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RESUMO 

A procura de soluções adequadas para o destino final dos resíduos de embalagens de 

plástico constitui um desafio para os sistemas integrados de gestão de resíduos. As práticas de 

gestão devem ser baseadas na valorização dos resíduos, através de tecnologias de tratamento 

eficazes e economicamente viáveis.  

A adoção de padrões mais sustentáveis na gestão dos resíduos, nomeadamente a reci-

clagem, contribui para a minimização dos impactes ambientais e para a melhoria no uso efi-

ciente dos recursos. Atualmente, os resíduos de plástico de embalagens do fluxo agrícola, 

englobadas no âmbito do sistema VALORFITO, são tratados por reciclagem mecânica. Contu-

do, este tipo de tratamento dos resíduos promove a exportação dos produtos reciclados para a 

indústria transformadora dos países asiáticos, dadas as condições de mercado e a utilização 

limitada do material plástico reciclado, devido à toxicidade presente nos resíduos de embala-

gens primárias de produtos fitofarmacêuticos. Foi proposta a pirólise como solução técnica 

alternativa à situação de referência de reciclagem, assumindo o alargamento do âmbito de res-

ponsabilidade do VALORFITO à fileira de embalagens de adubos e corretivos agrícolas. 

O estudo da viabilidade da decomposição térmica da mistura de polímeros constituintes 

das embalagens estudadas (Polietileno e Polipropileno) teve por base a revisão da literatura e 

os dados experimentais sobre o processo de pirólise aplicado aos plásticos. Foram escolhidas 

as condições operacionais mais favoráveis, tendo em conta o compromisso entre a maximiza-

ção do rendimento dos hidrocarbonetos líquidos, com valor para a indústria petroquímica, e a 

produção de compostos gasosos suficientes para garantir que o processo é energeticamente 

autossuficiente. Sabendo que a unidade de pirólise proposta permite tratar uma quantidade 

máxima de 200 kg.h
-1

 de resíduos de plástico, é necessário assegurar uma taxa de utilização 

da capacidade de tratamento do reator superior a 77% para que o processo seja rentável. 

Face aos resultados obtidos neste estudo, a tecnologia de reciclagem terciária apresenta 

um elevado potencial para a valorização dos resíduos de plástico das embalagens primárias do 

fluxo agrícola, favorecendo a prestação de um serviço mais integrado aos agricultores. 

Palavras-chave: resíduos de plástico; embalagens de produtos fitofarmacêuticos; embalagens 

de adubos e corretivos agrícolas; pirólise; reciclagem mecânica.
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ABSTRACT 

Finding appropriate solutions to disposal plastic packaging waste is a challenge for inte-

grated waste management systems. Management practices should be based on the recovery of 

waste through effective and affordable treatment technologies. 

Sustainable standards in waste management, namely recycling, contribute to the minimi-

zation of environmental impacts and to the improvement of resource use efficiency. Currently, 

agricultural waste plastic packaging, under the scope of VALORFITO system, is treated by me-

chanical recycling. However, this type of waste treatment promotes exportation of the products 

recycled to the manufacturing industry in Asian countries, given the market conditions and the 

limited use of the plastic recycled, due to the toxicity residues present in the primary packaging 

of plant protection products. Pyrolysis has been proposed as an alternative solution to the exist-

ing recycling method, assuming the scope enlargement of VALORFITO to the fertilizers primary 

packaging. 

The feasibility study of the thermal decomposition of the mixture of polymers studied (Po-

lyethylene and Polypropylene) was based on the literature review and experimental data on the 

pyrolysis applied to plastics. The most favorable operating conditions were chosen, taking into 

account the commitment between maximizing the yield of liquid hydrocarbons, with value for the 

petrochemical industry, and the suitable production of gaseous compounds to ensure that the 

process is energy self-sufficient. Considering a maximum treatment quantity of 200 kg per hour 

of plastic waste at the proposed pyrolysis unit, it is necessary to guarantee more than 77% of 

the treatment capacity so that the process can be profitable. 

According to the results obtained, tertiary recycling has a high potential for recovering 

agricultural plastic packaging waste, encouraging a better and integrated service to the farmers. 

Keywords: plastic waste; pesticides packaging; fertilizers packaging; pyrolysis; mechanical 

recycling. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. ENQUADRAMENTO E RELEVÂNCIA DO TEMA 

As práticas agrícolas atuais são caraterizadas pelo recurso a produtos químicos e corre-

tivos para a proteção das culturas e aumento dos fatores produtivos. A utilização intensiva des-

tes produtos conduziu a um aumento de resíduos de embalagens provenientes do setor agríco-

la, originando uma problemática relacionada com o seu destino final, quando terminado o tem-

po de vida útil das embalagens que contêm os produtos químicos agrícolas. 

A Comissão Europeia alertou, em Abril do presente ano, para o problema do destino ina-

dequado dos resíduos de embalagens de plástico do setor agrícola, na Europa, e para a 

necessidade de soluções eficazes a fim de melhorar a gestão deste tipo de resíduos (Comis-

são Europeia, 2013). A adoção de padrões mais sustentáveis na gestão dos resíduos de emba-

lagens de plástico, nomeadamente a reciclagem, promove o crescimento económico, contribui 

para a redução dos impactes ambientais e para a melhoria na eficiência dos recursos. As bai-

xas taxas de reciclagem e as exportações de resíduos de plástico reciclado para a indústria 

transformadora de países asiáticos representam uma perda de recursos não renováveis e de 

postos de trabalho na Europa.  

Desde 2006 que se encontra implementado, em Portugal, o Sistema Integrado de Ges-

tão de Embalagens e Resíduos em Agricultura (VALORFITO), gerido pela SIGERU. No entan-

to, este sistema apenas abrange as embalagens primárias de produtos fitofarmacêuticos (PFF), 

ficando de fora um conjunto de resíduos de embalagens de plástico de outros produtos, 

nomeadamente os adubos e corretivos agrícolas (AF), para os quais os agricultores têm que 

dar outro destino, o que não facilita as melhores práticas de gestão para estes resíduos. A falta 

de um serviço mais integrado ao agricultor contribui para a eliminação de resíduos de embala-

gens de plástico com recurso a técnicas ilegais de baixo custo, desde a queima a céu aberto e 

o abandono, poluindo as culturas e os cursos de água, bem como libertando elevadas emis-

sões de Gases com Efeito de Estufa (GEE). 

O desenvolvimento de tecnologias para a valorização dos resíduos de plástico consiste 

num desafio à escala mundial, dada a complexidade relacionada com a reutilização e recicla-

gem dos polímeros. De acordo com a hierarquia dos resíduos, definida na Diretiva-Quadro 

Resíduos (2008/98/CE), a reciclagem é a opção estratégica mais adequada para a valorização 

dos resíduos de plástico. A reciclagem primária é a técnica atualmente utilizada pelo sistema 

VALORFITO. Este método de tratamento consiste num obstáculo ao alargamento do âmbito de 

responsabilidade do sistema e condiciona as aplicações dos novos materiais plásticos produzi-

dos, tendo em conta a toxicidade dos resíduos de plástico das embalagens primárias de PFF. 

Considerando a atual conjuntura, julgou-se útil desenvolver estudos sobre uma alternativa ao 

tratamento dos resíduos das embalagens primárias de plástico do setor agrícola, com recurso a 

um processo termoquímico. Trata-se da pirólise, uma tecnologia de reciclagem terciária, com 

elevado potencial para a valorização dos resíduos de plástico das embalagens estudadas  
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e, consequentemente, para a melhoria na gestão integrada dos resíduos de embalagens de 

plástico da agricultura, pelo que interessa desenvolver alguma pesquisa sobre a sua viabilidade 

de aplicação à situação nacional. 

A reciclagem termoquímica permite a obtenção de um produto final líquido, com possível 

aplicação como combustível ou como matéria-prima para a indústria química e/ou petroquími-

ca, além de outros produtos também passíveis de valorização. Este tipo de reciclagem permite 

o tratamento de diferentes tipos de polímeros, contribuindo para o alargamento do âmbito de 

responsabilidade do VALORFITO a novas fileiras de embalagens. Também soluciona a pro-

blemática da situação atual de reciclagem referente à exportação do material plástico reciclado 

para a indústria transformadora dos países asiáticos e às restrições no tipo de novos produtos 

plásticos que podem ser produzidos. 

1.2. OBJETIVOS E METODOLOGIA GERAL 

 O principal objetivo desta dissertação é o de contribuir para o desenvolvimento de uma 

solução técnica alternativa para a valorização de resíduos de embalagens primárias de plástico 

do setor agrícola, abrangidas pelo âmbito de responsabilidade do VALORFITO, incluindo as 

embalagens de AF utilizadas na atividade agrícola. Pretende-se ainda que o presente projeto 

de investigação e desenvolvimento (I&D) promova o cumprimento das metas europeias para a 

reciclagem de resíduos de embalagens e dos objetivos traçados pelo roteiro para uma Europa 

Eficiente na Utilização dos Recursos. Os objetivos específicos são os seguintes:  

 Melhorar o conhecimento sobre a situação nacional em matéria de produção e gestão de 

resíduos de embalagens primárias de plástico da agricultura;  

 Avaliar a viabilidade técnica, económica e ambiental da pirólise como solução técnica 

alternativa à reciclagem primária, atualmente praticada para a valorização de resíduos 

de embalagens primárias de PFF, no âmbito do sistema VALORFITO; 

 Analisar a viabilidade da ampliação do âmbito de responsabilidade do VALORFITO aos 

resíduos de embalagens de AF, prestando-se desta forma um serviço mais integrado ao 

agricultor. 

Em termos metodológicos, e para atingir os objetivos propostos, o projeto estrutura-se 

nas seguintes fases principais:  

I. Caraterização de resíduos de embalagens primárias de plástico do setor agrícola, nomeada-

mente as embalagens de PFF e de AF, não incluídas no âmbito de responsabilidade do 

VALORFITO; 

II. Estudo da reciclagem termoquímica como solução técnica alternativa para a valorização dos 

resíduos de plástico das embalagens primárias de plástico de origem agrícola, com base na 

revisão bibliográfica e na determinação dos produtos finais, consumos energéticos e do ponto 

de equilíbrio económico da unidade de pirólise proposta; 

III. Comparação de cenários entre a situação atual de reciclagem mecânica dos resíduos de 

embalagens primárias de plástico do setor agrícola e a proposta de reciclagem dos resíduos 

por pirólise, em termos de desempenho económico e ambiental, nomeadamente nos critérios 

de poupança de matérias-primas, emissões evitadas de GEE e rácio energético. 
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O trabalho a realizar permitirá avaliar as caraterísticas do plástico das embalagens pri-

márias de PFF e de AF do fluxo agrícola, bem como obter um melhor entendimento acerca das 

quantidades produzidas a nível nacional, tendo em vista a sua valorização e reciclagem por 

pirólise. Pretende-se estudar a viabilidade da reciclagem termoquímica na valorização dos 

resíduos de plástico das embalagens estudadas, bem como avaliar o processo proposto em 

termos de desempenho na sua componente técnica, económica e ambiental. 

Os resultados deste projeto de I&D permitirão fornecer dados importantes para futuras 

ações e medidas a implementar, tendo em vista uma solução tecnologicamente adequada para 

a valorização e reciclagem dos resíduos de embalagens primárias de plástico de PFF, englo-

badas no âmbito de responsabilidade do sistema VALORFITO, e de AF do setor agrícola.  



4 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. RESÍDUOS DE EMBALAGENS DE PLÁSTICO DE ORIGEM AGRÍCOLA 

2.1.1. CONCEITO, CLASSIFICAÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL 

Os resíduos de embalagens são quaisquer embalagens ou materiais de embalagem, 

abrangidos pela definição de resíduo do artigo 3 do Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, 

que transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva 2006/12/CE, que define resíduos como 

substâncias ou objetos de que o detentor se desfaz ou tem a intenção ou a obrigação de se 

desfazer, excluindo os resíduos de produção. 

Analisando a definição legal de resíduo, a nível nacional, podemos reconhecer uma 

componente relacionada com o entendimento sobre o que é considerado resíduo, com base na 

própria definição, e outra componente que diz respeito à classificação dos resíduos. A Lista 

Europeia de Resíduos (LER) publicada na portaria n.º 209/2004, de 3 de março, define total-

mente os diferentes tipos de resíduos por um código de seis dígitos para os resíduos e, respe-

tivamente, de dois e quatro dígitos para os números dos capítulos e subcapítulos. Os códigos 

LER estão organizados segundo a fonte geradora do resíduo, no entanto os resíduos de emba-

lagens de recolha seletiva são classificados no subcapítulo 15 01. Assim sendo, os resíduos de 

embalagens estudados são classificados com os códigos LER apresentados na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 – Identificação dos códigos LER, de acordo com a classificação  
constante da portaria n.º 209/2004, de 3 de março 

Tipo de resíduos Código LER Designação 

Resíduos de embalagens 

primárias de PFF 
15 01 10* 

Embalagens contaminadas por resíduos 

de substâncias perigosas 

Resíduos de embalagens 

primárias de AF 
15 01 02 Embalagens de plástico 

A simbologia ―*‖ refere-se à perigosidade do resíduo, de acordo com os critérios estabe-

lecidos na Diretiva 91/689/CEE, relativa a resíduos perigosos. As caraterísticas de perigosida-

de de um resíduo podem ser consultadas no anexo II da Portaria n.º 209/2004, de 3 de março 

e no anexo III do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, republicado pelo Decreto-Lei 

n.º73/2011, de 17 de junho. Tendo em conta as propriedades e caraterísticas toxicológicas, os 

resíduos de embalagens primárias de PFF consideram-se contaminados por estarem em con-

tacto direto com as substâncias perigosas e portanto são classificados como resíduos perigo-

sos. Devido à potencial perigosidade, as embalagens primárias de PFF são geridas por um 

fluxo especializado, ao contrário das embalagens de AF, não podem ser diretamente colocadas 

nos sistemas existentes de recolha e necessitam antecipadamente de um tratamento, que con-

siste na tripla lavagem, para que possam ser tratadas por reciclagem mecânica. 
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O enquadramento legal dos resíduos de embalagens primárias de PFF é definido pelo 

Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de dezembro, e pela Portaria n.º 29-B/98, de 15 de janeiro, por 

serem classificados como resíduos perigosos. Quanto ao fluxo de resíduos de embalagens de 

AF, considerados como sendo não perigosos, não existe legislação específica para a sua ges-

tão, pelo que se aplica a legislação genérica, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de 

setembro, e a Portaria n.º 335/97, de 16 de maio. 

2.1.2. TIPOLOGIA DO PLÁSTICO 

Os resíduos de embalagens de plástico caraterizam-se pelo seu elevado volume e peso 

reduzido, o que dificulta a sua gestão, nomeadamente as operações de recolha e transporte 

(Kumar et al., 2013). A tipologia dos polímeros constituintes das embalagens é importante do 

ponto de vista da reciclagem porque o método de decomposição mais apropriado para um 

determinado plástico depende das suas propriedades térmicas e do mecanismo utilizado na 

sua polimerização. 

O plástico consiste num material sintético, o que significa que é manufaturado a partir de 

moléculas orgânicas (i.e. hidrocarbonetos) juntamente com outras substâncias. Cada uma des-

sas moléculas é designada por monómero, podendo formar cadeias de moléculas muito lon-

gas, denominadas de polímeros, durante uma reação química designada por polimerização. 

Normalmente são utilizados derivados de petróleo, no processo de fabrico do plástico, e aditi-

vos, tais como antioxidantes, corantes e outros estabilizadores (Aguado et al., 1999). O monó-

mero escolhido é essencial para permitir um correto armazenamento dos produtos químicos e 

assegurar que a embalagem não é danificada durante o desempenho da sua função. Os plásti-

cos mais indicados para esta função são constituídos por monómeros robustos e quimicamente 

inertes, nomeadamente o Etileno e o Propileno (Anexo I). O Polietileno (PE) e Polipropileno 

(PP) são os principais polímeros constituintes das embalagens porque podem ser rápida e 

economicamente moldados em qualquer forma necessária (Aguado et al., 1999). 

Existem dois critérios principais de classificação de plásticos baseados no comportamen-

to térmico e no mecanismo de polimerização. De acordo com as propriedades térmicas, os 

polímeros dividem-se em termoplásticos e termoendurecíveis. Os termoplásticos constituem a 

maior parte dos polímeros comerciais, como é caso do PE e PP (Aguado et al., 1999). São 

polímeros cujas moléculas se encontram ligadas por forças de ligação secundárias fracas, o 

que faz com que amoleçam quando expostas ao calor e que retornem à sua estrutura inicial 

quando arrefecem (Comissão Europeia, 2007). Deste modo, os termoplásticos têm como prin-

cipal vantagem a versatilidade, por poderem ser fundidos diversas vezes, tendo uma vasta 

gama de aplicações. Por sua vez, um plástico termoendurecível é um polímero rígido, que ao 

ser aquecido até à temperatura de fusão, degrada-se, não recuperando as propriedades iniciais 

ao voltar à temperatura ambiente (Comissão Europeia, 2007). Contudo, são valorizados pela 

sua durabilidade e resistência mecânica. A outra classificação normalmente empregue está 

relacionada com o mecanismo de polimerização. Assim, os polímeros podem ser classificados 

em polímeros de adição, nomeadamente as poliolefinas, das quais fazem parte o PE e PP, e 

em polímeros de condensação (e.g. Nylon). 
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No que respeita ao reaproveitamento dos polímeros, apenas os termoplásticos são reci-

cláveis, uma vez que a sua estrutura permite, após fusão, manter as mesmas propriedades, o 

que significa que durante a fusão destes polímeros não ocorre nenhuma reação química, ou 

seja, não sofrem alterações irreversíveis (de Sousa, 2008). Por sua vez, o aquecimento de um 

plástico termoendurecível, até à temperatura de fusão, conduz à quebra das ligações covalen-

tes, que estabelecem a reticulação e, consequentemente, à decomposição do polímero, não 

voltando ao seu estado inicial após arrefecimento (de Sousa, 2008). Existe um sistema de 

códigos para identificar os vários tipos de polímeros (Anexo II), que permite facilitar a sua sepa-

ração para posterior valorização e reciclagem. 

2.1.3. IMPACTE AMBIENTAL 

A procura de plástico tem vindo a aumentar rapidamente nas últimas décadas, o que 

conduziu a uma elevada quantidade de resíduos de plástico e pressões ambientais causadas 

pelo seu consumo (Panda et al., 2010; APME, 2002). No ano 2012, o setor de embalagens 

representou 34% da procura de plástico na Europa (PlasticsEurope, 2013). O destino final dos 

resíduos de plástico consiste num problema para as sociedades modernas, sendo fundamental 

o desenvolvimento de tecnologias viáveis, em termos económicos e ambientais, a fim de evitar 

a deposição destes resíduos em aterro e promover a sua valorização (Kumar et al., 2013). 

O plástico é um material de vasta aplicabilidade, tendo em conta as suas caraterísticas 

qualitativas e o seu reduzido custo, em diferentes atividades sócioeconómicas (Comissão 

Europeia, 2013). As embalagens de plástico utilizadas na atividade agrícola, com a função de 

armazenamento dos produtos químicos para a proteção das plantas, representam um volume 

significativo do mercado, dadas as vantagens que o plástico apresenta em relação a outro tipo 

de materiais (VALORFITO, 2013). No entanto, o plástico é criticado pelo seu ciclo de vida curto 

e por, normalmente, não ser degradável. O fluxo de um material plástico está sujeito a várias 

fases no seu ciclo de vida, como se pode verificar pela Figura 2.1. 

Figura 2.1 – Ciclo de vida de um material plástico (adaptado de Miranda, 2009) 



7 

 

A fase inicial de extração permite a obtenção dos recursos naturais que possibilitam a 

transformação das matérias-primas na fase seguinte, que consiste na fabricação dos materiais 

plásticos. Estas duas primeiras fases do ciclo são da exclusiva responsabilidade da indústria 

transformadora. Na terceira fase do ciclo, procede-se à comercialização e consumo dos produ-

tos resultantes da transformação. Por último, as fases que se seguem são destinadas à recolha 

e destino final dos resíduos de plástico. Os operadores de gestão de resíduos são responsá-

veis pelas fases do ciclo após a deposição dos resíduos por parte dos consumidores, neste 

caso os agricultores, nos pontos de deposição ou retoma do sistema de recolha seletiva. É 

fundamental a adesão dos agricultores para o sucesso deste tipo de sistema, já que os seus 

comportamentos influenciam a taxa de recolha dos resíduos. 

Quando ultrapassado o período de vida útil, as embalagens de plástico do fluxo agrícola 

causam um impacte ambiental negativo, pelo facto de serem biologicamente resistentes à 

degradação e conterem produtos químicos que apresentam perigosidade para o meio ambien-

te. Trata-se de resíduos produzidos em quantidades consideráveis e de elevado impacte 

ambiental, sendo a situação agravada pela reduzida taxa de reciclagem associada ao ineficien-

te processo de recolha. Portanto é essencial tomar medidas de gestão para a valorização dos 

resíduos, quer do ponto de vista da operação de recolha quer das opções de destino final. 

Segundo a hierarquia dos resíduos, definida na Diretiva-Quadro Resíduos (2008/98/CE), a 

reciclagem é definida como a opção estratégica mais adequada, em detrimento da eliminação 

final por aterro e da recuperação energética. Para garantir um tratamento adequado dos resí-

duos de embalagens de plástico é necessário realizar a sua prévia caraterização qualitativa 

assim como quantitativa. 

Quaisquer medidas que possam ser implementadas devem contabilizar o binómio 

ambiente e viabilidade económica, tanto em sistemas individuais como em sistemas de trata-

mento diferenciado dos resíduos de embalagens de plástico. Uma possível solução passa pela 

recolha integrada dos resíduos de embalagens de plástico do fluxo agrícola, o que maximiza a 

recolha de resíduos e conduz, consequentemente, a uma taxa de reciclagem superior. 

2.1.4. PRÁTICAS DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

A gestão de resíduos consiste no conjunto de atividades de carácter técnico, administra-

tivo e financeiro necessárias à deposição, recolha, transporte, tratamento, valorização e elimi-

nação dos resíduos, incluindo o planeamento e a fiscalização dessas operações, bem como a 

monitorização dos locais de destino final, depois de se proceder ao seu encerramento, de 

acordo com o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, que estabelece as regras a que fica 

sujeita a gestão de resíduos. 

As operações de gestão de resíduos têm como objetivo a prevenção e/ou redução da 

produção de resíduos, do seu peso e volume, do seu carácter nocivo e dos impactes adversos 

decorrentes da sua produção e gestão, bem como a minimização dos impactes associados à 

utilização dos recursos. A política integrada de gestão pretende garantir a prevenção dos 

recursos naturais e a melhoria da eficiência no uso dos recursos, através do aumento das 

quantidades recuperadas para valorização, bem como na adoção de adequados métodos e 

processos de eliminação, tendo em vista a redução de resíduos depositados em aterro.  

