% 27,40% 5.270 4.110 17,2 0,62% 3,60% 

21 27-03-2015 42,00% 18,50% 4.980 2.660 11,1 0,68% 28,10% 

22 31-03-2015 41,10% 17,80% 5.550 3.040 12,7 0,85% 15,10% 

23 04-04-2015 23,20% 21,70% 5.540 4.130 17,3 0,70% 15,50% 

24 08-04-2015 20,20% 17,50% 5.780 4.500 18,9 0,71% 12,50% 

25 12-04-2015 29,70% 20,50% 5.420 3.640 15,3 0,67% 13,80% 

26 16-04-2015 19,70% 11,00% 6.280 4.930 20,7 1,25% 17,60% 

27 20-04-2015 26,20% 15,80% 6.230 4.450 18,7 1,18% 9,90% 

28 24-04-2015 19,50% 19,00% 5.430 4.260 17,9 1,30% 13,70% 

29 28-04-2015 21,00% 22,60% 5.420 4.170 17,5 0,67% 2,50% 

30 02-05-2015 25,90% 31,10% 4.680 3.320 13,9 0,98% 5,30% 

31 06-05-2015 15,80% 28,00% 5.050 4.160 17,4 1,16% 15,90% 

32 10-05-2015 20,10% 24,80% 4.760 3.690 15,5 0,84% 14,60% 

33 14-05-2015 20,00% 30,00% 4.510 3.490 14,6 0,73% 13,00% 

34 18-05-2015 17,40% 26,20% 4.720 3.810 15,9 0,90% 1,30% 

35 22-05-2015 12,40% 15,30% 5.290 4.570 19,1 1,32% 4,10% 

36 26-05-2015 12,70% 23,30% 4.880 4.190 17,6 1,30% 6,10% 
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37 30-05-2015 25,40% 32,30% 4.170 2.970 12,4 0,60% 7,40% 

38 03-06-2015 23,60% 23,50% 4.560 3.360 14,1 0,60% 10,40% 

39 07-06-2015 13,70% 12,80% 5.730 4.870 20,4 0,90% 18,30% 

40 11-06-2015 6,90% 14,10% 6.020 5.570 23,3 0,77% 26,50% 

41 15-06-2015 8,50% 18,80% 5.830 5.280 22,1 0,86% 27,60% 

42 19-06-2015 22,90% 16,90% 4.950 3.690 15,5 0,85% 14,20% 

43 23-06-2015 15,90% 18,40% 5.450 4.500 18,8 1,02% 38,00% 

44 27-06-2015 10,60% 18,20% 5.940 5.250 22 1,14% 40,90% 

45 01-07-2015 10,10% 12,30% 6.600 5.870 24,6 0,77% 26,10% 

46 05-07-2015 9,30% 14,90% 5.690 5.110 21,4 0,92% 30,50% 

47 09-07-2015 16,50% 14,10% 6.260 5.140 21,5 0,69% 18,50% 

48 13-07-2015 20,90% 24,00% 4.430 3.390 14,2 0,98% 28,10% 

49 17-07-2015 19,80% 16,90% 5.310 4.150 17,4 0,71% 16,30% 

50 21-07-2015 15,30% 19,30% 4.970 4.120 17,3 1,32% 9,90% 

51 25-07-2015 17,20% 21,00% 5.070 4.100 17,2 0,72% 15,90% 

52 29-07-2015 9,70% 15,60% 5.450 4.870 20,4 1,50% 11,10% 

53 02-08-2015 10,30% 15,10% 5.240 4.640 19,4 1,48% 6,30% 

54 06-08-2015 10,60% 14,80% 5.150 4.550 19,1 0,48% 14,10% 

55 10-08-2015 12,90% 18,60% 4.340 3.710 15,5 0,51% 10,00% 

56 14-08-2015 12,80% 16,50% 4.850 4.160 17,4 0,55% 12,40% 

57 18-08-2015 9,90% 13,20% 5.120 4.560 19,1 0,88% 14,20% 

58 22-08-2015 11,30% 19,30% 4.960 4.340 18,2 1,09% 10,30% 

59 26-08-2015 19,90% 17,20% 4.660 3.620 15,2 0,95% 15,90% 

60 30-08-2015 9,50% 16,20% 5.350 4.790 20,1 0,88% 18,80% 

61 03-09-2015 10,20% 13,70% 5.850 5.200 21,8 1,16% 8,60% 

62 07-09-2015 24,20% 17,10% 5.320 3.900 16,3 0,60% 9,50% 

63 11-09-2015 13,30% 15,10% 4.990 4.250 17,8 0,61% 3,60% 

64 15-09-2015 7,00% 14,20% 5.210 4.810 20,1 0,59% 9,70% 

 

 

Dos valores presentes na tabela constata-se que a amostra com teor de humidade mais elevado 

é referente à amostra 21 com 42%, obtida no período de Inverno, enquanto o valor mínimo é 

refente à amostra 40, recolhida no período de Verão, com 6,9%. A média fixou-se em 17,30%. 

Quanto a este parâmetro, as amostra 21 e 22 foram rejeitadas por apresentarem um teor de 

humidade que inviabiliza o seu coprocessamento do CDR pela indústria cimenteira.  

De acordo com fonte da CIMPOR, a indústria cimenteira privilegia um CDR com teor de 

humidade até 20% sendo este, um dos principais parâmetros que impede uma maior taxa de 

substituição de combustíveis fosseis. Um CDR que apresente um elevado teor de humidade 

poderá comprometer a eficiência do processo de combustão, uma vez que irá provocar uma 
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redução drástica da temperatura no interior do forno, temperatura esta que se quer constante 

e aproximadamente de 2000 ˚C. 

