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Resumo 

 

Neste estudo estimou-se que em Portugal Continental doentes e profissionais de saúde utilizam 

anualmente cerca de 8 milhões de batas hospitalares descartáveis (BHD), i.e., cerca de 688 t de tecido 

não tecido (TNT) composto essencialmente por polipropileno (PP). Após utilização são eliminadas 

como resíduo hospitalar (RH) do Grupo II ou III. Tendo em conta a hierarquia de gestão de resíduos na 

economia circular procedeu-se à pesquisa bibliográfica sobre opções de valorização mais eficazes para 

TNT. Em hospitais públicos e privados recolheu-se informação que permitisse a previsão do consumo 

de BHD a nível nacional e uma análise preliminar da sustentabilidade técnico-económica e ambiental 

de diversas opções de gestão deste RH. O conteúdo energético de BHD foi determinado 

laboratorialmente. Soluções como redução do volume de resíduos produzido, a substituição por batas 

reutilizáveis de baixo impacto ambiental, processos de valorização como a reciclagem mecânica e 

química e a valorização energética foram consideradas. 

As opções mais viáveis e, também, implementadas com sucesso noutros locais apontam para: (1) a 

substituição por batas com um período de reutilização de 2 anos, com um custo aproximado de 

0,55€/utilização, semelhante ao custo de uma bata descartável, e menor impacto ambiental; (2) a 

reciclagem mecânica em unidade dedicada podendo incluir  TNT utilizado noutros equipamentos de 

proteção hospitalar, permitindo a reutilização do PP, contribuindo para a economia circular do material 

com um valor de mercado atual de ca. de 250 €/t e um período de retorno do investimento de 4 anos, 

no caso do PP em barra.  

 

 

Palavras chave: 

Batas Hospitalares; Gestão de Resíduos; Polipropileno; Resíduos Hospitalares; Tecido Não Tecido; 

Valorização. 
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Abstract 

 

In this study, it is estimated that in Portugal, patients and healthcare professionals use annually 

approximately 8 million disposable hospital gowns (DHG), i.e. around 688t of nonwoven material, mainly 

made of polypropylene (PP). After its use, these are eliminated as medical waste (MW) belonging to 

Group II or III. By taking into account the waste management hierarchy and circular economy, a research 

was conducted regarding valorization techniques more suited to nonwovens. Information was collected 

in public and private hospitals in order to predict the consumption of DHG at a national level and a 

preliminary techno-economic and environmental sustainability analysis of several MW management 

options was made. Solutions such as reduction of waste produced, substitution by reusable gowns with 

a lower environmental impact, valorization by mechanical and chemical processes and energy recovery 

were considered. The average weight and energy content of DHG was determined in laboratory. 

The most feasible options, also implemented in other locations were found to be: (1) substitution by 

reusable gowns with a lifetime of around 2 years, with an approximate cost of 0,55 €/use, similar to the 

cost of a disposable gown, and with a lower environmental impact; (2) mechanical recycling, which can 

also include nonwovens from other medical protection equipments, promoting the reuse of PP and 

contributing to a circular economy of the material, with a market value of around 250€/t and a payback 

time of 4 years, in the case of PP in blocks. 

 

 

 

Key words: 

Hospital Gowns; Medical Waste; Nonwovens; Polypropylene; Waste Management; Waste Recovery 
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I. INTRODUÇÃO 

 

Em meio hospitalar, a manutenção de um ambiente estéril e livre de contaminação é fundamental de 

modo a evitar a propagação de doenças. Assim, equipamentos de proteção médicos, tais como batas, 

luvas, máscaras ou aventais têm sido utilizados há mais de um século em unidades hospitalares de 

modo a minimizar o risco de infeção, para os profissionais de saúde, e para reduzir o risco de 

transmissão de doenças entre pacientes ou ainda durante procedimentos invasivos, como cirurgias. 

(Rutala e Weber, 2001). 

O equipamento médico utilizado em bloco operatório tem de estar em conformidade com a Diretiva 

europeia 2007/47/EC, do Parlamento Europeu e do Conselho de 5 de Setembro de 2007. Com base 

nesta diretiva, foi criada a norma EN 13795, que define os requisitos técnicos exigidos para os produtos 

e produtores de equipamento de proteção hospitalar descartável e reutilizável, utilizado em meio 

cirúrgico, como batas cirúrgicas e material de cobertura de equipamento cirúrgico e fornece informação 

relativamente à sua utilização de modo a prevenir a transmissão de agentes infeciosos entre pacientes 

e profissionais, pelo que estes equipamentos devem cumprir vários critérios como a resistência à 

penetração microbiana, impermeabilidade a fluídos, resistência à tração, resistência à rotura, entre 

outros. 

Relativamente à utilização de batas em meio hospitalar, estas podem ainda ter como objetivo o conforto 

e bem-estar dos pacientes, ou quando da possibilidade de existência de fluídos, de modo a servirem 

como barreira protetora. No entanto, a utilização de material descartável conduz à produção de um 

Resíduo Hospitalar (RH) que tem como destino atual a eliminação. 

Este trabalho tem como principal objetivo a análise de soluções de redução ou valorização de batas 

hospitalares descartáveis (BHD), que podem ser utilizadas em ambiente cirúrgico ou durante a 

realização de determinados exames, de modo a evitar o seu encaminhamento para Aterro Sanitário 

(AS). Assim, é necessário analisar primeiramente quais os seus constituintes e qual o seu potencial de 

valorização. 
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1. Batas Hospitalares Descartáveis 

1.1 Definição e aplicações 

As BHD são produzidas em Tecido Não Tecido (TNT), constituído em geral por polipropileno (PP) e 

viscose, sendo de natureza impermeável e atóxica, impedindo a passagem de fluídos contaminantes 

(Figura 1). 

 

Figura 1 - Exemplos de batas descartáveis utilizadas em meio hospitalar 

 

O seu nome é justificado pelo facto de o mesmo não ser confecionado do mesmo modo que os tecidos 

convencionais, uma vez que não passa por processos de tecelagem durante o fabrico. Num tecido 

convencional as fibras estão dispostas de modo ordenado e num TNT estas são dispostas de modo 

aleatório (Figura 2).  

 

Figura 2 - Distribuição das fibras em TNT, à esquerda, e das fibras num tecido convencional, à direita (Maroni et 

al, 1999).  

 

A sua densidade irá variar consoante o tipo de TNT considerado. A título de exemplo, um TNT composto 

por PP apresenta uma densidade de 0,91 g/cm3, enquanto que se o mesmo for de poliéster, a sua 

densidade será de 1,38 g/cm3 (Maroni et al, 1999). 

As aplicações do TNT são vastas. Em meio hospitalar, além das batas em estudo, este pode ser 

encontrado em vários materiais de proteção como toucas ou revestimento de sapatos, bem como em 

bloco operatório, onde são utilizados para revestimento de material de cirurgia, etc. (Figura 3). 
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Figura 3 – Diferentes utilizações de TNT em bloco operatório. 

 

Além das aplicações médicas, este tipo de material pode ainda ser utilizado em produtos de higiene, 

vestuário, na indústria automóvel, construção, geotêxteis, agricultura, entre outros (Albrecht et al, 

2003). Assim, as propriedades de um determinado TNT podem variar bastante e vão depender de 

vários fatores, tais como o tipo de fibras utilizado, o arranjo das fibras, o tipo de processo de 

consolidação e do agente de consolidação. Consoante o processo utilizado, este tipo de tecido pode 

ser rígido ou suave, difícil ou fácil de rasgar, podendo por isso ser de natureza descartável, como a 

maioria do TNT de origem hospitalar, ou pelo contrário ser um tecido com um tempo de vida útil bastante 

elevado, como é o caso dos sacos de TNT reutilizáveis, por exemplo (Patel e Bhrambhatt, 2008). 

 

1.2 Métodos de produção do TNT 

O fabrico deste tipo de material é realizado em três passos distintos: formação da manta (web forming), 

consolidação (web bonding) e acabamento. 

1. Formação da manta: A manta é inicialmente uma estrutura não consolidada, formada por 

fibras ou filamentos que passam por um processo por via seca, via húmida ou por fundição. No 

caso em estudo, este tipo de TNT sofre geralmente um processo de via fundida (em inglês 

denominado por Molten Laid ou spunmelt) (Abreu, et al., 2006), formado por filamentos 

contínuos que são produzidos por processos de extrusão de fiação por fusão. A grande maioria 

dos TNTs produzidos através deste tipo de processo são de fiação contínua (spunbond) e de 

sopro (meltblown). No processo de Spunbond (Figura 4), dá-se a fiação e soldagem de 

filamentos contínuos submetidos a um processo de extrusão. Jatos de ar a altas velocidades 

são posteriormente utilizados de modo a orientar os polímeros e a melhorar as suas 

propriedades físicas. No processo de Meltblown (Figura 5) é utilizado um processo de extrusão 

adicional, onde os filamentos, de menor dimensão do que os obtidos pela técnica de spunbond, 

passam por jatos de ar quente (Zins, 2006). As tecnologias de spunbond e meltblown são 

geralmente utilizadas em conjunto, dando origem a materiais com várias camadas Spunbond 

– Meltblown, como é o caso das batas hospitalares, que são geralmente compostas por três 
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camadas: Spundbond – Meltblown – Spundbond, ou SMS. Enquanto que as camadas de 

Spunbond conferem ao tecido resistência à abrasão e durabilidade, a camada de Meltblown 

funciona como uma barreira protetora contra fluídos (Mao e Russell, 2015; Maroni et al, 1999). 

 

Figura 4 – Esquema do processo de formação da manta de TNT pelo método Spunbond (Maroni et al, 1999) 

 

 

 

Figura 5 – Esquema do processo formação da manta de TNT pelo método de Meltblown (Maroni et al, 1999) 

 

2. Consolidação: A consolidação consiste na união das fibras ou filamentos e tem por objetivo 

aumentar a coesão da manta previamente formada de modo a obter as propriedades 

desejáveis. Existem três métodos de consolidação, nomeadamente o método mecânico 

(fricção), químico (adesão) e térmico (coesão). Nas BHD é utilizado o método mecânico de 

Hidroentrelaçamento (em inglês denominado por Spunlaced ou Hydroentanglement) (Abreu et 

al., 2006), no qual o entrelaçamento das fibras ou filamentos é realizado por jatos de água a 

altas pressões que penetram na manta (Figura 6). 
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Figura 6 - Processo de consolidação do TNT pelo método Spunlaced (Maroni et al, 1999) 

 

3. Acabamento: Dependendo do tipo de aplicação do produto, este poderá sofrer um tratamento 

mecânico ou químico de modo a fornecer propriedades adicionais, como a impermeabilidade a 

água ou óleos, retardamento de chama, bem como características estéticas como a cor, 

aparência, conforto e textura. (Mao e Russell, 2015). 

 

1.3  Propriedades do Polipropileno 

O PP é o principal constituinte das batas de TNT. Pertence ao grupo das poliolefinas e resulta da 

polimerização do propileno (Figura 7), um produto gasoso proveniente da destilação do petróleo. É um 

hidrocarboneto insaturado, apresentando apenas átomos de carbono e hidrogénio na sua composição.  

 

 

 

 

Figura 7 - Processo de polimerização de moléculas de propileno 

 

O PP pode assumir três conformações, isotático, sindiotático e atático, que se distinguem pelo 

posicionamento do grupo metil, afetando a estequiometria e as suas propriedades. Por se tratar de um 

polímero com propriedades muito semelhantes às do Polietileno (PE), estes são muitas vezes utilizados 

em conjunto em determinados processos de triagem e de valorização. Distinguem-se pelo facto de o 

PP possuir uma maior rigidez e dureza que o PE, sendo ainda bastante suscetível à oxidação, 

oxidando-se mais facilmente que o PE. Apresenta ainda outras propriedades como a baixa densidade 

e resistência ao calor. Por se tratar de um termoplástico, apresenta uma elevada viscosidade a 
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elevadas temperaturas, podendo deste modo ser moldado, mantendo a sua estrutura molecular quando 

arrefecido. 

O seu ponto de fusão irá variar consoante a sua cristalinidade. Enquanto que um polímero isotático 

apresenta um ponto de fusão teórico de 171ºC, as formas comerciais apresentam valores entre 160 e 

166ºC, devido à sua conformação atática e à presença de zonas não cristalinas. Se este apresentar 

uma conformação sindiotática, o seu ponto de fusão irá baixar para valores que rondam os 130ºC 

(Maier e Calafut, 1998). 

Para além de estar presente no TNT, o PP pode ainda ser encontrado em vários materiais e aplicações, 

tais como brinquedos, eletrodomésticos, recipientes para alimentos, indústria automóvel, entre outras.   

 

1.4 Componentes adicionais 

Para além do TNT, estas batas geralmente possuem outros componentes que lhe conferem 

características específicas, como a resistência à chama e impermeabilidade. Por exemplo, as batas de 

proteção impermeável podem ser de poliéster, revestido por um filme de PE no exterior e um de PP no 

seu interior, para reforço adicional, apresentando assim barreiras protetoras mais resistentes (Rutala e 

Weber, 2001). Outros elementos como a existência de elásticos nas mangas ou punhos de algodão 

permitem um melhor conforto para quem as utiliza. Deste modo, os aditivos e outros elementos 

complementares das batas podem influenciar até certo ponto determinadas características das batas, 

como o seu poder calorífico, o teor de PP presente em cada bata, o seu potencial para reciclagem e 

consequentemente a qualidade do produto final após reciclagem.  

 

1.5 Gestão das batas descartáveis como resíduo hospitalar 

Apesar de a grande fração deste tipo de batas ser constituída por PP, um plástico reciclável e com um 

elevado conteúdo energético, características ideais para vários processos de reciclagem, a existência 

destes processos para o TNT é escassa. Após a sua utilização, estas batas são consideradas como 

um resíduo hospitalar do grupo II ou III, sendo a maioria encaminhada para AS ou incineração. Assim, 

é necessário caracterizar este tipo de resíduo, identificando as categorias de RH em que se insere, de 

modo a determinar com melhor precisão qual o trajeto e destino final das BHD, e quais as empresas 

de gestão relevantes neste domínio. 
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2.  Resíduos Hospitalares 

2.1 Definição 

Segundo o Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de setembro, os Resíduos Hospitalares (RH) podem ser 

definidos como “Resíduos resultantes de atividades médicas desenvolvidas em unidades de prestação 

de cuidados de saúde, em atividades de prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e 

investigação, relacionadas com seres humanos ou animais, em farmácias, em atividades médico-

legais, de ensino e em quaisquer outras que envolvam procedimentos invasivos, tais como 

acupunctura, piercings e tatuagens” e podem ser classificados em quatro grupos distintos, de acordo 

com o Despacho nº 242/96, publicado a 13 de agosto. Os resíduos do Grupo I e II são classificados 

como resíduos não perigosos, enquanto que o Grupo III e IV são constituídos por resíduos perigosos, 

pelo que, ao contrário dos resíduos pertencentes ao Grupo I e II, necessitam de um tratamento especial. 

No Grupo I, resíduos equiparados a urbanos, incluem-se, entre outros, os resíduos provenientes de 

serviços gerais, embalagens e invólucros comuns (tais como papel, cartão ou mangas mistas) e 

resíduos alimentares servidos a doentes que não pertencem ao Grupo III. 

O Grupo II, RH não perigosos, são constituídos por materiais não contaminados e sem vestígios de 

sangue, como material ortopédico, fraldas ou resguardos descartáveis, material de proteção individual, 

entre outros. 

O Grupo III, RH com risco biológico, inclui todos os resíduos que estejam contaminados ou aqueles em 

que haja suspeita de contaminação. Passam por um processo de incineração ou por um processo de 

descontaminação, sendo posteriormente depositados em AS para resíduos não perigosos. Material 

utilizado em diálise, peças anatómicas não identificáveis e sacos coletores de fluídos orgânicos e 

respetivos sistemas são alguns exemplos de resíduos incluídos neste grupo. 

Finalmente, o Grupo IV, RH específicos, são de incineração obrigatória. Neste grupo incluem-se peças 

anatómicas identificáveis, cadáveres de animais de experiência laboratorial, materiais cortantes e 

perfurantes, entre outros (Santiago, 2014; APA et al, 2011). 

 

2.2  Gestão de Resíduos Hospitalares 

Os resíduos incluídos no Grupo I e II são considerados não perigosos, sendo equiparados a Resíduos 

Urbanos (RU), dado não apresentarem exigências especiais na sua gestão. Deste modo, estes são 

usualmente tratados em conjunto com os RU nas mesmas infraestruturas de processamento, 

valorização ou eliminação de resíduos. Assim, após a sua utilização, o TNT é depositado em AS ou 

incinerado com valorização energética. 

A grande maioria dos AS existentes em Portugal continental situa-se no Litoral Norte, devido à maior 

densidade populacional nestas regiões. Existem duas centrais de incineração de RU: uma na Zona da 

Grande Lisboa, operada pela VALORSUL – Sistema Multimunicipal de Lisboa Norte e outra na Zona 
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do Grande Porto, pertencente à LIPOR - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande 

Porto (APA et al, 2011). 

Na Figura 8 pode-se observar a localização dos vários aterros para resíduos não perigosos de origem 

urbana em Portugal continental, bem como das duas unidades de incineração de RU.  

 

Figura 8 - Localização dos aterros para resíduos não perigosos de origem urbana e unidades de incineração de 

resíduos urbanos em Portugal Continental, adaptado de APA et al (2011). 

Quando os RH dos grupos I e II são coletados pelo município juntamente com os resíduos urbanos, é 

difícil de quantificar qual a sua percentagem no conjunto dos RU, uma vez que este tipo de resíduos 

nem sempre são pesados pelos hospitais, antes da sua recolha. Uma vez que os RH do grupo I e II 

classificados na Lista Europeia de Resíduos como resíduos urbanos mistos do tipo LER 20 03 – 

Resíduos Urbanos e Equiparados, e dado que os municípios são geralmente os responsáveis pela 

recolha deste tipo de resíduos, é impossível obter dados relativamente à quantidade de RH não 

perigosos que efetivamente são incinerados, tanto na Central de Tratamento de Resíduos Sólidos 
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Urbanos (CTRSU) da VALORSUL como a central de incineração da  LIPOR, uma vez que os resíduos 

recebidos surgem do circuito de recolha estabelecido pelas entidades municipais. 

Nos casos em que entidades como a Ambimed recolhe os RH dos Grupos I e II, estes são 

encaminhados para o AS ou, no caso de Lisboa para a incineradora de RU da VALORSUL. Nos casos 

em que os resíduos orgânicos provenientes das cantinas são separados dos restantes resíduos, estes 

são encaminhados para valorização orgânica. Quando entregues à incineradora, os resíduos são 

faturados à tonelada, sendo ainda acrescentado a este valor a taxa de gestão de resíduos (Informação 

gentilmente disponibilizada pela Ambimed). 

 

Relativamente aos resíduos dos Grupos III e IV, dada a sua natureza, a sua eliminação só poderá ser 

realizada em unidades legalizadas de acordo com o disposto na Portaria nº 174/97, de 10 de março ou 

no Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto (Santiago, 2014), existindo diversas operações de 

eliminação e valorização de RH em Portugal (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Exemplos de operações de eliminação e valorização de resíduos hospitalares (Santiago, 2014) 

 Operações de Eliminação Operações de Valorização 

Grupos I e II Aterro, Incineração 

Valorização (ex: compostagem, 

reciclagem de metais, de vidro, 

de papel, …) 

Grupo III 

Autoclavagem, Desinfeção 

Química, Micro-ondas, 

Incineração 

- 

Grupo IV Incineração - 

 

Os RH pertencentes ao grupo III podem ser encaminhados para autoclavagem, desinfeção química ou 

micro-ondas, para descontaminação prévia à deposição em AS. 

No processo de autoclavagem os organismos patogénicos são destruídos ou reduzidos para um nível 

que não constitua risco para a saúde humana. Os resíduos são colocados numa câmara onde é injetado 

vapor de água em sobrepressão, atingindo valores de 3 a 3,5 bar (135ºC), durante 20 a 30 minutos. 

Com o intuito de facilitar o contacto entre o vapor e os resíduos, são realizados ciclos de compressão 

e descompressão de modo a que o vapor consiga entrar em contacto com as superfícies a tratar. Esta 

técnica tem como principal vantagem o facto de ser uma operação simples e bastante conhecida e 

estudada, com custo de investimento e operação pouco elevados. No entanto, esta técnica possui 

algumas desvantagens uma vez que a eficácia da descontaminação está bastante dependente das 

condições de operação, os resíduos não se tornam irreconhecíveis após o tratamento se não existir 

trituração, tendo-se ainda a possibilidade de produção de odores desagradáveis.  
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Na desinfeção química os organismos patogénicos são eliminados através da introdução de uma 

solução desinfetante ou germicida no recipiente onde se encontram os resíduos. Este processo pode 

ser complementado com trituração e/ou compactação. Este método produz um resíduo sem odores e 

é relativamente económico. No entanto tem várias desvantagens como a formação de águas residuais 

com uma elevada concentração de desinfetantes e apresenta riscos em termos de saúde ocupacional, 

especificamente quando o desinfetante químico é um gás ou vapor em que as substâncias utilizadas 

são tóxicas. Pode haver ainda uma penetração incompleta do desinfetante no resíduo a tratar, 

diminuindo a sua eficácia. Não é aplicável a todos os tipos de resíduos, obriga a armazenagem e 

utilização de agentes químicos, havendo ainda dificuldade de manuseamento. 