O desenvolvimento de serviços e sistemas de gestão de resíduos maximiza a eficiência na uti-



8 

 

Princípios Ambientais

Precaução

Prevenção

Reutilização

Valorização

Deposição

Princípios de Gestão

Integração, articulação e 
equílibrio

Correção na fonte

Melhoria contínua

Proximidade

Princípios

Sócioeconómicos

Responsabilidade do produtor

Investigação e desenvolvimento

Cumprimento e avaliação

Poluidor-pagador

Princípios de Informação   
e Participação

Disponibilização de dados
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lização de recursos e a sua respetiva valorização, contribuindo para a minimização da pressão 

sobre os ecossistemas e os impactes ambientais negativos. A gestão de resíduos constitui uma 

tarefa complexa baseada em princípios orientadores, que podem ser agrupados em quatro 

categorias, tal como apresentados na Figura 2.2. 

Figura 2.2 - Princípios orientadores para a gestão de resíduos (adaptado de ISA, 2005) 

A agricultura é uma atividade que, além de outros, origina resíduos de embalagens de 

plástico com implicações ambientais importantes, e portanto a gestão deste tipo de resíduos é 

fundamental para garantir um destino final adequado para o seu tratamento e eliminação. É 

essencial que esta atividade se processe de forma ambientalmente correta e por agentes devi-

damente autorizados ou registados para o efeito, sendo proibido a realização de operações de 

tratamento de resíduos não licenciadas, o abandono de resíduos, a sua injeção no solo, a 

queima a céu aberto, bem como a descarga de resíduos em locais não licenciados para a eli-

minação de resíduos. 

Os agricultores têm vindo a alterar os seus comportamentos face às práticas de gestão 

de resíduos, devido aos seguintes fatores: 1) Fatores legais, que proíbem as práticas expeditas 

de eliminação de resíduos de embalagens, como a queima a céu aberto, o abandono ou enter-

ro dos resíduos nas explorações agrícolas, impostas pelo Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de 

setembro, centrando a responsabilidade pelo destino final dos resíduos no produtor; 2) Fatores 

económicos, que resultam do incentivo dado aos agricultores em adotar práticas agrícolas que 

cumpram as normas mínimas ambientais, impostas pela Política Agrícola Comum (PAC), tendo 

em conta as punições através de aplicação de coimas; 3) Fatores do mercado, relacionados 

com as exigências do mercado e a pressão dos consumidores na escolha de produtos  

resultantes de boas práticas agrícolas. Também as certificações exigidas pelas principais 
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cadeias distribuidoras europeias aos seus fornecedores (e.g. certificação Eurep-Gap) promo-

vem a adoção de boas práticas de gestão de resíduos, a fim de garantir a competitividade da 

agricultura nacional no mercado comunitário. 

A implementação do princípio da responsabilidade alargada do produtor, que enquadra a 

responsabilidade pela gestão de resíduos de embalagens no embalador/importador e nos pro-

dutores de embalagens ou matérias-primas para o fabrico de embalagens, assenta em siste-

mas integrados de recolha seletiva com entidades gestoras de fluxos específicos de resíduos 

(Ferrão et al., 2011). No âmbito destes sistemas, o produtor assume a responsabilidade legal, 

física e sócioeconómica dos impactes ambientais dos seus produtos, ao longo do ciclo de vida 

dos mesmos, transmitindo-a a uma entidade gestora licenciada para exercer essa atividade. A 

transferência de responsabilidade para a entidade gestora é efetuada mediante o pagamento 

de uma prestação financeira, denominada por ECOVALOR (i.e. uma prestação financeira, paga 

pelos produtores, por cada produto colocado no mercado, para fazer face aos diversos custos 

de afetação genérica e específica da gestão dos resíduos por uma Entidade Gestora de Resí-

duos, devidamente licenciada para o efeito). 

As embalagens abrangidas por um sistema integrado de gestão devem ser devidamente 

identificadas, através de um símbolo colocado no rótulo da embalagem, de modo a que o con-

sumidor adira à deposição seletiva. Também devem ser realizadas campanhas de sensibiliza-

ção para promover uma maior adesão dos consumidores aos sistemas implementados. 

2.1.5. TÉCNICAS DISPONÍVEIS PARA A VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS 

A indústria para o tratamento e eliminação de resíduos deve ter em consideração as 

melhores técnicas disponíveis, que se encontram publicadas em documentos de referência, 

emitidos no âmbito da legislação comunitária para a prevenção e controlo integrado da polui-

ção (Comissão Europeia, 2006). Na Figura 2.3 são apresentadas as possíveis opções para o 

destino final dos resíduos de plástico, que acarretam diferentes custos e impactes ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 – Opções para o tratamento de resíduos de plástico (adaptado de Brás, 2011) 

A reutilização dos resíduos de plástico nem sempre é viável, pois o material plástico 

pode estar contaminado. Nesta situação, a valorização dos resíduos de plástico deve ser priori-

tária, em detrimento da eliminação final para aterro, tendo em consideração a deficiente taxa 

de biodegradabilidade dos polímeros (Brás, 2011). Segundo a Indústria Europeia de Plástico, a 

reciclagem mecânica é a opção economicamente mais favorável e a tecnologia com menos 
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impacte ambiental (PlasticsEurope, 2010). A análise de ciclo de vida da reciclagem por meio 

físico revela um reduzido impacte ambiental, em termos de emissões de GEE. Contudo, esta 

tecnologia é pior na categoria de desempenho energético, quando comparada com as outras 

opções de tratamento de resíduos de plástico (Shonfield, 2008). Preferencialmente, a valoriza-

ção dos resíduos de plástico deve combinar a recuperação energética e a reciclagem, de modo 

a ser mais vantajosa em termos económicos e ambientais. Por recuperação energética enten-

de-se a incineração ou combustão dos resíduos para a produção de energia, designando-se 

por reciclagem quaternária (Brás, 2011). Este método é uma opção viável para a valorização 

dos resíduos de plástico, tendo em conta o seu elevado teor energético (Panda et al., 2010). 

A reciclagem mecânica quando aplicada a um plástico isolado é denominada por trata-

mento primário, obtendo-se produtos com propriedades semelhantes aos materiais descarta-

dos (Brás, 2011). No entanto, a presença de misturas de diferentes tipos de plástico aumenta a 

complexidade de tratamento, dificultando tecnicamente o processo, o que se traduz num 

aumento do custo de reciclagem (Panda et al., 2010). Nestas circunstâncias, o processo é 

designado como reciclagem mecânica secundária, que consiste na reformação da mistura dos 

resíduos de plástico em produtos com menor qualidade e valor comercial. Por sua vez, a reci-

clagem das matérias-primas, também designada por reciclagem terciária, consiste na conver-

são dos resíduos de plástico em matérias-primas com um elevado valor para a indústria petro-

química e/ou refinaria. Baseia-se no tratamento termoquímico dos resíduos, segundo diversos 

métodos, entre os quais a pirólise, a liquefação, a gasificação e a despolimerização (Villanueva 

et al., 2010; Costa, 2006). A aplicação do método mais adequado depende da composição dos 

resíduos a tratar e dos produtos finais que se pretendem obter (Paradela, 2012). Também deve 

ser considerada a viabilidade técnica, ambiental e económica de cada um dos métodos. 

A pirólise não é uma tecnologia recente, tendo vindo a ser aplicada na produção indus-

trial de carvão vegetal e, mais recentemente, na indústria metalúrgica. Atualmente existem 

algumas instalações a nível mundial que utilizam este método para a decomposição e conver-

são da biomassa e resíduos de plástico e de pneus. O tratatamento dos resíduos de plástico 

por liquefação pode ser direto ou indireto. A liquefação direta é um processo que ocorre numa 

única etapa, permitindo a conversão dos resíduos em produtos líquidos de elevado valor eco-

nómico, que podem ser usados como matérias-primas para a indústria petroquímica, tal como 

acontece na pirólise. Contudo, a aplicação deste método para o tratamento de resíduos encon-

tra-se ainda em fase de estudo e desenvolvimento (Paradela, 2012). Pelo contrário, a liquefa-

ção indireta é um processo mais complexo, que requer várias etapas. O objetivo deste método 

é a obtenção de produtos finais líquidos através de um gás de síntese (Costa, 2006). Quanto à 

gasificação, é uma técnica realizada em condições redutoras, através da restrição do forneci-

mento de oxigénio. Embora existam vários processos de gasificação, normalmente ocorrem a 

temperaturas elevadas (750 - 900
◦
C). O gás resultante deste processo designa-se por gás de 

síntese, sendo constituído maioritariamente por hidrocarbonetos gasosos, hidrogénio, monóxi-

do de carbono, dióxido de carbono, metano, azoto e vapor de água (Miranda, 2009). A viabili-

dade deste método depende da utilização do gás de síntese como fonte de energia ou como 

matéria-prima para a síntese de produtos químicos ou novos polímeros. No entanto, o gás de 

síntese produzido terá de sofrer etapas subsequentes de limpeza e purificação para ser usado 

na indústria petroquímica (Paradela, 2012). 
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A valorização dos resíduos de plástico requer um sistema para a sua recolha e transpor-

te até à estação de tratamento, seguida de uma operação de triagem. A contaminação dos 

resíduos é prejudicial para o processo de tratamento, todavia a tecnologia de reciclagem ter-

moquímica admite concentrações superiores de impurezas comparativamente à reciclagem 

mecânica (Al-Salem et al., 2010). No entanto, ambos os processos são mais eficientes quando 

os resíduos são submetidos a um pré-tratamento, conduzindo à melhoria da qualidade dos 

produtos finais e maximizando o seu valor comercial. 

2.2. SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO DE EMBALAGENS E RESÍDUOS DE EMBALAGENS 

As entidades gestoras dos sistemas integrados de gestão de embalagens e resíduos de 

embalagens são responsáveis por definir uma estratégia para a valorização e destino final dos 

resíduos, integrando os princípios de preservação ambiental e de interesse económico. Com-

pete-lhes ainda a implementação da logística necessária e a consciencialização do gerador de 

resíduos, por forma a garantir o bom funcionamento do sistema. 

Existem três sistemas integrados de gestão de embalagens e resíduos de embalagens, 

em Portugal. A entidade gestora generalista - Sociedade Ponto Verde (SPV) -  e as duas enti-

dades gestoras de âmbito específico, SIGERU e VALORMED, são responsáveis pela gestão 

dos seguintes sistemas, indicados por ordem respetiva: i) Sistema Integrado de Gestão de 

Resíduos de Embalagens (SIGRE), responsável pela gestão generalista de embalagens urba-

nas e não urbanas; ii) VALORFITO, licenciado no âmbito de gestão do fluxo específico de 

embalagens primárias de PFF provenientes do setor agrícola; iii) Sistema Integrado de Gestão 

de Resíduos de Embalagens e Medicamentos (SIGREM), que engloba no seu âmbito de res-

ponsabilidade os resíduos de embalagens de serviço e resíduos de embalagens primárias, 

secundárias e terciárias, contendo medicamentos e outros produtos fora de uso, incluindo os 

resíduos resultantes do processo e atividade da indústria farmacêutica e da distribuição, bem 

como os resíduos de embalagens primárias, secundárias e terciárias, isentos de medicamentos 

e de outros produtos produzidos nas farmácias hospitalares e, por último, os resíduos de 

embalagens de medicamentos e de produtos de uso veterinário não-doméstico. 

Os sistemas implementados contribuíram para uma melhoria dos padrões de produção, 

para a valorização de resíduos e no uso eficiente dos recursos, embora alguns constrangimen-

tos persistam, nomeadamente relacionados com o processo de recolha e reciclagem dos resí-

duos. Face aos objetivos propostos na dissertação, considera-se o estudo das embalagens 

abrangidas no âmbito do VALORFITO, gerido pela SIGERU, e do SIGRE, gerido pela SPV. 

2.2.1. ENQUADRAMENTO POLÍTICO E LEGAL 

A gestão adequada de resíduos é um desafio para as sociedades modernas e para a 

política do ambiente, assumindo um papel fundamental na preservação dos recursos naturais, 

quer ao nível da prevenção, quer através da reciclagem e valorização dos resíduos produzidos. 

Os princípios e normas aplicáveis aos sistemas integrados de gestão de embalagens e 

resíduos de embalagens, a nível nacional, encontram-se estabelecidos no Decreto-Lei n.º 366-

A/97, de 20 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 162/2000, de 27 

de Julho, pelo Decreto-Lei n.º 92/2006, de 25 de maio, que transpõe para a ordem jurídica 
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interna as Diretivas 94/62/CE e 2004/12/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, e pelo 

Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, relativo ao regime geral da gestão de resíduos de 

embalagens. Face aos impactes ambientais causados pelos resíduos de embalagens no fim da 

sua vida útil, foram estabelecidas medidas e identificados destinos apropriados para a elimina-

ção deste tipo de resíduos produzidos nas explorações agrícolas. No intuito de monitorizar e 

controlar o fluxo de embalagens e resíduos de embalagens, foram publicados os seguintes 

diplomas, apresentados na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 – Diplomas legais aplicáveis aos sistemas integrados  
de gestão de embalagens e resíduos de embalagens 

 Diploma Sumário 

Nacionais 

Decreto-Lei n.º 366-A/97, 

de 20 de dezembro, 

revoga o Decreto-Lei  

n.º 322/95, de 28 de 

novembro 

Estabelece os princípios e as normas aplicáveis 

à gestão de embalagens e resíduos de embala-

gens, com vista à prevenção da produção desses 

resíduos, à reutilização de embalagens usadas, à 

reciclagem e outras formas de valorização de 

resíduos de embalagens e consequente redução 

da sua eliminação final, assegurando um elevado 

nível de proteção do ambiente, e ainda a garantir 

o funcionamento do mercado interno, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei  

n.º 162/2000, de 27 de julho. 

Portaria n.º 29-B/98, de 

15 de janeiro, revoga a 

Portaria n.º 313/96, de 29 

de julho 

Estabelece as regras de funcionamento dos sis-

temas de consignação aplicáveis às embalagens 

reutilizáveis e às não reutilizáveis, bem como as 

do sistema integrado aplicável apenas às emba-

lagens não reutilizáveis. 

Decreto-Lei n. º 407/98, 

de 21 de dezembro 
Estabelece as regras respeitantes aos requisitos 

essenciais da composição das embalagens. 

Portaria n.º 1408/2006, de 

18 de dezembro 

Aprova o regulamento de funcionamento do 

Sistema Integrado de Registo Eletrónico de 

Resíduos (SIRER), com as alterações 

introduzidas pela Portaria n.º 320/2007, de 23 de 

março. 

Decreto-Lei n.º 73/2011, 

de 17 de junho, transpõe 

a Diretiva n.º 2008/98/CE 

do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 19 de 

novembro 

Regime jurídico de gestão de resíduos, aplicável 

às operações de gestão de resíduos destinadas 

a prevenir ou reduzir a produção de resíduos, o 

seu carácter nocivo e os impactes adversos 

decorrentes da sua produção e gestão, bem 

como a diminuição dos impactes associados à 

utilização dos recursos, alterando o Decreto-Lei 

n.º 178/2006, de 5 de setembro. 

Comunitários 

Diretiva n.º 2004/12/CE, 

do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 11 de 

fevereiro 

Altera a Diretiva 94/62/CE, do Parlamento e do 

Conselho, de 20 de dezembro, relativa a 

embalagens e resíduos de embalagens. 
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Diretiva n.º 2008/98/CE, 

do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 19 de 

novembro 

Diretiva-Quadro Resíduos defende o reforço da 

prevenção de resíduos, a introdução de uma 

abordagem que considere todo o ciclo de vida 

dos produtos e materiais (e não apenas a fase de 

produção de resíduos) e a redução dos impactes 

ambientais associados à produção e gestão dos 

resíduos. 

 A implementação de um modelo de gestão de resíduos para o cumprimento da legisla-

ção, por parte do agricultor, conduzirá à diminuição de eventuais penalizações, através do 

pagamento de coimas. A PAC incentiva a adoção de boas práticas de gestão de resíduos, que 

contribuem simultaneamente para uma melhoria da eficiência no uso dos recursos e para o 

cumprimento das metas de valorização e reciclagem dos resíduos de embalagens. Para o 

cumprimento destas metas foram implementados esquemas de deposição e de recolha seleti-

va, apoiados por sistemas de gestão integrada de fluxos de resíduos e uma rede nacional de 

ecopontos e de ecocentros, bem como criado o Centro Integrado de Recuperação, Valorização 

e Eliminação de Resíduos Perigosos (CIRVER). As unidades do CIRVER, ECODEAL e SISAV, 

são licenciadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 3/2004, de 3 de janeiro. As outras unidades de 

gestão de resíduos perigosos, não CIRVER, são licenciadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

178/2006, de 5 de Setembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho. 

A aplicação das medidas e ações preconizadas na legislação nacional concretizou-se 

através do licenciamento de entidades gestoras, como a SIGERU, responsável pelo fluxo 

específico de embalagens e resíduos de embalagens primárias de PFF do setor agrícola, e a 

SPV, que regula a gestão generalista do fluxo das embalagens e resíduos de embalagens 

urbanas e não urbanas. 

2.2.2. VALORFITO 

O sistema VALORFITO foi licenciado no ano de 2005 e entrou em funcionamento em 

2006, tendo como objetivo a organização e gestão de sistemas de retoma e valorização de 

resíduos de embalagens provenientes do setor agrícola, no quadro da legislação aplicável.  

A SIGERU é a entidade gestora do sistema, composta por quotas pertencentes às asso-

ciações ANIPLA e GROQUIFAR. No âmbito deste sistema estão incluídas as embalagens pri-

márias de PFF, com capacidade inferior a 250 l.kg
-1

, provenientes do fluxo agrícola, excluindo-

se as embalagens secundárias e terciárias de PFF, utilizadas para agrupar as embalagens 

primárias, as embalagens contendo PFF obsoletos, e ainda, as restantes embalagens de pro-

dutos agrícolas, como por exemplo as embalagens de AF (VALORFITO, 2013). 

O funcionamento do sistema baseia-se na partilha de responsabilidade entre os interve-

nientes do sistema, que inclui os consumidores finais, os pontos de venda ou retoma, os ope-

radores económicos, que financiam o sistema, e por último os operadores de gestão de resí-

duos, contratados para a prestação de serviços. Os operadores económicos, que possuem 

acordo com o VALORFITO, representam quase a totalidade do mercado (VALORFITO, 2013). 

Para maximizar a relação entre os agricultores e os distribuidores, os pontos de venda de 

embalagens de PFF são simultaneamente pontos de retoma (PR), de modo a facilitar a difusão 

da comunicação, promovendo o aumento da taxa de recolha de resíduos de embalagens. 
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O processo de recolha do sistema baseia-se numa logística inversa entre o PR e o agri-

cultor, como consumidor final. O agricultor deve proceder ao levantamento de sacos adequa-

dos à recolha nos PR, aquando da compra dos PFF. As embalagens de PFF vazias devem ser 

corretamente limpas e devidamente acondicionadas nos sacos anteriormente fornecidos, sen-

do esses sacos posteriormente transportados pelos agricultores para os PR, em qualquer altu-

ra do ano, onde são temporariamente armazenados (Figura 2.4). 

 

Figura 2.4 – Esquema da recolha do sistema VALORFITO (VALORFITO, 2013) 

Os resíduos de embalagens entregues num dos 658 PR, dispersos por Portugal Conti-

nental, são recolhidos, duas vezes por ano, pelos operadores de gestão de resíduos, especiali-

zados e licenciados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que procedem à sua gestão 

final, transportando-os para a estação de tratamento, a fim de serem reciclados e/ou valoriza-

dos energeticamente. Excecionalmente a recolha pelos operadores de gestão de resíduos é 

direta, no caso de explorações agrícolas de grande dimensão (VALORFITO, 2013). 

De acordo com a SIGERU, as principais dificuldades de gestão estão relacionadas com 

custos de recolha e transporte dos resíduos, devido às características das embalagens de plás-

tico, nomeadamente a sua relação peso/volume (Dias, 2013). Os comportamentos dos agricul-

tores também influenciam o sucesso do sistema, pois está dependente da sua adesão ao sis-

tema, que consiste em dar o destino correto aos resíduos de embalagens (Martinho et al., 

2010). Alguns dos resíduos de embalagens de PFF entregues pelos agricultores contém ainda 

quantidades consideráveis de produto, o que dificulta a reciclagem e aumenta os custos de 

tratamento. Por outro lado, parte das embalagens entregues pelos agricultores, estão fora do 

âmbito de responsabilidade do sistema, quer por serem resíduos de embalagens de produtos 

não perigosos, como as embalagens primárias de AF, quer por serem embalagens secundárias 

e terciárias de PFF ou de outros produtos fora do sistema, ou ainda por serem embalagens de 

PFF cuja origem não faz parte do sistema (Martinho et al., 2010). 

Este sistema assegura a gestão dos resíduos de embalagens englobadas no seu âmbito 

de responsabilidade, visando o aumento progressivo da quantidade de resíduos recolhidos, a 

fim de garantir a máxima recolha de embalagens colocadas no mercado nacional. 
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2.2.3. SIGRE 

O SIGRE é o sistema de gestão generalista de embalagens e resíduos de embalagens, 

gerido pela SPV, constituído para dar cumprimento às obrigações ambientais e legais dos pro-

dutores/importadores de embalagens, a nível nacional. 

A SPV é uma entidade privada, sem fins lucrativos, licenciada em Outubro de 1997, que 

tem por função organizar e gerir a retoma e a reciclagem dos resíduos de embalagens urbanas 

no âmbito do SIGRE, com a missão de promover a recolha seletiva, diminuir o volume de resí-

duos depositados em aterro e economizar recursos naturais. Três anos depois, a SPV alargou 

o seu âmbito de responsabilidade à gestão de embalagens não urbanas (SPV, 2012). A licença 

da SPV abrange todos os materiais e tipos de embalagens (primárias, secundárias e terciárias) 

não reutilizáveis colocadas no mercado nacional, provenientes dos mais variados tipos de seto-

res, nomeadamente do setor agrícola. O sistema engloba os resíduos independentemente da 

sua natureza perigosa ou não, de acordo com a classificação constante da LER, desde que 

tenham pago a prestação financeira, designada por Valor Ponto Verde. 

Este sistema assenta na articulação entre um conjunto de parceiros, com responsabili-

dades diferentes, para assegurar a gestão e o destino final das embalagens não reutilizáveis, 

após consumo, colocadas no mercado nacional (SPV, 2012). 

2.3. PIRÓLISE DE RESÍDUOS DE PLÁSTICO 

2.3.1. CONTRIBUTO DA PIRÓLISE PARA AS METAS DE VALORIZAÇÃO E RECICLAGEM  

DE RESÍDUOS DE EMBALAGENS DE PLÁSTICO 

A pirólise consiste numa tecnologia para a recuperação de recursos não renováveis, 

permitindo minimizar a quantidade de resíduos de embalagens de plástico depositados em 

aterro. Esta técnica de reciclagem terciária constitui uma opção estratégica para o cumprimento 

das metas europeias fixadas, de acordo com os objetivos definidos para a valorização e reci-

clagem de resíduos de embalagens de plástico, constantes da Diretiva n.º 2004/12/CE. 