Relativamente às restantes amostras, nenhuma apresenta um valor impeditivo que inviabilize a 

sua utilização por parte da indústria cimenteira, sendo deste modo, dispensável qualquer 

tratamento que vise a diminuição do teor deste parâmetro. A figura 29 traduz a variação do teor 

de humidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com os resultados obtidos calculou-se a média dos valores de PCI, registando-se o 

valor 19,4 Mj/kg. Como seria de esperar verifica-se uma relação inversa entre o teor de 

humidade e o respetivo poder calorifico. O valor de poder calorifico mínimo foi registado na 

amostra 21 (11,1MJ/kg), enquanto o valor máximo foi obtido na amostra 10 (26,7MJ/kg), sendo 

este o que mais se aproxima do PCI do petcoque (31,82MJ/kg). 

A figura 30 traduz a variação deste parâmetro.  

Variação do teor de humidade de amostras de CDR provenientes RINP 
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Figura 29 - Variação do teor de humidade de amostras de CDR provenientes RINP 
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Relativamente ao teor de cloro, a média das amostras recolhidas em base seca, fixou-se em 

0,92%. Este valor elevado de teor de cloro é explicado pelo fato de grande parte das fontes de 

contaminação de cloro estarem presente nos RINP. A lista das principais fontes de contaminação 

de cloro pode ser consultada em Anexos. A figura 31 traduz a variação deste parâmetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O teor de mercúrio registado foi praticamente nulo, pelo que, conforme o quadro 7, este CDR é 

classificado como: 

PCI 3; CL 3; Hg 2. 

Variação PCI t.q. de amostras de CDR provenientes RINP 

Variação do teor em cloro de amostras de CDR provenientes RINP 
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Figura 30 - Variação PCI t.q. de amostras de CDR provenientes RINP 

Figura 31 - Variação do teor em cloro de amostras de CDR provenientes RINP 
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São igualmente analisados em laboratório materiais passíveis de serem processados na linha de 

produção de CDR tal como mostra a figura 32. Neste exemplo é estudado a viabilidade do 

processamento de alcatifa rígida proveniente da indústria automóvel através da recolha diária 

de amostras produzidas com crivo de 30 mm diária.  

 

Figura 32 - Amostra de alcatifa rígida proveniente da indústria automóvel 

 

Neste caso, os resultados obtidos demonstram que a valorização de alcatifa com camada rígida 

proveniente da indústria automóvel não conduz à melhoria da qualidade do CDR produzido. 

Devido ao teor de cinzas e cloro elevado e o valor de PCI baixo, o processamento deste na linha 

de produção de CDR conduz à formação de um combustível  que não representa uma mais-valia 

ambiental e económica em coprocessamento, afastando-se dos parâmetros médios de 

qualidade encaminhado para CIMPOR, que estão descritos no Quadro 17. 
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Quadro 17 - Parâmetros médios da qualidade de CDR enviado para CIMPOR 

Parâmetro  Valor Médio 

Humidade (%) 31,0 
Cinzas (%) 14,8 

Voláteis (%) 76,0 
Teor de cloro (%) 0,52 

PCI t.q. (MJ/kg t.q.) 12,6 
 

 

7.2.3 Determinação do preço de venda CDR 

 

Durante o ano 2014 a empresa ProResi recebeu nas suas instalações 57 692 toneladas de RINP. 

Destes, 69% foram encaminhados para aterro, 9% usados como terras de cobertura, sendo os 

restante 22% encaminhados para a linha de produção de CDR.  

Da quantidade de resíduos encaminhados para a linha de produção de CDR, 95% resultou na 

produção de CDR, enquanto o restante resultou em materiais passíveis de serem valorizados, 

entre os quais, metais, madeira e papel. 

Da quantidade de CDR produzida, a percentagem que, efetivamente apresentou qualidade que 

viabilizava a sua utilização pela indústria cimenteira foi 83%, o que equivale a 9 722 toneladas. 

O Quadro 18 traduz o fluxo de entradas e saídas da empresa ProResi, no ano 2014. 

Quadro 18 - Fluxo de entradas e saídas da empresa ProResi no ano 2014. 
 (Fonte: Proresi, 2015) 
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O Projeto da linha de produção de CDR, que foi responsável pela criação de 5 postos de trabalho, 

inclui a respetiva construção, equipamento básico, equipamento de transporte, laboratório e 

painel fotovoltaico, o que implicou um investimento de cerca 5 milhões de euros e encontra-se 

resumido no Quadro 19. 

 

Quadro 19 - Investimento face à implementação da linha de CDR. 
 (Fonte: ProResi,2013) 

 

A tabela de preço de venda de CDR define, como valor superior de referência de PCI para um 

CDR de granulometria 20 mm, 15MJ/kg e como valor inferior 14 Mj/kg. Significa isto que, um 

CDR produzido por uma operadora de resíduos com PCI entre 15 e 16 MJ/kg e rácio Cl/Mj até 

0,069 será vendido a 13€ por tonelada. Por cada MJ unitário acima deste valor de referência a 

operadora de resíduos é recompensada em 1,5€ e penalizada em 2 € por cada MJ abaixo de 

15MJ. De acordo com os resultados obtidos, o CDR de maior qualidade produzido pela linha de 

produção da ProResi, entre 22 e 26 de Junho, é referente à amostra 15102, tendo este como 

valor de mercado 16€ por tonelada. A tabela de preços de CDR que permitiu aferir o preço de 

mercado do CDR produzido nas instalações da ProResi pode ser consultado em anexos. A tabela 

de preços de venda de CDR em 2014 pode ser consultada em Anexos. 

Relativamente às amostras analisadas, apresenta-se na figura 33, de acordo com a tabela de 

preços de 2014, a variação do preço de venda para CDR proveniente de RINP. A média obtida 

para o preço de venda de CDR com origem em RINP foi 18€/ton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infra-Estruturas Investimento (K€) 
Construção 1 637 

Equipamento básico 2 088 
Equipamento de transporte 710 

Laboratório 173 

Painel Fotovoltaico 390 
Total 4 998 
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7.3 AVE - Gestão Ambiental e Valorização Energética 

 

A quantidade de combustíveis alternativos, processados pela AVE durante o período de 2008 a 

2015 pode ser consultado na figura 34, que traduz a atual forte aposta neste segmento de 

combustíveis. 