Na técnica de micro-ondas, após a trituração dos resíduos estes passam por uma câmara onde são 

submetidos a vapor ou água aquecida por micro-ondas a uma temperatura superior a 100 ºC, por um 

período de 20 a 30 minutos. Tem como vantagens o facto de reduzir significativamente o volume dos 

resíduos devido à trituração e após o tratamento o resíduo é irreconhecível. No entanto, possui um 

elevado custo de investimento, não é aplicável a todos os tipos de resíduos e está associado à produção 

de efluentes líquidos (APA et al, 2011). 

 

2.3  Empresas de gestão de Resíduos Hospitalares 

Seguidamente apresentam-se as empresas de gestão de RH do Grupo III e IV que atualmente operam 

em Portugal.  

A Cannon Hygiene Portugal, Lda dedica-se ao tratamento de RH do Grupo III por germicida. Este tipo 

de tratamento é usualmente destinado a produtores de quantidades reduzidas de RH, onde o germicida 

é introduzido diretamente nos contentores no local de produção, sendo regularmente recolhidos e 

substituídos. Esta empresa pode ainda efetuar o armazenamento de alguns resíduos pertencentes ao 

Grupo IV, nomeadamente objetos cortantes e perfurantes, fármacos rejeitados e certos produtos 

químicos. 

A AMBIMED – Gestão Ambiental, Lda., pertence desde 2009 ao grupo norte-americano Stericycle Inc. 

e dedica-se principalmente ao tratamento de RH do Grupo III por autoclavagem, possuindo quatro 

unidades de tratamento no país. Nos casos em que a Ambimed recolhe também RH do grupo IV, estes 

podem ser exportados para países como a Espanha, França, Bélgica e Alemanha, ou mais 

recentemente, podem ser encaminhados para a estação de incineração gerida pela Ambimed 

localizada na Chamusca, consistindo num sistema de incineração por pirólise controlada em forno 

rotativo, com uma capacidade de incineração de 5400 t/ano (Santiago, 2014). 

O SUCH – Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, assegura a gestão de RH, garantindo a sua 

recolha em contentores próprios, bem como a sua reposição por contentores limpos, o transporte e 

posterior tratamento. Possui uma unidade de autoclavagem em Vila Nova de Gaia e gere uma unidade 

de incineração de RH, situada em Lisboa, fazendo ainda o encaminhamento de resíduos do Grupo I e 

II. Recentemente foi ainda licenciada pela Direcção-Geral da Saúde uma unidade de tratamento de RH 
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do Grupo III por micro-ondas, pertencente ao grupo Somos Ambiente, ACE, e uma nova unidade de 

incineração que irá substituir a existente em Lisboa, ambas localizadas no Concelho da Chamusca, no 

Ecoparque do Relvão1. 

A Figura 9 sumariza as diversas instalações de tratamento e de armazenamento temporário no país. 

 

Figura 9 - Localização geográfica das instalações de gestão de resíduos hospitalares em Portugal Continental, 

adaptado de Santiago (2014). 

 

2.4 Classificação das batas descartáveis como Resíduo Hospitalar 

Pela análise dos vários tipos de RH existentes em Portugal, é possível verificar que após a sua 

utilização, as BHD podem pertencer a duas categorias de RH de acordo com a sua utilização e função. 

Assim, estas pertencem ao grupo II, caso não estejam contaminadas ou ao grupo III, caso apresentem 

ou haja suspeitas de contaminação. No caso de pertencerem ao grupo II, estas são encaminhadas para 

AS ou incineração de RU. Se pertencerem ao grupo III, podem ser incineradas ou em alternativa, 

                                                           
1 Fonte: http://www.such.pt/pt-PT/SUCHAmbiente.aspx 
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sofrem um tratamento adequado de descontaminação, sendo posteriormente depositada em AS para 

resíduos não perigosos (APA et al, 2011).   

3. Descrição e estrutura do trabalho 

Uma vez que as batas hospitalares em estudo não sofrem qualquer processo de valorização em 

Portugal, é fundamental encontrar alternativas mais sustentáveis e economicamente viáveis para este 

resíduo, promovendo uma economia circular do PP por via da reutilização ou preparação para 

reutilização de TNT, como matéria-prima secundária, reduzindo a exploração de recursos naturais e 

permitindo simultaneamente a redução e valorização de resíduos contendo PP (Comissão Europeia, 

2015) (Figura 10). 

 

Figura 10 - Representação esquemática da economia circular do polipropileno. 

 

Apesar de as soluções de redução e valorização aplicadas às BHD serem escassas, existem alguns 

autores que se têm debruçado sobre este problema. Uma das áreas mais estudadas é a comparação 

entre batas descartáveis e reutilizáveis utilizadas em bloco operatório. Autores como Schmidt (2000), 

Overcash (2012), Rutala e Weber (2001) e Zins (2006) analisam diversos fatores relacionados com as 

batas reutilizáveis e descartáveis, tais como custos económicos, impactos ambientais, desempenho e 

materiais utilizados, concluindo-se que as batas reutilizáveis apresentam no geral um menor impacto 

ambiental que as descartáveis e custos económicos semelhantes. Assim, a pesquisa existente sobre 

este tema é extensa e com ênfase nas últimas décadas.  

Relativamente à sua reciclagem, existem poucos artigos científicos dedicados a este tema. Autores 

como Wang (2010) mencionam resumidamente o processo convencional de reciclagem de TNT, por 

conversão em pellets de PP, porém não é efetuada uma análise económica ou ambiental do processo. 

Autores como Castro et al (2013) referem hospitais que encontraram técnicas de reciclagem de TNT, 

maioritariamente através do contacto com os próprios produtores. As soluções incidem usualmente 
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sobre reciclagem de material de TNT utilizado em bloco operatório, como campos cirúrgicos e não de 

batas descartáveis. Assim, é importante analisar este tipo de soluções em mais detalhe, sendo ainda 

necessário encontrar novas soluções que possam ser igualmente viáveis quando comparadas com as 

já existentes. 

O artigo 7º do Decreto-Lei n.º 73/2011 que transpõe a Diretiva n.º 2008/98/CE, do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 19 de novembro, estabelece a hierarquia de gestão dos resíduos, identificando a 

ordem de prioridade relativa à prevenção e gestão dos resíduos. No topo da hierarquia encontra-se a 

prevenção e redução, pretendendo-se com esta medida reduzir a quantidade de resíduos produzida.  

De modo a se conseguir atingir boas práticas de gestão de RH, dever-se-á analisar quais os serviços 

em que as BHD são realmente imprescindíveis, devendo-se reduzir a sua quantidade em certos 

serviços médicos em que a sua utilização não seja estritamente necessária. Depois de reduzida a sua 

quantidade, o próximo passo será a preparação para a reutilização. Este pode ser conseguido através 

da substituição das batas descartáveis por reutilizáveis, com um menor impacto para o meio ambiente 

e com custos económicos semelhantes a médio e longo prazo. Caso o hospital não considere esta 

alternativa viável, deve-se recorrer à reciclagem, mecânica ou química, podendo-se dar assim uma 

nova vida a este material. No patamar inferior à reciclagem, tem-se outros tipos de valorização, como 

a valorização energética, através da incineração com recuperação de energia, ou a produção de 

Combustíveis Derivados de Resíduos, através da adição de PP proveniente das batas descartáveis no 

combustível de modo a promover a sua homogeneização em termos energéticos. Finalmente, no 

patamar inferior encontra-se a eliminação, como a deposição em AS. Esta medida, idealmente, deverá 

ser apenas implementada em ultimo recurso, quando nenhuma das alternativas apresentadas nos 

patamares superiores for considerada viável (European Commission, 2010). Infelizmente, não é o que 

acontece atualmente, uma vez que a maioria das batas hospitalares utilizada em Portugal tem como 

destino o AS ou, no melhor dos casos, é encaminhada para uma central de incineração com produção 

de energia. Assim, a viabilidade de cada uma das opções acima mencionadas será estudada, 

analisando os impactos ambientais e económicos de cada uma das alternativas de modo a conceder 

um destino final mais adequado a este resíduo.  

No capítulo II é realizada uma análise detalhada do estado da arte, onde são descritas soluções de 

redução e valorização presentes na hierarquia de gestão de resíduos que podem ser aplicadas ao 

equipamento de proteção em estudo. No capítulo III é descrita a metodologia utilizada, onde se inclui a 

recolha de dados em vários hospitais contactados, pesquisa bibliográfica e ensaios laboratoriais. No 

capítulo IV são discutidos os vários resultados obtidos, como o conteúdo energético e teor de cinzas 

das BHD determinado, as características dos hospitais contactados e estimativa da quantidade de BHD 

existentes a nível nacional. É ainda analisada a viabilidade de cada uma das soluções analisadas, 

tendo em conta o estado da arte. Finalmente, no capítulo V, as principais conclusões são descritas, 

apontando-se quais das soluções apresentam uma maior viabilidade a nível económico e ambiental, 

referindo-se ainda algumas indicações úteis para trabalho futuro.   
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II. REDUÇÃO, VALORIZAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE BATAS 

DESCARTÁVEIS – ESTADO DA ARTE 

 

De modo a encontrar alternativas adequadas para o seu descarte, várias soluções de gestão e 

valorização de resíduos foram exploradas, como a substituição de batas descartáveis por reutilizáveis, 

a reciclagem mecânica e química e a valorização energética. 

 

1. Substituição de batas descartáveis por reutilizáveis 

Ao contrário de uma bata descartável que é de utilização única, uma bata reutilizável pode ser utilizada 

múltiplas vezes até ser finalmente rejeitada por já não se encontrar em condições de utilização. Assim, 

enquanto que uma bata descartável após a sua utilização é incinerada ou descontaminada e 

posteriormente depositada em AS, caso seja considerada RH de grupo III ou encaminhada diretamente 

para AS ou incineração, caso seja de grupo II, uma bata reutilizável é transportada para uma lavandaria, 

onde sofre um processo de lavagem e secagem, sendo posteriormente encaminhada para o hospital 

para ser utilizada novamente (Figura 11). 

 

Figura 11 - Representação simplificada do ciclo de vida de uma bata descartável (à esquerda) e de uma bata 

reutilizável (à direita), adaptado de Schmidt (2000) 

 

A avaliação dos impactos ambientais e económicos de batas descartáveis e reutilizáveis pode ser 

encontrada em diversos estudos. No mais antigos, geralmente anteriores ao ano 2000, a utilização de 

BHD é considerada como a melhor alternativa, uma vez que eram uma barreira protetora mais eficaz 
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contra a contaminação. Atualmente, com o aparecimento de novos métodos de confeção de batas 

reutilizáveis e novos materiais, ambos os tipos de batas apresentam características semelhantes 

relativamente à sua proteção contra fluídos, observando-se ainda que as batas reutilizáveis apresentam 

um menor impacto ambiental que as descartáveis e custos económicos por utilização semelhantes 

(Overcash, 2012). 

Para usos onde há a possibilidade de existência de fluidos, uma bata necessita de ser impermeável. 

Existem no mercado várias batas reutilizáveis que permitem cumprir os requisitos necessários atingindo 

o grau de impermeabilidade desejado através de um revestimento à base de fluoropolímeros, para 

batas de poliéster ou de algodão e poliéster, por exemplo. Uma vez que devido a vários fatores a 

impermeabilidade pode diminuir após várias lavagens, existem tecnologias que permitem a reaplicação 

deste produto, de modo a assegurar que o desempenho das batas não fique comprometido (Zins, 

2006). 

 

Análise ambiental 

Schmidt (2000) avalia o impacto ambiental de três tipos de batas reutilizáveis e duas descartáveis em 

termos do seu consumo de energia, potencial de aquecimento global, acidificação, eutrofização e a 

produção de resíduos associada. Apesar de ser um estudo com mais de uma década, este é bastante 

mencionado em investigações mais recentes, sendo por isso uma referência bastante importante 

quando se analisa este tema. De entre os vários fatores e atividades que mais contribuem para um 

melhor ou pior desempenho a nível ambiental, o autor destaca as seguintes: 

 Os materiais utilizados para o embalamento das batas, tanto descartáveis como reutilizáveis, 

constituídos geralmente por plástico. Dado que as batas, principalmente as descartáveis, são 

na sua maioria embaladas individualmente, isto gera uma elevada quantidade de resíduo que 

é imediatamente descartado após a sua utilização; 

 O tempo de vida das batas reutilizáveis, ou seja, o número de ciclos de lavagem (lavagem, 

secagem e esterilização) que as batas efetuam até serem rejeitadas por não apresentarem os 

requisitos mínimos para serem utilizadas. Quanto maior o tempo de vida de uma bata, menor 

será o seu consumo de energia por utilização2, diminuindo o seu impacto ambiental e os custos 

económicos; 

 A quantidade e o tipo de detergente e químicos utilizados pelas lavandarias; 

 O processo de lavagem das batas reutilizáveis, uma vez que este tem um impacto significativo 

na quantidade de água e eletricidade consumida durante o ciclo de vida deste tipo de têxtil; 

 O número de vezes que uma bata tem de ser lavada novamente por apresentar manchas ou 

outras anomalias e a distância da lavandaria ao consumidor; 

 O seu destino final, sendo a incineração com recuperação de energia a solução com um 

impacto ambiental mais reduzido, ou a reciclagem, caso esta alternativa seja viável. 

                                                           
2 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑖𝑔𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎/𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 =

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜+(𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑛𝑎 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑔𝑒𝑚)×𝑛º 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠

𝑛º 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠
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Uma vez que as batas descartáveis têm de ser constantemente adquiridas de modo a repor o seu 

stock, a distância percorrida desde o local de produção ou armazenamento até ao seu destino vai ser 

muito superior em comparação com as batas reutilizáveis. Se se assumir que as mesmas são 

produzidas em outros países, o impacto ambiental relativo às emissões atmosféricas oriundas do 

transporte destes produtos, desde o local de produção até ao local de utilização, será bastante mais 

significativo no caso das batas descartáveis. Quanto às batas reutilizáveis, as lavandarias geralmente 

estão a uma distância relativamente próxima do hospital, pelo que os impactos ambientais associados 

ao seu transporte são muito menos significativos. 

Neste estudo considerou-se a utilização de batas reutilizáveis com um tempo de vida correspondente 

a 75 ciclos de lavagem e a utilização de 75 BHD, analisados para dois cenários: um mais favorável, 

correspondendo ao melhor caso possível, e um menos favorável, correspondendo à pior situação 

possível. No cenário mais favorável, as batas reutilizáveis são lavadas, secadas e esterilizadas com os 

menores gastos de água, energia, etc. e as descartáveis são incineradas com produção de energia. 

Pelo contrário, no cenário menos favorável, são utilizados os valores mais elevados de consumo de 

energia nas batas reutilizáveis e as descartáveis são incineradas sem produção de energia  

Analisando o desempenho global das várias batas estudadas em termos de consumo de água, energia, 

potencial de aquecimento global, potencial de eutrofização e de acidificação, Schmidt (2000) classifica 

os cinco tipos de batas analisados de 0 a 10, onde 0 corresponde a um impacto ambiental nulo e 10 o 

impacto ambiental máximo. Verifica-se que, de facto, no global, todas as batas reutilizáveis apresentam 

um melhor desempenho que as descartáveis em ambos os casos, com exceção da bata de 

algodão/poliéster no pior cenário, devido à variação do seu consumo de água resultante do cultivo de 

algodão (Figura 12). 

 

Figura 12 - Desempenho ambiental global das batas descartáveis e reutilizáveis analisadas tendo em conta os 

dois cenários considerados, onde 0 corresponde a um impacto ambiental nulo, adaptado de Schmidt (2000) 
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Analisando o consumo energético de cada bata para ambos os cenários considerados, verifica-se que 

as batas reutilizáveis apresentam um menor impacto a nível energético, apresentando valores para as 

batas de algodão/poliéster, poliéster, e de laminado de poliéster e poliuretano de cerca de  8 a  23 

MJ/Bata (Figura 13 A), 6 a 9 MJ/Bata (Figura 13 B) e 11 a 15 MJ/Bata (Figura 13 C), respetivamente. 

As atividades que mais contribuem para o consumo energético deste tipo de batas são, em termos 

gerais, a lavagem, secagem, esterilização e embalamento. É possível observar que a bata de 

algodão/poliéster é aquela que apresenta uma maior amplitude de valores, entre os dois cenários 

considerados, apresentando variações no seu consumo de energia nas três atividades mencionadas. 

As batas de 100 % poliéster e de poliéster e poliuretano apresentam uma discrepância menor entre os 

dois cenários. A bata de poliéster apresenta apenas variações no consumo de energia na sua lavagem 

e esterilização e a de poliéster e poliuretano apenas na sua esterilização.  

Dado as BHD analisadas neste estudo não serem de TNT, os resultados obtidos devem ser apenas 

analisados qualitativamente, uma vez que os valores dos parâmetros analisados poderão ser diferentes 

para BHD constituídas por outros materiais. Ainda assim, verificou-se que estas apresentam um 

consumo energético bastante superior às batas reutilizáveis analisadas (27 e 28 MJ/Bata, no cenário 

mais favorável), sendo a produção de materiais necessários para o fabrico das batas a parcela que 

mais contribui para o consumo total de energia. 

Em termos do seu consumo energético, verifica-se que as batas reutilizáveis são de facto aquelas que 

apresentam um menor impacto ambiental. Todavia, a utilização de batas de algodão/poliéster deve ser 

evitada, pois apresentam um consumo energético muito superior às restantes batas reutilizáveis e uma 

grande variação entre os dois cenários considerados, exibindo ainda um elevado consumo de água, 

devido ao cultivo de algodão, que requer elevadas quantidades de água para irrigação. A quantidade 

de água utilizada pode variar bastante com o local da sua produção, pelo que este irá influenciar o grau 

de impacto ambiental do produto final.  Deste modo, apesar de alguns hospitais, tanto nacionalmente 

(como o caso do Hospital da Luz) como internacionalmente, utilizarem batas reutilizáveis em detrimento 

das descartáveis, aspetos como o tipo de bata reutilizável a escolher deve ser tido em conta, uma vez 

que os impactos ambientais associados serão distintos. 
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Figura 13 - Consumo energético de uma bata de algodão/poliéster com acabamento de fluorocarbono (A), poliéster com acabamento de fluorocarbono (B), laminado de 

poliéster e poliuretano (C), consideran\do os dois cenários analisados, adaptado de Schmidt (2000).



19 

Mais recentemente, Berghe e Zimmer (2011) analisam o ciclo de vida de uma bata TNT descartável de 

PP e uma reutilizável, de Polietileno Tereftalato (PET). Neste estudo foram analisados impactos para o 

ambiente e para a saúde humana. O seu ciclo de vida foi analisado desde a produção da matéria-prima 

até à sua eliminação por incineração ou deposição em AS de ambos os tipos de batas, não tendo sido 

considerado processos de reciclagem para ambos os tipos de bata. Os resultados obtidos foram 

normalizados comparando a utilização de 50 batas descartáveis com uma bata reutilizável utilizada 50 

vezes (Figura 14). 

 

Figura 14 - Impactos normalizados para a saúde humana e ambiente de 50 batas descartáveis de TNT e uma 

bata reutilizável com um tempo de vida correspondente a 50 ciclos de lavagem, composta por PET, adaptado de 

Berghe e Zimmer (2011) 

 

Similarmente ao analisado previamente, verifica-se que as batas descartáveis apresentam um maior 

impacto na maioria das categorias estudadas, maioritariamente resultado da produção, transporte e 

eliminação de 50 batas, apresentando neste caso específico impactos mais elevados em todas as 

categorias referentes à saúde humana, bem como na acidificação, eutrofização, aquecimento global e 

oxidação fotoquímica. O processo de lavagem das batas reutilizáveis é a atividade que apresenta o 

impacto ambiental mais elevado e associado às categorias de ecotoxicidade e destruição da camada 

do ozono (Berghe e Zimmer, 2011). 

Assim, ambos os estudos concluem que as batas reutilizáveis apresentam um impacto ambiental 

inferior às batas descartáveis. No entanto, nenhum dos estudos encontrados tem em conta a 

possibilidade de reciclagem deste tipo de material, pelo que se esta fosse considerada, os resultados 

poderiam ser diferentes. 
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Atividade económica 

Uma outra vantagem das batas reutilizáveis em relação às descartáveis reflete-se na criação de 

emprego. Dado que uma bata reutilizável necessita que existam trabalhadores nas áreas de lavagem 

e transporte, isto permite criação de novos postos de trabalho, quando comparado com batas 

descartáveis, que não necessitam deste tipo de serviços. Adicionalmente, verifica-se que os empregos 

alocados para as alternativas reutilizáveis são mais locais, enquanto que para alternativas descartáveis, 

os produtos podem ser provenientes de outros países. Assim, a utilização de batas reutilizáveis em 

detrimento das descartáveis pode promover a criação de novos empregos, contribuindo assim para a 

melhoria da economia nacional (Overcash, 2012). 

Overcash (2012) além de analisar vários estudos realizados anteriormente, avalia ainda aspetos como 

o conforto, questões económicas e ambientais relacionadas com ambos os tipos de bata, tendo-se 

assim uma visão mais ampla dos vários fatores que podem contribuir para a decisão de um hospital 

por optar por uma bata descartável ou reutilizável. Outros autores como Rutala e Weber (2001) e Zins 

(2006) analisam igualmente diversos fatores relacionados com as batas reutilizáveis e descartáveis, 

tais como custos, impactos ambientais, desempenho ou tecnologias existentes. Conclui-se nestes 

estudos que, além dos benefícios ambientais da utilização de batas reutilizáveis, em termos 

económicos o custo por utilização de uma bata reutilizável é bastante semelhante a uma bata 

descartável.  

 

Conforto 

Conrardy et al. (2010) analisa as preferências de profissionais médicos na área da cirurgia quanto à 

utilização de materiais descartáveis ou reutilizáveis, concluindo-se que na maioria dos casos as batas 

reutilizáveis são classificadas pelos profissionais como tendo um melhor desempenho quando 

comparadas com descartáveis relativamente ao conforto que as mesmas proporcionam. 