A reciclagem, de acordo com a hierarquia dos resíduos definida na Diretiva-Quadro 

Resíduos (2008/98/CE), é a opção estratégica mais adequada em detrimento da eliminação e 

da valorização energética. A aplicação da pirólise como processo de valorização dos resíduos 

de plástico permite a quebra das moléculas mais pesadas, convertendo-as em moléculas de 

massa molecular baixa. Os produtos resultantes são hidrocarbonetos com valor comercial, que 

podem ser utilizados como combustíveis ou como matéria-prima na indústria petroquímica, 

com a consequente diminuição do impacte ambiental negativo deste tipo de resíduos. Esta tec-

nologia contribui para o aumento da taxa de reciclagem, pois permite o tratamento conjunto de 

vários tipos de plásticos, e para a melhoria da eficiência no uso de recursos (Comissão Euro-

peia, 2011). Ao incorporar-se o plástico reciclado na produção de novos materiais plásticos, a 

economia energética pode atingir os 70%, considerando todo o processo desde a exploração 

da matéria-prima primária até à obtenção do produto final (Mastral et al., 2007). Relativamente 

aos combustíveis, os produtos resultantes da pirólise apresentam a vantagem de não conterem 

enxofre, ao contrário dos combustíveis fósseis, dado que as matérias-primas habitualmente 
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utilizadas contêm teores residuais de enxofre. O enxofre pode formar dióxido de enxofre, após 

combustão, que polui o ar e tem consequências negativas para a saúde pública (Gao, 2010). 

 Portanto a pirólise apresenta uma alternativa aos combustíveis fósseis, contribuindo 

para a minimização na dependência deste tipo de recursos não renováveis, e promove a con-

servação de recursos naturais, minimizando o impacte ambiental relacionado com a utilização 

de matérias-primas primárias para a produção de novos plásticos (Costa, 2006). 

2.3.2. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE PIRÓLISE 

A pirólise pode ser definida como um processo termoquímico, no qual se efetua a degra-

dação de substâncias quimicamente complexas, como por exemplo os resíduos de plástico, 

quando sujeitos à ação da temperatura e na ausência de oxigénio (Panda et al., 2010). 

O principal objetivo deste processo é a obtenção de duas frações principais, isto é, uma 

fração líquida e uma fração gasosa, ambas constituídas por hidrocarbonetos, com a conse-

quente diminuição do impacte ambiental dos resíduos de plástico (Bernardo, 2013; Costa, 

2006). Do processo de pirólise, resulta ainda uma fração sólida, que também pode ser valori-

zada (Figura 2.5).  

 

Figura 2.5 - Processo de pirólise aplicado a resíduos de plástico (adaptado de Miranda, 2009) 

A proporção de cada fração obtida e a sua composição depende não só da natureza 

química da mistura inicial mas também das condições de operação da pirólise (Paradela, 

2012). Através da decomposição térmica, obtém-se uma fração sólida (resíduo carbonoso) e 

uma fração volátil, que pode ser separada por condensação numa mistura complexa de hidro-

carbonetos (C5 – C25), denominada por óleo de pirólise, composta por nafta, coque, ceras de 

parafina, compostos aromáticos e olefinas de cadeia longa (Panda et al., 2010). 

A pirólise de resíduos de plástico é um processo globalmente endotérmico (Costa, 2006). 

As necessidades térmicas do processo são colmatadas pelo fornecimento constante de calor, 

através de um combustível auxiliar, como por exemplo o gás natural. Todavia, os gases não 

condensáveis da fração volátil obtida na pirólise podem ser usados como fonte de energia, o 

que permite a substituição do combustível auxiliar. Estes gases podem também ser úteis na 

síntese química, em particular os gases olefínicos (Miranda, 2009). Em relação à fração líquida, 

os produtos ricos em carbono podem ser usados diretamente como combustíveis ou podem ser 
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posteriormente processados em refinarias para a produção de combustíveis com melhor quali-

dade, e ainda ser usados como matéria-prima, por exemplo na produção de polímeros ou no 

fabrico de lubrificantes sintéticos (Miranda, 2009; Costa, 2006). 

Em função da temperatura utilizada no processo, a pirólise pode ser classificada nos 

seguintes tipos: a) Pirólise lenta, quando se utilizam temperaturas baixas, envolvendo reações 

lentas, de modo a aumentar a formação de sólido carbonoso; b) Pirólise rápida, na qual a per-

centagem da fração líquida dos produtos resultantes é maximizada, através da condensação 

dos vapores formados, a temperaturas moderadas; c) Pirólise flash ou instantânea, com taxas 

de aquecimento elevadas e tempos de residência curtos, favorecendo a formação de produtos 

gasosos (Miranda, 2009). A Tabela 2.3 apresenta as condições operacionais para os vários 

tipos de pirólise. 

Tabela 2.3 – Condições operacionais associadas a diferentes tipos de pirólise 
(adaptado de Paradela, 2012; Gao, 2010; Williams, 2006) 

Parâmetro operacional Pirólise lenta Pirólise rápida 
Pirólise flash ou 

instantânea 

Temperatura (
◦
C) < 500 500 - 800 > 800 

Taxa de aquecimento 

(
◦
C.s

-1
) 

≤ 2 10 - 200 > 1000 

Tempo de residência (s) 600 - 3600 0,5 - 5 < 1 

Pressão (kPa) 

(1 kPa= 1 bar ≈ 1 atm) 
100 - 1000 100 - 1000 100 - 1000 

Tipo de resíduos  

mais adequado* 
Plásticos; pneus 

Plásticos; pneus; 

biomassa 
Biomassa 

Principais produtos 

resultantes 

Gases não 

condensáveis; fração 

líquida e sólida 

Hidrocarbonetos 

líquidos 

Gases não 

condensáveis 

(*) Tendo em conta o poder calorífico superior (PCS) dos pneus (38 MJ.kg
-1

), dos plásticos (46 MJ.kg
-1

) e 
da biomassa (18 MJ.kg

-1
) (Miranda, 2009; UNEP, 2009) 

A decomposição térmica de polímeros ocorre através de um mecanismo de formação de 

radicais, que envolve três vias de decomposição diferentes: I) Cisão aleatória, que envolve a 

quebra da cadeia polimérica em qualquer ponto, originando a formação de fragmentos polimé-

ricos mais pequenos, sujeitos a novas reações de cisão aleatória; II) Cisão de fim de cadeia, 

que ocorre nas extremidades das cadeias moleculares, dando origem a fragmentos poliméricos 

de cadeia longa ou a pequenas moléculas, que no caso de serem monómeros de origem, 

designa-se o processo de degradação térmica por despolimerização efetiva; III) Libertação de 

substituintes funcionais, que tendem a formar moléculas de reduzida massa molecular, na qual 

a cadeia polimérica pode manter a sua extensão ou, em alternativa, a libertação das moléculas 

pode ser acompanhada pela quebra da cadeia principal (Miranda, 2009). A pirólise térmica é 

um processo preferencialmente usado na reciclagem de polímeros de adição, enquanto que os 

polímeros de condensação são quimicamente despolimerizados (Aguado et al., 1999). 
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O mecanismo de decomposição térmica de polímeros, como o PE e o PP, ocorre por 

cisões, tanto de carácter aleatório como de fim de cadeia. O passo inicial envolve a quebra da 

cadeia principal polimérica. O aumento da temperatura conduz à quebra das ligações químicas 

dos compostos iniciais, originando moléculas de menor massa molecular com um eletrão 

desemparelhado, denominados por radicais livres. Na presença de pressões elevadas, estes 

radicais podem-se combinar com o hidrogénio, o que origina diferentes compostos gasosos, 

que incluem o metano, etano, eteno, propano, propeno, butano, buteno, pentano e penteno. 

Por colisão, estes radicais podem-se recombinar, o que conduz à sua estabilização, com a 

formação de compostos de maior massa molecular na fração líquida (Costa, 2006). Estas 

moléculas podem continuar a crescer, formando moléculas de maiores dimensões, dando ori-

gem ao resíduo carbonoso, que contém pouco hidrogénio. Para minimizar as reações secundá-

rias, que conduzem à formação do resíduo carbonoso, os radicais livres encontram-se diluídos 

no meio reacional, podendo voltar a reagir, em condições de baixa pressão, o que conduz à 

formação de radicais ainda menores e até mesmo hidrogénio (Costa, 2006; Miranda, 2009). 

Durante a decomposição térmica dos polímeros podem ocorrer, em série e/ou em para-

lelo das reações de cisão, outro tipo de reações que incluem a recombinação de espécies, rea-

ções de aromatização, ciclização, isomerização, ionização e alquilação. Neste complexo con-

junto de reações, a formação de espécies voláteis na matriz polimérica viscosa é limitada pela 

transferência de massa do polímero fundido para a fase de vapor (Costa, 2006). A velocidade 

de reação depende da viscosidade do meio, uma vez que o polímero fundido é altamente vis-

coso, bem como da área superficial e da espessura do polímero, o que demonstra que a 

decomposição térmica é controlada pela difusão e/ou vaporização das espécies voláteis 

(Miranda, 2009). O principal fator que determina a estabilidade do polímero é a ligação simples 

entre átomos de carbono da estrutura polimérica. No decurso do processo de decomposição 

térmica, a estabilização do radical resultante, após a cisão da cadeia principal, origina a forma-

ção de ligações duplas de carbono (Siddiqui et al., 2009). Por se tratar de um processo endo-

térmico, é necessário fornecer pelo menos a energia de dissociação da ligação mais fraca (i.e. 

a ligação simples de carbono) para que ocorra a decomposição térmica. Portanto a energia de 

dissociação pode ser relacionada com a temperatura de decomposição, de acordo com o tipo 

de polímero considerado (Figura 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 - Relação entre a temperatura de decomposição e a energia de dissociação da ligação 
simples de carbono dos polímeros estudados (adaptado de Costa, 2006) 
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No entanto podem ocorrer limitações ao nível da transferência de calor, resultado dos 

polímeros fundidos apresentarem alta viscosidade e baixa condutividade térmica, o que conduz 

à formação de gradientes térmicos. Este aspeto é essencial para o dimensionamento dos rea-

tores das unidades de pirólise à escala piloto ou industrial, não sendo tomado em consideração 

na maioria dos ensaios laboratoriais, devido à pequena dimensão das amostras de polímeros 

usados (Paradela, 2012). A presença de impurezas contidas na estrutura polimérica também 

influencia as reações de decomposição térmica (Aguado et al., 1999). 

A natureza das reações ocorridas no processo de pirólise depende da temperatura de 

reação e do tempo de residência do resíduo pirolisado, sendo este último parâmetro influencia-

do pelo tipo de reator. As proporções relativas dos produtos finais derivados da decomposição 

térmica são também influenciadas por outros fatores, nomeadamente a pressão, o tipo de plás-

tico usado e a presença de catalisador na reação (Panda et al., 2010). 

2.3.3. PRINCIPAIS PARÂMETROS QUE INFLUENCIAM O PROCESSO DE PIRÓLISE 

2.3.3.1. Temperatura e taxa de aquecimento 

A temperatura é um dos parâmetros operacionais da pirólise que mais influencia a con-

versão dos polímeros e a distribuição dos produtos (Gao, 2010; Costa, 2006). Por sua vez, a 

taxa de aquecimento, que traduz a transferência térmica, pode alterar a quantidade e o tipo de 

produtos finais, pois afeta tanto o mecanismo como o tipo de reações. 

Na presença de elevada temperatura e taxa de aquecimento, promove-se a quebra ace-

lerada das cadeias poliméricas, o que favorece a formação de pequenas moléculas (Buekens, 

2006). O aumento da temperatura resulta na redução dos compostos alifáticos e hidrocarbone-

tos líquidos (C5 – C9) e, consequentemente, no aumento de compostos gasosos (Al-Salem et 

al., 2010). A velocidade de aquecimento pode alterar a quantidade e o tipo de produtos finais, 

pois afeta tanto o mecanismo das reações, bem como o seu tipo. Por exemplo, uma taxa de 

aquecimento reduzida, em conjunto com uma temperatura baixa, maximiza a produção da fra-

ção sólida. 

O processo de pirólise é realizado normalmente no intervalo de temperatura entre 350
◦
C 

e 900
◦
C (Miskolczi, 2009). Até 750

◦
C predominam os compostos olefínicos e aromáticos na fra-

ção líquida, o que significa que até esta temperatura os produtos obtidos têm uma maior possi-

bilidade de utilização como matérias-primas para a indústria petroquímica. 

2.3.3.2. Tempo de residência 

O tempo de residência, a que os resíduos de plástico estão sujeitos à ação da tempera-

tura, influencia o tipo e a sequência das reações que ocorrem no processo de pirólise e, con-

sequentemente, os rendimentos e a composição dos produtos finais (Miranda, 2009).  

O efeito deste parâmetro na formação de produtos finais é mais influenciado em condi-

ções de baixas temperaturas (Park et al., 1999). O tempo de residência varia de acordo com os 

produtos que se pretendem obter do processo de pirólise. Em condições de reduzido tempo de 

reação, favorece-se a produção de gases não condensáveis e hidrocarbonetos líquidos. Pelo 

contrário, com tempos de residência longos é favorecida a conversão secundária dos produtos 
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primários, sendo formado uma maior quantidade de resíduo carbonoso e diminuindo-se o efeito 

da estrutura original do polímero (Al-Salem et al., 2010; Arena et al., 2006; Buekens, 2006). 

O aumento do tempo de residência promove a formação de gases não condensáveis, 

com a consequente diminuição dos compostos líquidos, principalmente a temperaturas mais 

baixas (Mastral et al., 2007). O rendimento em compostos líquidos diminui com o tempo de 

reação, o que poderá ser explicado pela quebra das ligações das moléculas maiores formadas 

inicialmente, dando origem a compostos de menor massa molecular (Costa, 2006). 

2.3.3.3. Tipo de reator 

O tipo de reator utilizado no processo de pirólise determina a qualidade da transferência 

de calor, a mistura dos resíduos, os tempos de residência da fase líquida, a libertação de pro-

dutos primários e o gás formado (Buekens, 2006). 

Os reatores podem funcionar em modo descontínuo, semicontínuo ou em fluxo contínuo. 

À escala industrial, é preferível utilizar sistemas de reação contínuos por razões operacionais 

(Panda et al., 2010). Na literatura são reportadas diversas tipologias de reatores existentes, 

nomeadamente os reatores de pirólise de leito fixo e de leito fluidizado (Arena et al., 2006). 

Cada tipo de reator apresenta as suas caraterísticas com diferentes vantagens e desvantagens 

associadas. Os reatores de leito fluidizado são adequados para serem usados industrialmente, 

pois podem operar em modo contínuo, o que resulta numa melhoria da qualidade e produção 

de produtos finais. Contudo, a separação do gás, usado como combustível auxiliar do proces-

so, e o uso de material em leito fluidizado pode reduzir a qualidade e a eficiência de conversão 

dos produtos finais comparativamente à tecnologia de leito fixo (Gao, 2010; Arena et al., 2006). 

O reator de leito fluidizado é mais usado nos processos de pirólise à escala industrial, 

pois fornece boas taxas de transferência de calor, devido à mistura uniforme entre as partículas 

contidas dentro do reator (Gao, 2010; Panda et al., 2010). 

2.3.3.4. Pressão 

O efeito da baixa pressão na conversão dos produtos finais traduz-se numa redução de 

fragmentos reativos condensados, sendo formado mais resíduo carbonoso (Buekens, 2006). 

Por sua vez, as pressões médias conduzem a uma maximização do rendimento dos 

compostos líquidos, em detrimento dos compostos sólidos obtidos. Em condições de elevada 

pressão, promove-se a redução na distribuição do número de carbonos da fração líquida e 

gasosa, e dos pesos moleculares dos produtos contidos no reator (Murata et al., 2004). 

As vantagens do uso de pressões mais elevadas (e.g. 1000 kPa), ao nível da composi-

ção dos produtos resultantes da pirólise de polímeros, poderão não compensar o aumento dos 

custos associados na construção de uma unidade de pirólise de pequena escala (Costa, 2006).  
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2.3.3.5. Composição química do plástico 

A estrutura química dos polímeros e o mecanismo da sua decomposição relacionam-se 

diretamente com o rendimento dos produtos finais do processo de pirólise. Durante a pirólise, a 

mistura dos resíduos dentro do reator tem um efeito significativo na composição química dos 

produtos finais obtidos. 

A pirólise de plásticos origina a formação de produtos gasosos, hidrocarbonetos líquidos 

e resíduo sólido carbonoso (Costa, 2006). As categorias dos produtos finais obtidos pela piróli-

se de poliolefinas são principalmente alcanos, alcenos, dienos e compostos aromáticos (Brás, 

2011; Marcilla et al., 2007; Bockhorn et al., 1999). Na pirólise de PE e PP, a concentração de 

alcanos e alcenos é muito superior à dos compostos aromáticos (Costa, 2006). A fração líquida 

obtida da pirólise é composta por hidrocarbonetos com valor comercial, nomeadamente os pro-

dutos líquidos com cinco a nove átomos de carbono (nafta e compostos olefínicos), que podem 

ser usados como matérias-primas no fabrico de novos polímeros, mas também os compostos 

constituídos por nove a 19 átomos de carbono, com potencial para a produção de combustíveis 

(Al-Salem et al., 2010; Pinto et al., 1999). Através da decomposição térmica dos polímeros, 

podem ainda ser obtidos, mas em concentrações muito reduzidas, produtos líquidos com 20 a 

25 átomos de carbono (ceras de parafina) para serem usados na produção de lubrificantes e 

químicos sintéticos (Costa, 2006). 

A composição da fração líquida obtida está dependente do tipo de plástico pirolisado 

(Costa, 2006). Os ensaios realizados à escala laboratorial revelaram rendimentos de produtos 

líquidos superiores a 96% (m/m) e 83% (m/m), para o PE e o PP, respetivamente (Panda et al., 

2010). Por essa razão, a decomposição térmica de PE e PP é interessante do ponto de vista 

industrial, tendo em conta o potencial de utilização dos produtos líquidos para a indústria petro-

química. 

2.3.3.6. Presença de catalisador 

A reação de pirólise pode ser térmica, quando realizada sem a presença de catalisador, 

ou catalítica (Panda, 2010). O uso de catalisador no processo de pirólise influencia o mecanis-

mo de decomposição e a cinética das reações e, consequentemente, a distribuição de produ-

tos, reduzindo as necessidades energéticas do processo (Paradela, 2012). 

Os produtos resultantes da pirólise térmica apresentam uma ampla gama de hidrocarbo-

netos, que vão desde cinco até 28 átomos de carbono (McCaffrey et al., 1995). A pirólise catalí-

tica proporciona melhor controlo sobre a distribuição dos produtos finais da pirólise, sendo a 

seletividade dos produtos na gama da gasolina (C5 – C12) reforçada pela presença de catalisa-

dores (Aguado et al., 2000; Hwang et al., 1998). Os produtos obtidos contêm menos olefinas e 

mais hidrocarbonetos ramificados e compostos aromáticos (Seo et al., 2003). O uso de catali-

sadores tem ainda a vantagem de reduzir significativamente a temperatura do processo e o 

tempo de residência, com rendimentos superiores a temperaturas bastante inferiores, em rela-

ção à pirólise térmica (Park et al., 1999). Existem vários autores que estudam a optimização do 

processo de pirólise de resíduos de plástico através do uso de catalisadores, como a mordeni-

te, FCC, USY e ZSM-5 (Miskolczi et al., 2004; Seo et al., 2003; Aguado et al., 2000; Park et al., 

1999; Hwang et al., 1998). 
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Em condições semelhantes de temperatura e tempo de reação, observa-se um maior 

rendimento dos produtos gasosos na pirólise catalítica dos polímeros (Park et al., 1999). Con-

tudo, o efeito dos catalisadores na distribuição dos produtos resultantes da pirólise diminui em 

condições de elevada temperatura (Miskolczi et al., 2004). A pirólise catalítica tem sido aponta-

da pelos investigadores como uma tecnologia de reciclagem de polímeros, com potencial à 

escala comercial, dada a relação entre custo e eficácia deste método, o que solucionaria o pro-

blema ambiental relacionado com a eliminação de resíduos de plástico (Panda et al., 2010). No 

entanto, o uso de catalisador encarece bastante o processo de pirólise, pois acumula-se 

geralmente nos resíduos ou no coque. 

Foram também desenvolvidos estudos para otimizar a pirólise térmica de resíduos de 

poliolefinas sem o uso de catalisadores, todavia as alterações não produziram efeitos significa-

tivos e adicionaram outro tipo de complexidade e custos ao processo (Serrano et al., 2003). 

Dada a dificuldade de prever a alteração no mecanismo e cinética das reações de pirólise cau-

sada pela presença de um catalisador, este parâmetro não foi considerado no estudo, pois difi-

cultaria o modelo teórico de análise do processo. 

2.3.4. DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS OBTIDOS POR PIRÓLISE 

A pirólise difere dos processos convencionais destrutivos, pois permite a recuperação 

dos produtos de reação com valor acrescentado, podendo ser usados diretamente como com-

bustíveis ou como matéria-prima para a indústria petroquímica (Pinto et al., 1999). 

 A decomposição térmica dos polímeros é realizada sob condições de elevadas tempera-

turas, sendo necessário o fornecimento constante de energia (Panda et al., 2010). Na pirólise 

de poliolefinas, os principais produtos obtidos dependem das reações da fase gasosa, que 

conduzem à formação de três frações (gasosa, líquida e sólida). Os primeiros hidrocarbonetos 

formados estão na gama de 20 a 50 átomos de carbono. Estes produtos são quebrados na 

fase gasosa, sendo obtidos hidrocarbonetos mais leves, como eteno e propeno, que são instá-

veis a elevadas temperaturas, dando origem a compostos aromáticos, nomeadamente o etil-

benzeno e o tolueno presentes em maior concentração (Al-Salem et al., 2010; Costa, 2006). Os 

produtos finais obtidos da pirólise de PE e PP são caraterizados pela elevada percentagem de 

alcanos e alcenos com seis a 10 átomos de carbono e baixos teores de compostos aromáticos 

(Costa, 2006; Miskolczi et al., 2004; Bockhorn et al., 1999). Os gases não condensáveis forma-

dos na pirólise de polímeros são constituídos por metano e compostos com dois a cinco áto-

mos de carbono, enquanto que a fração líquida é composta por hidrocarbonetos com cinco a 

20 átomos de carbono (Costa, 2006). 