 

Figura 34 - Quantidade de Combustíveis alternativos processados em Portugal. 
(Fonte: Ave, 2014) 

 

Dos combustíveis alternativos geridos na AVE, no ano 2014, o CDR derivado de RU ou RINP 

representa a maior fração, como traduz a figura 35. 

 

Figura 35 - Combustíveis alternativos processados na AVE, em 2014 

 

Das 483 000 toneladas de resíduos geridos pela AVE durante o ano transato, 309 000 toneladas 

corresponderam a combustíveis alternativos, registando uma subida de 20% relativa ao ano 

2013. O Quadro 20 resume as quantidades, em toneladas, processadas para cada fileira de 

resíduos nos anos 2013 e 2014. 
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Quadro 20 - Fileiras de resíduos processados 2013 e 2014. Fonte: Ave (2014) 

Fileiras de Resíduos 2013 2014 Variação % 

Farinhas Animais 16879 11727 -31 

Pneus 72541 61077 -16 

CDR RINP 108852 133501 23 

CDR RU 21780 47421 118 

RIP's 10255 16574 62 

Outros 28594 38893 36 

Total 258901 309193 19 
 

A fileira de resíduos que mais volume de negócio gerou, em 2014 foi o CDR, com o envio de 180 

mil toneladas deste combustível para as cimenteiras nacionais. O CDR proveniente de RINP foi 

consumido na sua totalidade representando a fileira de CDR mais escoada. No entanto, uma 

elevada fração de CDR proveniente de RU ainda não apresenta uma qualidade tal que permita 

o seu coprocessamento, principalmente devido ao seu teor de humidade elevado. Este entrave 

tem sido alvo de melhoramento tecnológico, nomeadamente, através da implementação de 

sistemas de secagem mais eficazes nas linhas de produção de CDR e que permitiram que a AVE 

registasse um crescimento de 118%, no ano transato, nesta fileira de combustíveis, face a 2013.  

Por esta razão, acrescido ao fato de a quantidade de CDR produzida estar ainda aquém das 

necessidades energéticas das cimenteiras nacionais, a AVE estabeleceu protocolos vigentes para 

os próximos 5 anos para a importação deste combustível com países como Holanda, País de 

Gales, Bélgica e Inglaterra. Nestes países, sendo o envio para aterro extremamente oneroso, 

torna-se economicamente vantajoso o investimento na produção de CDR de alta qualidade e 

respetiva exportação.   

Os boletins de ensaio apresentados no quadro 21 são referentes a CDR proveniente de RU, 

tendo estas análises sido efetuadas durante o período de Janeiro a Junho de 2015. As mesmas 

foram disponibilizadas pela AVE e são apresentados neste trabalho com o objetivo de se 

determinar a viabilidade de processamento deste tipo de CDR proveniente de RU e compara-lo 

com o CDR proveniente de RINP. Por razões de confidencialidade, não foram mencionadas as 

operadoras de gestão de resíduos donde os mesmos provinham. Os dados obtidos são 

analisados, tal como efetuado para os CDR proveniente de RINP, quanto ao teor de humidade, 

PCI, teor de cloro e preço de mercado. 

O Quadro 21, seguidamente apresentado resume as características referentes às amostras de 

RU recolhidas e são referentes ao período de Janeiro a Junho do ano corrente.  
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Quadro 21 - Amostra de CDR proveniente de RU 

Amostra Data 
Humidade 

(%) 
Cinzas b.s. 

(%) 
PCI b.s. 

(kcal/kg) 
PCI t.q. 

(kcal/kg) 
PCI t.q. 
(MJ/kg) 

Cloro b.s. 
(%) 

Granulometria 
> 25 mm (%) 