 

2. Reciclagem  

A reciclagem pode ser dividida em quatro categorias: reciclagem primária, secundária, terciária e 

quaternária. A reciclagem primária envolve a reciclagem das sobras de material de origem industrial 

(production scrap), onde as mesmas são reaproveitadas para confecionar o material produzido por 

determinada indústria. Na reciclagem secundária (ou mecânica) dá-se o processamento mecânico de 

produtos resultantes das atividades do consumidor (post-consumer). Quanto à reciclagem terciária (ou 

química), o material sofre um processo químico ou térmico, tal como a pirólise ou hidrólise, onde os 

plásticos são convertidos em monómeros ou em combustível. Alguns autores consideram ainda a 

incineração com recuperação de energia como um tipo de reciclagem, denominando-se reciclagem 

quaternária (Wang, 2010). 
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2.1 Reciclagem Primária e Secundária 

Na reciclagem primária o material a reciclar provém das instalações de produção e por isso não se 

encontra misturado com outros resíduos, não se apresentando contaminado, sendo, portanto, reciclado 

com maior facilidade. Deste modo, os custos de reciclagem são reduzidos, sendo um benefício 

adquirido para os próprios produtores, pois reaproveitam um material que de outro modo seria 

eliminado. Contrariamente, na reciclagem secundária, o material usualmente encontra-se misturado 

com outros resíduos, pelo que tem de ser triado e previamente lavado de modo a remover os seus 

contaminantes, tendo por isso um custo de reciclagem associado mais elevado comparativamente à 

reciclagem primária (Achilias, et al, 2006). 

Uma vez que a quantidade de resíduo disponível no mercado não é suficiente para tornar uma empresa 

totalmente dedicada à reciclagem secundária de TNT economicamente viável, a mesma terá de reciclar 

também outro tipo de resíduos, ou, alternativamente, o TNT a reciclar é encaminhado para produtores 

que reciclam as sobras da sua produção incorporando-se assim a reciclagem primária e secundária na 

mesma linha de reciclagem (Fonte: informação gentilmente cedida pela Starlinger). 

Vários hospitais já implementaram soluções de sucesso relativamente à reciclagem de TNT de origem 

hospitalar. No Brasil, por exemplo, um hospital em São Paulo iniciou a reciclagem de TNT utilizado para 

embalar o material cirúrgico, denominado por mantas de SMS, conseguindo deste modo o 

encaminhamento de 40 toneladas deste material para reciclagem apenas no primeiro ano. A 

comunidade hospitalar organizou-se juntamente com os produtores, tendo sido assim possível 

encontrar uma empresa de reciclagem com os requisitos necessários para reciclar este tipo de material. 

Assim, após a sua utilização, as mantas são colocadas em sacos separados dos restantes resíduos, 

de modo a que as mesmas não sejam misturadas com os resíduos contaminados, sendo 

posteriormente encaminhadas para reciclagem (Castro, et al, 2013).  

O método de reciclagem implementado no exemplo anterior trata-se de reciclagem convencional de 

TNT. Um exemplo desta técnica será descrito seguidamente, bem como um método alternativo de 

processamento deste material que podem ser reproduzidos e aplicados em diferentes hospitais. 

 

2.1.1 Reciclagem de TNT convencional - Starlinger 

Em termos gerais, o processo convencional de reciclagem de TNT inicia-se pela sua trituração, seguida 

de um processo de extrusão, sendo finalizado pela peletização. Na trituração, o material é previamente 

arrefecido com o intuito de facilitar a sua trituração, sendo então introduzido num triturador, de modo a 

reduzir o seu tamanho. Na extrusão, o material é forçado a passar numa fieira, um orifício ou um molde, 

de modo a exibir um formato alongado. As extrusoras geralmente possuem ainda um mecanismo que 

permite a remoção de gases voláteis produzidos resultantes do acabamento das fibras, humidade, 

lubrificantes, entre outros. O material é posteriormente encaminhado para uma matriz, onde é 

arrefecido e cortado em pellets (Wang, 2010). 
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A Starlinger é uma empresa internacional austríaca que produz equipamentos dedicados à produção 

de sacos, embalagens, têxteis tecidos a partir de fibras de plástico e mais recentemente, nos últimos 

25 anos, dedicam-se ainda à produção de equipamentos de reciclagem de vários tipos de plásticos, 

tais como PE, PP, poliéster, poliamida, entre outros. Possui uma linha de reciclagem de TNT desde 

2003, após a instalação de um equipamento denominado recoSTAR universal, inicialmente dedicada 

para as sobras de TNT resultantes da produção industrial (production scrap). Atualmente este 

equipamento permite ainda a reciclagem de outros tipos de TNT, tais como TNT de origem agrícola, 

que são difíceis de manipular uma vez que não podem ser lavados de um modo convencional devido 

à existência de areias que promovem a abrasão, bem como fraldas, no qual existe um projeto piloto em 

Itália que permite a separação do resíduo orgânico do plástico e da celulose, podendo assim ser 

posteriormente reciclado o plástico separado. 

Para além do TNT, esta linha de reciclagem é ainda utilizada para outros tipos de materiais, tais como 

fibras, filamentos e tecidos compostos por materiais como o PE, PP, poliestireno, poliamida, poliéster, 

entre outros e é utilizada para materiais rígidos, flexíveis e difíceis de triturar. Relativamente ao tipo de 

TNT, é possível reciclar TNT de PP e de poliéster. 

O material é introduzido intacto (ou seja, sem ser previamente cortado) no triturador através de uma 

tela transportadora, um alimentador de bobina ou por um ciclone. Um impulsor hidráulico pressiona o 

material contra o rotor, onde é triturado a frio. O arrefecimento é mantido ao mínimo de modo a que a 

energia gerada durante a trituração possa ser utilizada no processo de extrusão. Posteriormente, o 

material é conduzido para uma extrusora de parafuso simples. Opcionalmente pode ser realizado de 

seguida um processo de desgaseificação, de modo a remover os compostos voláteis do material 

fundido. A temperatura do processo é geralmente a mesma que no processo de extrusão e irá depender 

do tipo de TNT a reciclar. 

Posteriormente, dá-se a passagem por vários filtros, de modo a remover contaminantes sólidos, 

procedendo-se finalmente à criação de pellets (Figura 15) de alta qualidade, que são posteriormente 

armazenados3.  

 

Figura 15 - Exemplo de pellets de TNT obtidos a partir da tecnologia recoSTAR Universal4  

 

                                                           
3 Fonte: http://www.starlinger.com/en/recycling/recostar-product-line/recostar-universal/ 
4 Fonte: http://www.starlinger.com/en/recycling/recostar-product-line/recostar-universal/ 

http://www.starlinger.com/en/recycling/recostar-product-line/recostar-universal/
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A formação de pellets pode ser conseguida através de três tipos de peletizadores: water ring pelletizer, 

strand pelletizer ou underwater pelletizer. Relativamente ao primeiro, water ring pelletizer, são utilizados 

jatos de água e uma lâmina rotativa de modo a arrefecer e cortar o material à medida que o mesmo vai 

surgindo. Este método é geralmente utilizado para polímeros como o PE, que possuem um reduzido 

índice de fluxo de fusão. No strand pelletizer, o material é arrefecido em tanques de água, sendo 

posteriormente secado e cortado em pellets e na técnica de underwater pelletizing, a saída da matriz 

de extrusão é submersa em água e o material vai sendo cortado à medida que vai surgindo. Deste 

modo, o material é cortado antes de ter tempo de solidificar e os pellets criados são esféricos, lisos e 

consistentes. Os peletizadores strand e underwater podem ser utilizados para vários tipos de polímeros, 

tais como nylon, PET e PP (Wang, 2010). 

Os pellets de TNT obtidos podem ser posteriormente encaminhados para diversas atividades, 

dependendo do tipo de TNT de que se trata. Se se tratar de poliéster, este pode ser 100% reutilizado 

para a produção de novos TNT’s, sendo a indústria automóvel a mais recente tendência no mercado. 

Os de PP podem também ser utilizados para a produção de novos TNT’s, no entanto a sua aplicação 

futura vai depender bastante da sua estrutura (caso se trate de um TNT com uma estrutura em 

Spunbond, SMS ou meltblown, por exemplo) (Fonte: informação gentilmente cedida pela Starlinger). 

O processo completo de reciclagem bem como uma legenda simplificada do mesmo pode ser 

observado na Figura 16.  

 

 

Figura 16 - Representação esquemática do processo de reciclagem de TNT5 

 

 

 

                                                           
5 Fonte: adaptado de http://www.starlinger.com/en/recycling/recostar-product-line/recostar-universal/. 

Legenda: 

1 - Alimentação através de um 

tapete, com ou sem detetor de 

metais 

2 - e/ou alimentador de bobina 

3 - e/ou ciclone 

4 - Triturador 

5 - Extrusora de parafuso simples 

6 - Desgaseificação  

  7, 8, 9 e 10 – Filtração 

  11, 12 e 13 - Formação de pellets: 

water ring (11), underwater (12) e 

strand pelletising (13) 

  14 -   Silo de Armazenamento 

http://www.starlinger.com/en/recycling/recostar-product-line/recostar-universal/
http://www.starlinger.com/en/recycling/recostar-product-line/recostar-universal/
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2.1.2 Compactação a quente de TNT hospitalar - Thermal Compaction Group 

Thermal Compaction Group é uma empresa britânica que desenvolveu várias tecnologias que permitem 

a reciclagem de vários tipos de materiais de um modo simples e eficaz, permitindo a redução do volume 

de resíduos e a produção de materiais 100% recicláveis. Relativamente à reciclagem de TNT de origem 

hospitalar, foi desenvolvido um equipamento denominado Sterimelt, que se assemelha a um forno em 

larga escala, com 2,43m de altura, 1,65m de largura e 25 cm de profundidade6 (Figura 17) e que está 

atualmente a ser testado em vários hospitais no País de Gales, e outros hospitais em Londres e na 

Escócia estão igualmente interessados nesta tecnologia. A Holanda, Nova Zelândia, Austrália e 

Estados Unidos mostraram também interesse na mesma, estando atualmente a ser enviados 

equipamentos para a Holanda (Fonte: Informação gentilmente cedida pela Thermal Compaction 

Group). 

     

Figura 17 - Equipamento utilizado para a compactação térmica de TNT7  

O TNT a reciclar é introduzido no equipamento, sendo submetido a uma temperatura de 280ºC durante 

pelo menos 20 minutos, permitindo assim a sua esterilização e derretendo o TNT8. Quando em estado 

líquido, o material é introduzido em moldes, produzindo blocos de PP (Figura 18) com 12 a 20 kg, 

conseguindo-se simultaneamente uma redução volumétrica de 85%9. 

 

    

Figura 18 - Blocos de polipropileno resultantes da compactação térmica do TNT10 

                                                           
6 Fonte: http://thermalcompactiongroup.com/sterimelt-overview.html 
7 Fonte: http://thermalcompactiongroup.com/sterimelt-overview.html 
8 Fonte: https://www.linkedin.com/pulse/sterimelt-reforming-future-thomas-davison-sebry?trk=prof-post 
9 Fonte: https://www.linkedin.com/pulse/1st-hospital-world-fully-recycle-its-blue-wrap-waste-davison-sebry 
10 Fonte: https://www.linkedin.com/pulse/1st-hospital-world-fully-recycle-its-blue-wrap-waste-davison-sebry 
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O processo de utilização é bastante simples. Após a introdução do material, a porta do equipamento é 

encerrada e o operador apenas tem de pressionar um botão para que o processo se inicie. Finalizando-

se o ciclo de operação, os blocos resultantes são removidos, introduz-se uma nova porção de material 

e o processo inicia-se novamente. Durante a operação, um pequeno ventilador permite que o aparelho 

seja mantido a pressão reduzida. Apesar de esta operação não libertar gases nocivos, estes são 

encaminhados para um filtro de mangas, seguido por um filtro de carvão ativado, para redução de 

odores no ambiente de trabalho11. 

 

2.2  Reciclagem Química ou Terciária 

A reciclagem terciária consiste na degradação química ou térmica dos polímeros que são convertidos 

em monómeros ou outros químicos de interesse. Geralmente, os plásticos que sofrem um processo de 

reciclagem terciária são aqueles em que não é possível realizar a reciclagem por via mecânica, devido 

a fatores como o seu grau de contaminação, a dificuldade de separar certos plásticos do RU e a falta 

de mercado para alguns tipos de plásticos, que impede que os mesmos sejam economicamente viáveis 

de reciclar por via mecânica.  

Ao contrário da reciclagem mecânica onde por vezes a contaminação pode ser um fator determinante 

relativamente à sua viabilidade económica, uma vez que quando contaminado o material de modo a 

poder ser reciclado tem de passar previamente por um processo de lavagem, o que irá aumentar os 

custos do processo, na reciclagem química este problema não é tão evidente uma vez que as 

tecnologias mais recentes estão preparadas para receber plásticos com vários graus de contaminação 

e requerem um pré-tratamento pouco significativo antes de os mesmos serem alimentados do sistema.  

A pirólise e a gaseificação são dois exemplos de processos de conversão de polímeros por via química, 

sendo ambas as técnicas bastante semelhantes. Enquanto que na pirólise, o material é geralmente 

submetido a temperaturas entre os 200 e os 760ºC, na ausência de ar ou oxigénio, dando origem a 

uma fração líquida (bio óleo), sólida (carvão) e gasosa (gás), na gaseificação são atingidas 

temperaturas entre 480 e 1650ºC, numa atmosfera com um baixo teor de ar ou oxigénio, formando-se 

gás, carvão e alcatrão12. Neste subcapítulo ir-se-á abordar maioritariamente a técnica de pirólise. 

Os produtos resultantes da reciclagem química são utilizados como matéria-prima para determinados 

processos industriais ou ainda como combustível. O aumento do preço dos combustíveis 

convencionais, o investimento cada vez maior em tecnologias mais limpas e menos nocivas para o 

ambiente, bem como a crescente pressão existente para o aumento da valorização de plásticos e o 

seu elevado conteúdo energético são algumas das razões pelas quais a produção de combustível a 

                                                           
11 Fonte: http://thermalcompactiongroup.com/sterimelt-overview.html 
12 Fonte: http://www.gasification-syngas.org/applications/gasification-vs.-pyrolysis/ 

http://thermalcompactiongroup.com/sterimelt-overview.html
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partir de plásticos é uma alternativa com elevado potencial e cada vez mais apelativa, podendo 

contribuir para a mitigação a crise energética atual (4R Sustainability Inc., 2011). 

O PP é um polímero constituído essencialmente por carbono e hidrogénio. A inexistência ou o reduzido 

teor de água na sua composição permite que este apresente um elevado poder calorífico e a ausência 

de oxigénio na sua composição torna o combustível não acídico e não-corrosivo, ao contrário dos 

biocombustíveis convencionais (Kunwar et al, 2016). Dado se tratar de um termoplástico, ao ser 

submetido a elevadas temperaturas, este tipo de polímero liquefica, voltando ao estado sólido quando 

arrefecido, podendo ser derretido novamente. A sua decomposição inicia-se quando são atingidos 

valores que rondam os 400ºC quando aquecido lentamente (10ºC/min), a formação de voláteis atinge 

o seu máximo aos 470ºC e a massa total é volatilizada quando se atinge temperaturas próximas de 

500ºC, o que significa que não há resíduos sólidos presentes após a pirólise deste tipo de polímero. A 

temperatura ótima para a pirólise do PP encontra-se entre os 450ºC e 500ºC (Blazsó, 2010). 

Apesar de a tecnologia utilizada para converter plásticos em combustível poder variar conforme o tipo 

de plástico a processar, existem vários aspetos comuns a estes sistemas (4R Sustainability Inc., 2011): 

 Pré-tratamento, tal como redução de tamanho, limpeza ou remoção da humidade; 

 Conversão, onde o plástico é convertido num gás; 

 Destilação, onde o gás é convertido num líquido; 

 Remoção de ácidos, que se formam durante a degradação de alguns plásticos. Estes ácidos 

podem ser corrosivos para os equipamentos bem como para os motores nos quais o 

combustível é posteriormente utilizado; 

 Separação/refinação/acabamento final, de modo a fornecer ao produto as condições 

necessárias para que o mesmo possa ser comercializado. Este passo pode ser realizado no 

local de produção do combustível ou por uma outra entidade, dependendo do design do 

sistema.  

Existem duas vias para a reciclagem química de polímeros como o PP e o PE: a degradação por via 

térmica ou catalítica. 

A degradação térmica, também denominada por cracking térmico, consiste num tratamento térmico em 

que os plásticos são submetidos a elevadas temperaturas, ocorrendo a rotura da sua estrutura 

molecular pela ação do calor, decompondo moléculas orgânicas em moléculas mais pequenas. Os 

componentes líquidos ou gasosos resultantes da sua decomposição podem ser posteriormente 

utilizados como combustível e o processo é influenciado por parâmetros como a temperatura e o tempo 

da reação (Blazsó, 2010). A temperatura deste processo encontra-se usualmente compreendida entre 

os 500 e 900 ºC. Quando o PP e PE são degradados a temperaturas superiores a 700 ºC, são 

produzidos compostos aromáticos e olefinas. A estas temperaturas, este processo tem como intuito a 

maximização da fração gasosa e as olefinas podem ser utilizadas como monómeros após a separação 

para a produção de poliolefinas. Quando estas reações ocorrem a temperaturas mais baixas (entre 400 

e 500 ºC), este processo denomina-se por termólise, no qual são produzidas três frações: um gás de 

alto teor calorífico, um óleo de hidrocarbonetos condensáveis e ceras que são constituídas 
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maioritariamente por parafinas e carvão carbonizado. A fração gasosa pode ser utilizada para o 

fornecimento de energia necessária para a pirólise após a combustão. A fração líquida é constituída 

essencialmente por olefinas e parafinas, verificando-se a presença alguns vestígios de compostos 

aromáticos. Com a temperatura, pressão e tipo de reator ideais, uma fração líquida de cerca de 80% 

do polímero inicial pode ser obtida (Achilias et al, 2007). 

Devido à baixa condutividade térmica dos polímeros e à natureza endotérmica do processo, a pirólise 

térmica consome elevadas quantidades de energia. Assim, na conversão catalítica, de modo a reduzir 

o consumo de energia e aumentar as taxas de conversão, são utilizados catalisadores para promover 

o cracking a temperaturas mais baixas. São promovidas a redução da temperatura e velocidade de 

decomposição, melhorando a sua conversão e a qualidade do combustível, podendo ainda modificar 

os produtos obtidos e promover a formação de hidrocarbonetos com um valor económico mais elevado. 

Os catalisadores utilizados são maioritariamente sólidos com propriedades ácidas, como os zeólitos de 

sílica-alumina, e a seletividade e a qualidade do combustível produzido irão variar com o grau de acidez 

do catalisador. O teor acídico dos catalisadores tem origem no alumínio incorporado nos catalisadores. 

A utilização de catalisadores ácidos promove a formação de carbocatiões que requerem a presença de 

fortes regiões acídicas. A força do ácido e as propriedades texturais são os principais parâmetros que 

determinam o desempenho da conversão catalítica dos polímeros (Achilias et al, 2007; Kunwar et al, 

2016). 

Existem vários fatores que influenciam a conversão dos polímeros bem como a qualidade do 

combustível. No caso do PP, a sua decomposição, bem como a do PE, é mais fácil na presença de 

poliestireno uma vez que este catalisa a reação de formação de radicais (Kunwar et al, 2016). 

Os produtos resultantes dos processos de degradação, nomeadamente, o gás, o combustível e o 

resíduo sólido podem ser utilizados em várias aplicações. Relativamente ao gás resultante, este pode 

ser reencaminhado novamente para o sistema de modo a ser utilizado para a produção de energia 

utilizada no processo ou pode ainda ser queimado em flares. A maioria dos sistemas reaproveita a 

energia deste gás, que pode abastecer cerca de um terço das necessidades energéticas do sistema. 

Relativamente ao combustível produzido, este pode ser bastante diverso e dependerá da temperatura 

a que o processo for realizado. Produtos como a gasolina, gasóleo ou petróleo bruto podem ser obtidos 

e geralmente necessitam de ser posteriormente refinados antes de serem comercializados. Cada 

fração de cada tipo de combustível pode ser obtida em várias proporções de acordo com o tratamento 

térmico fornecido, o tempo de degradação e o tipo de catalisador utilizado. O resíduo sólido 

corresponde ao material resultante após o processo de pirólise ser completo e o combustível 

recuperado. Este contém os contaminantes e aditivos que entram no sistema como parte da matéria-

prima e pode ser encaminhado para AS, utilizado para a construção de estradas ou como material de 

cobertura ou pode ainda ser encaminhado para uma incineradora com recuperação de energia, uma 

vez que este material tem uma componente de carbono na sua composição, apresentando, portanto, 

um teor energético considerável (Kunwar et al, 2016; 4R Sustainability Inc., 2011). 
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3. Valorização Energética 

A valorização energética permite a recuperação de energia quando os RH não perigosos se encontram 

misturados com os RU ou de RH do grupo III, em unidades de incineração de RH perigosos, para 

produção de energia elétrica ou térmica, contribuindo também para uma maior independência 

energética nacional. Nos próximos subcapítulos são abordadas a incineração de RU e a produção de 

combustíveis derivados de resíduos de origem doméstica. 

 

 

3.1 Incineração 

A incineração consiste na queima de um determinado resíduo com ou sem recuperação de energia 

elétrica e/ou térmica. Segundo a Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 19 de 

novembro de 2008, a incineração dedicada ao processamento de RU apenas é considerada um 

processo de valorização se tiver uma eficiência energética igual ou superior a 60%, caso se trate de 

instalações licenciadas antes de 1 de janeiro de 2009 e 65% para instalações licenciadas após 31 de 

dezembro de 2008. Caso isto não aconteça, a incineração é apenas considerada um processo de 

eliminação.  