Na bibliografia encontram-se diversos trabalhos sobre processos pirolíticos que estudam 

a estrutura e a proporção dos componentes químicos individuais obtidos na pirólise de resíduos 

de plástico (Kumar et al., 2013; Adrados et al., 2012; Paradela, 2012; Gao, 2010; Marcilla et al., 

2007; Costa, 2006; Williams et al., 1999). As condições operacionais variam entre os estudos 

realizados à escala laboratorial, bem como entre os processos das instalações de pirólise exis-

tentes. Consequentemente, a distribuição e os rendimentos de produtos resultantes da pirólise 

de plásticos varia significativamente. No entanto, quando a composição química dos polímeros 

pirolisados e as condições operacionais são idênticas, existem semelhanças na distribuição 

dos produtos finais (Tabela 2.4). 
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Tabela 2.4 – Rendimento dos produtos resultantes da pirólise de polietileno e de propileno 

 
Fonte bibliográfica* 

(Tipo de reator) 

Fração gasosa, 
% (m/m) 

(Temperatura) 

Fração líquida, 
% (m/m) 

(Temperatura) 

Fração sólida, 
% (m/m) 

(Temperatura) 

PE 

Gao (2010) 

Reator de leito fluidizado 

recirculante 

18,3 (450
◦
C) 81,7(450

◦
C) < 1 (450

◦
C) 

Williams et al. (2007) 

Reator contínuo pressuriza-

do e perfeitamente agitado 

7 (500
◦
C) 93 (500

◦
C) 0 (500

◦
C) 

Costa (2006) 

Reator autoclave da Parr 

Instruments; perdas até 10% 

6 (450
◦
C) 86 (450

◦
C) 1 (450

◦
C) 

Jung et al. (2005) 

Reator de leito fluidizado 

5 (500
◦
C) 

70 (700
◦
C) 

95 (500
◦
C) 

30 (700
◦
C) 

< 1 

(500
◦
C; 700

◦
C) 

Kaminsky et al. (2004) 

Reator de leito fluidizado 

7,6 (530
◦
C) 

55,8 (760
◦
C) 

92,3 (530
◦
C) 

42,4 (760
◦
C) 

0,1 (530
◦
C) 

1,8 (760
◦
C) 

PP 

Gao (2010) 

Reator de leito fluidizado 

recirculante 

15,7 (450
◦
C) 84,2(450

◦
C) < 0,25 (450

◦
C) 

Williams et al. (2007) 

Reator contínuo pressuriza-

do e perfeitamente agitado 

5 (500
◦
C) 95 (500

◦
C) 0 (500

◦
C) 

Costa (2006) 

Reator autoclave da Parr 

Instruments; perdas até 10% 

4 (430
◦
C) 88 (430

◦
C) 2 (430

◦
C) 

Jung et al. (2005) 

Reator de leito fluidizado 

5 (500
◦
C) 

50 (700
◦
C) 

95 (500
◦
C) 

50 (700
◦
C) 

< 1 

(500
◦
C; 700

◦
C) 

Kaminsky et al. (2004) 

Reator de leito fixo 
49,6 (740

◦
C) 48,8 (740

◦
C) 1,6 (740

◦
C) 

(*) Os estudos considerados são processos de pirólise não catalíticos 
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Embora os resultados apresentados sejam consistentes, a comparação de resultados 

obtidos por diferentes grupos de investigadores só pode ser realizada se houver um perfeito 

entendimento das condições experimentais do processo de pirólise. Deste modo torna-se difícil 

a sua comparação, devido às pequenas alterações que possam existir nas condições experi-

mentais de cada autor. A conversão total e o rendimento dos produtos finais são afetados pelas 

condições operacionais à escala laboratorial, nomeadamente a existência de perdas (≤ 10%) 

associadas ao funcionamento em modo descontínuo do reator de pirólise (Costa, 2006). 

Os estudos de decomposição térmica de plásticos presentes na literatura permitiram 

concluir que as condições experimentais, nomeadamente a temperatura, tempo de reação e o 

tipo de reator, são fatores fundamentais e explicativos das diferenças encontradas nos produ-

tos finais. Em condições de pirólise rápida, a produção de resíduo carbonoso e de gases é 

minimizada. Nestas condições, os produtos líquidos primários da pirólise são rapidamente arre-

fecidos e isso impede a repartição dos produtos para a fração gasosa. O tipo de reator utilizado 

altera o modo de mistura dos resíduos e a transferência de calor entre as partículas dentro do 

reator.  

A maioria dos autores (Arena et al., 2006; Kaminsky et al., 2004) conclui que os reatores 

de leito fluidizado são a opção mais favorável, uma vez que estruturalmente maximizam a 

transferência de calor e possuem uma maior taxa de conversão de produtos. A variação na 

distribuição dos produtos finais obtidos é também influenciada por outras condições experimen-

tais, nomeadamente a pressão operacional (Costa, 2006). 

2.3.5. UNIDADES DE PIRÓLISE E TECNOLOGIAS EXISTENTES 

Foram desenvolvidos diferentes processos de reciclagem terciária aplicados aos resí-

duos de plástico, na maioria, à escala laboratorial ou piloto, e mais recentemente à escala 

industrial (Juniper, 2001). As unidades de pirólise à escala industrial operam em modo contí-

nuo, enquanto que para fins de pesquisa científica são utilizados processos descontínuos. 

As tecnologias de pirólise existentes diferenciam-se em termos da tipologia de resíduos 

tratada e na distribuição dos produtos finais. O tipo de resíduos e a sua composição determi-

nam os requisitos de pré-tratamento e condicionam o processo de pirólise. Tendo em conta o 

âmbito da presente dissertação, o estudo focou-se nos processos usados na pirólise de resí-

duos de plásticos. Este tipo de resíduos, compostos por PE, PP e Poliestireno (PS), possuem 

um elevado potencial para serem valorizados por pirólise, pois permitem a produção de hidro-

carbonetos líquidos com elevado valor petroquímico e/ou combustível (UNEP, 2009). 

A tecnologia desenvolvida pela Universidade de Hamburgo demonstrou ser viável na 

conversão de poliolefinas através da pirólise, no entanto a unidade piloto não teve sucesso 

devido a problemas de funcionamento (Buekens, 2006). Os processos de pirólise lenta BASF e 

BP, datados de 1994, são também tecnologias relevantes para a conversão termoquímica de 

mistura de plásticos. Atualmente operam à escala piloto diversos tipos de unidades de pirólise 

especializadas no tratamento de polímeros, com taxas de conversão superiores a 75% (4R 

Sustainability, 2011). De entre as unidades de tratamento de resíduos de plástico existentes 

refere-se a Polymer Energy (Estados Unidos), projetada para o tratamento de 350 kg.h
-1 

de 

resíduos de plástico constituído por PE e PP, e a Klean Industries (Canadá), que trata os resí-

duos de plástico do fluxo industrial, agrícola e de resíduos sólidos urbanos, com uma capaci-
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dade máxima de processamento de 4 t.h
-1

 (4R Sustainability, 2011). Ambas as unidades 

podem ser operadas com resíduos constituídos pela mistura de diferentes tipos de plástico. 

Também admitem a presença de contaminantes e humidade, no entanto é recomendável a sua 

minimização (< 15%), porque afeta negativamente o rendimento dos produtos processados (4R 

Sustainability, 2011). 

As unidades de pirólise variam segundo a tecnologia do reator utilizado. Existe uma 

grande variedade de reatores, a fim de satisfazer as diferentes condições operacionais, 

nomeadamente a temperatura e o tempo de reação. O reator de leito fluidizado borbulhante 

tem vindo a ser testado à escala laboratorial, devido à sua facilidade de operação, possibilitan-

do o aumento de escala do processo (piloto e/ou industrial). Existem diversas unidades de tra-

tamento que operam com este tipo de reator de pirólise, nomeadamente a Union Fenosa 

(Espanha), com uma capacidade máxima de processamento de 200 kg.h
-1

, a Dynamotive 

(Canadá), constituída por um reator que pode ser alimentado com 400 kg.h
-1

 de resíduos, e a 

Wellman (Grã-Bretanha), que trata um máximo de 250 kg.h
-1

 de resíduos (Ringer et al., 2006). 

Ambas as unidades referidas são especializadas no tratamento de resíduos de biomassa. 

Apesar da tecnologia ser diferente entre as unidades de pirólise existentes, estas insta-

lações apresentam uma caraterística em comum, isto é, o pré-tratamento dos resíduos, que 

pode variar de acordo com os requisitos e os critérios considerados na diminuição do tamanho 

dos resíduos e na remoção das impurezas e humidade, a fim de garantir o correto funciona-

mento do reator de pirólise (4R Sustainability, 2011). 
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3. METODOLOGIA 

3.1. CARATERIZAÇÃO DE RESÍDUOS DE EMBALAGENS DE PLÁSTICO DE ORIGEM AGRÍCOLA 

Os resíduos de embalagens primárias de plástico do fluxo agrícola foram caraterizados 

com base na revisão bibliográfica e nos dados estatísticos disponíveis. Sabendo da particulari-

dade da informação necessária, adotaram-se diferentes metodologias de recolha e tratamento 

de dados, a fim de possibilitar a determinação das caraterísticas qualitativas e quantitativas dos 

resíduos estudados. 

Na literatura consta a informação acerca dos polímeros constituintes das embalagens 

estudadas. Foram consultados planos e projetos, bem como contactados os principais fornece-

dores de PFF e de AF, a nível nacional, no intuito de confirmar o tipo de plásticos usados para 

embalar os produtos químicos agrícolas. A quantificação foi realizada separadamente nas duas 

categorias de resíduos, designadamente as embalagens primárias de PFF e de AF. A informa-

ção obtida para os resíduos de embalagens primárias de PFF é mais rigorosa, pelo facto de 

serem englobados num âmbito específico de gestão. Estes resíduos, ao serem geridos pelo 

VALORFITO, são contabilizados e os dados quantitativos estão disponíveis, o que permite uma 

quantificação com maior exatidão. Em relação às embalagens de AF, a quantificação não será 

tão rigorosa quanto o desejado, uma vez que se quantifica este tipo de resíduos com base no 

cálculo de estimativas, usando uma metodologia válida e representativa da realidade. O perío-

do de referência escolhido é o ano de 2009, por se tratar do ano do Recenseamento Agrícola 

(RA), encontrando-se disponível a informação estatística necessária para a determinação da 

estimativa. O método usado é descrito na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 – Método de determinação da quantidade de resíduos de embalagens de plástico de AF 

Parâmetros 

usados e 

determinados 

1. Área da superfície agrícola cultivada (inclui as classes de culturas temporá-

rias, hortas familiares e culturas permanentes), em ha; 

2. Classes de superfície agrícola, em ha; 

3. Quantidade de embalagens, em número de embalagens de plástico de AF; 

4. Peso de plástico das embalagens, em t. 

Descrição do 

método 

A determinação da quantidade de resíduos de plástico de embalagens primá-

rias de AF teve por base a quantidade aplicada de fertilizantes nas principais 

culturas nacionais (i.e. a vinha, o olival e as culturas de cereais para grão, que 

inclui a cevada, o arroz e o trigo). O cálculo do número de embalagens resul-

tantes da adubação das culturas baseou-se no tipo de embalagens comercia-

lizadas no mercado nacional, tendo-se recorrido às empresas fornecedoras 

de AF como fonte de informação, e na superfície agrícola utilizada por locali-

zação geográfica, segundo a sua composição e classes, considerando-se os 

dados estatísticos disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística. 

Sabendo o peso do plástico das embalagens de AF, estimou-se o peso total 

de plástico dos resíduos destas embalagens em Portugal Continental. 
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Pelo método de determinação utilizado, a tipologia das embalagens de AF utilizadas é 

influenciada pela dimensão das explorações agrícolas. Admite-se um erro associado ao cálculo 

da estimativa, pois não se consideram as diferentes necessidades de tratamento segundo o 

tipo de cultura, assumindo-se o consumo de embalagens por tipo de exploração agrícola. 

Para ilustrar a situação nacional relativa à distribuição espacial dos resíduos de embala-

gens de plástico de PFF do setor agrícola, foi realizada uma análise dos dados estatísticos, 

tendo em conta a área considerada para o estudo, ou seja, a área abrangida pelo sistema 

VALORFITO em Portugal Continental. As regiões autónomas dos Açores e da Madeira não 

serão contempladas no estudo. Foram utilizados os dados acerca da quantidade de resíduos 

de PFF declarados por distrito, no ano de 2012, e a informação estatística regional da superfí-

cie agrícola utilizada. 

Para a determinação da distribuição temporal dos resíduos estudados, foi consultado o 

projeto AGROCHEPACK, que retrata a situação atual da Grécia, Itália e Espanha, em termos 

de produção de resíduos agrícolas, incluindo as embalagens de plástico dos agroquímicos. 

Adicionalmente, foram contactados aleatoriamente alguns PR, distribuídos por Portugal Conti-

nental. 

3.2. ESTUDO DA VALORIZAÇÃO E RECICLAGEM DOS RESÍDUOS DE EMBALAGENS  

DE PLÁSTICO DE ORIGEM AGRÍCOLA POR PIRÓLISE 

3.2.1. PARÂMETROS E PRESSUPOSTOS ASSUMIDOS 

A análise da pirólise, como tecnologia de tratamento e reciclagem dos resíduos de plás-

tico das embalagens primárias provenientes do fluxo agrícola, foi iniciada com a revisão biblio-

gráfica sobre o efeito dos principais parâmetros do processo. Este estudo inicial foi realizado 

para auxiliar a escolha das condições mais favoráveis, tendo em conta os objetivos definidos 

para o processo proposto, em termos da distribuição e qualidade dos produtos pretendidos. 

Para ocorrer a decomposição térmica das poliolefinas em estudo (i.e. PE e PP), com a 

estrutura química de fórmula geral CnH2n (Anexo I), é necessário fornecer pelo menos a energia 

de dissociação da ligação simples de carbono da cadeia polimérica. Pretende-se escolher as 

condições operacionais de pirólise das poliolefinas que maximizem a obtenção de hidrocarbo-

netos líquidos, a fim de serem utilizados como matérias-primas alternativas para a indústria 

petroquímica, nomeadamente na produção de polímeros. Os parâmetros assumidos devem 

favorecer economicamente a tecnologia de reciclagem proposta, de modo a ser viável a sua 

utilização industrialmente. Na escolha dos valores dos parâmetros operacionais houve a 

necessidade de considerar o compromisso entre a maximização da formação de compostos 

líquidos e a produção de gás, em quantidade suficiente, para que o processo seja energetica-

mente autossuficiente. A revisão da literatura conduziu à seleção das condições de operação 

para o estudo do efeito da pirólise sobre a mistura de resíduos de plástico das embalagens 

primárias do fluxo agrícola (Tabela 3.2). 
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Tabela 3.2 – Parâmetros escolhidos para o estudo da pirólise de resíduos de plásticos de 
embalagens primárias de PFF e de AF de origem agrícola 

Parâmetro  Justificação da escolha 

Reator de leito  

fluidizado borbulhante 

É um reator com um elevado potencial à escala industrial, pois 

pode operar em modo contínuo, apresentando uma excelente 

flexibilidade, em termos do tipo de plásticos que podem ser trata-

dos, das condições de temperatura utilizadas e do uso ou não de 

catalisador (Gao, 2010). A estrutura do reator maximiza a transfe-

rência de calor, nomeadamente através da circulação dos sólidos 

(Arena et al., 2006). No entanto, requer uma dimensão específica 

para a entrada das partículas no reator (i.e. diâmetro entre 0,08 - 

3 mm), a fim de evitar problemas graves de atrito no leito e, con-

sequente, o arrastamento das partículas. Tendo em conta os cus-

tos elevados de investimento, a sua construção é mais viável em 

pequena escala, com custos reduzidos de manutenção (Arena et 

al., 2006). 

Temperatura de 500
◦
C  

e taxa de aquecimento  

de 45
◦
C.s

-1
 

A decomposição térmica do PE e PP inicia-se na gama de valo-

res de temperatura entre os 350
◦
C e 400

◦
C, com a diminuição da 

massa molecular dos polímeros (Costa, 2006). A pirólise das 

poliolefinas realizada a temperaturas baixas (500 - 650
◦
C) favo-

rece a produção de produtos líquidos, que podem ser usados 

como matérias-primas para refinaria (Kaminsky, 2004). A tempe-

ratura deverá ser constante dentro do reator. 

Tempo de residência  

de 5 a 8 s 

Pretende-se que a pirólise seja rápida, no intuito de maximizar a 

fração líquida dos produtos resultantes do processo (Paradela, 

2012; Gao, 2010). Assumem-se tempos médios de residência, 

porque conduzem a um aumento significativo no rendimento dos 

líquidos, em detrimento da produção de compostos gasosos 

(Costa, 2006). As partículas passam um tempo substancial den-

tro do leito, de modo a assegurar o tempo reacional do gás, que 

deverá ter uma velocidade de partículas inferior a 2 m.s
-1

 (Arena 

et al., 2006). 

Pressão operacional  

de 410 kPa 

Assume-se uma pressão inicial de 100 kPa, e um valor médio 

correspondente a 410 kPa, quando é atingida a temperatura 

máxima de 500
◦
C, por forma a maximizar o rendimento dos com-

postos líquidos obtidos por pirólise (Brás, 2011; Costa, 2006). 

Sem a utilização  

de catalisador 

Não é considerada a presença de catalisador pois dificulta o 

modelo teórico de análise, tornando-o mais complexo. Contudo, 

assume-se a possibilidade futura da sua utilização, suportada por 

investigação científica/ laboratorial, uma vez que pode reduzir as 

necessidades energéticas do processo e melhorar a seletividade 

dos produtos na gama dos hidrocarbonetos desejáveis. 
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Para o dimensionamento do reator de pirólise deve-se considerar a quantidade de resí-

duos recolhidos no ano horizonte de projeto. O horizonte temporal considerado corresponde ao 

tempo de vida útil da unidade de pirólise, isto é, um período de 20 anos (Goteti, 2010; Jones et 

al., 2009; Ringer et al., 2006). É necessário ter em conta o compromisso do VALORFITO, que 

consiste em atingir uma taxa de recolha de 60% no ano de 2017, traduzindo-se na duplicação 

dos resultados atuais da quantidade de resíduos recolhidos (VALORFITO, 2013). Logo, admite-

se uma taxa de recolha máxima de 80% no ano horizonte de projeto, ou seja, em 2033, tendo 

em consideração a prossecução dos objetivos do sistema de gestão de resíduos. 

Dada a sua estrutura e logística, o sistema VALORFITO encontra-se em posição privile-

giada para assumir a gestão integrada dos resíduos de embalagens primárias de plástico do 

fluxo agrícola, à semelhança do que acontece com os seus congéneres europeus (ADIVALOR 

e PAMIRA). Na proposta de reciclagem termoquímica, assume-se a gestão conjunta dos resí-

duos de plástico das embalagens estudadas, tendo em conta que a pirólise permite o tratamen-

to de polímeros heterogéneos (Panda et al., 2010). 

3.2.2. METODOLOGIA PARA A ANÁLISE DA PIRÓLISE DE RESÍDUOS DE PLÁSTICO 

A análise da pirólise de resíduos de plástico das embalagens primárias de origem agríco-

la é efetuada utilizando as condições operacionais mais favoráveis e definidas no subcapítulo 

anterior. Assume-se uma capacidade de 200 kg.h
-1

 de resíduos tratados num reator de pirólise 

em funcionamento contínuo (24 horas por dia) ao longo do ano. A escolha deste valor teve por 

base a capacidade de processamento do reator de leito fluidizado borbulhante pertencente à 

estação de tratamento da Union Fenosa, bem como à quantidade estimada de resíduos de 

plástico de embalagens primárias de PFF e de AF, à taxa de recolha atual. 

O primeiro passo da análise consistiu em estimar a quantidade de produtos finais, tendo 

por base o levantamento bibliográfico dos rendimentos obtidos nos ensaios experimentais, com 

condições semelhantes às do processo de pirólise proposto. Os valores de rendimento dos 

produtos finais correspondem à composição provável de cada fração obtida pela pirólise de 

resíduos de plástico à escala laboratorial. Nesta escala, a distribuição dos produtos finais é afe-

tada pelo funcionamento em modo descontínuo do reator de pirólise. Tendo em conta que as 

perdas associadas a um reator contínuo são inferiores, admite-se um erro referente à variação 

de escala do processo de pirólise, bem como à diferença entre as condições experimentais da 

bibliografia e os parâmetros assumidos, nomeadamente os polímeros usados, pois a maioria 

dos ensaios laboratoriais é realizada com polímeros descontaminados que não provém de um 

fluxo de resíduos. De seguida, foi avaliado o equivalente dos produtos finais em matérias-

primas para refinaria, no caso dos hidrocarbonetos líquidos obtidos pelo processo de pirólise, 

bem como em outros produtos com valor comercial (gás natural e carvão betuminoso). 

O segundo passo consistiu em estimar a energia contida nos produtos finais da pirólise 

(Anexo IV), segundo a metodologia de cálculo dos valores de poder calorífico inferior (PCI), 

apresentada no Anexo V. Considerou-se as utilizações mais prováveis para cada fração obtida 

(gasosa, líquida e sólida), incluindo a sua utilização interna como fonte de energia para a uni-

dade. No terceiro passo foram calculadas as necessidades energéticas do sistema, conside-

rando a componente de consumo de energia térmica direta para a reação de pirólise e para o 

aquecimento dos polímeros e do azoto, bem como o consumo de eletricidade. Por último, foi 
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calculado o balanço energético do processo, tendo por base os valores de PCI das matérias-

primas usadas na pirólise e dos produtos finais determinados. 

Na análise do processo de pirólise aplicado aos resíduos de plástico das embalagens 

primárias do fluxo agrícola é necessário ter em conta a sazonalidade de produção destes resí-

duos, sabendo que a periodicidade de recolha de resíduos é feita ao longo de todo o ano e afe-

tada pelas condições climatéricas e de mercado. Assim sendo, a produção de resíduos pode 

variar anualmente, o que se traduz em diferentes quantidades de matérias-primas disponíveis 

para serem alimentadas ao reator de pirólise. Logo é fundamental saber a quantidade mínima 

de resíduos a serem tratados para que a unidade de pirólise seja rentável, tendo em conta as 

condições operacionais definidas anteriormente. Por essa razão, recorreu-se ao cálculo do 

Break Even Point (BEP), isto é, o ponto de equilíbrio económico, que traduz a quantidade 

necessária de resíduos tratados para cobrir os custos totais do processo, e a partir da qual 

gera um lucro positivo. A determinação do BEP teve por base o método de cálculo proposta 

pela Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO), segundo um 

modelo de relação linear entre o volume de unidades tratadas, os custos totais e as receitas 

totais do processo. Foi usada a seguinte fórmula de cálculo (UNIDO, 1986): 

BEP =
CF

P − CV
 

BEP – Quantidade de resíduos tratados em que os custos totais igualam as receitas totais;  

CF – Custo total fixo; 

P – Preço de venda dos produtos finais por unidade tratada; 

CV – Custo variável por unidade tratada. 