1 08-01-2015 37,20% 15,70% 4.900 2.870 12 1,02% 23,80% 

2 12-01-2015 38,40% 15,10% 5.200 2.990 12,5 0,68% 46,30% 

3 16-01-2015 42,10% 14,10% 5.400 2.890 12,1 1,06% 19,00% 

4 20-01-2015 45,80% 16,90% 5.190 2.560 10,7 0,72% 5,10% 

5 24-01-2015 42,60% 15,60% 5.470 2.900 12,2 0,58% 13,90% 

6 28-01-2015 39,90% 14,20% 5.290 2.960 12,4 0,70% 31,50% 

7 01-02-2015 42,00% 14,40% 5.180 2.780 11,6 0,62% 16,20% 

8 05-02-2015 39,10% 13,40% 4.750 2.680 11,2 0,68% 21,80% 

9 09-02-2015 34,30% 13,10% 5.010 3.100 13 1,79% 18,70% 

10 13-02-2015 40,70% 15,40% 4.980 2.730 11,4 0,74% 25,00% 

11 17-02-2015 40,10% 15,50% 5.400 3.010 12,6 0,84% 24,40% 

12 21-02-2015 38,30% 15,60% 4.940 2.840 11,9 0,68% 15,60% 

13 25-02-2015 35,60% 13,70% 5.030 3.050 12,8 0,61% 28,80% 

14 01-03-2015 35,80% 14,80% 5.070 3.060 12,8 0,81% 21,60% 

15 05-03-2015 36,30% 14,60% 4.990 2.980 12,5 0,85% 31,90% 

16 09-03-2015 39,60% 14,40% 4.910 2.750 11,5 0,87% 19,80% 

17 13-03-2015 41,40% 13,30% 5.090 2.750 11,5 0,79% 34,30% 

18 17-03-2015 42,10% 15,40% 5.230 2.790 11,7 0,93% 28,50% 

19 21-03-2015 44,90% 16,40% 4.750 2.370 9,9 0,64% 44,20% 

20 25-03-2015 44,70% 15,40% 5.060 2.550 10,7 0,66% 31,00% 

21 29-03-2015 49,70% 12,00% 5.000 2.240 9,4 0,78% 28,10% 

22 02-04-2015 47,00% 13,40% 5.310 2.550 10,7 0,86% 15,20% 

23 06-04-2015 44,10% 14,10% 5.230 2.680 11,2 0,81% 28,60% 

24 10-04-2015 44,10% 14,50% 5.270 2.700 11,3 0,80% 24,40% 

25 14-04-2015 42,50% 14,20% 4.870 2.570 10,7 0,76% 30,90% 

26 18-04-2015 40,80% 14,90% 5.090 2.790 11,7 0,59% 26,90% 

27 22-04-2015 38,70% 13,70% 5.130 2.940 12,3 0,75% 26,30% 

28 26-04-2015 29,90% 21,00% 4.990 3.330 13,9 0,75% 20,40% 

29 30-04-2015 39,70% 12,80% 5.020 2.810 11,8 1,33% 30,70% 

30 04-05-2015 31,70% 11,50% 5.090 3.300 13,8 1,07% 32,20% 

31 08-05-2015 34,60% 16,20% 4.950 3.050 12,8 0,88% 3,30% 

32 12-05-2015 39,40% 13,00% 5.270 2.980 12,5 0,78% 21,10% 

33 16-05-2015 31,10% 15,70% 5.130 3.370 14,1 0,71% 19,40% 

34 20-05-2015 26,20% 17,20% 5.200 3.690 15,5 1,03% 10,70% 
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35 24-05-2015 40,60% 14,60% 4.750 2.600 10,9 0,92% 23,40% 

36 28-05-2015 27,70% 13,30% 4.990 3.450 14,5 0,88% 16,90% 

37 01-06-2015 40,70% 13,40% 5.220 2.870 12 0,64% 14,80% 

38 05-06-2015 36,80% 15,90% 5.010 2.960 12,4 0,79% 15,40% 

39 09-06-2015 36,50% 12,70% 5.040 3.000 12,6 1,29% 26,90% 

40 13-06-2015 40,70% 14,40% 4.650 2.540 10,6 0,56% 27,10% 

41 17-06-2015 42,40% 16,10% 4.950 2.620 11 0,88% 25,50% 

42 21-06-2015 38,10% 15,10% 5.030 2.900 12,2 0,78% 19,70% 

 

No que se refere ao teor de humidade obteve-se uma média de 39,0 % largamente superior ao 

valor obtido para a mesma característica no CDR preparado a partir RINP (17,30 %). Este teor de 

humidade obtido nas amostras de CDR provenientes de RU é explicado pela elevada quantidade 

de resíduos biodegradáveis que os compõem tornando-se, deste modo, difícil realizar uma 

combustão auto sustentada. 

 A figura 36 traduz a variação do teor de humidade de amostras de CDR provenientes de RU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como seria expectável, devido ao superior teor de humidade quando comparado ao CDR obtido 

a partir RINP, obteve-se um CDR com PCI inferior, registando-se um valor médio de 12 MJ/kg. A 

figura 37 traduz a variação de PCI t.q. de amostras de CDR provenientes RU. 

 

Figura 36 - Variação do teor de humidade de amostras de CDR provenientes de RU  
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A figura 38 traduz a variação do teor em cloro de amostras de CDR provenientes de RU, para as 

quais foi obtido a média 0,83 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 - Variação do teor em cloro de amostras de CDR provenientes de RU 

 

O valor de mercúrio registado nestas amostras foi praticamente nulo, pelo que, conforme 

quadro 7, trata-se de um CDR: 

PCI 4; CL 3; Hg 2. 
 

 

 

Figura 37 - Variação de PCI t.q. de amostras de CDR provenientes RU 
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A figura 39 traduz o preço de venda deste tipo de CDR com base na tabela de preços de 2014. A 

média obtida para o preço de venda de CDR com origem em RU foi 3,9€/ton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 CIMPOR 

 

O combustível fóssil, recorrentemente utilizado na CIMPOR é o petcoque, uma substância 

porosa, composta por uma alta concentração de carbono e cuja obtenção consiste no 

aquecimento do carvão mineral a altas temperaturas em camaras hermeticamente fechadas. 

(Kara, 2012) 

O coque de petróleo existe nas seguintes formas básicas (CONCAWE, 1993): 

   • "Coque verde" - primeiro produto obtido do processo semi contínuo e que contem uma 

quantidade significativa de hidrocarbonetos - cerca de 15% e incluem os hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos (PAH); 

   • "Coque calcinado" - produto derivado do "Coque verde" ao qual foram retirados os 

hidrocarbonetos por ação do calor (temperaturas superiores a 1200 ˚C) em condições redutoras, 

sendo que a sua constituição física e tipo pó; 

   • "Coque fluído" - produto obtido num processo continuo utilizando o leito fluidizado, sendo 

que este tipo de coque também contém menos voláteis que o "Coque verde" e uma 

granulometria, em regra, inferior a 6 mm; 

   •"Coque flexível" - produto também obtido num processo continuo utilizando o leito 

fluidizado, mas cuja maioria do coque e gaseificado com vista a obter um gás de baixo poder 
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calorifico na própria refinaria, sendo de referir que este coque e semelhante ao "Coque fluido", 

mas com um teor de voláteis ainda inferior e com granulometria ainda mais fina.  

 

 

7.4.1 Processo de produção de cimento  

 

O processo de produção de cimento inicia-se com a extração das matérias-primas, calcários e 

margas nas pedreiras sendo posteriormente trituradas, onde se atinge uma granulometria 

inferior a 9 cm, seguindo-se uma primeira fase de homogeneização. 

Após esta etapa torna-se necessário reduzir a pedra a pó (cru ou farinha) e corrigir 

quimicamente o material através da adição de corretivos sendo estes, geralmente, areias, cinzas 

de pirite ou calcários de alto teor. Este processo denomina-se por moagem de cru. 