Em 2014 verificou-se que 19% dos RU foram encaminhados para incineração com valorização 

energética (APA, 2015b). Em Portugal continental existem duas centrais de incineração de RU, 

pertencentes à Valorsul, em Lisboa, e à Lipor, no Porto, que podem receber RH não perigosos.  Uma 

pequena porção dos RH do III podem ainda ser encaminhados para centrais de incineração de RH 

perigosos. Além da central de incineração pertencente à SUCH, localizada em Lisboa, desde 2015 que 

existem também duas incineradoras de RH na Chamusca, uma pertencente à SUCH e outra à 

Ambimed. 

Apesar de na maioria dos casos, a reciclagem mecânica ou química serem opções de valorização 

preferíveis à incineração em termos ambientais, é importante analisar a incineração como uma 

alternativa de valorização energética, pois esta é preferível à deposição em AS. Assim, esta opção 

deverá ser utilizada apenas quando as alternativas previamente mencionadas não são viáveis. Todavia, 

o desenvolvimento tecnológico tem permitido a otimização do processo de incineração, minimizando 

assim os seus impactos ambientais resultantes da combustão incompleta dos resíduos, aumentando o 

rendimento e a eficiência energética destas unidades (Valorsul, 2011). As principais caraterísticas das 

duas centrais de incineração de RU existentes em Portugal Continental, pertencentes à Valorsul e Lipor, 

bem como os principais poluentes emitidos e os sistemas tratamentos de gases existentes podem ser 

consultadas no Anexo I. 
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3.2 Combustíveis Derivados de Resíduos 

De acordo com o Despacho n.º 21295/2009, de 22 de Setembro, um Combustível Derivado de 

Resíduos (CDR) pode ser definido como “combustíveis preparados a partir de resíduos não perigosos, 

cuja utilização visa a recuperação de energia em unidades de incineração ou co-incineração reguladas 

pela legislação ambiental.” 

Um CDR pode ser obtido através de várias frações de resíduos de origem doméstica, industrial, 

comercial, agrícola, entre outras, que possuem um certo teor calorífico. A sua produção tem um papel 

importante no que diz respeito ao desvio de resíduos com destino a AS, podendo assim ser utilizados 

para a produção de combustíveis alternativos para fornecimento de eletricidade e calor, tendo, portanto, 

benefícios ambientais dado constituir uma alternativa a combustíveis fósseis, contribuindo para a 

diminuição das emissões de gases de efeito de estufa (entre 30% a 57% em função do combustível 

produzido, de acordo com o Despacho n.º 21295/2009). Apresenta ainda benefícios económicos, dado 

se tratar de uma alternativa a combustíveis com preços mais elevados, permitindo ainda a redução da 

dependência energética externa do país. 

Quando comparado com a incineração de RU, a produção de CDR tem várias vantagens. A eficiência 

energética da queima de um CDR é muito mais elevada uma vez que as frações que apresentam um 

maior teor de humidade são removidas, conseguindo-se obter um produto final com um poder calorífico 

mais elevado. A título de exemplo, apresenta-se na Tabela 2 as diferenças relativas ao conteúdo 

energético e teor de humidade de um RU e CDR produzidos em Espanha. 

 

Tabela 2 – Comparação de algumas características de um RU com um CDR de origem doméstica, adaptado de 

Montejo et al (2011) 

 RU CDR Unidades 

PCS 10 18,2 MJ/kg 

PCI 8,3 16,7 MJ/kg 

Humidade 46,5 22,1 % 

 

Outras vantagens relativamente à incineração estão relacionadas com as emissões produzidas. A 

qualidade dos gases emitidos é superior, uma vez que há uma redução significativa de metais pesados 

presentes nas cinzas volantes. A quantidade de cinzas produzidas pela incineração de CDR é também 

mais reduzida do que na incineração de RU, uma vez que componentes que não entram em combustão, 

como os metais e vidros, são previamente removidos. Adicionalmente, enquanto que na incineração 

de RU há uma perda de materiais recicláveis, no CDR estes são previamente removidos, podendo ser 

posteriormente reciclados. Assim, esta técnica é preferível à incineração de RU, uma vez que traz mais 

vantagens ambientais e económicas (Montejo et al, 2011).  

Os RU são constituídos maioritariamente por materiais putrescíveis (36,4%), Papel/Cartão (13,9%) e 

Plástico (10,9%) (APA, 2015b). No entanto, dada a variabilidade inerente do RU, o CDR produzido a 
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partir deste tipo de resíduos irá igualmente apresentar uma grande variabilidade no que respeita à sua 

composição e consequentemente ao seu poder calorífico. Fatores como a época do ano em que o RU 

é recolhido, a sua origem e a eficiência do tratamento aplicado podem grandemente influenciar a 

composição final e qualidade do CDR produzido. Existem grandes variações sazonais, diárias e locais 

na composição do RU. Épocas festivas, por exemplo, produzem uma maior quantidade de resíduos e 

com características distintas dos resíduos produzidos noutros períodos. O local proveniente do RU tem 

também influência na sua composição uma vez que resíduos provenientes de zonas residenciais 

apresentam características diferentes de resíduos provenientes de origem comercial, por exemplo. A 

existência de recolha seletiva num determinado local poderá também influenciar a composição do RU 

proveniente de recolha indiferenciada, uma vez que certas frações como o plástico e o papel estarão 

em menor quantidade se existir contentores de recolha diferenciada nas proximidades. A eficiência dos 

processos de tratamento utilizados para a produção de CDR pode igualmente influenciar a sua 

composição final, uma vez que, dado o tratamento efetuado, o CDR produzido poderá apresentar um 

poder calorífico mais ou menos elevado, conforme as frações de resíduos presentes e o seu teor de 

humidade. Assim, um CDR que apresente na sua composição plásticos, papel e cartão irá ter um 

conteúdo energético mais elevado do que um CDR que apresente elementos putrescíveis que irão 

influenciar significativamente o teor de humidade do produto final.  

A obtenção material para CDR ocorre por tratamento mecânico ou tratamento biológico e mecânico de 

RU ou ainda em unidades de triagem onde se realiza o reaproveitamento de rejeitados e refugos 

resultantes destas operações. Poderá eventualmente haver ainda a mistura de frações não recicladas 

de resíduos não perigosos de origem não urbana, permitindo a obtenção de CDRs mais homogéneos 

em termos das suas características físicas, químicas e energéticas, com um poder calorífico 

considerável e um conteúdo biogénico significativo (Borrego et al, 2014). 

Em Portugal, iniciou-se em 2011 a produção de CDR a partir de RU, sendo que a sua quantidade tem 

vindo a aumentar nos anos subsequentes (Tabela 3). Em 2014, verificou-se a produção de material 

para CDR em diversos Sistemas de Gestão de Resíduos Urbanos, nomeadamente a Amarsul (TM), 

ERSUC (TMB13), Resitejo (TBM14), Tratolixo (TM, TMB e Triagem) e Valnor (TMB e Triagem), onde 

neste último caso se verificou a produção de CDR (adaptado de APA, 2015b). 

Tabela 3 - Produção de materiais para CDR a partir de RU entre 2011 e 2014 (t) (APA, 2015b). 

Produção de material para CDR 

e CDR a partir de… 
2011 2012 2013 2014 

Estações de triagem - - 120 757 

Centrais de tratamento mecânico - 5709 11 484 69 996 

Centrais de tratamento mecânico 

e biológico 
5412 27 153 20 498 34 198 

Total 5 412 32 862 32 102 104 951 

                                                           
13 TMB – Tratamento Mecânico e Biológico 

14 TBM – Tratamento Biológico e Mecânico 
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Os resíduos passam por várias etapas de processamento até poderem ser utilizados como CDR. 

Conforme o grau de qualidade que se pretende atingir, diferentes processos podem ser aplicados. 

Processos como a separação na fonte, triagem, separação mecânica, redução do tamanho via 

trituração ou moagem, mistura, secagem e homogeneização são alguns destes exemplos. Após estes 

processos, este é armazenado em silos sendo posteriormente transportado para o seu destino final. 

Tipicamente, o resíduo sofre um processo inicial de triagem onde é removida a fração reciclável como 

os metais, frações inertes como o vidro, separando-se ainda a fração putrescível que apresenta um 

elevado teor de humidade. O material orgânico com um elevado teor de humidade pode ainda sofrer 

posteriormente um tratamento adicional como compostagem ou digestão anaeróbia, que pode ser 

utilizado como estabilizador do solo em AS. Em alguns casos, a fração putrescível é seca através de 

um tratamento biológico denominado por estabilização seca (Gendebien et al, 2003). 

Numa instalação de Tratamento Mecânico e Biológico (TMB), os metais e inertes são separados da 

fração orgânica que é estabilizada através de processos de compostagem, verificando-se a presença 

ou ausência da fase de digestão. Produz-se ainda uma fração residual que possui um elevado teor 

calorífico uma vez que é composta essencialmente por papel, plásticos e têxteis. Um exemplo do layout 

de uma unidade de TMB é apresentado na Figura 19. 

No processo de estabilização seca, ocorre a desidratação dos resíduos e estabilização por 

compostagem, obtendo-se um resíduo com um elevado poder calorífico. 

Alguns plásticos que não são possíveis de reciclar são também utilizados para a produção de CDR. 

Estes são geralmente triturados e misturados com outros resíduos (Gendebien et al, 2003). 

 

 
Figura 19 - Exemplo de um diagrama de TMB, adaptado de Montejo (2011). 
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4. Deposição em aterro 

A deposição em AS deve ser evitada sempre que possível, devendo ser apenas utilizada quando 

nenhuma das alternativas de valorização são consideradas viáveis. No entanto, é necessário analisar 

esta operação, uma vez que é atualmente a opção mais utilizada em Portugal. 

Existem vários problemas relacionados com a sua existência. Ambientalmente, estes são responsáveis 

por emissões de dióxido de carbono e metano, proveniente da degradação de matéria orgânica e pela 

possível contaminação do solo e de águas subterrâneas, pelo que o controlo das emissões e de 

lixiviados é extremamente importante de modo a reduzir ou evitar estes problemas. Socialmente, estes 

geralmente não são bem aceites pela população, especialmente se os mesmos se encontrarem 

próximos de áreas urbanizadas. Além da perceção negativa junto da sociedade, alguns estudos 

apontam ainda para a possibilidade do aumento de certas doenças associadas com a proximidade das 

populações a um AS (Palmer, 2005).  

Assim, a deposição em AS deverá ser minimizada, uma vez que impede a valorização de resíduos, e 

em particular a valorização de TNT, apresentando impactos ambientais, económicos e para a saúde 

humana. 
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III. METODOLOGIA 

 

1. Pesquisa de dados 

Numa fase preliminar, foram contactados vários hospitais públicos e privados, nomeadamente, a CUF 

Torres Vedras, Hospital da Luz, CUF Descobertas, Centro Hospitalar do Oeste e Hospital Prof. Doutor 

Fernando Fonseca via e-mail, telefone e pessoalmente, de modo a obter informações acerca da 

produção de RH e de BHD. O Centro Hospitalar Lisboa Norte e Centro Hospitalar do Porto foram 

também contactados de modo a obter dados mais representativos da utilização de batas descartáveis. 

Pretendeu-se com este contacto a recolha dados relativos aos seguintes tópicos:  

 Quantidade de RH produzidos em 2015 de cada grupo; 

 Frequência de recolha dos RH; 

 Empresa(s) de recolha dos RH; 

 Destino e tipo de tratamento dos RH recolhidos; 

 Quantidade de batas descartáveis utilizada anualmente; 

 Serviços nos quais as batas descartáveis são geralmente utilizadas; 

 Custo de aquisição de uma bata descartável e de uma reutilizável. 

No Hospital da Luz, dado se utilizar maioritariamente batas reutilizáveis, foram ainda recolhidos dados 

relativos à frequência de recolha das batas reutilizáveis para a lavandaria, o número de ciclos de 

lavagem/tempo de vida médio e qual o seu custo de lavagem. 

De modo a obter a quantidade de BHD utilizadas anualmente a nível nacional, foram contactadas 

diversas entidades, como a Direcção-Geral da Saúde, a Administração Central de Sistemas de Saúde, 

Ambimed, Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e Administração Regional de Saúde, não tendo 

sido, no entanto, possível obter o valor solicitado. Deste modo, é realizada uma estimativa da sua 

quantidade a partir dos dados recolhidos, tendo sido utilizado como referência o número de camas das 

unidades hospitalares contactadas de maior dimensão. 

A pesquisa bibliográfica, estado da arte, pretendeu encontrar várias soluções existentes no mercado 

ou em estudo relativamente à gestão das batas hospitalares. Para o efeito, foram analisados artigos 

científicos, relatórios, legislação portuguesa e europeia, tendo-se ainda pesquisado casos de estudo e 

empresas relevantes de modo a obter uma melhor perceção da viabilidade de determinadas 

alternativas. 
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2. Métodos Analíticos 

2.1 Determinação do Poder Calorífico Superior 

A determinação Poder Calorífico Superior (PCS) das BHD tem por objetivo determinar a viabilidade do 

seu encaminhamento para alternativas de valorização energética. Nesta técnica uma porção da 

amostra é pesada e queimada numa bomba calorimétrica sob condições de alta pressão de oxigénio, 

promovendo assim a combustão completa. O método utilizado tem por base a especificação técnica 

CEN/TS 15400:2006. 

 

Preparação da amostra 

As amostras de BHD são pesadas, cortadas em tiras e congeladas em azoto líquido, de modo serem 

moídas mais facilmente, antes da trituração em moinho de lâminas (Retsch SM200). A amostra foi 

triturada em três ciclos sequenciais com crivos de 10, 4 e 1 mm, com uma malha do tipo quadrado. 

 

Secagem da amostra e determinação da Humidade 

Os cadinhos com a amostra bem espalhada foram colocados em estufa a 105 ºC até se atingir uma 

massa constante, indicando assim que as mesmas já não apresentam humidade. A perda de massa é 

avaliada em intervalos de uma hora, pesando-se as amostras até a sua massa estabilizar, calculando-

se posteriormente o seu teor de humidade (%H), em base húmida (b.h.): 

%𝐻 (𝑏. ℎ. ) =
𝑚𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖−𝑚𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑐𝑎

𝑚𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖

× 100 

Onde 𝑚𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖
corresponde à massa inicial da amostra, em g e 𝑚𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑐𝑎

a massa da amostra 

após a sua secagem, em g. 

 

Determinação do PCS 

Após a secagem das amostras, procede-se à formação de pellets utilizando-se uma prensa manual. O 

pellet é colocado logo de seguida no cadinho metálico da bomba calorimétrica e enrola-se um fio de 

algodão no filamento da bomba calorimétrica (LECO AC600). Posteriormente fecha-se a bomba, 

pressuriza-se com O2 a 30 atm e o PCS é quantificado. 

No caso de haver a formação de um resíduo após o ensaio de calorimetria, estes é pesado 

posteriormente. 

De modo a tentar reduzir a quantidade de resíduo obtido para algumas amostras, foram realizados 

novos ensaios, com pellets de menor massa e envolvidos em papel de filtro (Whatman nº1, cat. Nº 

(1) 
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1001090, de acetato de celulose) de modo a garantir uma melhor solidez do pellet, permitindo uma 

combustão homogénea. 

 

2.2 Determinação do teor de cinzas 

Secagem e preparação das amostras 

Após secagem das amostras em estufa a 105ºC, os pratos de porcelana são aquecidos numa 

mufla (Nabertherm L3/S27) a 550ºC durante pelo menos 60 minutos, sendo depois arrefecidos numa 

placa de metal durante alguns minutos. Os pratos são então transferidos para o exsicador sendo 

arrefecidos até à temperatura ambiente. 

 

Formação das cinzas - Rampa de aquecimento 

Os cadinhos de prato com a amostra são pesados e colocados na mufla, com a rampa de aquecimento 

apresentada na Tabela 4. 

Tabela 4 - Rampa de aquecimento para a determinação do teor de cinzas em BHD. 

 

 

 

 

Os pratos são então retirados e deixados a arrefecer num suporte metálico durante alguns minutos e 

novamente transferidos para um exsicador até atingirem a temperatura ambiente. Os pratos com as 

cinzas são pesados, sendo novamente colocados dentro do exsicador e levados à mufla a 550ºC 

durante 30 minutos até se atingir uma massa constante. 

 

Determinação do teor de cinzas 

O teor de cinzas em base seca (b.s.), expresso pela fração mássica em percentagem (%m/m) é dada 

pela seguinte equação:  

𝐶𝑖𝑛𝑧𝑎𝑠 (% 𝑏. 𝑠. ) =  (
𝑚𝑝𝑟𝑎𝑡𝑜+𝑐𝑖𝑛𝑧𝑎𝑠 − 𝑚𝑝𝑟𝑎𝑡𝑜

𝑚𝑝𝑟𝑎𝑡𝑜+𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑚𝑝𝑟𝑎𝑡𝑜
) × 100 ×

100

100 − 𝐻 (% 𝑏. ℎ. )
 

 

Onde 𝑚𝑝𝑟𝑎𝑡𝑜+𝑐𝑖𝑛𝑧𝑎𝑠  é a massa do prato mais as cinzas, em g, 𝑚𝑝𝑟𝑎𝑡𝑜  é a massa do prato vazio, em 

g, 𝑚𝑝𝑟𝑎𝑡𝑜+𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎  é a massa do prato com a amostra, em g e 𝐻 (% 𝑏. ℎ. ) é o teor de humidade em 

base húmida, expresso em percentagem por massa. 

Temperatura (oC) Tempo (minutos) 

0 - 250 50 

250±10oC 60 

250-550 60 

550±10oC 120 

(2) 
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IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

1. Características físico-químicas das batas descartáveis 

 

De modo a determinar o seu conteúdo energético, foram testadas quatro BHD. As batas analisadas 

foram disponibilizadas pela unidade hospitalar da CUF de Torres Vedras e CUF Infante Santo, a última 

proveniente do fornecedor Oasipor. 

As amostras foram moídas em três ciclos sequenciais com crivos de 10, 4 e 1 mm, tendo sido sujeitas 

a contacto com azoto liquido. Quando colocadas em contacto com azoto líquido, todas as batas 

endureceram, à exceção da bata 4. De qualquer modo, foi possível moer todas as batas existentes. 

 O PCS de cada uma das amostras foi determinado, verificando-se que após a combustão das batas 1 

e 2 o cadinho do calorímetro apresentava uma massa residual (Figura 20). De modo a avaliar se se 

tratava de inqueimados ou de cinzas, realizou-se posteriormente uma análise ao teor de cinzas das 

quatro amostras. As batas 1 e 2 apresentaram um teor de cinzas acima dos 30%, enquanto as 3 e 4 

têm um teor de cinzas praticamente nulo (Tabela 5). 

 

Figura 20 – Foto do cadinho com o resíduo resultante da combustão de um pellet de ca. 1g da amostra 1 no 

calorímetro. 

De modo a tentar reduzir a quantidade de resíduo sólido presente após a combustão, realizaram-se 

dois ensaios laboratoriais, onde se reduziu a massa dos pellets referentes às batas 1 e 2 a ca. 0,25g 

(ensaio 1) de modo a assegurar que as amostras ardem completamente e outro onde os pellets de 

dimensão semelhante aos utilizados no ensaio 1 foram envolvidos em papel de filtro de acetato de 

celulose (ensaio 2), de modo a que o pellet permaneça mais homogéneo. Deste modo foi possível obter 

uma eficiência de combustão elevada das amostras 1 e 2 (Tabela 5), não se tendo observado qualquer 

melhoria pelo facto de os pellets terem sido envolvidos em acetato de celulose. Os resultados 

detalhados dos vários ensaios realizados estão presentes nas Tabelas A2 a A7 do Anexo II. 

Na Tabela 5 encontram-se ainda os resultados obtidos para o PCS, para as batas 1 e 2 com e sem 

cinzas. Ainda na mesma tabela são apresentados os valores do PCS do material ardido, i.e., excluindo 

as cinzas, correspondendo em grande parte à fração plástica do material e a massa de cada uma das 

batas analisadas. 
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Tabela 5 – Descrição e caracterização do PCS, teor de cinzas e massa de quatro amostras de batas de TNT 

descartáveis (valores médios, N=2).  

Tipo de 
Bata 

Descrição 
Massa 
(g/bata) 

Cinzas 
(% b.s.) 

PCS 
(MJ/kg) 

PCS sem 
cinzas 
(MJ/kg) 

Bata 1 
Bata de cor azul escuro com etiqueta 
branca, linha de costura branca e com 
um pequeno elástico nas mangas 

73 33,6 29,7(a) 45,7 

Bata 2 
Bata de cor azul escuro com punho 
elástico de malha branca e linha de 
costura azul escuro 

97 39,2 35,8(a) 50,5 

Bata 3 
Fato de bloco de cor verde azulado; 
calças e camisola de manga curta 
sem elástico e costura verde 

88 1,1 45,3(b) 45,8 

Bata 4 
Bata impermeável de cor azul claro 
com punho elástico de malha branca 
e linha de costura branca 

104 0,4 44,6(b) 44,8 

b.s. – base seca; PCS – Poder Calorífico Superior 
(a) Massa do pellet ≈ 0,25g; (b) massa do pellet ≈ 1g 

 

Na interpretação dos resultados presentes na Tabela 5 pode-se concluir que: 

- O PCS das batas 1 e 2 é mais reduzido devido ao facto de em ambos os ensaios as amostras 

apresentarem um elevado teor de cinzas (30 a 40%), que vitrificaram após a combustão, justificando a 

presença do resíduo sólido obtido. Assim, dependendo do tipo de bata, a sua fração residual poderá 

ser ou não significativa, havendo batas como a 1 e 2 que podem apresentar teor de cinzas elevados. 