Inicialmente, foram estimados os custos fixos (CF) e os custos variáveis para a capaci-

dade de tratamento definida, tendo por base a bibliografia consultada. De seguida, foi determi-

nado o preço médio de venda dos produtos finais obtidos, nomeadamente os compostos líqui-

dos e gasosos, por quantidade de resíduos tratados (P). Utilizando a fórmula algébrica, deter-

minou-se a quantidade do BEP, a fim de calcular a taxa de utilização necessária do reator pro-

posto, através da divisão do valor obtido pela capacidade máxima de tratamento corresponden-

te a 1752 t.ano
-1

 de resíduos. O valor calculado foi comparado com a representação gráfica do 

BEP, tendo em consideração diferentes quantidades de resíduos tratados. Por último, proce-

deu-se ao cálculo do período de retorno necessário para atingir o BEP, através da manipulação 

da equação base de cálculo do BEP, obtendo-se a seguinte expressão (Wittwer, 2014): 

PER ÍODO DE RETORNO (t) =
CP

 P ∗ X −  (CV ∗ X)
 

PERÍODO DE RETORNO (t) – Tempo necessário para ser atingido o BEP (meses); 

CP – Custos de arranque, desenvolvimento e instalação da unidade de pirólise proposta; 

P – Preço de venda; 

CV – Custo variável;  

X – Quantidade de resíduos tratados por mês. 
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3.3. COMPARAÇÃO DE CENÁRIOS 

3.3.1. SELEÇÃO DOS CENÁRIOS 

Pretende-se comparar a situação de referência de valorização e reciclagem dos resíduos 

de embalagens primárias de plástico de origem agrícola, englobados no âmbito do 

VALORFITO, com a proposta de cenário da pirólise destes resíduos, incluindo o alargamento 

do âmbito de responsabilidade do sistema às embalagens primárias de AF do setor agrícola. 

Em 2012, a taxa de recolha foi de 34%, em Portugal Continental, tendo sido recolhidos 

aproximadamente 242 t de resíduos de embalagens primárias de PFF, dos quais 81% são 

embalagens de plástico (VALORFITO, 2013). Para o estudo comparativo foram considerados 

três cenários de recolha num horizonte temporal de 20 anos, com distintos padrões de evolu-

ção da taxa de recolha de resíduos de embalagens primárias de plástico do fluxo agrícola 

(Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 – Evolução temporal da taxa de recolha de resíduos  
de embalagens primárias de plástico de origem agrícola 

Assume-se uma evolução linear da taxa de recolha de resíduos para todos os cenários 

de recolha, até ao ano de 2017. O cenário 3 corresponde ao cenário pessimista, no qual é con-

siderada uma evolução quase linear da taxa de recolha ao longo do tempo. Nos outros cená-

rios, a evolução é gradual desde o ano 2017 até ao ano horizonte (2033). A justificação para 
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cada um dos cenários de recolha assumidos é apresentada na Tabela 3.3, bem como os valo-

res estimados de resíduos de embalagens primárias de plástico recolhidos. 

Tabela 3.3 – Descrição dos cenários de recolha de resíduos de embalagens primárias de plástico 
de origem agrícola, num horizonte temporal de 20 anos, em Portugal Continental 

Cenário de 
recolha 

 
Taxa de 
recolha 

(%) 

Quantidade de 
resíduos 

recolhidos 
(t.ano

-1
) * 

Justificação 

Cenário 1 

(otimista) 80 

PFF: 499 

AF: 4 373 

Total: 4 872 

Assume-se uma adesão acentuada dos agriculto-

res, resultante das campanhas de sensibilização. 

O compromisso do VALORFITO, em atingir uma 

taxa de recolha de 60% até 2017, é satisfeito, 

traduzindo-se na duplicação dos resultados 

atuais da quantidade de resíduos recolhidos 

(VALORFITO, 2013). O resultado da adesão ao 

sistema potencia a taxa de recolha para um valor 

superior no ano horizonte. 

Cenário 2 

(moderado) 
70 

PFF: 436 

AF: 3 826 

Total: 4 262 

Considera-se que o tempo restante até 2017 é 

insuficiente para atingir o compromisso do 

VALORFITO, pois a recolha depende de fatores 

de natureza comportamental dos agricultores. O 

valor da taxa de recolha considerada no ano 

horizonte corresponde, aproximadamente, à taxa 

atual do sistema ADIVALOR (França), com um 

valor de 72%. 

Cenário 3 

(pessimista) 
60 

PFF: 374 

AF: 3 279 

Total: 3 653 

Este cenário é caraterizado pela fraca adesão 

dos agricultores ao VALORFITO, tendo em conta 

a sua falta de consciencialização e a pouca efi-

cácia das campanhas de sensibilização. 

(*) Valores estimados, tendo em conta a quantificação de resíduos de embalagens primárias de plástico 
de PFF e de AF produzidos, em Portugal Continental, e a taxa de recolha de 34% no ano zero 

Consoante o tipo de cenário, considera-se um diferente potencial de recolha de resíduos. 

O cenário 1 está de acordo com o compromisso assumido pelo VALORFITO, segundo o relató-

rio da ―Visão Global 2012‖. Assume-se a possibilidade de existência dos cenários 1 e 2, devido 

à elevada eficácia das campanhas de sensibilização, realizadas de modo intensivo e em larga 

escala, contribuindo para uma maior adesão dos agricultores ao sistema VALORFITO. Em 

concordância com a Tabela 3.3, admite-se a comparação de um total de seis cenários com 

diferentes valores de resíduos recolhidos, constituído por três cenários relativos ao tratamento 

dos resíduos de embalagens primárias de plástico de PFF, através do atual método de recicla-

gem primária, e três cenários acerca da reciclagem terciária destes resíduos por pirólise, 

incluindo a fileira de embalagens de AF do mesmo fluxo. 
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A comparação dos cenários considerados inclui os processos de reciclagem dos resí-

duos, desde a sua entrada na estação de tratamento até à saída, sendo excluída a operação 

de recolha e de transporte dos resíduos, bem como o destino final dos produtos reciclados. 

3.3.2. COMPONENTE ECONÓMICA 

O estudo económico consistiu na avaliação dos custos necessários para o tratamento 

dos resíduos, através da tecnologia de reciclagem primária e terciária, bem como das receitas 

obtidas pela venda dos produtos finais com valor comercial no mercado. 

Assume-se um valor de prestação financeira correspondente a 336 €.t 
-1

 de resíduos 

nos cenários de reciclagem mecânica, de acordo com os dados atuais da entidade reguladora, 

enquanto que nos cenários de pirólise é considerado o valor teórico recomendado de 150 €.t 
-1

 

(Smith et al., 2001). A avaliação dos custos e receitas de exploração encontra-se a preços de 

mercado correntes. Esta opção foi privilegiada pois reflete uma maior aproximação à realidade. 

Para o cálculo das receitas dos produtos reciclados foi considerado o valor equivalente do pre-

ço de venda de HDPE nos cenários de reciclagem mecânica, tendo por base o preço de refe-

rência deste polímero no mercado (Plasticker, 2014). Para os produtos finais da pirólise dos 

resíduos de plástico considerou-se o preço de venda dos compostos gasosos e da fração líqui-

da obtida, assumindo a composição total dos produtos líquidos na gama das matérias-primas 

para a produção de polímeros (ERSE, 2013; Platts, 2013). 

As despesas de consumo da unidade de pirólise (i.e. gás natural e eletricidade) foram 

calculadas com base nos preços de referência para consumidores industriais (Pordata, 2013). 

Em relação ao azoto consumido no processo, o seu custo foi estimado, sabendo que uma uni-

dade de tratamento de 24 t.d
-1

 consome azoto no valor aproximado de 60 000 €.ano
-1

 (Farag et 

al., 2002). O custo das matérias-primas para ambos os tipos de reciclagem foi calculado com 

base nas taxas aplicáveis à operação de gestão de resíduos no ano de 2013, impostas pelo 

regulamento constante da Portaria n.º 1127/2009 e Portaria n.º 1324/2010. Quanto ao custo da 

operação de secagem e do processo de pirólise, incluindo a alimentação das matérias-primas, 

compressão dos gases e as restantes operações, desde o pré-aquecimento até à separação 

dos produtos finais, foram calculados tendo por base os valores teóricos da literatura (Miskolczi 

et al., 2010; Chang et al., 2000). Para os cenários de pirólise foi assumido um quadro de pes-

soal efetivo, independente do número de reatores da unidade de pirólise (Tabela 3.4). 

Tabela 3.4 – Composição do quadro de pessoal da unidade de pirólise 
(adaptado de Ringer et al., 2006) 

Tipo de cargo 
Função desempenhada  
na unidade de pirólise 

Nº de funcionários 
Salário anual* 

(€.ano
-1

) 

Administrativo 
Gerente 1 91 559 

Assistente 1 18 297 

Técnico especializado 

Engenheiro 1 59 483 

Químico  1 45 765 

Supervisor da manutenção 1 54 921 

Técnico de manutenção 2 25 600 
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Tipo de cargo 
Função desempenhada  
na unidade de pirólise 

Nº de funcionários 
Salário anual* 

(€.ano
-1

) 

Geral 

Supervisor de turnos 1 33 883 

Operadores de triagem 
Depende da quanti-
dade de resíduos 

recolhidos 
20 966 

(*) Não inclui overhead, isto é, despesas relacionadas com o pagamento de taxas, prestação de serviços 
externos, programas de saúde dos funcionários e outros 

Sabendo que o número necessário de operadores para a triagem depende da quantida-

de de resíduos recolhidos, assumiu-se como custo variável as despesas relativas aos operado-

res deste processo. A quantidade de operadores de triagem foi determinado, considerando 

uma taxa de separação manual de 160 kg.h
-1

 e um horário laboral correspondente a oito horas 

por dia, durante 255 dias úteis por ano. As despesas relacionadas com os operadores de tria-

gem foram calculadas, assumindo um valor salarial de 7,18 €.h
-1 

por operador (Franchetti et al., 

2013). Nestas condições, assume-se um custo de operação para a separação manual equiva-

lente a 44,9 €.t 
-1

 de resíduos, tal como referido na literatura consultada (Leiter, 2010; Franchet-

ti et al., 2013). 

Considera-se a necessidade de manutenção contínua dos equipamentos, devido à sua 

depreciação ao longo do tempo. O custo assumido para as despesas de manutenção corres-

ponde a 10% do custo total dos equipamentos (Anexo VI), baseado no valor considerado nos 

estudos de avaliação económica sobre instalações de pirólise (Ringer et al., 2006; Farag et al., 

2002). 

3.3.3. COMPONENTE AMBIENTAL 

Foi comparada a situação de referência, constituída pelos cenários de reciclagem mecâni-

ca dos resíduos de plástico das embalagens primárias de PFF, e a proposta de reciclagem ter-

ciária, que consiste no tratamento destes resíduos por pirólise, incluindo a fileira de embala-

gens primárias de AF, através de três critérios de avaliação: 

 Rácio energético, tendo por base a energia dos produtos reciclados e as necessidades 

energéticas de cada tipo de reciclagem; 

 Matérias-primas poupadas, tendo em conta a recuperação de resíduos que podem ser 

reintroduzidos na cadeia de produção de novos materiais plásticos. Para efeitos de 

comparação deste critério, consideram-se apenas os produtos líquidos obtidos nos 

cenários de pirólise; 

 Emissões evitadas de GEE, devido à potencial utilização dos produtos reciclados 

segundo as técnicas de tratamento e valorização comparadas. 

Os resultados desta avaliação determinam o desempenho ambiental relativo de cada cená-

rio nos critérios definidos. Foi realizada a integração dos resultados obtidos para cada critério, 

a fim de ser avaliado o desempenho global de cada cenário. No Anexo VII apresentam-se os 

detalhes dos cálculos efetuados. Não foram consideradas na análise, as atividades que ocor-

rem fora do local da unidade de pirólise, a montante e a jusante da mesma, nem eventuais 

consumos e/ou emissões ocorridas em períodos de arranque ou mau funcionamento. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

4.1. CARATERIZAÇÃO DE RESÍDUOS DE EMBALAGENS DE PLÁSTICO DE ORIGEM AGRÍCOLA 

4.1.1. CARATERIZAÇÃO QUALITATIVA 

A tipologia dos resíduos está diretamente associada às atividades que os geram. Os 

resíduos gerados pelas atividades agrícolas podem ser agrupados em dois tipos distintos, 

designadamente resíduos orgânicos fermentáveis e resíduos não fermentáveis e inorgânicos. 

Nos resíduos agrícolas orgânicos fermentáveis são de destacar os resíduos de embalagens de 

produtos agroquímicos, uma vez que podem ser considerados perigosos para o ambiente, 

criando obstáculos para a sua gestão, pois requerem mais cuidados no pré-tratamento, custos 

de recolha mais elevados e processos de eliminação mais complexos. 

Segundo o artigo n.º 2 do Decreto-Lei n.º 366-A/97, as embalagens são definidas como 

todos e quaisquer produtos, compostos por materiais de qualquer natureza, utilizados para 

conter, proteger, movimentar, manusear, entregar e apresentar mercadorias, tanto matérias-

primas como produtos transformados, desde o produtor ao utilizador ou consumidor, incluindo 

todos os artigos descartáveis utilizados para os mesmos fins. As embalagens de plástico de 

origem agrícola são utilizadas para conter os produtos de proteção das plantas, o que permite 

o seu transporte desde o produtor até ao utilizador ou consumidor, garantindo a proteção do 

meio envolvente e permitindo a facilidade de manuseamento destes produtos químicos nas 

explorações agrícolas. As embalagens primárias estão em contacto direto com os agroquími-

cos e portanto são consideradas não reutilizáveis, o que quer dizer que após o consumo do 

produto que contém, ou seja, no fim da sua vida útil, são posteriormente contabilizadas para o 

cumprimento das metas nacionais de reciclagem e valorização. 

Tendo em conta que os químicos utilizados na agricultura são potencialmente tóxicos, as 

embalagens necessitam de assegurar a retenção dos líquidos e facilitar o manuseamento para 

uma aplicação do produto em segurança. No entanto a contenção dos produtos químicos nem 

sempre é fácil, devido à possibilidade de ocorrência de reações químicas que danificam as 

embalagens. O material de embalagem usado para conter os produtos químicos da agricultura 

pode ser plástico, metal, compósito ou papel e cartão. O plástico é o material mais comum nas 

embalagens de PFF e de AF, pois garante condições de segurança para o meio ambiente e 

agricultor. Segundo o relatório da ―Visão Global 2012‖, as embalagens de PFF são comerciali-

zadas, aproximadamente, 81% em material de plástico (VALORFITO, 2013). 

As duas principais categorias de embalagens de plástico são garrafas e sacos (DITEC, 

2010). O armazenamento dos PFF é normalmente feito sob a forma de embalagem rígida, que 

pode ser garrafa, jerrican e/ou bidão, segundo o tamanho ou capacidade da embalagem. Dada 

a preocupação ambiental relacionada com os PFF, as embalagens modernas consideram a 

necessidade de descontaminação antes da recolha, por forma a assegurar uma lavagem mais 

fácil e eficaz (Evans, 2012). Por sua vez, os AF são vendidos em granel ou em embalagens. 

Geralmente são usadas embalagens não rígidas para conter os AF, isto é, sacos com diferen-
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tes capacidades, desde 25 kg, 40 kg e 50 kg, bem como tamanhos superiores de 500 kg, 

1 000 kg e 1 500 kg, denominados por big bags. No entanto são também usadas embalagens 

rígidas para as formulações líquidas de tratamento foliar (ADP Fertilizantes, 2013a). A tipologia 

de embalagem de AF mais vendida no mercado nacional corresponde aos sacos de 25 kg e de 

50 kg, segundo alguns dos principais fornecedores de AF a nível nacional (Cavaco, 2013; 

Esteves, 2013; Máximo, 2013). A identificação do agroquímico é normalmente feita através de 

um papel colado na embalagem, mas em alguns casos existe um bolso de plástico integrado 

na embalagem que contém a respetiva etiqueta de identificação. 

O contacto estabelecido com a SIGERU, entidade gestora do VALORFITO, e as empre-

sas fornecedoras de PFF a nível nacional, nomeadamente a AGRO SAPEC, permitiu identificar 

os polímeros constituintes das embalagens de PFF, como sendo o PE. A informação sobre o 

tipo de polímeros utilizados nas embalagens de AF foi também obtida pelo contacto com a ADP 

Fertilizantes e a Nutrofertil, bem como através da consulta da literatura (Tabela 4.1). 

Tabela 4.1 - Identificação do tipo de polímeros das embalagens estudadas por fonte bibliográfica 

 Tipo de plástico Fonte bibliográfica 

PFF 

PE e/ou em material COEX  

(composto por uma mistura de polímeros) 
SIGERU (2013) 

Polietileno de alta densidade (PEAD), 

PP e Poliamida (PA) 
Evans (2012) 

PEAD-COEX e PP (tampas) Rosseto et al. (2011) 

PE Martinho et al. (2010) 

PEAD-COEX, PP (tampas) e 

PA (camada interna) 
DITEC (2010) 

AF 

PP (sacos) 

PEAD (embalagens rígidas) ADP Fertilizantes (2013a) 

PP, PE e alumínio (sacos; big bags) DITEC (2010) 

PE ISA (2005) 

A Tabela 4.1 não representa totalmente a realidade, pois existem outro tipo de embala-

gens no mercado. No entanto, o cruzamento de informação bibliográfica e o contacto realizado 

com os principais produtores de PFF e de AF permitiu obter uma imagem representativa do 

mercado e uma boa aproximação da situação atual, no âmbito de embalagens de plástico de 

agroquímicos usadas na agricultura. Conclui-se, após a revisão bibliográfica, que os PFF dis-

solvidos em água representam a maior percentagem no mercado, pois reduzem os maus chei-

ros e constituem solventes menos tóxicos. São, na sua maioria, embalados em garrafas de 
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PEAD com tampas compostas por PP, que possuem uma película de alumínio (DITEC, 2010). 

Em relação aos PFF que contêm solventes orgânicos, são normalmente embalados em garra-

fas de COEX, compostas por PEAD e uma camada interna fina de PA (Evans, 2012; DITEC, 

2010). Também existem embalagens de Politeraftalato de etileno (PET) no mercado, no entan-

to o seu uso é limitado (DITEC, 2010). 

Quanto às embalagens de AF, são compostas por PP, pois estes polímeros oferecem 

elasticidade aos sacos e facilitam a sua selagem. Dependendo da higroscopicidade do produto 

a embalar, os sacos de AF podem também ser compostos por PE, a imitar a fibra de ráfia 

(Esteves, 2013). Na composição dos sacos é comum encontrar uma camada de alumínio, usa-

da para proteger contra a luz solar. De acordo com a ADP Fertilizantes, as formulações líqui-

das com menor representatividade no mercado, são embaladas em garrafas de PEAD (Máxi-

mo, 2013). 

4.1.2. CARATERIZAÇÃO QUANTITATIVA 

Os resíduos de embalagens primárias de PFF, ao serem geridos por um fluxo especia-

lizado, são contabilizados e os dados quantitativos estão disponíveis, o que permite a sua 

quantificação com rigor. Por sua vez, a caraterização quantitativa dos resíduos de embalagens 

primárias de plástico de AF não será tão rigorosa quanto o desejado, pelo facto de se quantifi-

car este tipo de resíduos com base em estimativas, usando uma metodologia válida. 

A quantidade de resíduos de embalagens de PFF foi obtida através dos dados estatís-

ticos reportados pelo sistema VALORFITO. De acordo com os dados do documento ―Visão 

Global 2012‖, o peso total de resíduos de embalagens primárias de PFF produzidos, em 2012, 

foi 787 t, dos quais cerca de 81% são de material plástico. Na Figura 4.1, apresenta-se a com-

paração entre a quantidade de embalagens primárias de PFF declaradas e de resíduos destas 

embalagens recolhidos, desde a entrada em funcionamento do sistema em 2006 até 2012. 

 

Figura 4.1 – Dados anuais da quantidade de embalagens e resíduos de embalagens 
 primárias de PFF (adaptado de VALORFITO, 2013) 
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Quantidade de embalagens e resíduos 
de embalagens primárias de PFF
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O peso médio de resíduos de embalagens primárias de PFF recolhidos é de 242 t por 

ano. Sabendo que a percentagem de composição de plástico corresponde a 81%, os resíduos 

de embalagens de plástico recolhidos anualmente são aproximadamente 196 t. Os resíduos 

recolhidos são transportados pelo operador de gestão de resíduos para o CIRVER, localizado 

na Chamusca, onde são submetidos a um processo de triagem e posteriormente tratados. 

Em relação às embalagens de AF, a sua contabilização é extremamente difícil, em ter-

mos de retoma, tendo em conta que as embalagens são da responsabilidade do agricultor, 

como produtor de resíduos, que deve entregar os resíduos à SPV, em ecocentros especializa-

dos para esse fim e/ou colocá-los diretamente nos ecopontos. Os resíduos de embalagem pro-

venientes da recolha seletiva urbana (ecocentros, ecopontos, recolha porta-a-porta) são dispo-

nibilizados às empresas recicladoras da SPV. No caso dos resíduos da atividade não urbana 

(i.e. agrícola, comércio, indústria, serviços), funciona o mercado livre, ou seja, os operadores 

de gestão de resíduos têm uma carteira de clientes produtores de resíduos, para os quais pres-

tam o serviço de gestão dos seus resíduos (Norte, 2013). 

A quantidade de embalagens de Produtos de Grande Consumo (PGC), das quais fazem 

parte as embalagens de AF, provenientes do setor agrícola, é declarada anualmente à SPV, 

discriminados por tipo de setor de atividade e composição de material da embalagem. A quan-

tidade declarada de embalagens primárias de plástico de PGC, na categoria de agroquímicos 

do setor agropecuária, foi 186 t, no ano de 2012, segundo os dados disponibilizados pela SPV 

(Figura 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 - Quantidade de embalagens primárias de plástico de PGC declaradas à SPV no âmbito 
da categoria de agroquímicos do setor agropecuária (adaptado de Norte, 2013) 

As embalagens primárias de agroquímicos declaradas à SPV podem englobar outro tipo 

de embalagens para além das estudadas, no entanto segundo a SPV, esta categoria é maiori-

tariamente composta por embalagens de AF (Norte, 2013). É necessário ter em conta que a 

maioria das embalagens primárias de plástico de AF, colocadas no mercado nacional, não é 

declarada à SPV, pois não existe legislação específica aplicável aos resíduos destas embala-

gens, bem como nenhum fluxo específico para a gestão destas embalagens. 
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Portanto os valores quantitativos de embalagens primárias de plástico declarados à SPV 

são pouco representativos e têm pouca relevância para a quantificação, tendo em 

consideração que a declaração anual é um documento preenchido apenas pelas empresas 

aderentes ao sistema ponto verde para reportar a totalidade do peso das embalagens 

colocadas no mercado nacional. Dada a inexistência de dados quantitativos acerca dos 

resíduos de embalagens primárias de plástico de AF, foi necessário recorrer ao cálculo de 

estimativas. Segundo a SIGERU, a dose de aplicação de AF nas culturas é incomparavelmente 

superior à quantidade de PFF aplicada, na ordem de 8 a 10 vezes mais. Consequentemente, a 

produção de resíduos de embalagens de AF terá de ser superior à quantidade de resíduos de 

embalagens de PFF produzidos anualmente. 