De seguida, o material é cozido num forno cilíndrico rotativo onde se atingem temperaturas 

superiores a 1500˚C, ocorrendo a clinquerização e obtendo-se clinquer, uma rocha ígnea 

artificial e principal constituinte do cimento. Segue-se um arrefecimento brusco para 

estabilização estrutural e recuperação parcial da energia térmica. O clinquer é posteriormente 

moído com um regulador de presa, o gesso e outros aditivos como o filler calcário, cinzas 

volantes ou escórias siderúrgicas, originando os vários tipos de cimento. Por último, procede-se 

à ensilagem e expedição. A representação esquemática de todo o processo é apresentada na 

figura 40. 

 

  

Figura 40 - Representação esquemática do processo de produção de cimento 

Legenda 
 

1 Perfuradora 
2 Pás carregadoras 
3 Camiões basculantes 
4 Britador 
5 Tremonhas 
6 Moinhos 
7 Silos Homo e Armazenamento 
8 Torre de condicionamento 
9 Electrofiltro 
10 Forno 
11 Arrefecedor 
12 Silos para cimento 
13 Armazém para clinquer 
14 Filtros para mangas 
15 Silos para cimento 
16 Ensacadoras Rotativas 
17 Expedição de cimento em saco 
18 Expedição a granel 
19 Paletização 
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7.4.2 Viabilidade ambiental do coprocessamento na CIMPOR 

 

O centro de produção de Alhandra (CPA) obteve, em Dezembro de 2007, no âmbito da legislação 

sobre Prevenção e Controlo Integrados de Poluição (PCIP), a Licença Ambiental n.º 53/2007 que 

permitia a atividade principal de fabrico de cimento no forno da linha 7, através da coincineração 

de farinhas animais, resíduos não perigosos e biomassa vegetal, seguindo-se a obtenção da 

licença de exploração para coincineração de resíduos não perigosos (incluindo farinhas animais) 

no queimador principal do forno 6, em Março de 2008. A nova Licença de Exploração n.º 

3/2012/APA de coincineração de combustíveis alternativos nos fornos do CPA permitiu renovar 

e agregar as autorizações anteriores. 

Os poluentes atmosféricos mais relevantes resultantes do processo de fabricação de cimento 

são as partículas provenientes de fontes fixas e difusas, os óxidos de azoto (NOx), o dióxido de 

enxofre (SO2), o monóxido de carbono (CO) e o dióxido de carbono (CO2) emitidos 

essencialmente nas chaminés dos fornos. Existem outros poluentes a considerar tais como 

compostos orgânicos (COT) e, ainda, metais pesados e dioxinas/furanos que não são 

significativos por serem emitidos em muito pequenas quantidades. (CIMPOR, 2015) 

Os dados acerca do desempenho ambiental do CPA de acordo com o controlo efetuado ao forno 

6, com recurso a CDR, assim como a avaliação da conformidade com as disposições legais são 

apresentados em Anexos. Esta monotorização decorreu, no dia 13 de Agosto do ano corrente e 

foram realizadas 48 análises de períodos de 30 min registando-se os valores de emissões 

específicas. 

 

7.4.3 Substituição de Petcoque por CDR 

 

O fator económico é normalmente o fator predominante quando se trata da escolha de 

combustíveis. Não obstante, a eficiência energética e o impacte ambiental associado à sua 

utilização têm sido, nos últimos anos, objeto de discussão e de políticas nacionais. Esta 

ineficiência energética, está frequentemente associada a: 

 Faturas energéticas mais caras 

 Maior consumo de água 

 Na maioria dos casos, o fluido que transporta a energia tem de ser despoluído.  (Braga 

& Morgado, 2007)  

A utilização de CDR é apenas possível se apresentar um PCI compatível com as necessidades da 

indústria recetora. Os valores dos principais parâmetros entre os combustíveis sólidos 

tradicionais e alternativos fósseis utilizados estão sintetizados na Quadro 22. (Roos, 2007) 
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Quadro 22 - Comparação dos principais parâmetros entre combustíveis sólidos tradicionais e alternativos. 

Parâmetro 

A
n

tr
ac

it
e 

Le
n

h
it

e 

P
et

co
q

u
e CDR 

Centra l  

termoelétrica  a  
lenhite 

Centra l  

termoelétrica  
a  antraci te  

Centra l  

termoelétrica a 
Petcoque 

PCI 
(kcal/Kg) 

5900 2200 7600 3300-3800 4300-5900 3200-3400 

Humidade 
(%) 

10 53 7 <35 <15 <10 

Cinzas (%) 10-12 4-5 0,3-0,5 <20 15 <0,7 
Cloro (%) <0,3 <0,06 <0,01 0,5 <1 <0,7 

Enxofre (%) 1 0,2 5 0,5 1 0,2 
 

 

Contudo, atualmente os CDR são usados como combustíveis complementares dos derivados de 

petróleo. Estudos efetuados em cimenteiras conduziram a uma relação entre a combustão de 

combustíveis fosseis e CDR em fornos rotativos instalados em cimenteiras verificando que o uso 

complementar de CDR não provocava qualquer desvantagem na qualidade de clinquer obtido.  

A relação entre o consumo de petcoque e respetiva poupança em função da percentagem de 

CDR incinerada é ilustrada no Quadro 23. Considerou-se que a co combustão é realizada durante 

7h diárias, 48 semanas por ano. 

 

 

Quadro 23 - Consumo em combustíveis e poupança anual de petcoque.  