Determinados compostos como os brometos, que funcionam como retardantes de chama podem estar 

presentes nas batas e influenciar até certo ponto os valores de PCS obtidos. 

- Considerando apenas a fração ardida, é possível verificar que o PCS das várias amostras é muito 

semelhante, encontrando-se em valores compreendidos entre 45 e 50 MJ/kg. Verifica-se assim que o 

TNT presente nas batas tem um poder calorífico considerável, tal como era espectável, uma vez que 

os plásticos, e em particular o PP, possuem um elevado conteúdo energético. 

- A massa das batas apresenta uma variação da ordem dos 30%, contudo, dado que as batas do tipo 

4 são utilizadas com menor frequência15, estima-se que o peso médio das batas (1 a 3) seja de 86±10g. 

  

                                                           
15 De acordo com os dados recolhidos na unidade de saúde da CUF de Torres Vedras, este tipo de bata 

descartável é apenas utilizado em casos excecionais. 
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2. Gestão de RH e batas hospitalares nas diversas unidades 

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) referentes ao ano de 2014, foram realizados 

em Portugal cerca de 7,3 milhões de atendimentos nos serviços de urgência dos hospitais, sendo que 

86,5% corresponderam a hospitais oficiais. Foram ainda efetuadas cerca de 18,1 milhões de consultas 

médicas nas consultas externas, 69,2% das quais em hospitais públicos. Relativamente a grandes e 

médias cirurgias, em 2014 foram realizadas 906,3 mil, das quais cerca de 74% ocorreram em hospitais 

oficiais. No que diz respeito a internamentos, verificou-se que 80% ocorreram em hospitais públicos, 

correspondendo a um total nacional de 1,2 milhões de internamentos (INE, 2016). 

De modo a compreender melhor como é realizada a gestão de RH antes dos mesmos serem recolhidos 

e transportados para os destinos adequados, foram realizadas visitas a diversos hospitais, 

nomeadamente o Hospital da Luz, CUF de Torres Vedras, CUF das Descobertas, Centro Hospitalar do 

Oeste, e, via e-mail, o Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, localizados no distrito de Lisboa e sul 

do distrito de Leiria, nomeadamente, na região da Grande Lisboa e região do Oeste (Figura 21). Foram 

ainda contactados via telefónica e por e-mail o Centro Hospitalar Lisboa Norte, e o Centro Hospitalar 

do Porto, tendo-se recolhido dados relativos ao consumo de batas descartáveis nestes hospitais. A 

escolha das unidades contactadas teve como fundamento a sua proximidade geográfica e dimensão, 

tendo-se contactado hospitais públicos e privados de modo a ser possível compreender as principais 

diferenças relativas à gestão de RH em cada um dos tipos de unidades. 

 

Figura 21 - Localização das unidades hospitalares contactadas. 

Legenda: 
 
1. Centro Hospitalar do 

Oeste: unidades de 
Caldas da Rainha, 
Peniche e Torres Vedras 

2. CUF Torres Vedras 
3. CUF Descobertas 
4. Hospital da Luz 
5. Hospital Prof. Doutor 

Fernando Fonseca 
6. Centro Hospitalar Lisboa 

Norte 

7. Centro Hospitalar do 

Porto 
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Dado existirem em Portugal 225 hospitais, dos quais 118 são hospitais públicos e 107 privados (INE, 

2016), é relevante analisar ambos os tipos de unidades relativamente à sua gestão de RH, de modo a 

compreender se os mesmos possuem ou não técnicas de gestão de resíduos similares. Assim, uma 

breve descrição da gestão de RH e das batas utilizadas nas várias unidades contactadas será efetuada 

de seguida, resumindo-se na Tabela 6 a quantidade de RH produzida em cada hospital. 

 

Tabela 6 – Resíduos Hospitalares produzidos em 2015 nos cinco hospitais em análise, em toneladas. 

 

CUF 

Torres 

Vedras 

CUF 

Descobertas 

Hospital 

da Luz 

Centro 

Hospitalar 

do Oeste 
HPDFF 

Grupo I e II n.d. 892,25 1345 n.d. 842 

Grupo III 22,3 
137 

183 99,25 430 

Grupo IV 1,3 12 7,44 18 

HPDFF – Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca 

n.d. – não disponível 

 

 
CUF Torres Vedras 

Na unidade hospitalar da CUF de Torres Vedras, os RH do Grupo III e IV são recolhidos pela Ambimed, 

duas vezes por semana, às terças e quintas-feiras. O Grupo III é encaminhado para a central de 

autoclavagem do Barreiro e o Grupo IV é transportado para a França ou para a Alemanha para 

incineração. A recolha dos resíduos do Grupo I e II são responsabilidade do município, pelo que não 

existem dados relativamente à quantidade produzida. 

Relativamente ao material de proteção, neste hospital todas as batas utilizadas pelo pessoal médico 

no bloco operatório, exames gastro e em doentes de internamento são reutilizáveis e de algodão. As 

batas utilizadas pelos restantes utentes, bem como por acompanhantes são de natureza descartável16. 

Vários vestuários de proteção de origem descartável foram identificados:  batas de cor azul escura, 

utilizadas pelos utentes, com abertura atrás, possuindo um pequeno elástico nas mangas e um fato 

composto por calças e camisa de manga curta, de cor mais clara, utilizadas por pessoas provenientes 

do exterior, como acompanhantes, pessoal de manutenção, etc. Existe ainda um outro tipo de bata 

descartável, utilizado com menos frequência, de cor azul claro, impermeável e com punho de malha 

que é utilizada quando se lida com material bastante contaminado. Um exemplar de cada uma das 

batas mencionadas foi gentilmente cedido pela unidade, tendo sido analisadas em laboratório de modo 

a determinar o seu conteúdo energético (ver secção IV-1).  

 

                                                           
16 Fonte: informação gentilmente fornecida aquando da visita à unidade da CUF de Torres Vedras em Março de 
2016 
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Hospital da Luz 

Os RH do Grupo III e IV são geridos pela Ambimed. Os resíduos são recolhidos diariamente, sendo 

que os do Grupo III são autoclavados na central do Barreiro e os do Grupo IV são encaminhados para 

a estação de incineração da Chamusca, no Eco-parque do Galvão. Os RH do Grupo I e II são geridos 

pela Ambimed enquanto se encontram dentro do hospital, sendo que a sua recolha e transporte é 

responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa.  

Relativamente às batas hospitalares, diariamente são utilizadas entre 250 a 300 batas, que são na sua 

maioria reutilizáveis. A única exceção encontra-se nas batas utilizadas para os exames de imagiologia, 

que são descartáveis. A justificação obtida pelo serviço foi a seguinte: "Tendo em conta o fluxo de 

trabalho e a casuística (muitos exames e muito curtos), considerou-se mais prático a utilização de batas 

descartáveis. Além disso, temos também os fatos para exames mais demorados, que dão maior 

conforto e privacidade do que qualquer bata." 

As batas, após serem utilizadas, são recolhidas diariamente (exceto aos domingos) e encaminhadas 

para a SNL - Sociedade Nacional de Lavandarias, que procede à sua lavagem. A roupa contaminada 

passa por um processo mais intenso de descontaminação do que aquela que não está tão 

contaminada. O tipo de material (algodão) é comum a todas as batas, quer sejam para utilização no 

bloco operatório ou de em exames médicos, sendo a única diferença o seu design, sendo que as 

utilizadas para exames médicos possuem a abertura atrás. Estima-se que o seu tempo de vida seja 

cerca de dois anos, o que corresponde a 290 a 340 ciclos de lavagem17. 

 

 CUF Descobertas 

Na unidade da CUF das Descobertas, todos os grupos de RH são recolhidos pela Ambimed, sendo que 

os resíduos não perigosos são posteriormente encaminhados para a Valorsul. Relativamente aos 

resíduos perigosos, os do Grupo III sofrem geralmente um processo de autoclavagem, enquanto que 

os RH do Grupo IV são desde 2015 incinerados em Portugal, na estação de incineração da Chamusca. 

Quanto às BHD, estas são utilizadas quando os doentes realizam exames especiais, maioritariamente 

em exames gastro, como endoscopias e colonoscopias. Este tipo de batas é ainda utilizado quando o 

doente entra no bloco operatório, sendo posteriormente removida e descartada imediatamente após o 

paciente se encontrar no bloco. Já os técnicos utilizam roupa reutilizável, de algodão e no bloco 

operatório utilizam ainda uma bata descartável sobre a farda de algodão, do mesmo material que as 

batas utilizadas nos exames de gastro18. 

 

 

                                                           
17 Fonte: informação gentilmente fornecida aquando da visita ao Hospital da Luz, em Março de 2016 
18 Fonte: informação gentilmente fornecida aquando da visita à unidade da CUF Descobertas, em Março de 2016 
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Centro Hospitalar do Oeste 

O Centro Hospitalar do Oeste (CHO) encontra-se integrado na região Oeste e é composto pelas 

unidades de Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche, assegurando cuidados de saúde à População 

da sua área de influência, nomeadamente aos concelhos de Alcobaça, Bombarral, Cadaval, Caldas da 

Rainha, Lourinhã, Mafra, Óbidos, Peniche e Torres Vedras (CHO, 2014). 

Após a visita à unidade das Caldas da Rainha, foi possível aferir que os RH do Grupo I e II 

indiferenciados são responsabilidade do município, sendo que os resíduos provenientes da recolha 

seletiva são recolhidos pela Valorsul. Os RH do Grupo III e IV são recolhidos pela Ambimed três vezes 

por semana, sendo que os do Grupo III são encaminhados para autoclavagem.  Relativamente às BHD, 

estas são maioritariamente tratadas como RH do Grupo III, uma vez que as mesmas são utilizadas 

apenas em procedimentos nos quais há risco de contaminação, como na prestação de cuidados de 

higiene, no bloco operatório e de parto e em exames de gastro19. 

 

Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca 

O Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (HPDFF) tem como área de influência os concelhos de 

Sintra e Amadora e serve uma população de cerca de 600 mil habitantes20. Neste hospital todos os RH 

são recolhidos pela Ambimed, sendo que os resíduos do Grupo III e IV são recolhidos diariamente e os 

RH não perigosos são recolhidos três vezes por semana em contentor compactador.  

As BHD são utilizadas em vários serviços, como por exemplo em exames de imagiologia21. 

 

Centro Hospitalar Lisboa Norte e Centro Hospitalar do Porto 

De modo a obter um valor mais representativo da quantidade de batas descartáveis consumidas em 

todo o país, foram ainda contactados dois dos hospitais de maior dimensão a nível nacional. 

O Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN) serve diretamente uma população de cerca de 373 mil 

habitantes, abrangendo as áreas dos Centros de Saúde de Alvalade, Benfica, Loures, Lumiar, Odivelas 

e Pontinha, recebendo ainda doentes de todas as zonas do país (CHLN, 2014).  

O Centro Hospitalar do Porto (CHP) tem como área de influência todas as freguesias da cidade do 

Porto, com exceção de Bonfim, Paranhos e Campanhã, e pelo concelho de Gondomar. É ainda 

referência para a população dos distritos de Braga e Vila Real, os concelhos de Amarante, Baião e 

Marco de Canaveses, pertencentes ao distrito do Porto e ainda aos concelhos da parte norte dos 

distritos de Aveiro e Viseu situados a sul do rio Douro (CHP, 2014).  

                                                           
19 Fonte: informação gentilmente fornecida aquando da visita à unidade do Centro Hospitalar do Oeste, em Abril 
de 2016 
20 Fonte: http://www.hff.min-saude.pt/index.php/conteudo/o-hospital_2 
21 Fonte: informação gentilmente fornecida pelo Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, em Abril de 2016 

http://www.hff.min-saude.pt/index.php/conteudo/o-hospital_2
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O consumo de BHD em 2015 está resumido na Tabela 7. No CHP foram apresentados os valores de 

2016, uma vez que estes são significativamente superiores aos valores de 2015. Os vários tipos de 

bata utilizados em cirurgia e ambulatório para as unidades do CHO, CHP e CHLN estão presentes no 

Anexo IV. 

 

Tabela 7 – Número de batas descartáveis utilizadas em 2015, nos hospitais contactados. 

Unidades Hospitalares 
Batas descartáveis Batas 

reutilizáveis Cirurgia Ambulatório Total 

CUF Torres Vedras 2 483 7 720 10 183 n.d. 

CUF Descobertas 7 000* n.d. n.d. - 

Hospital da Luz 0 n.d. n.d. 70 000** 

Centro Hospitalar do Oeste 18 834 32 974 51 808 - 

HPDFF n.d. n.d. 260 000 - 

CHLN 110 974 275 490 386 464 - 

Centro Hospitalar do Porto 

(valores de 2016) 

47 279 93 620 140 899 - 

HPDFF – Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca; CHLN – Centro Hospitalar Lisboa Norte 

* Valor correspondente apenas a batas cirúrgicas esterilizadas;  

** 250 a 300 batas reutilizáveis utilizadas diariamente 

n.d. – não disponível 

 

 

2.1 Análise dos dados recolhidos 

Analisando a gestão dos RH nas unidades contactadas, é possível verificar que os RH perigosos são 

todos geridos pela Ambimed. 

Comparando os dados relativos à produção de RH presentes na Tabela 6 com número de camas 

existentes em cada unidade (Tabela A 8 do Anexo III), verifica-se que o HPDFF e CHO são as unidades 

que menos RH produzem em função do número de camas. Adicionalmente, no HPDFF a produção de 

RH não perigosos em função do número de camas é inferior à da unidade da CUF Descobertas e 

Hospital da Luz, apesar de ser um hospital de maior dimensão (Figura 22). 
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Figura 22 – Quantidade de Resíduos Hospitalares (RH) produzidos por grupo, em 2015, e número de camas 

existentes nas unidades hospitalares em estudo. 

Analisando os dados presentes na Tabela 7, verifica-se que nas unidades do CHO, CHP e CHLN os 

valores recolhidos distinguem claramente a quantidade de BHD de origem cirúrgica e não cirúrgica 

(ambulatório). Os valores das BHD utilizadas para ambas as atividades nas três unidades mencionadas 

foram reproduzidos graficamente (Figura 23 e 24), de modo a ser possível analisar a expressão dos 

dois tipos de bata. No CHP são apresentados os valores de 2016, uma vez que o consumo de batas 

descartáveis aumentou do ano de 2015 para 2016, devido ao aumento do plano cirúrgico.     

        

 

 

Através da análise da Figura 24, é possível verificar que a quantidade de BHD utilizadas em ambulatório 

é bastante superior às utilizadas em bloco operatório, correspondendo a cerca de 65 a 75% do total 

das batas descartáveis consumidas anualmente, o que permite evidenciar que uma porção significativa 

das batas descartáveis estão livres de contaminação biológica após a sua utilização.  
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Figura 23 - Número de batas descartáveis 

utilizadas em cirurgia e em ambulatório em três 

unidades hospitalares 

 

Figura 24 - Proporção de batas descartáveis 

utilizadas em cirurgia e em ambulatório. 
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3.  Estimativa da quantidade de BHD produzidas anualmente em 

Portugal Continental 

 

3.1 Classificação da bata descartável enquanto RH 

Após o contacto com as entidades hospitalares foi possível concluir que nem todos os hospitais seguem 

o mesmo procedimento no que toca à gestão de resíduos, mais concretamente na classificação do 

grupo de resíduo ao qual as BHD se incluem. Enquanto que alguns hospitais consideram que este tipo 

de resíduo (excluindo as de origem cirúrgica) é maioritariamente RH do Grupo II, há outros hospitais, 

como o CHO, que considera que a grande maioria se insere no Grupo III por haver a possibilidade de 

existência de contaminação. Esta ambiguidade existe possivelmente devido à legislação existente e 

ainda devido ao princípio da precaução, onde, quando em dúvida, se prefere colocar o resíduo numa 

categoria de RH mais perigosa. Na legislação relativa aos RH, o material de proteção hospitalar pode-

se de facto encontrar tanto no Grupo II ou III, caso apresentem ou não contaminados. Assim, de acordo 

com o Despacho n.º 242/96 de 13 de Agosto, no Grupo II inclui-se “Material de proteção individual 

utilizado nos serviços gerais e de apoio, com exceção do utilizado na recolha de resíduos”, enquanto 

no Grupo III é considerado o “Material de proteção individual utilizado em cuidados de saúde e serviços 

de apoio geral em que haja contacto com produtos contaminados (como luvas, máscaras, aventais e 

outros)”. Adicionalmente, o tipo de serviços em que este tipo de bata é utilizado pode também variar 

consoante o hospital, o que influencia mais ainda a quantidade de resíduos classificada como Grupo II 

ou III. 

Assim, obter uma estimativa correta da quantidade de BHD com ou sem contaminação a nível nacional 

torna-se uma tarefa complexa, uma vez que estas podem ser classificadas em dois grupos de RH (II e 

III). Os hospitais na maioria dos casos não contabilizam a quantidade de batas que são triadas para 

cada um dos grupos, acrescendo que diferentes hospitais utilizam batas descartáveis em serviços 

distintos.  Não foi igualmente possível obter dados estatísticos relativamente às quantidades adquiridas 

deste produto a nível nacional, uma vez que o mesmo tanto pode estar incluído na categoria de material 

de proteção hospitalar ou com os restantes TNT produzidos ou importados para Portugal.  

 

3.2 Estimativa do número de batas descartáveis em Portugal Continental 

O número de BHD a nível nacional foi extrapolado através do número de camas dos hospitais 

contactados. Este valor terá uma margem de erro significativa, uma vez que, como mencionado 

previamente, nem todos os hospitais utilizam as batas para os mesmos serviços, contudo considera-

se que é um bom indicador para uma estimativa da sua ordem de grandeza. 
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De acordo com INE (2016), em 2014 o número de camas existentes em unidades hospitalares 

correspondeu a um total de 34 500 camas, das quais 24,2 mil se encontram nos hospitais públicos e 

10,3 mil nos hospitais privados, tendo-se assumindo que este valor se mantém em 2015. 

Considerando o número total de BHD em 2015 utilizadas nos hospitais (CHO, HPDFF, CHLN e CHP), 

Tabela 8, estimou-se o número de batas utilizadas por ano e por cama. Admitindo que as quatro 

unidades hospitalares são representativas do funcionamento dos hospitais em Portugal Continental, 

determinou-se que o número médio de batas utilizadas por cama será de 255 ± 89,25. Multiplicando o 

número médio de batas por cama pelo número total de camas a nível nacional, o número total de batas 

consumidas é de cerca de 8,8 milhões. No entanto, nem todos os hospitais utilizam batas descartáveis 

em todos os serviços, como é o caso do Hospital da Luz, onde não são utilizadas batas descartáveis 

em cirurgias. Admitindo que esta prática se estende pelo menos a 10% dos hospitais, o número médio 

de batas descartáveis será cerca de 8 milhões de unidades (Tabela 8), cuja recolha seletiva equivaleria 

a cerca de 688t de BHD cuja composição, como se referiu anteriormente (Ver secção I-1) é 

essencialmente PP. 

 

Tabela 8 - Estimativa do número de batas descartáveis utilizadas anualmente em Portugal Continental, tendo em 

conta os dados recolhidos. 

Hospitais 
Nº de Camas 

(em 2014) 

Nº de batas 

descartáveis 

(em 2015) 

Nº de batas por 

cama* 

CHO 3201 51 808 162 

HPDFF 7722 260 000 337 

CHLN 1 0993 386 464 352 

CHP 8274 140 899 170 

Média     255 

Desvio Padrão     89,25 

Portugal Continental 34 5005 
5,7 a 11,9 

milhões** 
  

CHO – Centro Hospitalar do Oeste; HPDFF – Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca; CHLN – Centro 

Hospitalar Lisboa Norte; CHP – Centro Hospitalar do Porto 

Fonte: 1 CHO (2014); 2 HPDFF (2014); 3 CHLN (2014); 4 CHP (2014); 5INE (2016) 

* Considerando que o número de camas em 2015 é ≈ 2014 

** Considerando que 10% dos hospitais em Portugal Continental não utiliza batas descartáveis em todos os 

serviços. 

 

É importante notar que tanto o número de BHD utilizadas a nível nacional como a massa média deste 

tipo de batas carecem de validação, pelo que os resultados obtidos deverão ser tomados em conta 

apenas como uma estimativa da ordem de grandeza da quantidade de batas em estudo consumidas 
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nacionalmente. Um valor mais exato relativo à produção deste tipo de resíduo exigiria uma recolha de 

dados mais abrangentes e específicos (incluindo o tipo de BHD utilizadas), bem como uma análise 

mais aprofundada dos dados obtidos. 

Nesta análise não foi considerado o TNT hospitalar de outras origens, como o utilizado em cirurgia para 

cobertura dos instrumentos, toucas, proteção para sapatos, entre outros, classificados maioritariamente 

com RH de Grupo III, por apresentarem contaminação biológica. Se estes fossem considerados, o total 

de TNT existente em meio hospitalar estimado iria ser superior. 

 

 

  



47 
 

4. Análise e discussão de possíveis soluções 

Neste capítulo, possíveis soluções de redução e valorização de BHD serão analisadas, tendo em conta 

os impactos ambientais e económicos de cada caso. Irão ser estudadas várias hipóteses de 

valorização, bem como a viabilidade da redução do volume de resíduos e a substituição de batas 

descartáveis por reutilizáveis, seguindo a ordem da hierarquia dos resíduos. 