Um dos obstáculos que se coloca à estimativa da quantidade de embalagens de AF utili-

zadas na agricultura corresponde à inexistência de uma adubação padrão para as culturas. 

Para as culturas anuais, uma adequada fertilização, que inclui a adubação e a correção do 

solo, deve ser feita com base no estado de fertilidade do solo, através da recolha e análise de 

amostras de terra na parcela da cultura em causa, bem como na produção esperada (Jordão, 

2013). No caso das culturas arbóreas ou arbustivas, onde se enquadram o olival e a vinha, 

respetivamente, uma fertilização racional deve não só ter presente os itens atrás referidos (i.e. 

o estado de fertilidade do solo e a produção esperada), mas também o estado de nutrição da 

cultura, avaliado através da análise de amostras das folhas. A diversidade de situações exis-

tentes, em termos de tipo de solos e culturas, bem como o fraco recurso a técnicas de diagnós-

tico, conduz frequentemente à realização da fertilização não regida por critérios de racionalida-

de. A fertilização é, na maioria das vezes, efetuada de forma empírica, com base no que foi 

feito no terreno vizinho ou através da opinião de amigos, sem serem tecnicamente sustentadas 

(Jordão, 2013).  

O Laboratório Químico Agrícola Rebelo da Silva (LQARS) dispõe de um ―Manual de Fer-

tilização das Culturas‖, com a indicação das fertilizações mais adequadas a efetuar para dife-

rentes culturas, com base na informação acima referida. Todavia, os valores apresentados 

reportam-se em unidades fertilizantes necessárias para se obter uma dada produção, o que é 

diferente da quantidade de adubo aplicado a essa cultura. Por outro lado, mesmo tendo conhe-

cimento das necessidades médias em nutrientes por cada cultura, haveria sempre a necessi-

dade de conhecer o tipo de AF que foi utilizado, pois a quantidade que cada um destes pode 

veicular de cada nutriente, pode variar significativamente. Por exemplo, a quantidade de emba-

lagens gastas para colocar cerca de 90 kg de azoto (N) numa dada cultura será bastante dife-

rente, caso se venha a utilizar uma ureia, com 46% de N, ou um outro adubo elementar, com 

20,5 % de N (Jordão, 2013). No presente exemplo, a diferença é mais do dobro de N veiculado 

pela ureia. No entanto, esta diferença poderia ser mais acentuada, caso o adubo não veiculas-

se só N, mas também outros nutrientes, como é o caso, por exemplo, de um ternário do tipo 

10-10-10, em que cada 100 kg de adubo veicula 10 kg de N, 10 kg de fósforo (P2O5) e 10 kg de 

potássio (K2O), estas duas últimas sob a forma de óxidos. Para a mesma quantidade de N apli-

cada, cerca de 90 kg, seriam necessárias quatro embalagens de 50 kg de ureia e, no caso do 

ternário, seriam necessárias 18 embalagens de 50 kg. 

Os dados estatísticos disponibilizados pelo INE referem-se ao consumo aparente de fer-

tilizantes inorgânicos azotados, fosfatados e potássicos na agricultura, por superfície agrícola 



40 

 

utilizada. Os fertilizantes inorgânicos referidos pelo INE reportam-se em kg de unidades fertili-

zantes de N, P2O5 e K2O. Como não há adubos que veiculem 100% de um dado nutriente, a 

quantidade de AF aplicada é superior ou muito superior à quantidade de unidades fertilizantes 

por eles veiculadas. É necessário obter os dados de consumo de AF, em quantidade de adubo 

aplicado, caso contrário, para a mesma quantidade de unidades fertilizantes, existem diferentes 

formulações de AF, que veiculam diferentes quantidades de nutrientes, o que conduziria a um 

número distinto de embalagens, tal como referido anteriormente. As recomendações de fertili-

zação efetuadas pelo LQARS reportam-se em quantidade de unidades fertilizantes de cada um 

dos nutrientes a aplicar, enquanto que as recomendações efetuadas pelas empresas fornece-

doras de AF têm geralmente como referência a quantidade de adubo a aplicar. Contudo não 

existe nenhuma garantia que a recomendação de fertilização, efetuada pelas entidades habili-

tadas, seja seguida. Por essa razão, assume-se que a escolha do tipo de AF a aplicar, por par-

te dos agricultores, é baseada em critérios de racionalidade e nas recomendações de fertiliza-

ção das entidades. Não existindo disponível, de forma sistematizada, o consumo de AF, em 

quantidade de adubo aplicado nas culturas a nível nacional, é necessário estimar esse valor. 

Para estimar o consumo de AF foram identificadas as principais culturas no território 

nacional, a fim de possibilitar a determinação da quantidade de embalagens usadas. As três 

principais culturas são o olival, a vinha e as culturas de cereais para grão (i.e. cevada, arroz, 

trigo), com doses de aplicação de AF na ordem dos 2 100 kg.ha
-1

, 2 300 kg.ha
-1 

e 850 kg.ha
-1

, 

respetivamente (ADP fertilizantes, 2013b). As doses de aplicação consideradas incluem a adu-

bação à plantação, a adubação anual de formação, até à entrada em produção, e a adubação 

anual de manutenção, excluindo a fertilização foliar, que é aplicada em quantidades bastante 

inferiores, através de formulações líquidas, que requerem outro tipo de embalagens, os reci-

pientes rígidos. No cálculo do consumo médio de AF aplicado nas explorações agrícolas, foi 

considerado o valor médio das doses de aplicação de adubos, correspondentes às três princi-

pais culturas a nível nacional. 

A consulta do RA permitiu obter os dados para a área em estudo, que corresponde à 

superfície agrícola utilizada em Portugal Continental, referente às classes de terras aráveis 

(excluindo o pousio), hortas familiares e culturas permanentes, onde decorrem as atividades 

agrícolas de produção vegetal. O consumo médio de AF pela superfície agrícola considerada 

(i.e. 1 522 555 ha) corresponde a 1,8 t.ha
-1

, assumindo um valor médio de adubação, tendo em 

conta as doses de aplicação das três principais culturas nacionais. Considerando os valores 

obtidos de consumo, em quantidade de adubo aplicada pela área de superfície agrícola utiliza-

da, foi possível determinar o número de embalagens usadas (Tabela 4). Admite-se que o 

tamanho das embalagens de AF usadas varia segundo a dimensão da exploração agrícola 

considerada. A capacidade de embalagens de AF mais vendidas no mercado nacional corres-

ponde a sacos de 25 kg e 50 kg, caraterizadas pela composição do plástico com diferentes 

pesos, ou seja, 80 g e 130 g, respetivamente (Cavaco, 2013). Esta informação permitiu estimar 

o peso de plástico total por tipo de dimensão de exploração agrícola. Sabendo que o sistema 

VALORFITO quer englobar no seu âmbito de responsabilidade todo o tipo de embalagens, 

independentemente da capacidade/tamanho, foram incluídas as embalagens com capacidade 

de 1 500 kg, denominadas por big bags, com um peso de plástico correspondente a 1 200 g 

(Chambre d’Agriculture Roussillon, 2014). A venda de AF a granel, ou seja, sem o uso de 

embalagens, foi também considerada no cálculo da estimativa (Tabela 4.2). 
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Tabela 4.2 – Estimativa da quantidade de embalagens primárias  
de plástico de AF, em Portugal Continental 

Dimensão da  
exploração agrícola  

(ha) 

Tipologia de 
 embalagem 

Quantidade de  
embalagens primárias  

(nº de embalagens) 

Peso do plástico das 
embalagens  

(kg) 

< 1 

Sacos de 25 kg 

1 934 310 154 745 

1 - 5 20 133 400 1 610 672 

5 - 20 

Sacos de 50 kg 

11 305 385 1 469 700 

20 - 50 6 501 390 845 181 

≥ 50 

Sacos de 50 kg 8 149 598 1 059 448 

Big bags de 1500 kg 271 653 325 984 

Granel n.a* n.a* 

Total 48 295 737 5 465 729 

(*) n.a – não aplicável 
 

Recolhidas (34%) 1 852 882 

 

Assumindo um valor médio de consumo de AF de 1 750 kg.ha
-1

, a quantidade de emba-

lagens de plástico usadas corresponde aproximadamente a 5 466 t, estando este valor próximo 

das estimativas da SIGERU. Assumindo a taxa de recolha atual de resíduos de embalagens 

primárias de PFF, em Portugal Continental, o valor da estimativa obtido é aproximadamente 

1 853 t de resíduos de embalagens primárias de AF recolhidos por ano. 

O cálculo da estimativa de resíduos de embalagens de AF tem um erro associado, dado 

que se considera a aplicação da mesma quantidade de AF para diferentes tipos de cultura e se 

admitir a utilização de sacos de 25 kg nas explorações agrícolas de menores dimensões, 

enquanto que nas áreas agrícolas com dimensão entre 5 e 50 hectares e num terço das explo-

rações superiores a 50 ha, o uso de sacos de 50 kg. Assume-se ainda a venda a granel para 

as explorações agrícolas de grandes dimensões, dadas as quantidades de AF necessárias, 

bem como a utilização de big bags, com uma capacidade superior em relação às restantes 

embalagens consideradas. Nesta contabilização são excluídas as embalagens rígidas das for-

mulações foliares líquidas, assim como os sacos de 40 kg e os big bags de 500 kg e 1000 kg. 

A tipologia de consumo de AF assumida não corresponde necessariamente à realidade, e por-

tanto os valores determinados por este método correspondem apenas a aproximações da rea-

lidade. Para uma contabilização mais pormenorizada teria ainda de ser considerado o volume 

de aquisições efetuadas em Espanha, especialmente nas zonas fronteiriças, dado que é possí-

vel que o custo por embalagem possa ser, em alguns casos, inferior ao praticado em Portugal 

Continental (Jordão, 2013). 
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Dada a complexidade associada ao cálculo desta estimativa, optou-se por um método 

simples de cálculo para a quantificação de resíduos de embalagens primárias de plástico de 

AF, o qual retrata o panorama geral da situação de Portugal Continental, em termos de produ-

ção deste tipo de resíduos do fluxo agrícola. 

4.1.3. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL 

Tendo em conta que o fluxo de resíduos de embalagens primárias de PFF é gerido pelo 

sistema VALORFITO, é possível saber a sua distribuição geográfica a nível nacional. Em rela-

ção às embalagens de AF, é difícil saber a sua distribuição espacial, porque para além de não 

serem geridos por qualquer tipo de fluxo especializado, não existe disponível, de forma siste-

matizada, o consumo de AF por região agrária, nem existe uma adubação padrão para as cul-

turas nacionais. 

O referencial geográfico escolhido foi o segundo nível da Nomenclatura das Unidades 

Territoriais Estatísticas (NUTS), estabelecida pelo Serviço de Estatística das Comunidades 

Europeias (EUROSTAT), que corresponde às regiões de Portugal Continental, designado pelo 

Conselho de Ministros n.º 34/86, de 26 de março. O cruzamento dos dados disponibilizados 

pela SIGERU, acerca da quantidade de embalagens de PFF declaradas no mercado por distri-

to, em 2012, e a informação do Instituto Nacional de Estatística (INE), permitiu obter a distribui-

ção espacial da proveniência dos resíduos destas embalagens, apresentada na Figura 4.3. 

 

 

 

 

Figura 4.3 - Distribuição percentual de embalagens de PFF declaradas por região NUTS II 
(adaptado de Dias, 2013) 

Apesar de o Alentejo ser a região agrária com maior peso percentual da superfície agrí-

cola utilizada em Portugal Continental, a quantidade de resíduos de embalagens de PFF pro-

duzida é superior no resto do país, excluindo a região do Algarve. A região de Lisboa e Vale do 

Tejo é a segunda origem da maior quantidade de embalagens de PFF, com cerca de 30% do 

total de embalagens produzidas, o que se deverá ao facto de, tal como acontece na região 

agrária do Norte, se registar uma intensificação agrícola acentuada e o predomínio de culturas 
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com recurso a técnicas modernas, que consomem quantidades significativamente superiores 

de PFF, assim como de outros fatores de produção. 

Em termos de distribuição temporal, é necessário ter em conta que o uso dos produtos 

químicos agrícolas varia de ano para ano, devido às diferentes condições climatéricas e situa-

ções de mercado, que alteram o tipo de tratamento das culturas. Estas condições afetam o 

procedimento dos agricultores no uso dos produtos químicos, nomeadamente a altura adequa-

da para a sua aplicação nas culturas. Apesar da necessidade de tratamento variar de ano para 

ano, a aplicação dos produtos químicos agrícolas verifica-se normalmente na Primavera, no 

Verão e no início de Outono, correspondendo às épocas do ano caraterizadas por uma acen-

tuada produção de resíduos de embalagens (DITEC, 2010). 

Segundo os PR contactados - CAMPOESTE, SA; LISCAMPO, LDA; AGROZIM, LDA; 

ADUBOPOR, LDA - os resíduos de embalagens são normalmente entregues entre o período 

de Abril e Outubro, atingindo picos de recolha nos meses de Julho e Outubro, referentes às 

embalagens de produtos químicos utilizadas na Primavera e no Verão, respetivamente. 

4.2. PROPOSTA DA PIRÓLISE COMO TECNOLOGIA DE VALORIZAÇÃO E RECICLAGEM DOS 

RESÍDUOS DE EMBALAGENS DE PLÁSTICO DE ORIGEM AGRÍCOLA 

4.2.1. IMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE DE PIRÓLISE 

O funcionamento de uma instalação de pirólise depende da quantidade e da composição 

dos resíduos recolhidos, que constituem a matéria-prima para o processo de reciclagem ter-

moquímica. A estrutura e a logística do sistema de gestão de resíduos são fundamentais para 

garantir a recolha e o transporte dos resíduos até à estação de tratamento, a fim de serem 

valorizados por pirólise. 

Assumindo a ampliação do âmbito de responsabilidade do sistema VALORFITO ao setor 

de AF de uso agrícola, é necessário um ajustamento das operações de recolha e transporte, 

face à quantidade total estimada de resíduos recolhidos. O VALORFITO apresenta condições 

para a recolha conjunta dos resíduos de embalagens primárias de plástico do fluxo agrícola, 

permitindo a prestação de um serviço mais integrado aos agricultores. O obstáculo para o alar-

gamento do âmbito do sistema consiste na classificação de perigosidade atribuída às embala-

gens primárias de PFF usadas, de acordo com a LER. A classificação não perigosa dos resí-

duos destas embalagens conduziria à diminuição dos custos de recolha e reciclagem, bem 

como possibilitaria a gestão conjunta de novas fileiras de resíduos e, consequentemente, o 

aumento da quantidade de resíduos recolhidos e de matérias-primas para reciclagem (FAO, 

2008). Segundo a Associação Europeia de Proteção das Culturas (ECPA), é possível classifi-

car as embalagens primárias de PFF usadas como sendo não perigosas, se garantirmos uma 

lavagem eficaz das embalagens vazias (ECPA, 2007). Antes de serem recolhidas, estas emba-

lagens devem ser submetidas a um processo de descontaminação, que consiste na sua tripla 

lavagem, segundo as normas de boas práticas. A tripla lavagem contribui para a remoção das 

quantidades residuais de PFF contidas na embalagem, após a sua utilização, em 99,9% (Cro-

plife International, 2010). Por essa razão, a ECPA propôs à Comissão Europeia, em 2007, a 

regulamentação da descontaminação das embalagens primárias de PFF usadas por tripla 

lavagem, a fim de a tornar um requisito legal e obrigatório, para assegurar a classificação não 
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perigosa dos resíduos de embalagens primárias do fluxo agrícola, a nível europeu. No entanto, 

verifica-se uma abordagem incoerente entre os países europeus sobre a classificação de peri-

gosidade dos resíduos destas embalagens, após o processo de tripla lavagem (e.g. na França 

e na Alemanha, as embalagens primárias de PFF vazias e lavadas são classificadas como 

sendo não perigosas, no âmbito de gestão dos sistemas ADIVALOR e PAMIRA, respetivamen-

te, ao contrário de Portugal, onde são classificadas como sendo perigosas). Apesar da classifi-

cação de perigosidade dos resíduos de embalagens primárias de PFF e de AF ser atualmente 

distinta, assume-se a sua recolha conjunta e o seu transporte para o mesmo local de tratamen-

to e valorização por reciclagem termoquímica. 

Com a implementação de um processo de recolha integrada de resíduos de embalagens 

primárias de origem agrícola pretende-se maximizar a eficiência do sistema de gestão, evitan-

do-se a desagregação na recolha de embalagens de um mesmo fluxo, segundo a adoção de 

critérios que conjuguem a exequibilidade técnica e a viabilidade económica. O alargamento do 

âmbito do VALORFITO ao setor de AF também conduz a alterações nas componentes do sis-

tema de gestão a jusante da recolha e transporte, nomeadamente na tecnologia adequada 

para a reciclagem dos resíduos de plástico das embalagens, tendo em conta que a mistura de 

plásticos dificulta o processo de reciclagem primária (Panda et al., 2010; Al-Salem et al., 2009). 

Os polímeros constituintes das embalagens de PFF e de AF são diferentes, no entanto pos-

suem propriedades e composições químicas semelhantes, o que viabiliza o processo de reci-

clagem primária. Todavia, os produtos obtidos têm menor qualidade e, consequentemente, um 

valor comercial mais reduzido, podendo ser um método menos interessante do ponto de vista 

económico. Como solução técnica alternativa para o tratamento destes resíduos, propõe-se a 

pirólise, uma tecnologia de reciclagem terciária, adequada para a valorização de resíduos de 

embalagens constituídas por diferentes tipos de polímeros (Brems et al., 2009). 

Para viabilizar técnica e economicamente a reciclagem termoquímica, é fundamental 

separar os resíduos em conjuntos mais ou menos homogéneos, a fim de satisfazer os requisi-

tos necessários para a realização do processo de pirólise e minimizar a presença de contami-

nantes (Panda et al., 2010; Miskolczi et al., 2009). A contaminação por substâncias indesejá-

veis e a presença de humidade aumenta o consumo de energia e promove a formação de sub-

produtos, minimizando o rendimento dos produtos pretendidos do processo (4R Sustainability, 

2011). Portanto, os resíduos de plástico têm de ser submetidos às operações de triagem e de 

pré-tratamento antes da entrada no reator de pirólise (Panda et al., 2010). Na Figura 4.4 é pro-

posto um esquema para a valorização dos resíduos de plástico das embalagens primárias de 

origem agrícola por pirólise. 
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Figura 4.4 – Esquema proposto para a reciclagem termoquímica dos resíduos  
das embalagens primárias de plástico de origem agrícola 

A proposta de valorização dos resíduos de plástico das embalagens primárias de PFF e 

de AF por pirólise requer um processo de triagem e de pré-tratamento dos resíduos, baseado 

na trituração, descontaminação e granulação, terminando com o armazenamento das matérias-

primas para a reciclagem termoquímica. Estas operações são atualmente utilizadas para a 

reciclagem mecânica dos resíduos das embalagens de PFF, pelo que a linha de preparação 

das matérias-primas para o processo de pirólise já está instalada, o que minimiza os custos de 

investimento inicial do novo método de reciclagem proposto. Contudo, é necessário ajustar o 

equipamento face ao potencial de resíduos que possam vir a ser recolhidos e aos requisitos 

impostos pelo novo tipo de tratamento, nomeadamente a especificação do diâmetro da granu-

lagem, sabendo que no final do atual processo de reciclagem mecânica resulta um granulado 

de plástico descontaminado com um tamanho de 3 cm (Vilela, 2014). 

A escolha do local adequado para a instalação da tecnologia proposta para o tratamento 

dos resíduos de plástico das embalagens primárias do setor agrícola por pirólise consiste num 

obstáculo, devido ao efeito nimby (i.e. ‖not in my backyard‖), um fenómeno caraterístico no 

desenvolvimento e implementação deste tipo de infraestruturas sanitárias. No entanto, esta 

situação é resolvida se a unidade de pirólise for implementada no município, onde são atual-

mente tratados os resíduos de embalagens primárias de PFF. Tendo em conta a classificação 
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de perigosidade dos resíduos destas embalagens, a reciclagem mecânica é realizada numa 

unidade de tratamento especializada do CIRVER, localizada no município da Chamusca (Figu-

ra 4.5). Considera-se este local apropriado para a instalação da unidade de valorização por 

reciclagem termoquímica, dada a necessidade de preparação dos resíduos de plástico, antes 

da entrada no reator de pirólise. 

 

Figura 4.5 – Localização para a instalação da unidade de pirólise (adaptado de IGEO, 2012) 

Tendo presente a quantificação dos resíduos das embalagens estudadas e sabendo que 

a capacidade licenciada para a valorização de embalagens contaminadas do CIRVER-SISAV, 

pertencente à empresa EGEO, é de 15 000 t.ano
-1

, existem condições para a triagem e o pré-

tratamento dos resíduos de plástico na unidade de valorização de embalagens (U200) desta 

estação de tratamento, incluindo a nova fileira de embalagens de AF (Sandim, 2013; Pinto, 

2010). Promove-se a eficiência económica e o aproveitamento logístico atual do sistema de 

gestão, minimizando-se o impacte ambiental do transporte adicional dos resíduos para outro 

local de tratamento, o que acarretaria mais custos e emissões de GEE. Assume-se que o 

município da Chamusca é o local adequado para a fixação da nova tecnologia de valorização e 

reciclagem de resíduos de plástico das embalagens primárias de PFF e de AF, pois reúne as 

condições mais favoráveis para o regime de licenciamento do projeto e para a aceitação por 

parte da população local. 
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4.2.2. CARATERÍSTICAS DA UNIDADE DE PIRÓLISE 

Para a análise da pirólise como tecnologia de reciclagem dos resíduos de embalagens 

primárias de plástico de origem agrícola considera-se uma unidade de pirólise a operar em 

modo contínuo, a fim de otimizar as condições operacionais e, consequentemente, promover a 

eficiência do processo na obtenção de produtos finais desejáveis. 

Uma unidade típica de pirólise é composta por três secções: 1) Sistema de alimentação; 

2) Pirólise; 3) Separação dos produtos. O funcionamento da unidade proposta em modo contí-

nuo requer um sistema de alimentação, com a função de controlar a taxa de entrada de maté-

rias-primas e prevenir a saída de gases do reator de pirólise, tendo em conta que as reações 

de pirólise ocorrem num ambiente inerte (Gao, 2010). O sistema utiliza um gás inerte (azoto) 

para remover o ar das matérias-primas, que dão entrada no reator por extrusão. Na secção de 

pirólise, o tipo de reator é um parâmetro fulcral, pois determina os critérios necessários de pré-

tratamento dos resíduos e influencia a distribuição dos produtos finais. Na Figura 4.6 é apre-

sentado um esquema da unidade de pirólise proposta. 