(Fonte: Kara, 2012) 

Consumo de CDR 
(%) 

Consumo de 
petcoque (%) 

consumo 
petcoque  
(ton/ano) 

Consumo CDR 
(ton/ano) 

Redução em 
petcoque  
(ton/ano) 

0,00 100,00 10132,08 0,00 0,00 
5,00 95,00 9624,72 1128,96 507,36 

8,00 92,00 9320,64 1806,00 809,76 
10,00 90,00 9311,90 2257,92 1013,04 

12,00 88,00 8915,76 2709,84 1216,32 
15,00 85,00 8611,68 3386,88 1520,40 

20,00 80,00 8106,00 4515,84 2026,08 

25,00 75,00 7598,64 5644,80 2533,44 
30,00 70,00 7092,96 6773,76 3039,12 

40,00 60,00 6078,24 9031,68 4052,16 
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8. Avaliação Económica 

8.1 Produtor 

 

A variação do preço de venda de CDR por parte das operadoras de resíduos reflete o seu o 

carater heterogéneo e deve-se, essencialmente a dois aspetos: 

 Comercialização de CDR proveniente de vários fluxos de resíduos, que invariavelmente, 

se reflete no custo de processamento e preço de venda; 

 

 No caso específico de produção de CDR proveniente de RU, dada a sua fraca qualidade, 

quando comparados com outros fluxos específicos com elevado PCI, este surge como 

um co produto do composto, pelo que, os custos de produção de CDR estão incluídos 

nos da produção de composto. 

No panorama nacional, a evolução do preço de CDR está dependente da necessidade das 

instalações consumidoras. Torna-se então necessário avaliar, não só os benefícios inerentes à 

indústria recetora de CDR e o preço que esta se dispõe a pagar de modo a utilizá-lo na 

substituição parcial de combustíveis fósseis, como também as vantagens para o produtor. 

Tendo como base, o fluxo de entrada e saída da empresa Proresi e admitindo as seguintes 

premissas: 

 Aumento de 5% de material passível de ser encaminhado para a linha de produção de 

CDR ao ano 

 Valor constante de venda de 18€/ton CDR, o que equivale ao valor obtido no  caso de 

estudo da mesma empresa  

O Quadro 24 traduz valor comercial dos recicláveis recuperados, o que permite calcular as 

receitas referentes a estes materiais. 

Quadro 24 - Valor comercial de recicláveis no mercado português. 
 (Fonte: http://www.indexmundi.com/commodities/) 

Mês 
Preço 

Alumínio 
(€/Ton) 

Preço 
Borracha 
(Euro/kg) 

Preço 
Madeira 
(€/Ton) 

Variação 
Alumínio 

Variação 
Borracha 

Variação 
Madeira 

Jun-15 1,505 1,64 780.39 - - - 

Jul-15 1,491 1,51 796.13 -0.90 % -8.57 % 2.02 % 

Ago 2015 1,390 1,45 785.73 -6.81 % -14.50 % -1.31 % 

Set 2015 1,416 1,37 779.56 1.87 % -8.36 % -0.79 % 

Out 2015 1,350 1,37 779.40 -4.62 % -0.88 % -0.02 % 

Nov-15 1,365 1,36 814.01 1.09 % -1.86 % 4.44 % 

Dez 2015 1,376 1,36 804.52 0.81 % 0.88 % -1.17 % 
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O Quadro 25 traduz, em função da quantidade de resíduos rececionados e que são passiveis de  

serem encaminhados para a linha de produção de CDR, as receitas referentes à venda de CDR e 

material reciclável recuperado. 

Quadro 25 - Receita refente à venda de CDR e materiais recicláveis 

 

Paralelamente, as receitas associadas à TGR, de acordo com a sua variação prevista no PERSU 

2020 e que têem como destino a ANR e a ARR, são traduzidas no Quadro 26. 

Quadro 26 - Receitas associadas à TGR 

 

Pela análise da tabela, de acordo com as premissas consideradas, verifica-se que as receitas 

provenientes da instalação da linha de produção de CDR, relacionados com a venda direta de 

combustível e recicláveis poderá atingir no ano 2020, cerca de 898 826€. A somar à parcela 

de recicláveis e CDR, poderá obter-se, no ano 2020, uma receita associada à TGR, de acordo 

com a variação prevista no PERSU 2020, de cerca 181 329€ e que irá ser destinada ao 

cumprimento das metas em vigor e despesas de atividades da ANR ou das ARR, em matéria 

de gestão de resíduos. Verifica deste modo, que a implementação de uma linha de produção 

de CDR representa uma oportunidade nos termos de gestão de recursos. 

 

Consequentemente, há ainda a considerar as vantagens referentes a: 

 Redução de volume ocupado em aterro; 

 Redução dos custos de operação em aterro; 

Ano 
Entrada CDR 

(t) 

Receita 
Entrada 

Linha CDR 
(€/t) 

 Saída CDR 
(t) 

Receita Saída 
CDR (€/t) 

Receita 
Recicláveis 

(€/t) 

2014 12 301 615 050 9 722 174 996 439 379 
2015 12 916 645 803 10 694 192 496 461 348 

2016 13 562 678 093 11 764 211 745 484 415 
2017 14 240 711 997 12 940 232 920 508 636 

2018 14 952 747 597 14 234 256 212 534 068 

2019 15 700 784 977 15 657 281 833 560 771 
2020 16 485 824 226 17 223 310 016 588 810 

Ano 
Quantidade de resíduos 
desviados de aterro (t) 

TGR (€/t) Receita (€) 

2014 12301 4,27 52 525,2 

2015 12916 5,5 71 038,2 
2016 13562 6,6 89 508,2 

2017 14240 7,7 109 647,6 
2018 14952 8,8 131 577,1 

2019 15700 9,9 155 425,4 

2020 16485 11 181 329,7 
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Na impossibilidade da obtenção dos custos de produção de CDR por parte da ProResi, apresenta-

se em Anexos, o balanço da empresa CME, para o ano 2014, altura em que foi implementada a 

linha de produção de CDR. 

 

8.2 Utilizador 

 

Relativamente ao cliente de CDR, assume-se que as caraterísticas médias anuais de combustível 

rececionado correspondem às apresentadas no Quadro 17 (PCI = 12,6 MJ/Kg) e que o PCIPetcoque 

corresponde a 31,82 MJ/Kg de acordo com o Quadro 22. A relação PCICDR/ PCIPetcoque traduz a 

relação entre os respetivos PCI e assume o valor 0,39.  