 

4.1  Prevenção e redução 

Como foi verificado após várias visitas a unidades hospitalares, as batas descartáveis são utilizadas 

em diversos serviços. Exames médicos como os de imagiologia ou de gastro e cirurgias foram aqueles 

que mais se destacaram pelo seu uso de BHD. Nos exames de gastro, foi aferido que as mesmas são 

utilizadas por haver um certo potencial de contaminação por fluidos corporais, pelo que se justifica a 

sua utilização. No caso em que estas são utilizadas pelos profissionais de saúde no bloco operatório é 

efetivamente necessário, em todas as ocasiões, a utilização equipamentos de proteção adequados de 

modo a evitar a contaminação tanto para o paciente como para o pessoal médico, pelo que não é 

possível reduzir o número de batas utilizadas nesta situação.  

Noutras situações, como é o caso de exames de imagiologia, como radiologia, ressonâncias 

magnéticas, etc., não existe usualmente risco de contaminação. A justificação dada por algumas 

entidades relativamente à utilização de batas descartáveis neste tipo de exames prende-se pelo facto 

de serem de curta duração, não se justificando assim, por questões de logística, a utilização de batas 

reutilizáveis. No entanto, para além do possível conforto para o doente, não foi possível esclarecer em 

concreto se existe outra razão para a utilização em exames onde não existe risco de contaminação. 

Conclui-se assim que possivelmente existe margem para reduzir o número de BHD utilizadas pelo 

menos em algumas unidades hospitalares, sem por em causa a proteção de doentes e profissionais de 

saúde. 

 

4.2  Preparação para a reutilização: Substituição por batas reutilizáveis 

Os estudos de Schmidt (2000) e Berghe e Zimmer (2011) analisados no estado da arte, ainda que 

publicados com 10 anos de diferença, apontam para um menor impacto ambiental das batas 

reutilizáveis em relação às batas descartáveis. Schmidt considera a eliminação de batas descartáveis 

e reutilizáveis para um cenário onde são incineradas com recuperação de energia e outro onde são 

simplesmente eliminadas. A análise de Berghe e Zimmer (2011) considera a eliminação por incineração 

de ambas as batas sem aproveitamento energético. 

 Um resumo dos resultados dos dois estudos é apresentado na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Análise do ciclo de vida de batas descartáveis e reutilizáveis, incineradas com e sem recuperação de 

energia para Schmidt (2000) e sem recuperação de energia no caso de Berghe e Zimmer (2011). 

 Schmidt (2000) Berghe e Zimmer (2011) 

Batas reutilizáveis  

 50/50% algodão/poliéster, com 

acabamento de fluorocarbono 

 100% poliéster, com acabamento de 

fluorocarbono  

 Laminado de poliéster e poliuretano 

Polietileno Tereftalato 

(PET) 

Batas descartáveis  

 Celulose/poliéster com acabamento 

de fluorocarbono  

 Laminado de celulose/poliéster e 

polietileno 

Tecido não Tecido (TNT) 

Nº ciclos de lavagem 75 50 

Impactos 

Ambientais 

Batas 

reutilizáveis 

Consumo de água (bata de 

algodão/poliéster) 

Potencial de aquecimento global (bata 

laminado de poliéster e poliuretano) 

Ecotoxicidade, destruição 

da camada de ozono 

Batas 

descartáveis  

Consumo energético, acidificação, 

eutrofização 

Acidificação, eutrofização, 

aquecimento global, 

oxidação fotoquímica 

Atividades 

que mais 

contribuem 

para o 

impacto 

ambiental 

Batas 

reutilizáveis 

Lavagem, secagem, esterilização, 

embalamento 
Lavagem* 

Batas 

descartáveis  
Produção de materiais 

Produção, transporte, 

eliminação 

* O autor não menciona quais as etapas de lavagem consideradas 

No entanto, nenhum dos estudos considera a possibilidade de reciclagem das batas de TNT. Não foram 

também consideradas outras alternativas de valorização para as batas reutilizáveis após o seu tempo 

de vida, à exceção da sua incineração com valorização energética. Uma análise mais rigorosa do ciclo 

de vida de ambos os tipos de batas que considere outras alternativas de valorização como a reciclagem  

deverá ser realizada de modo a ser possível determinar qual destas alternativas é de facto a mais viável 

a nível ambiental. 
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4.2.1 Comparação entre o custo de utilização de uma bata descartável e reutilizável 

Uma bata reutilizável apresenta um tempo de vida de aproximadamente 2 anos, correspondendo a 

cerca de 290 a 340 ciclos de lavagem. Assumindo que o custo de aquisição de uma bata reutilizável 

ronda os 15 €, e que a lavandaria cobra 0,50 € pela lavagem de cada peça22, então o custo aproximado 

desta bata por utilização será dado pela expressão abaixo:  

𝐶 =  
𝐶𝐵

𝑛
+ 𝐿 

Onde C corresponde ao custo de uma bata reutilizável por utilização, CB é o custo de aquisição da 

bata reutilizável, n o número de ciclos de lavagem e L o preço por bata cobrado pela lavandaria (Zins, 

2006). Assim, se esta operação for realizada para 290 ou 340 ciclos de lavagem, os resultados são os 

seguintes: 

𝐶1 =
15

290
+ 0,50 = 0,552 € 

𝐶2 =
15

340
+ 0,50 = 0,54 € 

Sendo C1 o custo de uma bata reutilizável por utilização assumindo que esta tem um ciclo de vida 

correspondente a 290 lavagens e C2 assumindo que a mesma realiza 340 lavagens. 

Dado que o preço de uma bata descartável ronda os 0,55 €23, pode-se concluir que a diferença existente 

entre o preço de uma bata descartável e reutilizável é mínima, possivelmente devido ao mercado de 

concorrência. Vários estudos confirmam isso mesmo, pelo que a escolha entre uma bata descartável 

ou reutilizável depende geralmente da preferência do hospital (Rutala e Weber, 2001; Overcash, 2012). 

O preço unitário da utilização de uma bata reutilizável é fortemente influenciado pelo custo de lavagem, 

dado que o investimento inicial é diluído pelo número de utilizações. Consequentemente o preço 

cobrado pelas lavandarias apresenta uma elevada influência no custo final que uma bata reutilizável 

tem por cada utilização e depende dos contratos que cada hospital possuir com estas empresas.  

Assim, pode ser mais económico ou mais dispendioso a utilização de batas reutilizáveis quando 

comparado com as descartáveis. É importante referir ainda que se a bata for danificada antes do final 

do seu tempo de vida, o seu custo de utilização irá ser mais elevado, uma vez que o seu tempo de vida 

irá diminuir (Rutala e Weber, 2001). 

É de notar que os valores mencionados acima podem variar de hospital para hospital, dependendo dos 

orçamentos acordados com as empresas fornecedoras das batas e das lavandarias, sendo que os 

valores apresentados correspondem a uma média dos valores recolhidos nos hospitais contactados. 

Assim, para um hospital poderá ser economicamente mais vantajoso adquirir batas descartáveis 

enquanto que para outro as batas reutilizáveis podem ter custos inferiores a longo prazo. Outra razão 

que pode decidir a escolha de uma opção em detrimento da outra poderá estar relacionada com a 

                                                           
22 Fonte: dados recolhidos no Hospital da Luz 
23 Fonte: média dos preços das BHD nas unidades hospitalares contactadas. 

(3) 
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perceção social. O facto de haver valores tão díspares entre a Europa (cerca de 50% reutilizáveis) e os 

Estados Unidos (apenas 10%) (Overcash, 2012), pode ser um indicador disso mesmo. Apesar de os 

dois tipos de batas terem desempenhos semelhantes, socialmente uma bata reutilizável pode não ser 

tão bem aceite uma vez que já foi utilizada por outros utentes ou profissionais previamente. 

 

Relação custo-benefício 

Uma outra vantagem que foi várias vezes mencionada durante visitas a hospitais que já utilizam algum 

tipo de bata reutilizável, bem como em alguns artigos estudados (Conrardy et al., 2010), consiste no 

conforto proporcionado por este tipo de vestuário. Batas reutilizáveis são consideradas bastante mais 

confortáveis do que uma bata descartável. Na visita à CUF de Torres Vedras foi mesmo mencionado 

que o pessoal médico, já habituado a batas de algodão nem pensariam em voltar a utilizar batas 

descartáveis. O mesmo se poderá aplicar aos pacientes, principalmente em hospitais privados, em que 

os utentes estão a ter um custo mais elevado por um determinado serviço, pelo que faz sentido que 

também tenham por isso um maior conforto e bem-estar quando estão a realizar um exame médico ou 

outro tipo de serviço médico.  

 

4.3 Reciclagem Primária e Secundária 

4.3.1 Potencial de valorização dos blocos de PP como matéria-prima secundária 

A Sociedade Ponto Verde foi contactada de modo a se obter um valor de mercado aproximado do PP 

reciclado a nível nacional. No entanto, este tipo de plástico não se encontra em expressão suficiente 

para ser triado e valorizado separadamente, pelo que “o PP que surge na recolha seletiva de 

embalagens é encaminhado juntamente com o Polietileno (PE) de baixa densidade (BD) ou alta 

densidade (AD) em percentagens limites de 10% e 2% respetivamente”. Assim, as empresas 

recicladoras de PE são na sua grande maioria as entidades que comercializam o reciclado de PP. 

Dado que o TNT das BHD é composto maioritariamente por PP com um reduzido grau de 

contaminação, este tem vindo a ser valorizado no mercado de matérias-primas secundárias. O valor 

de PP no mercado de matérias-primas secundárias manteve-se constante entre 1992 e 2005, 

apresentando depois uma tendência média de crescimento até 2011, atingindo cerca de 2 000€/t24 a 

preços correntes. A partir desta data, o valor de mercado tem vindo a descer para valores da ordem 

dos 1000€/t. 

O seu preço varia ainda de acordo com o seu grau de pureza. Se as batas de TNT forem recolhidas 

seletivamente no hospital antes de serem encaminhadas para reciclagem, o grau de pureza do material 

                                                           
24 Considerando que em 2011, o valor de mercado do PP era de 80 cents/lb, Figura 25 e 28. 



51 
 

a ser reciclado fica assegurado, permitindo assim obter um material com uma qualidade mais elevada 

e a um preço mais atrativo. 

Apesar de nos anos recentes ter ocorrido uma descida do preço do PP reciclado, verifica-se que os 

pellets de PP reciclado apresentam atualmente um valor médio de 52 cent/lb, o que corresponde a 

cerca de 1,049€/Kg ou 1049€/t (Figura 25). Relativamente ao PP em flocos, este valor é mais reduzido, 

tendo-se atualmente um valor médio de mercado de 41cent/lb ou 827€/t (Figura 26), apresentando, no 

entanto, um padrão de variação ao longo do tempo similar.  

 

 

Figura 25 - Variação do valor de mercado, em cents/lb, de pellets de polipropileno reciclado ao longo dos anos25 

 

 

 

Figura 26 - Variação do valor de mercado do polipropileno reciclado em flocos, em cents/lb, ao longo dos anos26 

 

                                                           
25 Fonte: adaptado de http://www.plasticsnews.com/resin/recycled-plastics/historical-pricing?grade=1340802|Vol2 

26 Fonte: adaptado de http://www.plasticsnews.com/resin/recycled-plastics/historical-pricing?grade=1340801|Vol2 
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4.3.2 Processo de reciclagem “Starlinger” 

A empresa Starlinger possui extrusoras que se adaptam a diferentes tipos de materiais plásticos. 

Relativamente ao equipamento que processa TNT, bem como outro tipo de materiais, o consumo de 

energia irá variar entre 0,2 a 0,35 kWh/kg, havendo um output de 150 a 1300 kg/h conforme o material 

a ser processado e das dimensões da extrusora27. A temperatura do processo, irá rondar os 210 a 

230ºC para TNT constituído essencialmente por PP e 280 e 300ºC para poliéster, permitindo assim em 

ambos os casos a esterilização do material de acordo com o fabricante. 

O custo associado à reciclagem de TNT depende da origem do resíduo a reciclar. No caso das aparas 

da produção de TNT, reciclagem primária, o custo da reciclagem depende principalmente da 

quantidade de resíduo a reciclar, gerado pelo produtor, podendo ser otimizado se o mesmo também 

tiver acesso a resíduo de outras empresas similares. A reutilização dos excessos produzidos no 

processo de fabrico para nova confeção de batas é uma técnica comum, pelo que estas entidades 

podem ter condições para receber e reciclar batas posteriormente à sua utilização. Deste modo, uma 

entidade que apenas realiza reciclagem primária, pode assim também iniciar a reciclagem secundária 

deste material. Se se tratar de material originado pelo consumidor (post-consumer waste), a sua 

reciclagem poderá envolver uma pré-limpeza (lavagem com água ou a seco, com solvente), o que terá 

um custo superior. Na reciclagem primária, a quantidade mínima de TNT a reciclar para que a operação 

seja economicamente viável é aproximadamente 150 kg/h, assumindo que a operação se realiza 24h 

por dia, 7 dias por semana. Quanto à reciclagem secundária de TNT, a quantidade mínima a processar 

será de 350 e 500 kg/h (Fonte: informação gentilmente cedida pela Starlinger). Assim, nestas 

condições, seria necessário a existência de pelo menos 3 000t/ano de TNT para viabilizar o processo 

de reciclagem. Uma alternativa de viabilização económica seria o encaminhamento das BHD para os 

produtores, que já realizam a reciclagem das sobras da produção.  

Considerando que a totalidade das batas hospitalares produzidas (688 t) poderiam ser convertidas em 

pellets de PP, as receitas provenientes da sua venda poderão atingir valores próximos de 722 000€ 

anuais, considerando o valor de mercado dos pellets de PP mencionados no subcapítulo anterior 

(1049€/t). Não foi no entanto possível aferir a viabilidade económica desta(s) unidade(s), dado que o 

valor de investimento inicial não foi obtido em tempo útil. 

 

4.3.3 Processo de reciclagem “Thermal Compaction Group” 

O equipamento desenvolvido pela Termal Compaction Group apresenta uma capacidade máxima de 

2m3 por ciclo e em operação consome em média 5,5 kWh de eletricidade, podendo atingir uma potência 

máxima de 15 kW. Devido à temperatura do processo (280ºC), o produto final torna-se livre de 

contaminação, traduzindo-se em vantagens económicas uma vez que a gestão de RH perigosos 

                                                           
27 Fonte: http://www.starlinger.com/en/recycling/recostar-product-line/recostar-universal/ 

http://www.starlinger.com/en/recycling/recostar-product-line/recostar-universal/
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apresentam custos mais elevados que os RH não perigosos. Esta operação permite ainda a redução 

do volume de resíduo em 85%, compactando-o em blocos de fácil transporte28. 

Uma vez que não se apresentam em forma de grânulos, o valor de mercado destes blocos não é tão 

elevado quando comparado com o preço dos pellets de PP. Todavia, esta técnica apresenta menores 

custos operacionais e os blocos resultantes podem ser vendidos a preços que rondam os 250 €/t (fonte: 

dados gentilmente cedidos pela Thermal Compaction Group), o que corresponde a ca. 172 000 €/ano 

para 688t de BHD por ano. Dado este processo aparentar ser uma técnica bastante simples e com 

reduzidos custos económicos, é realizada uma análise económica mais detalhada no subcapítulo 4.6. 

 

4.3.4 Valorização de BHD em ambiente hospitalar 

O facto de algumas batas hospitalares se apresentarem contaminadas após a sua utilização poderá 

conduzir a uma perceção negativa pela comunidade hospitalar relativamente à reciclagem deste 

material. Todavia, ambos os processos anteriormente analisados ocorrem a elevadas temperaturas, 

eliminando o risco de contaminação. Assim, é necessário que as entidades responsáveis pela gestão 

dos resíduos nos hospitais tenham conhecimento destes processos, de modo a evitar que as batas 

sejam consideradas como resíduos que não podem ser valorizados. 

De modo a tornar o processo mais eficiente, as batas descartáveis, bem como outro material hospitalar 

composto igualmente por TNT, deverão, após a sua utilização, ser depositados em recipientes 

separados dos restantes resíduos, permitindo a sua recolha seletiva. Assim, evita-se o aumento da sua 

contaminação, facilitando o transporte para uma unidade de valorização e elimina-se o processo de 

triagem, permitindo obter um produto reciclado de maior qualidade, por apresentar poucas impurezas. 

No caso do equipamento desenvolvido pela Thermal Compaction Group, este apresenta dimensões 

reduzidas (2,4m x 1,65m x 0,25m)29, pelo que pode ser utilizado diretamente em unidades hospitalares, 

não sendo necessária a existência de uma empresa que recicle este tipo de material, desde que esta 

reciclagem seja previamente licenciada. Alternativamente, empresas de gestão de RH poderiam 

também possuir um equipamento desta natureza nas suas instalações, podendo assim realizar a 

reciclagem de TNT proveniente de várias unidades hospitalares e eventualmente a menor custos.  

Assim, ambas as técnicas demonstram que é de facto possível a reciclagem de TNT de origem 

hospitalar e que se os órgãos responsáveis pelas unidades hospitalares tomarem a iniciativa, a 

quantidade de RH não valorizados pode ser reduzida, promovendo assim boas práticas de gestão de 

resíduos. 

 

                                                           
28 Fonte: http://thermalcompactiongroup.com/sterimelt-overview.html 
29 Fonte: http://thermalcompactiongroup.com/sterimelt-overview.html 
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4.4 Reciclagem Química ou Terciária 

Existem várias tecnologias de conversão de plásticos em combustível, contudo a tecnologia não se 

encontra ainda disponível em larga escala. Relativamente aos tipos de plásticos mais adequados para 

este processo, verifica-se que o poliestireno é o plástico com um maior rendimento relativo à produção 

de combustível líquido, que poderá chegar aos 90%. O PP, bem como o PE de baixa densidade são 

plásticos igualmente atrativos, uma vez que apresentam rendimentos de cerca de 70%. Plásticos como 

o PET e o PVC não são tão desejáveis, uma vez que apresentam rendimentos de apenas 30%, pelo 

que estes tipos de plástico estão geralmente presentes em quantidades mais reduzidas nestes 

processos. Quando comparado com o preço do barril de petróleo, foi estimado que mesmo que o seu 

preço seja reduzido para valores de cerca de 40 dólares por barril, o combustível produzido através da 

reciclagem química continuaria a ser competitivo com os combustíveis tradicionais (4R Sustainability 

Inc., 2011). 

A viabilidade económica destas unidades exige o processamento de 7500 a 10 000t/ano (4R 

Sustainability Inc., 2011), pelo que uma unidade dedicada exclusivamente para TNT dificilmente terá 

viabilidade. 

Relativamente às emissões atmosféricas, este tipo de processo apenas emite uma fração do valor 

máximo de emissões permitidas, pelo que apenas é necessária uma licença básica relativa à poluição 

atmosférica. Além das reduzidas emissões, esta tecnologia é ainda uma mais valia relativamente ao 

desvio de resíduos de AS, utilizando maioritariamente resíduos plásticos que não são aptos para 

reciclagem mecânica. Quando comparado com a deposição em AS, estima-se que a conversão de 

plásticos em combustível através da pirólise possa contribuir para a redução da emissão 0,15 a 0,25 

toneladas de Carbono equivalente para a atmosfera (RTI International, 2012). 

 

4.5 Valorização energética 

A valorização energética das BHD pode ocorrer em unidades dedicadas de incineração ou em regime 

de co-incineração. No primeiro caso, as BHD são recolhidas juntamente com o RH equiparado a urbano 

e, portanto, poderão ser encaminhadas para uma das incineradoras de RU (Valorsul ou Lipor), com 

valorização da energia elétrica. Em regime de co-incineração, as BHD poderão incorporar combustíveis 

sólidos alternativos, nomeadamente CDRs de origem urbana cujas características físico-químicas são 

fortemente condicionadas pela heterogeneidade do resíduo. 

A incorporação eventual de grânulos de TNT nestes combustíveis alternativos poderia promover a 

estabilização do conteúdo energético, dado tratar-se de PP com um PCS de 40 MJ/kg. Por outro lado, 

se a maioria das BHD fossem do tipo 1 ou 2 analisado anteriormente (ver secção IV-1), este processo 

permitiria a valorização de material das respetivas cinzas. Numa análise preliminar simples, verifica-se 

que seria necessário uma incorporação de 5 a 10% de TNT para um CDR proveniente de RU com um 

Poder Calorífico Inferior (PCI) de 13MJ/kg (Gendebien et al, 2003) para que o conteúdo energético 

apresentasse um ganho até 20%, conforme a equação (4). 
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𝑚𝑇𝑁𝑇 × 𝑃𝐶𝑆𝑇𝑁𝑇 + 𝑚𝐶𝐷𝑅,𝑅𝑆𝑈 × 𝑃𝐶𝐼𝐶𝐷𝑅,𝑅𝑆𝑈

𝑚𝑇𝑁𝑇 +  𝑚𝐶𝐷𝑅,𝑅𝑆𝑈
=

10 × 40 + 90 × 13

10 + 90
= 15,7 𝑀𝐽/𝐾𝑔 

 

Sendo mpp a massa de TNT adicionada ao CDR, em kg, PCSTNT o poder calorífico superior do TNT, em 

MJ/kg, mCDR,RU a massa de CDR proveniente de resíduos de origem urbana, em kg e PCICDR,RU o teor 

energético típico de um CDR de origem doméstica, em MJ/kg. 

Assim, a viabilidade económica desta solução estará comprometida pela quantidade de TNT disponível. 

Uma análise tendo em consideração outras origens de resíduos de TNT poderá ser realizada de modo 

a aferir se a quantidade de TNT existente a nível nacional tem expressão suficiente para que a 

implementação desta alternativa de valorização energética tenha relevância. 