 

Figura 4.6 – Representação esquemática da unidade de pirólise proposta para a valorização e 
reciclagem dos resíduos de plástico das embalagens primárias de PFF e de AF do fluxo agrícola 
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A unidade proposta opera em modo contínuo (24 horas por dia), ao longo do ano, em 

condições normais de funcionamento. Admite-se que o granulado de plástico resultante do pré-

tratamento dos resíduos de embalagens primárias de PFF e de AF cumpre os requisitos para 

entrar no reator de leito fluidizado borbulhante, nomeadamente o tamanho inferior a 3 mm. 

Antes da entrada no reator de pirólise, o granulado tem ainda de ser submetido a uma opera-

ção de secagem, aproveitando-se o calor dos gases de combustão, para remover a humidade 

que influencia o consumo energético do processo. Em caso de necessidade de uma fonte de 

energia auxiliar, assume-se a utilização de gás natural como combustível para satisfazer o 

consumo de energia térmica do processo de pirólise. Considera-se ainda a utilização de azoto 

para remover os compostos voláteis do reator, tendo em conta que se trata de um gás inerte. 

Os produtos líquidos contidos no reator são recolhidos através de um sistema de condensação, 

após terem sido separados dos sólidos formados. 

O reator escolhido, segundo a tecnologia de leito fluidizado borbulhante, permite o con-

trolo da temperatura de reação e apresenta uma eficiente taxa de conversão total de produtos 

finais, quando operado em modo contínuo, tornando-o adequado para ser usado à escala 

industrial (Gao, 2010; Arena et al., 2006). No que diz respeito à dimensão do reator de pirólise, 

é necessário ter em consideração o ano horizonte de projeto. Considera-se um horizonte tem-

poral de projeto de 20 anos, correspondente ao tempo de vida útil da unidade de pirólise (Gote-

ti, 2010; Jones et al., 2009). Assumindo uma taxa de recolha de 80% no ano horizonte de pro-

jeto, estima-se um potencial de 4 872 t.ano
-1

 de resíduos de plástico das embalagens primárias 

do fluxo agrícola para serem valorizados por pirólise. O reator de pirólise deve ser dimensiona-

do para o quantitativo horário que resulta desta quantidade de resíduos recolhidos no ano hori-

zonte. Logo, o reator necessita de uma capacidade de processamento de 556 kg.h
-1

, o que cor-

responde aproximadamente a 13 t.dia
-1

 de resíduos tratados. Contudo, a incerteza associada à 

quantidade de resíduos recolhidos no ano horizonte de projeto é elevada. Tendo em conta o 

elevado investimento necessário para a construção de um reator de pirólise numa unidade de 

tratamento deste tipo, o seu dimensionamento deve ser realizado de modo faseado. Portanto, 

em vez de se construir um reator para o tratamento de 556 kg.h
-1

 de resíduos de plástico, opta-

se por um reator com menor capacidade de tratamento. Sabendo que a taxa de recolha no ano 

zero corresponde a 34%, a quantidade de resíduos de plástico recolhidos e disponíveis para 

serem valorizados por pirólise é igual a 2 049 t, resultado do somatório de 196 t de resíduos de 

embalagens primárias de plástico de PFF, tendo por base os dados do sistema VALORFITO, 

com a estimativa calculada de resíduos de embalagens primárias de AF. Este valor é bastante 

inferior à quantidade de resíduos recolhidos no ano horizonte, tendo em conta a taxa de reco-

lha assumida para o horizonte de projeto. 

Portanto, deverá ser construído um reator de pirólise com capacidade máxima de trata-

mento de 200 kg.h
-1

 no ano zero, ou seja, 1 752 t.ano
-1

 de resíduos tratados. O valor da capa-

cidade de processamento do reator foi propositadamente escolhido para tratar uma quantidade 

inferior ao valor estimado de resíduos de plástico das embalagens primárias recolhidas no ano 

zero, admitindo-se um fator de segurança de 15%, a fim de assegurar a máxima alimentação 

do reator. Quando este reator tiver atingido a sua capacidade total de processamento, deverá 

ser estudada a possibilidade de construção de um segundo reator de igual capacidade, caso se 

justifique pela quantidade de resíduos disponível. No Anexo III são apresentados os detalhes 

do reator e do processo de pirólise proposto. 
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4.2.3. BARREIRAS TÉCNICAS E ECONÓMICAS 

Em teoria, a pirólise de resíduos de plástico apresenta um elevado potencial para a sua 

valorização. Contudo, o investimento neste tipo de tecnologia de reciclagem é prejudicado por 

fatores técnicos e económicos (APME, 2004). 

Os principais obstáculos para o sucesso do processo de pirólise de resíduos de plástico, 

à escala industrial, estão relacionados com a qualidade e a distribuição dos produtos obtidos, 

nomeadamente na quantidade de resíduo carbonoso produzido e de produtos desejados (Al- 

-Salem, 2009). O processo é condicionado pela deficiente transferência de calor dos plásticos e 

pela produção de resíduo carbonoso, que tende a aderir às paredes do reator (Brás, 2011). A 

presença de impurezas modifica as propriedades favoráveis dos produtos obtidos. Por essa 

razão é usado granulado de polímeros fabricados na investigação científica, à escala laborato-

rial, o que não corresponde à situação real de um fluxo de resíduos (Miskolczi et al., 2009).  

Deve-se ter em consideração a necessidade de aumento da escala do processo de piró-

lise, aquando a realização dos ensaios experimentais, a fim de evitar problemas associados à 

passagem da escala laboratorial para piloto (Jung et al., 2005). Normalmente, os problemas 

técnicos estão relacionados com a eficácia na remoção das impurezas presentes nos resíduos 

de plástico e com as condições do leito, nomeadamente o risco de fluidificação insuficiente, 

devido à aglomeração das partículas dentro do reator de pirólise (Kaminsky et al., 1995). Por 

outro lado, a complexidade e o mecanismo das reações de decomposição térmica de políme-

ros consistem num obstáculo para os modelos teóricos preditivos da distribuição de produtos 

obtidos por pirólise (Pinto et al., 1999). 

Em termos económicos, a pirólise é um processo com um custo de investimento eleva-

do. Logo os produtos finais não conseguem competir com o preço das matérias-primas primá-

rias. Esta situação poderá mudar, quando o preço destas matérias-primas, nomeadamente a 

nafta e as poliolefinas usadas no fabrico de materiais plásticos, e das outras opções de trata-

mento e eliminação de resíduos aumentar, e/ou quando a tecnologia tiver um custo mais baixo, 

através da inovação e desenvolvimento tecnológico (Wastewatch, 2003). 

4.3. ANÁLISE DA PIRÓLISE DE RESÍDUOS DE PLÁSTICO DE EMBALAGENS  

DE ORIGEM AGRÍCOLA 

4.3.1. MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS FINAIS 

As condições operacionais do processo de decomposição térmica são fundamentais e 

condicionantes na análise quantitativa e qualitativa dos produtos finais. A influência dos princi-

pais fatores na distribuição dos produtos obtidos pela pirólise de resíduos de plástico das 

embalagens estudadas foi avaliada, recorrendo a um método de cálculo analítico. 

Considera-se o funcionamento do reator de pirólise em contínuo, segundo a tecnologia 

de leito fluidizado borbulhante, sob as condições operacionais definidas na metodologia, 

nomeadamente um tempo de reação entre 5 e 8 segundos e uma temperatura média de 500
◦
C. 

Assume-se que a quantidade de matérias-primas tratadas corresponde à capacidade máxima 

do reator (200 kg.h
-1

), o que se traduz no tratamento de 4,8 t.dia
-1

 de granulado de plástico, 

resultante das operações de triagem e pré-tratamento dos resíduos de embalagens primárias. 
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A quantidade de produtos finais foi estimada em função da composição provável de cada fra-

ção obtida (Figura 4.7). Admite-se uma perda associada à conversão total dos produtos finais, 

tendo em conta que a sua distribuição é baseada em estudos realizados à escala laboratorial, 

com condições experimentais próximas dos parâmetros operacionais assumidos (Gao, 2010; 

Costa, 2006; Williams et al., 2007; Jung et al., 2005; Kaminsky et al., 2004). 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 – Produtos finais obtidos pela pirólise de resíduos de plástico  
das embalagens primárias de origem agrícola 

O gás produzido é destinado para satisfazer as necessidades energéticas do processo 

de pirólise, através da sua combustão. Considerando as condições operacionais mais favorá-

veis, o rendimento da fração gasosa obtida garante a autossuficiência energética do processo, 

sendo o excedente progressivamente incluído no circuito de gás fluidificante. Nestas condi-

ções, o gás pode ser armazenado para outras utilizações ou até mesmo para ser comercializa-

do, se a quantidade de gás em excesso justificar a sua venda. Quanto à fração líquida, é usada 

em primeiro lugar, para a produção de energia elétrica num gerador com uma eficiência de 

35%. A energia elétrica produzida serve para satisfazer o consumo necessário para a alimen-

tação do reator de pirólise e para a compressão dos gases. O óleo de pirólise restante é usado 

como matéria-prima para a indústria petroquímica, dando-se prioridade à produção de políme-

ros, em detrimento do aproveitamento para a melhoria em combustíveis de qualidade e do 

fabrico de produtos químicos sintéticos. Procedeu-se ao cálculo da quantidade de produtos 

consumida no processo de pirólise, o que permitiu determinar o excedente de produtos finais 

(Tabela 4.3), tendo por base a sua composição química (Anexo IV) e os valores de PCI deter-

minados, segundo a metodologia apresentada no Anexo V. 

Tabela 4.3 – Utilização dos produtos finais resultantes da pirólise de resíduos de plástico 
 das embalagens primárias de origem agrícola 

 

Produção Consumo Excedente Equivalente** 

kg.h
-1

 MJ.h
-1

 % kg.h
-1

 kg.h
-1

 kg.h
-1

 

Gás 15 714 69 10 5 
6 

(Gás natural) 

Líquido 181 7 290 6 10 171 
160  

(Matérias-primas para refinaria) 

Sólido 1 28 (*) - - 
1 

(Carvão betuminoso) 

(*) Energia utilizável do resíduo carbonoso produzido não é suficiente para a produção total de energia 
térmica necessária para o processo de pirólise 
(**) Equivalências energéticas calculadas de acordo com o Despacho n.º 17313/2008 do Ministério da 
Economia e da Inovação, de 26 de junho 

90,5%(m/m) 

0,5%(m/m) 

7,6%(m/m) 

Granulado 
de PE e PP 

(proporção 1:9) 

Reator 
de pirólise 

200 kg.h
-1

 

Gás 
15 kg.h

-1
 

Oléo de pirólise 
181 kg.h

-1
 

Resíduo 
carbonoso 

1 kg.h
-1
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O resíduo carbonoso formado pode estar contaminado com compostos orgânicos tóxi-

cos, devido à presença de impurezas no granulado de plástico, dificultando a sua deposição 

final no ambiente. Todavia, a quantidade de fração sólida produzida no processo é desprezável 

(Tabela 4.3). Caso a quantidade de sólidos obtidos seja superior, tendo em conta a possibilida-

de de contaminação dos resíduos, admite-se a sua utilização para a produção de energia tér-

mica, em condições controladas, através da acoplagem de um reator adequado. Os sólidos 

obtidos podem ainda ser usados externamente como fonte energética (carvão betuminoso), 

bem como em processos químicos. Contudo, nas condições operacionais mais favoráveis, o 

resíduo carbonoso não possui potencial para ser comercializado. Nestas condições, o rendi-

mento da fração sólida obtida é normalmente reduzido (≤ 1%), no entanto é influenciado pelo 

grau de rigor dos critérios usados na operação de pré-tratamento dos resíduos de plástico. 

4.3.2. ENERGIA 

O fluxo global de energia do processo de pirólise foi avaliado, tendo em conta as neces-

sidades energéticas relativas aos consumos de energia térmica e de eletricidade, e à energia 

utilizável dos produtos finais, nomeadamente da fração gasosa e líquida. 

As necessidades energéticas do processo incluem o aquecimento dos polímeros, do rea-

tor de pirólise e do gás inerte (azoto), bem como o consumo de eletricidade necessária para a 

alimentação do reator e para a bombagem e compressão dos gases. Sabendo o calor específi-

co (cP) dos polímeros, foi calculada a energia necessária para o seu aquecimento. Procedeu-se 

também ao cálculo da energia térmica para o aquecimento do gás inerte, tendo em conta que é 

utilizado 20,5 kg.h
-1

 de azoto no processo (Tabela 4.4). 

Tabela 4.4 – Necessidades energéticas do processo de pirólise 

Consumo de energia térmica (MJt.h
-1

) 
Consumo de 

eletricidade*** 

(MJt.h
-1

) 

Consumo 

total de  

energia  

(MJt.h
-1

) 

Aquecimento dos 

polímeros 

(∆T = 480 K) 

Pirólise* 

Aquecimento do 

azoto 

(∆T = 480 K) 

Total** 

182 

cP -1,9 kJ.(kg.K)
-1 

200 
10 

cP -1,0 kJ.(kg.K)
-1 

491 411 902 

(*) Admitindo que é necessário 1 MJ.kg
-1

 de energia para a reação 
(**) Considerando uma eficiência máxima de 80% na transferência de energia 
(***) Eletricidade usada no transporte da alimentação, compressão e bombagem de gases: 0,2 KWhe.kg

-1
; 

40 kWhe.h
-1

; 144 MJe.h
-1

  411.4 MJt.h
-1

 (η=0.35) 

A energia recuperada do gás não condensável satisfaz o consumo total de energia tér-

mica da pirólise (Tabela 4.3 e 4.4). Contudo, no arranque da unidade de pirólise é necessário 

recorrer a uma fonte de energia auxiliar para satisfazer os consumos de energia térmica do 

processo. A autossuficiência energética é atingida após decorridos 139 minutos, sendo o com-

bustível auxiliar substituído gradualmente pelo gás produzido no processo de degradação dos 

resíduos. O tempo necessário para que o processo seja energeticamente autossuficiente foi 

determinado com base na quantidade total de gás circulante no reator de pirólise e de gás não 

condensável produzido e reutilizado no processo. 
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A energia necessária para a pirólise de 1 kg de granulado de plástico, composto pela 

mistura de PE e PP, corresponde a 5 MJ, incluindo os consumos de energia térmica e de ele-

tricidade. Tendo em conta a distribuição dos produtos finais, a energia obtida pela pirólise de 

1 kg de matérias-primas é igual a 40 MJ. Quanto à energia utilizável das matérias-primas e dos 

produtos finais, foi calculada com base nos valores de PCI (Anexo IV), permitindo avaliar o 

balanço energético do processo de pirólise proposto (Tabela 4.5). 

Tabela 4.5 – Balanço energético do processo de pirólise de resíduos de plástico  
das embalagens primárias de origem agrícola 

Energia utilizável 

Balanço energético (MJ.h
-1

) 
Matérias-primas (MJ.h

-1
) Produtos finais (MJ.h

-1
) 

7 282 

Gás Líquido Sólido Total Bruto Líquido  

714 7 290 28 8 032 749 (-) 153 

(*) Cálculos efetuados com base nos valores de PCI determinados, de acordo com a metodologia apre-

sentada no Anexo V 

O valor do balanço energético traduz o rendimento de energia obtida pela pirólise, tendo 

por base a relação entre a energia contida nos produtos finais e nas matérias-primas usadas 

no processo. Segundo a Tabela 4.5, o balanço energético da pirólise de resíduos de plástico 

das embalagens estudadas é positivo (+10%), contudo se forem contabilizadas as necessida-

des energéticas do processo para a obtenção dos produtos finais, o balanço passa a ser nega-

tivo (-2%). Todavia, a energia obtida pelo processo pode ser superior, tendo em conta que se 

admite uma perda (1,5%), associada à conversão total dos produtos finais, e que os rendimen-

tos de cada fração obtida (gasosa, líquida e sólida) à escala industrial, são maximizados pelo 

funcionamento do reator de pirólise em modo contínuo. 

4.3.3. PONTO DE EQUILÍBRIO ECONÓMICO DO PROCESSO 

O ponto de equilíbrio económico (BEP) corresponde à quantidade mínima necessária de 

resíduos a serem tratados no reator de pirólise, para que os custos do processo sejam recupe-

rados pela venda dos produtos finais obtidos, sabendo que a capacidade máxima de tratamen-

to do reator corresponde a 200 kg.h
-1

 de resíduos de plástico das embalagens estudadas. 

A análise do BEP é particularmente útil quando aplicada a uma variável do processo, 

neste caso o nível de utilização da capacidade de processamento do reator (UNIDO, 1986). O 

valor da quantidade de resíduos tratados no BEP depende dos custos totais de exploração 

(fixos e variáveis), bem como do custo de investimento do equipamento instalado na unidade 

de pirólise, e ainda das receitas obtidas pela venda dos produtos finais. Os custos fixos opera-

cionais são independentes da quantidade de resíduos tratados, enquanto que os custos variá-

veis estão diretamente relacionados com a taxa de utilização do reator de pirólise, aumentando 

ou diminuindo de acordo com a quantidade de resíduos processada. Foi necessário estimar 

ambos os custos, assim como o valor do custo total instalado da unidade de pirólise com capa-

cidade de tratamento de 1 752 t.ano
-1

 de resíduos, tendo por base os dados da bibliografia 

(Anexo VI). Assume-se a amortização do custo total de equipamento instalado, em anuidades 
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constantes, à taxa aplicável de 12,5%, definida pelo Decreto Regulamentar n.º 25/2009, refe-

rente a máquinas e outras instalações industriais de uso específico. A duração considerada 

para a amortização dos equipamentos é 20 anos, que corresponde ao período de vida útil de 

uma unidade de tratamento deste tipo (Goteti, 2010; Jones et al., 2009; Ringer et al., 2006). 

Para a determinação do BEP considera-se o funcionamento da unidade de pirólise num 

ano normal. As receitas obtidas pela venda dos produtos finais foram calculadas com base nos 

preços de referência do mercado em 2013 (ERSE, 2013; Platts, 2013). Admite-se um erro 

associado ao preço médio de venda das matérias-primas para a indústria petroquímica, pois 

considera-se que a quantidade total de hidrocarbonetos líquidos é usada para a produção de 

polímeros, tendo em conta que a fração líquida obtida pela pirólise de PE e PP é constituída 

principalmente por olefinas e nafta (Kumar et al., 2011; Costa, 2006). O valor da prestação 

financeira considerado (150 €.t 
-1

) é baseado no custo teórico de tratamento dos resíduos, 

sugerido pela bibliografia (Smith et al., 2001). Considerando diferentes taxas de utilização da 

capacidade do reator proposto, foi representado graficamente o BEP, assumindo-se um custo 

variável constante por unidade tratada (401 €.t 
-1

). O gráfico traçado descreve a relação linear 

entre os custos operacionais variáveis e a quantidade de resíduos tratados, mantendo-se os 

custos fixos constantes (Figura 4.8). 

 

Figura 4.8 – Cálculo do ponto de equilíbrio económico do processo de tratamento  
de resíduos na unidade de pirólise proposta 
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De acordo com a Figura 4.8, o BEP é atingido para a quantidade de 1 355 t.ano
-1

, o que 

corresponde a uma taxa de utilização da capacidade do reator igual a 77%. Quando a unidade 

de pirólise trata a quantidade de resíduos no BEP, não gera lucro nem tem prejuízo. Se o rea-

tor operar a uma capacidade de processamento inferior a 154 kg.h
-1

 de resíduos, a unidade de 

pirólise entra em prejuízo. Pelo contrário, se a quantidade de resíduos alimentados ao reator 

for superior a este valor, o processo de pirólise proporciona lucro. 

O período de duração para ser atingido o BEP sobre o custo total do projeto de investi-

mento (Anexo VI) foi calculado algebricamente, através da fórmula definida na metodologia, 

admitindo que o custo variável por unidade tratada e o preço de venda dos produtos é constan-

te ao longo do tempo, assim como a eficiência de tratamento, que é igualmente independente 

da quantidade de resíduos tratados. O período de retorno do BEP é 68 meses, o que corres-

ponde ao tempo necessário para recuperar os custos totais anuais através das receitas anuais 

(os valores dos custos e das receitas de exploração são apresentados no Capítulo 4.4.2), ten-

do em consideração o investimento de capital necessário para a unidade de pirólise proposta 

(Anexo VI). 

4.4. COMPARAÇÃO DE CENÁRIOS 

4.4.1. DESCRIÇÃO DE CENÁRIOS 

Na comparação dos cenários considera-se a reciclagem mecânica, tendo em conta que 

corresponde à situação de referência de tratamento e valorização de resíduos de embalagens 

do fluxo agrícola, e a reciclagem terciária, segundo a tecnologia de pirólise estudada. 

Atualmente, o VALORFITO permite aos agricultores darem um destino final adequado ao 

fluxo de resíduos de embalagens primárias de PFF de origem agrícola, através de um sistema 

de recolha seletiva, baseado na separação prévia dos resíduos na fonte e no seu transporte 

voluntário para os PR. Os resíduos de embalagens entregues nos PR, dispersos por Portugal 

Continental, são recolhidos, duas vezes por ano, pelos operadores de gestão de resíduos, 

especializados e licenciados pela APA, que procedem à sua gestão final. Por serem resíduos 

perigosos, segundo a classificação da LER, os resíduos de embalagens de PFF são transpor-

tados para o CIRVER, localizado na Chamusca. Após a entrada no CIRVER, os resíduos de 

embalagens primárias de PFF são pesados, inspecionados e encaminhados para a unidade de 

valorização de embalagens (U200). Nesta unidade, os resíduos são submetidos a uma separa-

ção manual, onde as embalagens de plástico são separadas dos restantes materiais 

(papel/cartão, vidro, alumínio, ferro), seguida da sua trituração (Santos, 2013). A reciclagem 

mecânica termina com a descontaminação e a granulação dos polímeros, resultando um mate-

rial com 3 cm de diâmetro (Vilela, 2014). A descontaminação consiste na lavagem dos resíduos 

de plástico triturados, seguida de uma segunda lavagem a vapor, numa unidade especializada 

para este fim. As lavagens são efetuadas com água reciclada gerada nas unidades internas da 

própria instalação (Pinto, 2010). 

A situação atual de valorização dos resíduos de embalagens primárias de plástico de 

origem agrícola, englobados no âmbito de responsabilidade do sistema VALORFITO, corres-

ponde aos cenários de reciclagem primária. Este método de reciclagem é adequado para o 

tratamento de resíduos homogéneos e constituídos unicamente por um tipo de polímero 
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(Brems, 2009). A constituição heterogénea do plástico das embalagens e a possibilidade de 

contaminação dos resíduos são fatores que dificultam a reciclagem primária, favorecendo 

outras alternativas para o tratamento dos resíduos. Propõe-se a reciclagem terciária como 

alternativa à tecnologia de valorização atual dos resíduos de plástico das embalagens primá-

rias de PFF, assumindo a ampliação do âmbito VALORFITO às embalagens de AF do fluxo 

agrícola (Figura 4.9). 