A avaliação do preço de CDR que o consumidor se dispõe a pagar por este combustível 

alternativo, em função da variação do preço de petcoque, bem como dos custos de exploração 

e investimento, pode ser determinado pela seguinte equação: 

 

Preço CDR (€/t) = PCF (€/t) x 0,39 – CEI (€/t) 
 

Em que, 

 PCF representa o preço do combustível fóssil, que neste caso, considera-se o preço de 

petcoque 

 

 CEI traduz o custo de exploração e investimento resultante da adaptação para o uso de 

CDR e inclui mão-de-obra adicional, custos de manutenção de equipamentos, taxa de 

coincineração de resíduos, amortização do investimento em infra estruturas, entre 

outros) que as entidades consumidores estão dispostas a suportar.  

O preço de CDR indexado ao preço do combustível fóssil , apresentado no Quadro 27, foi 

calculado admitindo as seguintes premissas: 

 No cálculo de CEI perspetivou-se, para o estudo de caso da CIMPOR, uma redução da 

mesma variável de 45% para os anos posteriores a 2014. O valor referente ao ano 2010 

representa o somatório desta variável desde o início da atividade de coprocessamento 

até ao referido ano; 

 

 Admitiu-se para as quantidades de CDR rececionadas pela CIMPOR, a partir de 2014, um 

incremento de 25% relativamente ao ano transato; 

 

 O preço de petcoque foi estimado variar para os anos posteriores a 2015, +5,1%, que 

equivale à variação registada em 2014. 
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Quadro 27- Preço CDR indexado ao preço do combustível fóssil 

  

1 Fonte: (BCSDPortugal, 2015) 

2 Fonte: https://marketrealist.com/2015/12/uan-benefits-pet-coke-prices/ 

 

Não obstante a volatilidade do preço do petróleo e seu derivados, pela análise da tabela 

constata-se que, segundo as premissas consideradas, o CDR é um combustível prestes a tornar-

se rentável para a indústria cimenteira visto que as principais adaptações técnicas que viabilizam 

a sua utilização em coincineração já foram feitas, prevendo-se que estas sejam 

significativamente menores nos próximos anos. Este investimento foi efetuado com o objetivo, 

não só de obter um combustível que responda às necessidades energéticas da indústria 

cimenteira, como também no seguimento das orientações estratégicas previstas no PERSU 

2020, que tiveram em conta as políticas energéticas e ambientais. 

Como tal, em função deste investimento, prevê-se que a taxa de substituição térmica se 

aproxime, nos próximos anos, de valores já registados em outros países europeus como a 

Holanda, Alemanha ou Reino Unido, possibilitando que a quantidade de CDR encaminhado para 

as cimenteiras seja substancialmente superior no futuro.  

 

 

 

 

Ano 

Taxa de 
substituição 
térmica (%) 

 

 
Investimento (k€) (1) 

 

 
CDR rececionado (t) 

 
CEI (€/t) 

Petcoque (2) 

(€/t) 
Preço CDR 

(€/t) 

2010 7 9260 4745,27 1951,41 91,40 -1915,77 

2011 10 - 5411,53    

2012 12 4850 5507,62 880,59 87,78 -846,36 

2013 17 - 6884,53    

2014 18 3210 8605,66 373,01 50,82 -353,19 

2015 23 1125 10757,07 104,44 53,59 -83,54 

2016 25 393 13446,34 29,24 56,33 -7,27 

2017 27 137 16807,92 8,188 59,20 14,89 

2018 29 48 21009,90 2,29 62,22 21,97 

2019 31 17 26262,38 0,64 65,39 24,86 

2020 33 6 32827,97 0,17 68,72 26,62 

 

https://marketrealist.com/2015/12/uan-benefits-pet-coke-prices/
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9. Conclusões 
 

A presente dissertação, que analisa a viabilidade dos CDR, permitiu concluir que uma elevada 

fração de CDR proveniente de RU ainda não apresenta uma qualidade tal que permita o seu 

coprocessamento, principalmente devido ao seu teor de humidade elevado e deficiente 

fracionamento dos vários componentes destes resíduos na fonte. Esta é a principal dificuldade 

que os operadores de gestão de resíduos enfrentam na tentativa de aumentar a eficácia 

produtiva da instalação através da obtenção de um produto homogéneo com elevado poder 

calorifico. Deste modo, aferiu-se que apesar deste tipo de CDR, representar, todavia, uma mais-

valia económica, apresenta uma fraca competitividade quando comparados com o CDR 

proveniente de RINP. A sua principal vantagem reside no desvio de frações que anteriormente 

eram encaminhadas para aterro, aumentado o período de vida útil desta estrutura.   

Conclui-se que o CDR proveniente de RINP apresenta as condições de admissibilidade impostas 

pela indústria cimenteira e que o seu preço de venda é, em média, 18€ por tonelada. Este valor 

tornar-se-á cada vez mais rentável em função, não só, do expectável aumento da taxa de 

substituição térmica, que possibilitará a utilização de uma maior percentagem de combustível 

alternativo como também da diminuição dos custos de investimento e exploração.  

A utilização de CDR representa um desafio não só para os atuais sistemas de gestão de resíduos, 

como também para os setores industriais, dada a janela de oportunidade que este combustível 

alternativo representa em termos de gestão de recursos. Contudo o seu atual estatuto de 

resíduo obriga, face à regulamentação comunitária e nacional, à implementação de soluções 

impostas na Prevenção e Controlo Integrado da Poluição por parte dos agentes de mercado 

interessados na sua utilização. Deste modo, o escoamento do CDR passa a depender da 

capacidade económica das empresas para a adoção de meios tecnológicos indicados para a 

valorização de resíduos e, igualmente, da sua capacidade de inovação, que passa pela captação 

de novas tecnologias que permitam o escoamento de um combustível de qualidade garantida. 

Torna-se assim vital a definição de especificações técnicas e exigências associadas ao CDR, de 

modo a validar as características deste material e que possibilitem que este combustível 

alternativo se torne, desta forma, um importante estímulo para a competitividade empresarial. 