 

4.6 Análise comparativa do cenário de gestão atual de BHD sem e com 

reciclagem 

Dado a tecnologia desenvolvida pela Thermal Compaction Group aparentar ser a alternativa mais viável 

para a valorização de BHD, realiza-se de seguida uma análise económica, onde se compara esta 

alternativa com o cenário atual, onde este resíduo é depositado em AS ou incinerado. 

 

Cenário I – Eliminação em aterro ou incineração 

Como mencionado anteriormente, após a sua utilização, as BHD têm atualmente como destino final o 

AS ou, alternativamente, são encaminhadas para incineração de RU (caso se tratem de RH do grupo 

II) ou para incineradoras de RH (no caso dos RH de grupo III, em alternativa à sua descontaminação e 

posterior eliminação). Assim, a hipótese economicamente mais benéfica atualmente, seria o 

encaminhamento deste tipo de resíduo para incineração com valorização energética, permitindo a 

produção de energia elétrica que pode ser posteriormente vendida para a rede e eventual valorização 

da energia térmica.  

Através do ensaio laboratorial da determinação do PCS, foi possível verificar que o conteúdo energético 

das BHD analisadas apresenta um valor médio de cerca de 40 MJ/kg (ver secção IV-1). O valor 

estimado de 8 milhões de BHD, com um conteúdo energético de 27,5 x 106 MJ, corresponde a cerca 

de 7 640 MWh/ano. A incineração de RU na CTRSU da Valorsul apresenta um rendimento energético 

mínimo de 26% (APA, 2015a), a eletricidade produzida é vendida a 86 €/MWh (fonte: dados gentilmente 

cedidos pela Valorsul) e o custo de deposição de RU na Valorsul para incineração corresponde a 

40,53€/t (Tabela 11). No entanto, nem todas as batas existentes são classificadas como RH do grupo 

II, e as de grupo III sofrem geralmente um processo de autoclavagem prévio à deposição em AS. Deste 

modo, sabendo que cerca de 70% das batas descartáveis utilizadas em meio hospitalar são 

classificadas como RH do grupo II (ver Figura 24) considerou-se um cenário onde todas as batas deste 

(4) 
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grupo são incineradas. Porém, a situação mais próxima da realidade atual corresponde à incineração 

de apenas uma porção deste resíduo. De acordo com APA (2015b), 19% do RU é incinerado, ou seja, 

cerca 12% da quantidade total de BHD ausentes de contaminação é valorizada energeticamente. 

Assim, foi estimado o valor económico da incineração nos três casos mencionados, sendo o último 

aquele que mais se aproxima da realidade (Tabela 10). 

 

Tabela 10 - Cálculo do valor económico anual da valorização energética de batas descartáveis, na CTRSU da 

Valorsul, considerando a incineração de 100, 70 e 12% das batas existentes. 

% de BHD incinerada 
100% 70 % 12%1 Unidades 

Quantidade 688 482 82 t 

Conteúdo energético total2 
27,5 x 106 19,3 x 106 3,28 x 106 MJ 

7 644 5 356 911 MWh 

Energia recuperada3 1 988 1 392 237 MWh 

Venda de energia elétrica4 170 930 119 750 20 372 € 

Gate fee5 27 885 19 535 3 323 € 

TGR6 - 1 135 - 795 - 135 € 

Mais valia económica 197 700 138 500 23 600 € 

119% dos resíduos urbanos são incinerados (19% de 70%) (APA, 2015b); 21 bata ≈ 40 MJ/kg; 3 ≈ 26 % 4Preço 

de venda = 86 €/MWh (fonte: dados gentilmente cedidos pela Valorsul); valor aproximado; 540,53 €/t (fonte: 

http://www.valorsul.pt/pt/clientes/quanto-custa-depositar-os-residuos-na-valorsul.aspx); 61,65€/t (Lei n.º 82-

D/2014) 

 

Tanto no caso da deposição em AS como para a incineração de resíduos, existe uma tarifa cobrada às 

entidades que encaminham os seus resíduos a este tipo de instalações. Na Valorsul, o 

encaminhamento para incineração traduz-se na aplicação de uma tarifa de 38,88 €/t, para grandes 

produtores, adicionando ainda a esta a Taxa de Gestão de Resíduos (TGR), que tem neste caso o valor 

de 1,55 €/t, tendo então o produtor a pagar um total de 40,53 € por tonelada de resíduo30. No caso de 

os resíduos serem depositados em AS, a TGR é mais elevada, tendo-se um valor de 6,60 €/t, 

perfazendo um custo total de 26,04€/t (Tabela 11) 31. 

 

 

 

 

                                                           
30 No caso de os resíduos serem de origem municipal, é cobrada uma tarifa mais reduzida, de 19,44 €/t e uma 
TGR de 1,55 €/t, caso se estes sejam entregues a uma instalação de incineração, perfazendo um total de 
20,99€/t. 
31 Fonte: http://www.valorsul.pt/pt/clientes/quanto-custa-depositar-os-residuos-na-valorsul.aspx 
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Tabela 11 - Custo de eliminação de resíduos urbanos na Valorsul32  

Produtor/detentor Destinatário Tipo de resíduo Tarifa (€/t) TGR (€/t) Total (€/t) 

Particular Incineração Equiparado a urbano 38,88 1,65 40,53 

Municipal 

Incineração Urbano 19,44 1,65 21,09 

Aterro 
Urbano ou 

equiparado 
19,44 6,60 26,04 

TGR – Taxa de Gestão de Resíduos 

 

A TGR visa desencorajar práticas de gestão de resíduos menos adequadas, como a deposição em AS, 

incentivando a sua valorização. Quando a incineração de RU é classificada como uma operação de 

valorização energética, esta taxa terá um valor mais reduzido em relação a uma operação unicamente 

de eliminação. Apesar de inferior, esta não é nula, de modo a incentivar outras práticas de valorização 

que se encontrem num patamar superior da hierarquia de resíduos. A incineração, como processo de 

eliminação apresenta uma TGR mais reduzida quando comparada com a deposição em AS uma vez 

que tem como vantagem a redução do volume de resíduos existentes33. Segundo a Lei n.º 82-D/2014, 

de 31 de Dezembro, o valor da TGR a aplicar deverá ter um aumento gradual ao longo dos próximos 

anos e até 2020, tendo-se assim os valores resumidos para os vários anos na Tabela 12, bem como a 

percentagem da TGR aplicada em cada operação na Tabela 13. 

 

Tabela 12 - Valor da Taxa de Gestão de Resíduos (TGR) aplicada até ao ano de 2020 (Lei n.º 82-D/2014). 

Ano 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Valor da TGR (€/t resíduo) 5,5 6,6 7,7 8,8 9,9 11,0 

 

Tabela 13 - Percentagem da Taxa de Gestão de Resíduos (TGR) aplicada em cada uma das operações (Lei 

n.º 82-D/2014). 

Operação Percentagem TGR a pagar 

Deposição em aterro 100 % 

Incineração (eliminação) 70 % 

Valorização energética 25 % 

 

Dado o aumento da TGR nos anos subsequentes, bem como as políticas de gestão de resíduos cada 

vez mais restritas relativamente à deposição de resíduos em AS, este valor irá certamente aumentar 

substancialmente ao longo dos próximos anos, sendo por isso esta alternativa de eliminação cada vez 

menos viável em termos económicos. 

                                                           
32 Fonte: adaptado de http://www.valorsul.pt/pt/clientes/quanto-custa-depositar-os-residuos-na-valorsul.aspx 
33 Fonte: http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=1118 

http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=1118
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As receitas provenientes da TGR são distribuídas por várias entidades como a APA e as cinco CCDR 

- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, para objetivos nacionais em matéria de 

gestão de resíduos, com base no disposto na Lei n.º 82-D/2014. 

Assim, em termos económicos é mais favorável o encaminhamento de resíduos para incineração em 

detrimento do aterro, uma vez que a TGR é mais reduzida, além de haver ainda a produção de energia 

elétrica nas centrais de valorização energética que pode ser posteriormente vendida à rede. 

Relativamente à sua produção energética, a Lipor produz 200 GWh/ano de calor e eletricidade e a 

Valorsul 343 GWh/ano (Valorsul, 2011). 

 

Cenário II – Implementação da técnica de reciclagem desenvolvida pela Thermal 

Compaction Group 

De modo a avaliar a viabilidade da implementação do equipamento desenvolvido pela empresa Thermal 

Compaction Group, foram considerados os parâmetros presentes na Tabela 14, referentes às 

características do equipamento e os custos de operação associados. 

Tabela 14 - Parâmetros considerados para a análise da viabilidade de implementação de um equipamento de 

reciclagem de TNT produzido pela Thermal Compaction Group 

Parâmetro Valor Unidades 

nº semanas/ano 51  

nº dias/semana 5  

nº ciclos/dia 10   

nº blocos/ciclo 3   

Massa/bloco de PP1 16 kg 

Valor de mercado dos blocos de PP2 250 €/t 

Salário mensal (1 funcionário; 8 h/dia) 668,25 €/mês 

Homem.h/dia 2 h 

Custo homem.h 5 €/h  

Consumo médio de energia elétrica3 5,5 kWh 

Duração do ciclo3 1,5 h/ciclo 

Custo kWh 0,17 €/kWh 

Taxa de recolha de RH 50 €/t 

Custo do equipamento2 67 000 € 
1Valor médio. A massa de um bloco de PP está compreendida entre 12 a 20 kg (fonte: 

https://www.linkedin.com/pulse/1st-hospital-world-fully-recycle-its-blue-wrap-waste-davison-sebry); Fonte: 2Dados 

gentilmente cedidos pela empresa Thermal Compaction Group; 3 http://thermalcompactiongroup.com/sterimelt-

overview.html 

RH – Resíduos Hospitalares 

 

Neste cenário (Tabela 14), um equipamento processaria 122,4t/ano. Tendo em conta os parâmetros 

mencionados, estimou-se as despesas relativas à proporção do salário de um funcionário alocado a 

tarefas como a introdução do material composto por TNT no equipamento, manuseamento e posterior 
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recolha dos blocos de PP formados e o consumo elétrico do equipamento. Contabilizou-se ainda as 

receitas provenientes da venda dos blocos de PP resultantes, considerando-se o valor de mercado de 

250€/t (fonte: Dados gentilmente cedidos pela empresa Thermal Compaction Group), bem como a taxa 

de recolha de RH, que se estimou em 50€/t, tendo-se um lucro bruto anual de 28 326€ (Tabela 15). 

Para uma análise mais detalhada dos resultados obtidos, consultar o Anexo V. 

 

Tabela 15 - Despesas e receitas anuais associadas à implementação do equipamento desenvolvido pela 

Thermal Compaction Group 

Despesas 
Salário alocado1 

4 818 € 

Consumo elétrico2 
3 576 € 

Receitas 
Venda dos blocos PP3 

30 600 € 

Recolha RH4 
6 120 € 

Lucro Bruto 28 326 € 

125% do salário (750€/mês); 2 turnos/dia. 2consumo médio = 5,5kwh; 1,5h/ciclo; 0,17€/kWh. 3Valor de mercado = 
250€/t; 3 blocos/ciclo; 16kg/bloco; 10 ciclos/dia.4Taxa de recolha = 50€/t; TNT reciclado = 122,4t/ano 

RH – Resíduos Hospitalares 

 

Considerando uma amortização linear, uma taxa de juro de 4 e 8%, um tempo de vida útil de 10 anos 

e assumindo um cenário conservador, onde o valor de mercado do PP e a taxa de recolha de RH não 

se altera, calculou-se os critérios de rentabilidade, de modo a determinar a viabilidade económica do 

projeto (Tabela 16). O valor da amortização (A) é obtido pela equação (5): 

 

𝐴 = 𝐼 ×  
𝑗

(1 + 𝑗)𝑛 − 1
 (1 + 𝑗)𝑛 

 

Onde I é o investimento inicial, em €, j a taxa de juro, em % e n o período de amortização considerado. 

Para uma análise detalhada dos Cash-Flows do projeto a 10 anos, com taxas de juro de 4 e 8 %, 

consultar Tabela A 14 e A 15, presentes no Anexo V. 

 

Tabela 16 - Critérios de rentabilidade calculados, para uma taxa de juro de 4 e 8% 

Critério de Rentabilidade Taxa de juro Unidades 

 4% 8%  

Valor Atual Líquido (VAL) 229 748 190 069 € 

Taxa Interna de Retorno (TIR) 54,8 53 % 

Rentabilidade Média (RM) 42,3 42,3 % 

Pay Back Time (PBT) 4 anos 4 anos  

Índice de Rentabilidade do Projeto (IRP) 419 247 358 619 € 

(5) 
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Considerando os critérios calculados, a viabilidade do processo está assegurada, devido aos valores 

elevados de VAL e TIR obtidos. O valor do Pay back time assegura igualmente a viabilidade do projeto, 

demorando-se cerca de 4 anos a recuperar o capital investido, verificando-se ainda que a taxa de juro 

não tem grande influência neste indicador. 

 

 

Tendo em conta as condições mencionadas na Tabela 14, a quantidade anual de TNT reciclado por 

cada equipamento é de 122,4t/ano, o que corresponde a cerca de 18% da quantidade estimada de 

BHD utilizadas anualmente em Portugal Continental. Admitindo um cenário conservador, com uma taxa 

de recolha seletiva de BHD de 50%, i.e., 344t/ano, verifica-se que seria necessário a aquisição de 3 

equipamentos de modo a reciclar todas as batas recolhidas seletivamente. Assim, os equipamentos 

poderiam ser instalados, por exemplo, em unidades pertencentes a entidades gestoras de RH, que 

após a recolha do TNT em várias unidades hospitalares o poderiam reciclar. 

Dado existir nas unidades hospitalares outros equipamentos de proteção hospitalar igualmente 

constituídos por TNT, o número de equipamentos de reciclagem possíveis de instalar poderá aumentar, 

uma vez que existe uma quantidade significativa deste material que não foi considerada. Similarmente, 

o aumento da taxa de recolha de TNT irá igualmente influenciar o número de equipamentos a instalar. 

Assim, este processo de reciclagem apresenta-se como uma potencial solução para a valorização de 

TNT, promovendo a sua economia circular, tendo igualmente vantagens económicas quando 

comparado com o cenário atual, onde apenas cerca de 12% das BHD são valorizadas energeticamente.  
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V. CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO 

 

1.  Conclusões 

No presente trabalho foram analisadas várias alternativas ao descarte de batas hospitalares de TNT 

que atualmente têm como principal destino o AS e que por isso não sofrem qualquer processo de 

valorização. Diversos hospitais foram contactados de modo a permitir a recolha de dados relativamente 

à produção de RH e à produção e utilização de BHD, tendo-se concluído que estas podem ser 

consideradas como RH do grupo II ou III, consoante se encontrem ou não contaminadas, havendo 

assim dois percursos distintos após a sua utilização, dificultando a sua contabilização e a 

implementação de processos de valorização. Dado não ter sido possível a obtenção do número de 

BHD utilizadas anualmente em Portugal, foi realizada uma estimativa com base na produção de BHD 

nos hospitais contactados de maior dimensão, tendo-se obtido um valor aproximado de 688 t anuais. 

As suas principais características em termos do seu PCS e teor de cinzas foram determinadas 

laboratorialmente, concluindo-se que as batas analisadas apresentam um PCS entre 30 e 45 MJ/kg, 

sendo que duas das batas analisadas não arderam completamente, apresentando um teor de cinzas 

de 30 a 40%. O PCS da fração ardida, constituída maioritariamente por material plástico, está 

compreendido entre 45 e 50 MJ/kg. 

Relativamente às alternativas de redução e valorização analisadas, a redução do volume de batas 

utilizadas apenas pode ser implementada em situações onde não existe risco de contaminação, sendo 

que nos restantes casos, será sempre obrigatório o uso de algum tipo de vestuário de proteção, pelo 

que esta solução poderá apenas ser utilizada como um complemento a outras alternativas. Em 

contrapartida, a substituição de batas descartáveis por reutilizáveis aparenta ser uma alternativa viável 

em termos ambientais, sendo que a longo prazo os custos económicos de ambos os tipos de bata são 

semelhantes. Nos estudos analisados foi possível observar que o consumo energético de uma bata 

reutilizável é superior ao de uma bata descartável e poderá variar entre 8 a 23 MJ, consoante o tipo de 

bata reutilizável. 

Na reciclagem mecânica, foram analisados dois métodos de reciclagem de TNT. Ambos os processos 

atingem temperaturas que permitem a eliminação de contaminantes biológicos, pelo que podem ser 

utilizados para valorização de batas contaminadas e não contaminadas. No caso do método de 

reciclagem desenvolvido pela Starlinger, o TNT é convertido em pellets com um valor de mercado de 

cerca de 1 049 €/t. Dada a quantidade de BHD disponíveis anualmente, esta técnica só será viável se 

as mesmas forem encaminhadas para produtores que realizem a reciclagem das sobras da produção, 

incorporando-se assim a reciclagem primária e secundária nas mesmas instalações. Relativamente à 

alternativa desenvolvida pela Thermal Compaction Group, dado o produto final se apresentar em blocos 

de PP, o seu valor de mercado é um pouco mais reduzido, correspondendo atualmente a cerca de 

250€/t. No entanto, esta técnica apresenta menores custos operacionais, podendo o equipamento ser 

instalado no próprio hospital ou em unidades pertencentes a entidades gestoras de RH, tendo-se 

concluído que existe viabilidade para a implementação de pelo menos três equipamentos no país, se 
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se considerar apenas a valorização de BHD e uma taxa de recolha seletiva de 50%, com período de 

retorno do capital investido de cerca de 4 anos, para um cenário conservador, com uma taxa de juro 

de 4%. 

Outras alternativas de valorização foram analisadas, não tendo sido, no entanto, consideradas viáveis. 

A reciclagem química de PP permite obter rendimentos energéticos que podem rondar os 70%. Os 

produtos finais deste processo permitem a criação de uma alternativa aos combustíveis convencionais, 

produzindo-se um combustível através de técnicas com um reduzido impacto ambiental. Todavia, esta 

tecnologia ainda não está disponível em larga escala. Similarmente, apesar da adição de PP permitir 

obter um ganho energético de cerca de 21% ao se incorporar 10% deste material num CDR, 

aumentando a sua competitividade com CDRs de origem industrial, a quantidade de TNT proveniente 

das BHD não é suficiente para tornar este processo relevante. 

Em suma, as alternativas mais viáveis de modo a promover uma economia circular com vista à redução 

e valorização de resíduos são a substituição por batas reutilizáveis e a reciclagem mecânica, com 

especial destaque para a solução desenvolvida pela empresa Thermal Compaction Group, uma vez 

serem soluções onde se verificou uma implementação bem-sucedida em outros hospitais. Dado a 

reutilização estar mais próxima do topo da hierarquia de gestão dos resíduos, esta solução deverá, em 

teoria, ser considerada previamente à reciclagem mecânica. No entanto, dado não se ter encontrado 

nenhuma análise do ciclo de vida deste tipo de bata que tenha em conta a possibilidade de reciclagem 

após a sua utilização, não existem dados de qual destas alternativas é de facto mais benéfica 

ambientalmente. Numa ótica de economia circular, a reciclagem de TNT permite numa primeira fase, 

valorizar o PP enquanto matéria-prima secundária, reintroduzindo-o novamente no mercado. No final 

do seu ciclo de vida, quando o PP já não se apresentar em condições para ser reciclado novamente 

por apresentar um grau de pureza mais reduzido, este deverá ser encaminhado para incineração com 

recuperação de energia elétrica e/ou térmica, permitindo assim uma valorização final do resíduo, sendo 

possível obter um retorno económico desta operação através da venda da eletricidade à rede. 

É importante ainda referir que a separação das batas de TNT dos restantes resíduos nas unidades 

hospitalares antes do seu encaminhamento para unidades de valorização é uma tarefa fundamental 

para que as soluções de valorização encontradas sejam eficazes. Esta operação é de extrema 

importância, uma vez que as batas de TNT são no geral encaminhadas para destinos diferentes, caso 

se tratem de RH do grupo II ou III, pelo que estes processos seriam muito mais complexos se esta 

separação não fosse realizada por cada hospital. Assim, a recolha seletiva de TNT permite eliminar o 

processo de triagem que iria aumentar os custos do processo, evitando-se ainda o aumento da 

contaminação dos resíduos inerentes à sua mistura com outros resíduos de outras naturezas, que iriam 

diminuir a qualidade do produto final. Deste modo, cabe a cada hospital ter a preocupação de após a 

utilização de cada BHD as colocar num recipiente específico, de modo a que estas técnicas de 

valorização sejam de mais fácil implementação. 

 



63 
 

2.  Trabalho Futuro 

Apesar deste trabalho se ter centrado na valorização de BHD, existem outros materiais de proteção de 

origem hospitalar constituídos igualmente por TNT. Exemplos deste tipo de equipamentos são as 

toucas e calçado de proteção descartável e revestimento de equipamento cirúrgico utilizado no bloco 

operatório, que poderiam sofrer o mesmo processo de valorização que as batas estudadas. Assim, 

seria necessário realizar uma análise da quantidade de todo o TNT utilizado em meio hospitalar, sendo 

que, deste modo, alternativas de valorização energética em regime de co-combustão com a 

estabilização do conteúdo energético de um CDR e valorização das cinzas, que não foram 

consideradas viáveis devido ao número total de BHD existentes em Portugal poderiam tornar-se assim 

mais atrativas, uma vez que todos estes materiais podem sofrer os mesmos processos de valorização. 

Além do existente nas unidades hospitalares, outros materiais igualmente constituídos por TNT existem 

no mercado, pelo que seria relevante estudar qual a sua quantidade a nível nacional e se estes 

poderiam sofrer os mesmos processos de valorização que os encontrados para as BHD. 

Uma análise mais detalhada da viabilidade das opções reciclagem consideradas deverá ser realizada. 

Relativamente ao processo convencional de reciclagem de TNT com a formação de pellets de PP, será 

necessário analisar qual a predisposição de determinadas entidades, como produtores de TNT, de 

receberem este tipo de material para que o mesmo possa ser reciclado nestas unidades. Para a 

implementação de um equipamento semelhante ao da empresa Thermal Compaction Group, será 

necessário avaliar qual o mercado existente para o produto resultante e a predisposição de unidades 

hospitalares ou empresas de gestão de RH de adquirirem um equipamento com estas características.  

Poderia ainda ter sido efetuada uma análise em laboratório dos vários componentes das batas de TNT, 

não realizada por questões económicas, de modo a tomar conhecimento de quais os seus aditivos e 

qual o teor de PP presente nas mesmas, de modo a avaliar com mais exatidão certas alternativas de 

valorização como a reciclagem mecânica e química. 

Seria ainda necessário realizar uma análise mais detalhada do número de batas produzidas a nível 

nacional, de modo a possuir uma estimativa mais exata da sua quantidade, através da realização de 

inquéritos às várias unidades hospitalares existentes no país relativamente ao consumo de BHD e 

restante material hospitalar composto por TNT. Seria ainda relevante avaliar a expressão de cada tipo 

de bata de TNT existente, igualmente através de inquéritos em hospitais e empresas produtoras deste 

tipo de materiais, podendo-se assim ter um conhecimento mais abrangente relativamente ao conteúdo 

energético médio do resíduo total, quais os principais aditivos em cada tipo de bata, quais as batas 

descartáveis com um menor impacto ambiental, entre outros. 
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ANEXO I – Informação adicional relativa à incineração 

 

1. Características das centrais de incineração de RU da Valorsul e Lipor 

A Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (CTRSU) pertencente à Valorsul localiza-se em 

São João da Talha, concelho de Loures e é constituída por três linhas de tratamento independentes, 

que têm uma capacidade máxima de incineração de 28 ton/h de RU (PCI nominal de 7820 kJ/kg), 

produzindo no total uma potência elétrica de 50MWh se todas as linhas de tratamento se encontrarem 

em funcionamento. Esta central está equipada com três geradores de vapor, cada um com uma 

potência de 67MW, estando projetados para produzir 74.290 Kg/h de vapor, a uma pressão de 52.7 

kg/cm2 e a uma temperatura de 420 ºC. A energia térmica/cinética do vapor é então convertida em 

energia mecânica numa turbina, sendo assim produzida uma potência elétrica de 50 MW, incluindo 

autoconsumos, o que representa um rendimento global de conversão de energia elétrica de 26%. Os 

resíduos entregues na CTRSU provêm dos 19 municípios na área de intervenção da VALORSUL, 

pertencentes à Grande Lisboa e à Região Oeste, nomeadamente, os Municípios de Alcobaça, 

Alenquer, Amadora, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lisboa, 

Loures, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Odivelas, Peniche, Rio Maior, Sobral de Monte Agraço, 

Torres Vedras e Vila Franca de Xira (APA, 2015a). 

Relativamente à central de Incineração da LIPOR, esta é constituída por duas linhas de tratamento, 

apresentando uma capacidade de incineração de 390 000 toneladas de RU por ano, o que corresponde 

a 24.66 ton/h por cada linha (para um PCI de 7700kJ/Kg), sendo a sua potência elétrica produzida de 

24.7 MW. Nesta central são apenas recebidos resíduos provenientes das entidades camarárias que 

fazem a recolha dos resíduos, sendo estas as únicas entidades com autorização para entregar resíduos 

nesta instalação, que são faturados em função da sua quantidade. Os resíduos entregues na central 

provêm dos municípios que integram a LIPOR, nomeadamente os municípios de Espinho, Gondomar, 

Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde (APA, 2008; 

http://portal.lipor.pt:7777/pls/apex/f?p=2020:1:0). 

 

2. Emissão de poluentes e tratamentos efetuados após a incineração de RU 

A incineração é o principal método de eliminação de RU em alternativa ao AS. Esta técnica, para além 

da recuperação de energia elétrica, permite ainda a redução do volume do resíduo. Apesar de ser uma 

técnica relativamente simples, esta promove a emissão de vários poluentes atmosféricos, tais como 

Dióxido de Enxofre (SO2), Óxidos de Azoto (NOx), ácido clorídrico (HCl), ácido fluorídrico (HF), 

Compostos Orgânicos Voláteis (COV), Monóxido de Carbono (CO), dioxinas, furanos, metais pesados, 

entre outros. Com normas europeias cada vez mais restritas em relação às emissões atmosféricas, o 

tratamento e monitorização das mesmas é cada vez mais rigoroso. Em Portugal, os Valores Limite de 

Emissão dos efluentes gasosos são dados no Decreto-Lei nº 85/2005 e estão resumidos na Tabela A1. 
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Tabela A 1 - Valores limite de emissão médios diários referentes à emissão dos diferentes poluentes gasosos 

(Decreto-Lei nº 85/2005) 

Poluente 
Valor Limite de 

Emissão 
Unidades 

Partículas totais 10 mg/Nm3 

Carbono orgânico Total (COT) 10 mg/Nm3 

Cloreto de hidrogénio (HCl) 10 mg/Nm3 

Fluoreto de hidrogénio (HF) 1 mg/Nm3 

Dióxido de enxofre (SO2) 50 mg/Nm3 

NOx * 200 * mg/Nm3 

Monóxido de carbono (CO) 50 mg/Nm3 

Dioxinas e furanos 0,1 ng/Nm3 

* para instalações com capacidade nominal superior a 6 t por hora ou instalações novas; 400 mg/m3 caso se tratem 

de instalações de incineração existentes de capacidade nominal igual ou inferior a 6 t por hora, 

 

De modo a cumprir os valores estipulados pela legislação e evitar a emissão destes poluentes para a 

atmosfera, é necessário a instalação de filtros e sistema de tratamento deste tipo de gases, onde são 

eliminados diversos poluentes. Na CTRSU da Valorsul, a remoção de óxidos de azoto dá-se por um 

processo de remoção seletiva, não catalítica onde se injeta uma solução aquosa na câmara de 

combustão da caldeira, As dioxinas e furanos podem ser removidos por injeção de carvão ativado, a 

remoção de gases ácidos como o HCl e o SOx dá-se através de um processo semisseco por injeção 

de leite de cal e a remoção de partículas através de filtros de mangas de alto rendimento, Após o seu 

tempo de vida os filtros encontram-se fortemente contaminados, sendo necessário depositá-los em AS 

(Comissão Europeia, Direcção-Geral do Ambiente, 2000; http://www,valorsul,pt/pt/ valorizacao- 

energetica/tratamento-dos-gases,aspx) 

Além dos gases produzidos, existem também produtos sólidos que são gerados após a queima dos 

resíduos, como as cinzas e as escórias que podem ser posteriormente depositadas em AS, Em 

alternativa, as escórias provenientes da queima de RU podem sofrer um tratamento adequado e, após 

maturação, podem ser utilizadas para a construção civil, na a construção de estradas ou para cobertura 

de ASs, por exemplo, 
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ANEXO II – Resultados do ensaio laboratorial de determinação do PCS e teor de cinzas 

 

 

Tabela A 2 - Resultados laboratoriais resultantes da secagem das amostras das batas analisadas e respetivo teor de humidade.  

     Após 1h Após 2h     

Amostra Réplicas 
m prata 

(g) 
mp+amostra 

(g) 
m amostra 

(g) 
mp+amostra 

(g) 
mp+amostra 

(g) 
m amostra 

(g) 
Humidade 

(%) 
média 

(%) 
desvpad 

(%) 

Bata 1 

1 4,94 6,08 1,14 6,06 6,06 1,13 1,1 

1,0 0,0 2 4,95 6,02 1,08 6,01 6,01 1,07 1,0 

3 4,91 5,96 1,05 5,95 5,95 1,04 1,0 

Bata 2 

1 4,90 5,90 1,00 5,84 5,84 0,95 5,4 

5,5 0,1 2 5,07 6,08 1,01 6,03 6,03 0,96 5,5 

3 4,88 5,93 1,05 5,87 5,87 0,99 5,5 

Bata 3 

1 5,08 6,17 1,09 6,16 6,15 1,07 1,6 

1,6 0,1 2 5,13 6,20 1,07 6,18 6,18 1,05 1,7 

3 5,17 6,24 1,07 6,22 6,22 1,05 1,6 

Bata 4 

1 5,22 6,29 1,07 6,27 6,27 1,05 2,0 

1,9 0,1 2 5,15 6,22 1,07 6,20 6,20 1,05 2,0 

3 5,11 6,19 1,08 6,17 6,17 1,06 1,9 
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Tabela A 3 - Resultados laboratoriais resultantes da determinação do Poder Calorífico Superior (PCS) e massa residual formada para os vários ensaios realizados para cada 

bata 

Amostra Réplicas m amostra (g) PCS (MJ/Kg) m residual (g) 

Bata 1 
1 0,70 29,66 0,13 

2 0,79 29,81 0,16 

Bata 2 
1 0,55 35,89 0,02 

2 0,57 35,66 0,02 

Bata 3 
1 0,55 45,15  

2 0,52 45,40  

Bata 4 
1 0,47 44,60  

2 0,57 44,60   

 

 

Tabela A 4 - Resultados do ensaio laboratorial de determinação do teor de cinzas. 

     Após 5 h     

Amostra Réplicas m cadinho (g) mc+amostra (g) m amostra (g) mc+cinzas (g) m cinzas (g) cinzas (% bs) 
média 
(% bs) 

devpad 
(% bs) 

Bata 1 
1 46,77 47,45 0,68 46,99 0,23 33,1 

33,6 0,7 
2 48,83 49,48 0,65 49,05 0,22 34,1 

Bata 2 
1 48,18 48,82 0,64 48,43 0,25 39,3 

39,2 0,3 
2 46,77 47,42 0,65 47,02 0,25 39,0 

Bata 3 
1 48,83 49,47 0,64 48,83 0,01 1,1 

1,1 0,1 
2 49,13 49,81 0,68 49,14 0,01 1,2 

Bata 4 
1 48,18 48,86 0,68 48,19 0,00 0,4 

0,4 0,1 
2 49,02 49,70 0,68 49,02 0,00 0,3 
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Tabela A 5 - Características papel de filtro de acetato de celulose, sem a amostra relativamente ao seu Poder 

Calorífico Superior (PCS) e massa residual após o ensaio de calorimetria. 

  m (g) 
PCS 
(MJ/kg) 

m residual 
(g) 

Papel de filtro 0,28 17,02 0 

 

Tabela A 6 - Resultados dos novos ensaios laboratoriais de determinação do Poder Calorífico Superior (PCS) e 

formação de resíduo das batas 1 e 2, reduzindo-se a massa dos pellets e adicionando-se papel de filtro de 

acetato de celulose num dos ensaios para ambas as batas. 

Amostra Tipo de ensaio 
m papel de 
filtro (g) 

m 
amostra 
(g) 

m total 
(g) 

PCS 
(MJ/kg) 

m 
residual 
(g) 

Bata 1 
Só amostra - 0,24 0,24 30,36 0,01 

Com papel de filtro 0,28 0,26 0,54 23,02 0,05 

Bata 2 
Só amostra - 0,25 0,25 30,72 0,03 

Com papel de filtro 0,25 0,22 0,48 22,56 0,04 

 

O PCS de uma mistura de dois componentes é dado pela seguinte expressão: 

𝑃𝐶𝑆 =
𝑃𝐶𝑆1𝑚1 + 𝑃𝐶𝑆2𝑚2

𝑚1 + 𝑚2

 

Onde PCS1 e PCS2 correspondem ao PCS da amostra 1 e 2 e m1 e m2 é a massa da amostra 1 e 2, 

respetivamente. 

De modo a determinar o PCS das batas analisadas onde as amostras foram envolvidas em papel de 

filtro (Tabela A 6), tem-se para a bata 1: 

 

𝑃𝐶𝑆𝐵𝑎𝑡𝑎 1 =
𝑃𝐶𝑆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑚𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑃𝐶𝑆𝑃𝐹𝑚𝑃𝐹

𝑚𝐵𝑎𝑡𝑎 1

=
23,02 × 0,54 − 0,28 × 17,02

0,26
= 29,5 𝑀𝐽/𝑘𝑔 

E para a bata 2: 

𝑃𝐶𝑆𝐵𝑎𝑡𝑎 2 =
𝑃𝐶𝑆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑚𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑃𝐶𝑆𝑃𝐹𝑚𝑃𝐹

𝑚𝐵𝑎𝑡𝑎 2

=
22,56 × 0,48 − 0,25 × 17,02

0,22
= 29,9 𝑀𝐽/𝑘𝑔 

 

Dado se ter um teor de cinzas de 33,6% e 39,2% para a bata 1 e 2, respetivamente, então, o conteúdo 

energético do pellet sem cinzas será 29,5
0,664⁄ = 44,4 𝑀𝐽/𝑘𝑔 para a bata 1 e 29,9

0,608⁄ = 49,2 𝑀𝐽/𝑘𝑔 

para a bata 2, valores semelhantes ao PCS das batas 3 e 4, que apresentam uma fração residual 

próxima de zero. 
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Aplicando o mesmo raciocínio para os ensaios realizados sem o papel de filtro, os resultados referentes 

ao PCS da fração ardida são semelhantes (Tabela A 7). 

 

Tabela A 7 - Valor do PCS sem a fração inorgânica das batas 1 e 2 analisadas, para os ensaios com e sem 

redução do tamanho do pellet, com e sem o papel de filtro. 

Tipo de ensaio  Bata 1 Bata 2 Unidades 

Com pellet “grande”  44,7 58,9 MJ/kg 

Com redução da 

massa do pellet 

Sem papel de filtro 45,7 50,5 MJ/kg 

Com papel de filtro 44,4 49,2 MJ/kg 

 

 

 

ANEXO III – Número de camas das unidades hospitalares 

contactadas 

 

 

Tabela A 8 - Número de camas dos hospitais contactados. 

 

CUF 

Torres 

Vedras 

CUF 

Descobertas 

Hospital 

da Luz 

Centro 

Hospitalar 

do Oeste 
HPDFF 

Número de 

camas 
161 1582 2393 3204 7725 

HPDFF – Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca 

1 https://www.saudecuf.pt/torres-vedras/o-hospital/infraestruturas 

2 https://www.saudecuf.pt/descobertas/o-hospital/infraestruturas 

3 http://www.luzsaude.pt/pt/unidades-luz-saude/hospital-da-luz-lisboa/ 

4 CHO (2014); 5 HPDFF (2014) 
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ANEXO IV – Consumo anual por tipo de bata descartável nas 

unidades hospitalares contactadas 

 

1. CUF Torres Vedras 

 

Tabela A 9 - Consumo de batas descartáveis em 2015, na CUF Torres Vedras (Fonte: dados gentilmente 

cedidos pela unidade hospitalar do CUF Torres Vedras) 

Produto 
Quantidade 

Bata Proteção Impermeável 20 

Fato Bloco Proteção M 2.483 

Bata Proteção Opaca 7 700 

 

 

 

2. Centro Hospitalar do Oeste 

 

Tabela A 10 - Consumo de batas descartáveis em 2015, no Centro Hospitalar do Oeste (Fonte: dados 

gentilmente cedidos pela unidade hospitalar do CHO) 

Designação  Quantidade 

Bata Descartavel N/Esteril 28 919 

Bata Irrec. Impermeavel N/Esteril C/Punho Tam.L - Oncologia 440 

Bata N/Tecido Impermeavel N/Esteril C/Punho Tam.L 3 615 

Bata P/Bloco Operatorio N/Reforçada Tam.L 4 234 

Bata P/Bloco Operatorio N/Reforçada Tam.M 4 179 

Bata P/Bloco Operatorio N/Reforçada Tam.XL 894 

Bata P/Bloco Operatorio Reforçada Tam.L 5 279 

Bata P/Bloco Operatorio Reforçada Tam.M 1 807 

Bata P/Bloco Operatorio Reforçada Tam.XL 2 441 
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3. Centro Hospitalar Lisboa Norte 

Tabela A 11 - Consumo de batas descartáveis em 2015, no Centro Hospitalar Lisboa Norte (Fonte: dados 

gentilmente cedidos pela unidade hospitalar do CHLN) 

Designação Quantidade 

Bata Cirurgica Est L 48 888 

Bata Cirurgica Est M  30 524 

Bata Cirurgica Est XL 480 

Bata Cirurgica Reforcada Est. L  6 673 

Bata Cirurgica Reforcada Est. M  1750 

Bata Cirurgica Reforcada Est. XL 22 659 

Bata Desc.Opaca N/Est Manga Doente  210 980 

Bata Desc.Opaca N/Est Manga e Punho Prof 52 110 

Bata Impermeavel N/Est 12 200 

Bata Prot P/Administ Citostaticos N/Est 200 

Total Geral 386 464 

 

 

4. Centro Hospitalar do Porto 

 

Tabela A 12 - Consumo de batas descartáveis em 2015, no Centro Hospitalar do Porto (Fonte: dados 

gentilmente cedidos pela unidade hospitalar do CHP) 

Designação 2016 2015 

Bata Especial C/Reforco-L - Refª 98000722 2 300 1 800 

Bata Especial C/Reforco-LL - Refª 9800723 903 704 

Bata Especial C/Reforco-XL - Refª 98000724 1 261 616 

Bata Com Reforço XXL - Refª 660111 80 64 

Bata Cirurgica Irre. Esteril LL - Refª 9800623 3 822 3 822 

Bata Cirurgica Irre. Esteril L - Refª 98000622 3 945 4 964 

Bata Cirurgica Irre. Esteril XL - Refª 9800624 3 108 4 620 

Bata Visitante N/Esteril-M 93 620 69 980 

Bata Azul Impermeavel 31 860 19 950 
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ANEXO V – Análise económica da compactação a quente de TNT  

 

Tabela A 13 - Parâmetros e resultados resultantes da análise da viabilidade económica de um equipamento de 

compactação a quente de TNT, para um período de amortização de 10 anos 

Parâmetro Valor Unidades 

nº dias/semana 5 d 

nº semanas/ano 51 s 

nº blocos/ciclo 3   

Massa 1 bloco 16 kg 

nº ciclos/dia 10   

Preço dos blocos 250 €/t 

Salário mensal (1 funcionário; 8h/dia) 688,25 €/mês 

nº meses 14   

Tempo h.mês 25 % 

kwh médio 5,5 kwh 

Tempo 1 ciclo 1,5 h 

Custo kwh 0,17 €/kwh 

Recolha RH 50 €/t 

Custo equipamento 67 000 € 

Taxa de juro 4 % 

nº anos amortização 10   

nº dias/ano 255  

kg/ciclo 48 kg 

nº ciclos/ano 2 550  

total TNT reciclado/ano 122,4 t/ano 

Venda blocos/ano 30 600 €/ano 

nº horas/dia 15 h 

nº turnos 2  

Salário/ano (100%) 19 271 €/ano 

Salário/ano (25%)  4 818 €/ano 

Custo elétrico/ciclo 1,4 €/ciclo 

Custo elétrico/ano 3 576,4 €/ano 

Recolha RH/ano 6 120 €/ano 

Receitas 36 720 €/ano 

Investimento (4% juro) 82 604,9 € 

Despesa 8 394,1 €/ano 

Lucro Bruto 28 325,9 €/ano 

Amortização/ano 8 260,5 €/ano 

Lucro Bruto - amortização 20 065,4 €/ano 
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Tabela A 14 - Variação dos Cash-Flows (CF) resultantes da análise da viabilidade económica de um equipamento de compactação a quente de TNT, para uma taxa de juro de 

4% e um tempo de vida útil do projeto de 10 anos. 

Anos  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lucro Bruto € 0 28 326 28 326 28 326 28 326 28 326 28 326 28 326 28 326 28 326 28 326 

Amortização € 0 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 

Lucro Bruto - amortização € 0 20 065 20 065 20 065 20 065 20 065 20 065 20 065 20 065 20 065 20 065 

CF total € -67 000 36 586 36 586 36 586 36 586 36 586 36 586 36 586 36 586 36 586 36 586 

CF acumulado € -67 000 -30 414 6 173 42 759 79 345 115 932 152 518 189 105 225 691 262 277 298 864 

CF atualizado € -67 000 35 179 33 826 32 525 31 274 30 071 28 915 27 803 26 733 25 705 24 716 

CF acumulado atualizado € -67 000 -31 821 2 005 34 531 65 805 95 876 124 791 152 593 179 327 205 032 229 748 

 

 

Tabela A 15 - Variação dos Cash-Flows (CF) resultantes da análise da viabilidade económica de um equipamento de compactação a quente de TNT, para uma taxa de juro de 

8% e um tempo de vida útil do projeto de 10 anos. 

Anos   0 1 2 3 4 5 6 7 8,0 9,0 10 

Lucro Bruto € 0 28 326 28 326 28 326 28 326 28 326 28 326 28 326 28 326 28 326 28 326 

Amortização € 0 9 985 9 985 9 985 9 985 9 985 9 985 9 985 9 985 9 985 9 985 

Lucro Bruto - amortização € 0 18 341 18 341 18 341 18 341 18 341 18 341 18 341 18 341 18 341 18 341 

CF total € -67 000 38 311 38 311 38 311 38 311 38 311 38 311 38 311 38 311 38 311 38 311 

CF acumulado € -67 000 -28 689 9 622 47 933 86 243 124 554 162 865 201 176 239 487 277 798 316 109 

CF atualizado € -67 000 35 473 32 845 30 412 28 160 26 074 24 142 22 354 20 698 19 165 17 745 

CF acum act € -67 000 -31 527 1 318 31 731 59 890 85 964 110 106 132 460 153 159 172 324 190 069 

 