Conclui-se ainda que uma medida importante que incentiva o desvio de aterro de frações 

passiveis de reciclagem ou valorização energética passa pelo agravamento da taxa geral de 

resíduos como já acontece em alguns países europeus e que se tem revelado como um bom 

mecanismo promotor da valorização de CDR.  

O critério de oportunidade encontra-se dependente da conveniência do setor cimenteiro que 

tem vindo a efetuar um grande investimento a nível de equipamentos, monitorização e controlo 

tendo em vista o coprocessamento de CDR, privilegiando um combustível que apresente 

caraterísticas homogéneas quanto à sua composição físico químicas e energéticas de modo a 

não perturbar a temperatura no interior dos fornos. A valorização económica deste combustível 

está, obviamente, dependente da capacidade de escoamento por parte dos operadores de 

gestão de resíduos que atualmente está assegurada devido à elevada necessidade energética 

por parte da indústria cimenteira.  
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É vital ter em consideração os fatores contextuais próprios de cada região de forma a escolher 

a melhor solução técnica para o destino a dar aos resíduos, uma vez que estes estão 

intrinsecamente dependentes da sua dimensão económica, social e ambiental. Nestas vertentes 

incluem-se as políticas locais para a gestão de resíduos, as tecnologias viáveis para a sua 

valorização/interação com a indústria, como atividade integrada no ciclo de satisfação de 

necessidades da sociedade. 

 

 

10. Estudos futuros 
 

No âmbito do trabalho desenvolvido, considera-se de interesse geral dar continuidade ao tema 

abordado, uma vez que, todos os agentes do mercado de resíduos caraterizam-se pela constante 

necessidade de evolução e otimização de procedimentos. Como trabalho futuro, sugere-se a 

planificação de ensaios de bio secagem, complementares com ensaios de secagem térmica nos 

quais o calor do forno é usado na diminuição do teor de humidade do CDR, fato que possibilitaria 

uma maior taxa de utilização de CDR com origem em RU por parte da indústria cimenteira. 

Outro estudo que poderia ser relevante passa por averiguar a relação custo/benefício pela 

integração de equipamentos mais dispendiosos e mais eficazes, como por exemplo, a instalação 

de um sistema de trituração de veio quadruplo, separador ótico ou infra vermelhos, analisando 

o incremento de qualidade no produto final  e estudar de que forma a inclusão de fluxos de 

resíduos banais teriam na criação de valor acrescentado por via do aumento do PCI. 

Complementarmente, seria importante quantificar as mais-valias económicas a médio e longo 

prazo que advêm do prolongamento da vida de tempo útil do aterro, consequência do aumento 

da taxa de aproveitamento de resíduos encaminhados para a instalação de produção de CDR.  
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Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo 1 - matriz “recovery factor transform function”.  
(Fonte: Caputto & Pelagagge, 2002) 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2 - Preço de compra de CDR referente a 2014. 
(Fonte: AVE, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 3 - Tarifário 2015.   

(Fonte: ProResi, 2013) 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 Anexo 4 - Monotorização das emissões diárias do forno do CPA utilizando unicamente CDR como combustível.   
(Fonte: CIMPOR, 2015) 



 

 

 

Anexo 5 - Ficha técnica Triturado Primário 



 

 

 

Anexo 6 - Ficha Técnica - Tapete Transportador 



 

 

 

Anexo 7 - Ficha Técnica Separador Magnético 



 

 

 

Anexo 8 - Ficha Técnica Classificador de Ar 



 

 

 

Anexo 9 - Ficha técnica Distribuidor Pendular 



 

 

 

Anexo 10 - Ficha técnica Triturador Final 



 

 

 

Descrição 
Teor em Cloro 

(%) 
Material Compósito com película polimérica (Indústria Automóvel)  12,6 

Granulado de plástico (Indústria da reciclagem de plástico)  12,7 
Isolamento de cabos elétricos (Indústria Automóvel)  12,7 

Toalha de Cozinha (Indústria de PVC) 25 

Espuma negra (Indústria Automóvel) 17,4 
Resíduos de Embalagens (Indústria Agroquímica) 1,6 

Material compósito c/ película polimérica (Indústria Automóvel)  22,4 
Isolamento de cabos elétricos triturado 25,4 

Material compósito c/ película polimérica – várias configurações 
(Indústria Automóvel) 

16,5 

Fita plástica tipo embrulho 44,9 

Napa sintética 4,3 
Molas plásticas 48,0 

Perfis de borracha isolante 18,0 

Material compósito (Indústria do calçado) 2,0 
Perfis de plástico negro 40,7 

Luvas de borracha resistentes 17,5 
Isolamento de cabos elétricos triturado 5,9 

Napa Sintética negra (Indústria do Calçado) 21,4 
Perfil plástico azul – suporte de vidro 42,0 

Isolamento de cablagem elétrica 8,9 

Tubo Plástico - PVC 41,8 
Esponja Negra 12,2 

Plástico Rígido Branco 36,5 
Revestimento Plástico de Pavimentos 54,8 

Fibras Sintéticas Coloridas 35,5 
Napa Sintética - Revestimento de Sofás 17,3 

Tubo PVC 40,5 

Aparas plásticas do revestimento de estruturas metálicas (Indústria 
Metalomecânica) 

46,7 

Mangueiras plásticas (Indústria de produção de plásticos) 32,6 

Granulado de plástico (Indústria de produção de plásticos)  2,4 
Granulado de plástico (Indústria de produção de plásticos)  51,1 

Apoio de cabides de roupa (Comércio) 3,4 
Fitas de madeira com revestimento plástico (Indústria da madeira)  31,2 

Material compósito com película polimérica (Indústria do calçado)  14,5 
Papel de serigrafia (Serigrafia) 15,3 

Mangueiras plásticas 12,6 

Mangueiras plásticas 31,5 
Tubagem de sistemas de pressão 30,5 

Anexo 11 - Fonte de contaminação de cloro nos CDR.  
(Fonte: AVE, 2014) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12 - Balanço CME 



 

 

 

 

Anexo 13 - Balanço CME 