Figura 4.9 – Esquema comparativo da pirólise e reciclagem mecânica (adaptado de Miranda, 2009) 

A reciclagem terciária possibilita a produção de hidrocarbonetos líquidos que podem ser 

utilizados pela indústria petroquímica na produção de novos materiais plásticos, enquanto que 

a reciclagem primária permite a reintrodução dos resíduos no processo de fabrico de novos 

plásticos, possibilitando o uso como matérias-primas alternativas. Sabendo que os polímeros 

constituintes das embalagens primárias de PFF e de AF do fluxo agrícola apresentam proprie-

dades semelhantes, apesar de serem diferentes, é viável a sua reciclagem conjunta por meio 

físico. Contudo, assume-se o tratamento de resíduos de plástico das embalagens de AF ape-

nas nos cenários de pirólise. Com esta opção, pretende-se avaliar a situação de valorização 

dos resíduos englobados no âmbito de referência do VALORFITO (i.e. o método de tratamento 

e responsabilidade do sistema na configuração ―Business as usual‖). O tratamento de resíduos 

por reciclagem terciária é assumido como um processo complementar à situação de tratamento 

de referência, ou seja, a jusante do processo de reciclagem mecânica, tendo em consideração 

a necessidade de pré-tratamento dos resíduos antes da entrada no reator. Nestas condições, 

os critérios da reciclagem mecânica podem ser menos rigorosos, sabendo que o processo de 

pirólise admite um nível de contaminação superior (Al-Salem et al., 2010; Panda et al., 2010). 

No entanto, é necessário garantir o cumprimento dos requisitos impostos pelo processo de 

pirólise, nomeadamente a dimensão das matérias-primas alimentadas ao reator, o que significa 

ajustar a operação de granulação para um diâmetro das partículas igual ou inferior a 3 mm. 

A proposta de pirólise foi abordada no âmbito da presente dissertação, e portanto é des-

crita anteriormente (Capítulo 4.2.1). Contudo, é necessário considerar o aumento do número de 

reatores da unidade de pirólise, para possibilitar o tratamento da quantidade total de resíduos 

recolhidos em cada cenário. Admite-se o funcionamento de três reatores nos cenários 1 e 2, e 

de dois reatores no cenário 3. Tendo em conta o elevado custo de instalação de um reator de 

pirólise, é rejeitada uma quantidade desprezável de resíduos (4%) neste último cenário, pois a 

quantidade estimada não justifica o funcionamento de mais um reator. 
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4.4.2. ESTIMATIVA TEÓRICA DOS CUSTOS E RECEITAS DE EXPLORAÇÃO  

Os cenários considerados no estudo comparativo diferenciam-se pelo tipo de reciclagem 

usada para o tratamento e valorização dos resíduos, mas também pela quantidade de resíduos 

tratados, consoante a taxa de recolha de resíduos de embalagens primárias de plástico de ori-

gem agrícola assumida no ano horizonte. 

A avaliação dos custos e receitas de exploração foi efetuada com o objetivo de comparar 

as duas opções de tratamento e valorização dos resíduos de plástico das embalagens estuda-

das, segundo a tecnologia de pirólise e a reciclagem mecânica. Deve-se ter em conta que a 

pirólise corresponde a um projeto de investimento, baseado numa reciclagem alternativa e 

complementar ao tratamento atual dos resíduos de plástico das embalagens primárias de PFF 

do fluxo agrícola. Na presente análise económica, não foram contabilizados os custos de inves-

timento do projeto nos cenários de pirólise. Todavia, foi necessário estimar o capital total insta-

lado para a unidade de pirólise proposta (Anexo VI). O período de retorno de investimento para 

uma unidade de tratamento, com as caraterísticas consideradas, é normalmente entre três a 

cinco anos, segundo a bibliografia (4R Sustainability, 2011). Assumindo os pressupostos des-

critos na metodologia, foi determinado o desempenho económico para cada cenário, apresen-

tado na Tabela 4.6. 

Tabela 4.6 – Comparação económica da operação de tratamento e valorização  
de resíduos de plástico segundo a pirólise e a reciclagem mecânica 

 

Pirólise Reciclagem mecânica 

 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Quantidade de resíduos 
tratados (t.ano

-1
) 

  4 871   4 262   3 504    499    436    374 

Custos de exploração 

Custos variáveis (€.ano
-1

) 

Matérias-primas   12 977   11 355   9 335   3 187   2 789   2 390 

Despesas de consumo             

Combustível auxiliar 
Processo energeticamente  

autossuficiente 
- - - 

Azoto   33 497   29 310   24 095 - - - 

Eletricidade 
(trituração e granulação) 

  119 534   104 593   85 982   97 913   85 674   73 435 

Água (descontaminação) 
As lavagens são realizadas com a água reciclada das unidades 

internas, não necessitando o consumo externo (Pinto, 2010) 

Triagem  
(separação manual) 

  218 724   191 384   157 330   22 395   19 596   16 796 

Operadores de triagem                                        
(inclui 30% overhead) 

  299 808   272 553   218 042   54 511   27 255 
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Pirólise Reciclagem mecânica 

 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Secagem   146 141   127 873   105 120 - - - 

Pirólise  1 100 376   962 829   791 507 - - - 

Total  1 931 058  1 699 897  1 391 409   178 007   135 314   119 877 

Custos de exploração 

Custos fixos (€.ano
-1

) 

Pessoal efetivo                                                        
(inclui 30% overhead) 

  461 641 n.d n.d n.d 

Despesas de manutenção   695 389   470 897 n.d n.d n.d 

Taxas e seguro   142 180   96 215 n.d n.d n.d 

Total  1 299 210  1 028 754 - - - 

Receitas de exploração 

Venda de produtos (€.ano
-1

) 

Gás   213 163   184 866   154 025 - - - 

Matérias-primas para 
 a produção de plásticos 

 3 522 077  3 081 817  2 533 450   473 842   414 612   355 382 

Carvão Desprezável - - - 

Total  3 735 240  3 266 683  2 687 475   473 842   414 612   355 382 

(*) n.d – valor não disponibilizado 

Verifica-se uma diferença bastante significativa entre a quantidade de resíduos tratados 

pelo processo de pirólise e pela reciclagem mecânica, uma vez que é assumido o alargamento 

do âmbito do sistema de gestão de resíduos apenas nos cenários de pirólise, o que prejudica o 

estudo comparativo. Todavia, julgou-se útil a comparação entre a situação de referência do 

sistema VALORFITO com a proposta de reciclagem terciária. Sabendo que é necessário tratar 

uma quantidade superior a 154 kg.h
-1

 de resíduos, segundo os resultados apresentados no 

Capítulo 4.3.3, para garantir a rentabilidade do processo de pirólise proposto, a reciclagem ter-

ciária só é justificável com o alargamento do âmbito de responsabilidade do sistema às emba-

lagens primárias de AF. Nestas condições, os cenários de pirólise são rentáveis, em termos 

operacionais, pois os resíduos recolhidos são suficientes para garantir uma taxa de utilização 

da capacidade dos reatores superior a 77%. 

Estima-se que o valor do custo variável por unidade tratada é superior
 
nos cenários de 

pirólise, tendo por base os valores atualizados dos preços das despesas de consumo e os 

dados teóricos da literatura, utilizados na determinação do custo de cada operação. A quanti-

dade necessária de operadores para a separação manual depende da quantidade de resíduos 
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a tratar. No cenário 1 da reciclagem mecânica são necessários dois operadores e apenas um 

operador para o cenário 2 e 3. Por sua vez, os cenários de pirólise requerem um maior número 

de operadores para garantir a triagem dos resíduos. Foi estimado um número de 11 operado-

res para assegurar a separação manual dos resíduos no cenário 1, enquanto que nos cenários 

2 e 3 é necessário 10 e oito operadores, respetivamente. Os custos fixos da situação de refe-

rência de reciclagem não foram disponibilizados, no entanto é possível afirmar que a unidade 

de pirólise acarreta maiores custos de manutenção, tendo em consideração a quantidade de 

equipamento instalado. 

De acordo com os resultados obtidos na Tabela 4.6, o lucro operacional é superior nos 

cenários de pirólise, devido à quantidade de resíduos tratados. Contudo, a margem de explora-

ção, que traduz a diferença entre o valor dos produtos reciclados e o custo das matérias-primas 

para reciclagem, é inferior nestes cenários (Buekens, 2006). Apesar do custo das matérias-

primas para a reciclagem primária ser aproximadamente o dobro, o preço de venda dos produ-

tos é superior (Diogo, 2013). Portanto, se a quantidade de resíduos tratados fosse igual em 

ambas as tecnologias, a reciclagem mecânica apresentaria melhor desempenho económico. 

4.4.3.DESEMPENHO AMBIENTAL 

A reciclagem de resíduos de plástico proporciona vantagens de natureza ambiental, 

nomeadamente relacionadas com a diminuição dos resíduos colocados em aterro e a preser-

vação dos recursos naturais, nomeadamente matérias-primas fósseis para a fabricação de 

novos materiais plásticos. 

O rácio energético foi calculado através do equivalente energético dos produtos finais de 

pirólise, com base no Despacho n.º 17313/2008 do Ministério da Economia e da Inovação 

(MEI), e do PCI do plástico constituinte das embalagens primárias de PFF nos cenários de 

reciclagem mecânica, recorrendo a dados bibliográficos (Miranda, 2009). Para a comparação 

foi considerada uma taxa de eficiência máxima de tratamento dos resíduos por reciclagem 

mecânica, o que significa que a quantidade de resíduos recolhidos é semelhante à quantidade 

de produtos reciclados. As emissões evitadas, em dióxido de carbono equivalente, correspon-

dentes à substituição das matérias-primas para a produção de plásticos pelos produtos finais 

líquidos resultantes da pirólise e pela reintrodução dos polímeros reciclados por meio físico, 

também foram avaliadas, tendo em consideração os valores consultados do Despacho n.º 

17313/2008 do MEI e da União Europeia (Smith et al., 2001). Na Tabela 4.7 é comparado o 

desempenho ambiental de ambas as tecnologias de reciclagem nos cenários considerados. 

Tabela 4.7 – Desempenho ambiental da reciclagem mecânica e da pirólise dos resíduos de plástico 

Cenários Rácio energético 
Matérias-primas poupadas 

(kg.h
-1

) 
Emissões evitadas 

(kgCO2eq.h
-1

) 

P1 

9 

445 1 486 

P2 389 1 300 

P3 320 1 069 

RM1 

7 

57 125 

RM2 50 110 

RM3 43 94 R
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Segundo a Tabela 4,7, a pirólise é a opção de reciclagem mais favorável em termos 

energéticos, na poupança de matérias-primas e no critério de emissões evitadas. É necessário 

ter em consideração que a quantidade de resíduos tratados é significativamente superior nos 

cenários de pirólise, o que influencia os resultados obtidos, sendo este um fator desfavorável 

para efeitos de comparação. Admitindo o tratamento da mesma quantidade de resíduos, 

segundo as duas tecnologias de reciclagem, o rácio energético da reciclagem mecânica será 

sempre inferior, porque o aumento da quantidade de resíduos tratados nestes cenários conduz 

a necessidades energéticas mais elevadas, permanecendo o valor constante em termos de 

desempenho energético. Em relação ao critério de emissões evitadas, os cenários de recicla-

gem mecânica também apresentariam um valor inferior, tendo em conta que o fator de emissão 

de GEE das matérias-primas para refinaria, usado no cálculo da intensidade carbónica dos 

produtos líquidos da pirólise, é superior ao fator de emissão das matérias-primas primárias das 

embalagens de PFF. Quanto às matérias-primas poupadas, não é possível concluir qual a reci-

clagem com o melhor desempenho, pois este critério está dependente da distribuição de ren-

dimentos dos produtos finais obtidos na pirólise e da eficiência do processo de tratamento dos 

dos resíduos por reciclagem mecânica. 

Os resultados obtidos para cada componente (rácio energético, poupança de matérias-

primas e emissões evitadas) foram normalizados, através da metodologia apresentada no 

Anexo VII, para se  determinar a avaliação global do desempenho ambiental dos cenários de 

ambas as tecnologias de reciclagem (Figura 4.10). 

 

Figura 4.10 – Representação gráfica do desempenho ambiental dos cenários estudados 

De acordo com a Figura 4.10, verifica-se que a reciclagem terciária dos resíduos de plás-

tico apresenta globalmente um melhor desempenho ambiental. O consumo de energia no 

método de reciclagem primária é reduzido quando comparado com a reciclagem terciária, 

contudo a pirólise apresenta um rácio energético inferior, uma vez que possibilita a obtenção 

de produtos com valor combustível. Nos cenários de pirólise obtém-se uma quantidade 

superior de matérias-primas alternativas para a produção de novos materiais plásticos, uma 
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vez que este tipo de tecnologia de reciclagem favorece o tratamento conjunto de polímeros 

heterogéneos. Apesar dos cenários de pirólise apresentarem um melhor desempenho no 

critério de emissões evitadas, é necessário ter em conta que a reciclagem mecânica causa um 

impacte ambiental inferior em termos de emissão de GEE (Shonfield, 2008). 
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5. CONCLUSÕES 

5.1. SÍNTESE CONCLUSIVA 

O projeto foi iniciado com a caraterização dos resíduos de embalagens primárias de 

plástico de PFF e de AF do fluxo agrícola, tendo em vista a análise da sua valorização e trata-

mento por pirólise, como tecnologia alternativa à situação de referência de reciclagem primária, 

no âmbito do sistema VALORFITO. 

O conhecimento das características qualitativas e quantitativas dos resíduos de plástico 

das embalagens estudadas foi essencial para avaliar a viabilidade da reciclagem terciária, na 

conversão dos polímeros em produtos finais com valor comercial para a indústria petroquímica. 

A ampliação do âmbito de responsabilidade do VALORFITO é essencial para viabilizar a tecno-

logia de reciclagem terciária, em termos económicos, tendo em conta a quantidade necessária 

de resíduos para assegurar a rentabilidade do processo. Sabendo que a pirólise permite tratar 

diferentes polímeros, foi estudada a valorização conjunta dos resíduos de plástico das embala-

gens primárias de PFF e de AF de origem agrícola, permitindo um serviço mais integrado aos 

agricultores e contribuindo para o aumento da taxa de reciclagem. Por essa razão, a recicla-

gem termoquímica é uma solução técnica com interesse para a gestão integrada dos resíduos 

de plástico das embalagens primárias de PFF e de AF do fluxo agrícola. 

Os resíduos de plástico constituinte das embalagens estudadas são matérias-primas 

promissoras para a reciclagem terciária, devido ao seu elevado calor de combustão e à sua 

disponibilidade, tendo presente a quantidade de embalagens estimada. O tratamento de resí-

duos de plástico, segundo a tecnologia de pirólise, demonstrou ser um processo viável para a 

conversão da mistura de poliolefinas constituintes das embalagens estudadas, nomeadamente 

o PE e o PP. No entanto, a classificação de perigosidade das embalagens primárias de PFF 

encarece o processo de tratamento dos resíduos por reciclagem, pois o valor da taxa de gestão 

de resíduos aplicável aos resíduos perigosos é bastante superior à taxa sobre os resíduos não 

perigosos (Diogo, 2013). A garantia de uma operação de descontaminação eficaz por tripla 

lavagem, antes da recolha dos resíduos, e a consequente alteração da classificação de perigo-

sidade dos resíduos de embalagens primárias de PFF possibilitariam a redução dos custos de 

reciclagem. A pirólise possui a vantagem de admitir níveis de contaminação dos resíduos de 

plástico superiores aos da reciclagem mecânica (Al-Salem et al., 2010; Panda et al., 2010). 

Contudo, a presença de substâncias indesejáveis no processo de pirólise influencia o rendi-

mento dos produtos finais desejáveis. 

Com a proposta de valorização dos resíduos de plástico das embalagens estudadas por 

pirólise, pretende-se a obtenção de hidrocarbonetos líquidos úteis para a indústria petroquími-

ca, nomeadamente na produção de polímeros e outros produtos com valor acrescentado, a fim 

de tornar o processo rentável e aumentar o incentivo económico em torno desta tecnologia de 

reciclagem. Assumindo uma distribuição de produtos finais da fração líquida e gasosa igual a 

90,5% (m/m) e 7,6% (m/m), respetivamente, foi demonstrado que o processo é energeticamen-
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te autossuficiente e caraterizado por um balanço energético bruto positivo. Contudo, é neces-

sário garantir no mínimo uma quantidade de 154 kg.h
-1

 de resíduos alimentados ao reator de 

pirólise, para que o processo de pirólise não gere nem lucro nem prejuízo, isto é, atinja o BEP. 

A quantidade de resíduos necessária para que o processo seja rentável é um fator limitante da 

tecnologia de reciclagem proposta, dependente da componente social do sistema de gestão de 

resíduos. O incentivo para a adesão dos agricultores ao sistema é fundamental para maximizar 

a quantidade disponível de resíduos de plástico para a sua valorização por pirólise. 

Na situação de referência do sistema, verifica-se que a reciclagem mecânica é a opção 

mais favorável em termos de custo-benefício. Contudo, a pirólise permite uma maior versatili-

dade de utilização dos produtos finais , tendo em conta que a aplicabilidade dos produtos reci-

clados por meio físico é limitada, devido à existência de restrições no tipo de produtos que 

podem ser fabricados, dada a toxicidade associada aos resíduos de embalagens primárias de 

PFF (Zagórska, 2008). Adicionalmente, a reciclagem terciária favorece a ampliação do âmbito 

do sistema VALORFITO a outras fileiras de resíduos de plástico, para além das embalagens 

estudadas, o que justifica a potencialidade deste tipo de tecnologia de valorização de resíduos. 

5.2. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

No presente projeto é estudada uma proposta de processo para a reciclagem de resí-

duos de plástico das embalagens primárias de origem agrícola, tendo por base a estimativa da 

quantidade de resíduos recolhidos e os valores teóricos obtidos pela revisão bibliográfica. 

A quantificação dos resíduos de plástico das embalagens estudadas foi necessária para 

estimar o potencial de matérias-primas para o processo de pirólise, a fim de possibilitar a 

determinação da quantidade de produtos finais. Não existindo dados sobre a produção de resí-

duos de embalagens de plástico de AF, foi necessário recorrer ao cálculo de estimativas. Deve-

se ter em conta a limitação associada à análise dos produtos finais obtidos pela pirólise, dado o 

valor quantitativo de resíduos de embalagens primárias de AF se tratar de uma estimativa. O 

valor considerado é relevante para o estudo pois influencia a taxa de utilização da capacidade 

do reator de pirólise e, consequentemente, a rentabilidade económica do processo. Caso a 

quantidade disponível de resíduos de plástico destas embalagens não corresponda ao valor da 

estimativa calculada, poderá ser considerado o tratamento em conjunto com outros resíduos de 

plástico, preferencialmente do fluxo agrícola, segundo a tecnologia de reciclagem proposta. 

Tendo em consideração a quantidade de estudos sobre a pirólise aplicada aos resíduos 

de plástico e a investigação em torno das condições operacionais, testadas à escala laborato-

riais, foi realizada a análise teórica do processo de decomposição térmica. Contudo, falta a 

validação experimental dos resultados obtidos na análise da pirólise, como tecnologia de reci-

clagem dos resíduos de plástico das embalagens estudadas. A componente económica da 

análise está incompleta, porque a unidade de pirólise proposta corresponde a um projeto de 

investimento. Para completar o estudo económico, seria necessário realizar uma análise finan-

ceira do projeto de investimento. 

A fronteira considerada na comparação de cenários é outro fator que limita o estudo realizado, 

pois exclui as operações de recolha e de transporte de resíduos, bem como o destino final dos 

produtos reciclados. Estas componentes do sistema de gestão de resíduos não foram conside-
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radas no estudo, tendo em conta a complexidade de informação necessária e a falta e/ou ine-

xistência de dados. Todavia, são componentes determinantes para a produtividade e desem-

penho ambiental do sistema, que influenciam as caraterísticas económicas e ambientais das 

tecnologias de reciclagem estudadas. 

5.3. LINHAS ORIENTADORAS PARA PESQUISAS FUTURAS 

O projeto desenvolvido no âmbito desta dissertação propõe um processo de pirólise apli-

cado aos resíduos de plástico das embalagens de PFF e de AF do fluxo agrícola, com base em 

dados bibliográficos. É imperativo estudar o processo proposto à escala laboratorial para vali-

dar os resultados teóricos obtidos. O presente trabalho poderá servir de base teórica para a 

escolha das condições experimentais mais favoráveis. 

As considerações e os pressupostos assumidos na decomposição térmica dos resíduos 

de plástico necessitam de ser avaliados experimentalmente, a fim de avaliar e demonstrar o 

rendimento dos produtos finais obtidos pela pirólise dos resíduos estudados. Estes resultados 

experimentais possibilitam uma melhor aproximação da viabilidade económica e ambiental do 

processo à escala industrial. Deve-se ter em conta a necessidade de aumento de escala do 

processo, sabendo que a mudança de escala laboratorial para uma operação em modo contí-

nuo poderá acarretar problemas mecânicos, nomeadamente relacionados com a garantia da 

fluidificação das partículas dentro do leito (Jung et al., 2005). 

Dada a importância na escolha da opção de tratamento para a valorização dos resíduos 

de plástico em estudo e às questões que surgiram com a elaboração da presente dissertação, 

propõem-se algumas recomendações para trabalho futuro: 

 Investigação experimental sobre a contaminação das embalagens primárias de plástico 

de PFF usadas, após a descontaminação por tripla lavagem, a fim de verificar a eficá-

cia deste processo. Pretende-se saber o valor de concentração da substância ativa 

contida nas embalagens corretamente lavadas, com o objetivo de comparar com os 

valores limite estipulados pela LER (i.e. 0,1% de concentração para os ingredientes 

ativos muito tóxicos e 3% para os tóxicos). Os resultados deste estudo poderão condu-

zir a uma classificação de perigosidade diferente e coerente com os sistemas congéne-

res europeus; 

 Estudo da decomposição térmica dos resíduos de plástico das embalagens primárias 

de origem agrícola à escala laboratorial, seguida de uma unidade piloto, a fim de ava-

liar a rentabilidade do processo de pirólise, com o objetivo de determinar a potenciali-

dade de aplicação à escala industrial; 

 Avaliação da viabilidade da pirólise dos resíduos de plástico das embalagens estuda-

das em conjunto com outros resíduos provenientes do mesmo fluxo (i.e. agrícola), 

especialmente o filme plástico das estufas. Também será interessante estudar a apli-

cação do processo alargado a resíduos de outro tipo de fluxos, nomeadamente os 

resíduos de plástico do fluxo urbano, geridos pela SPV, mas também os resíduos de 

pneus e de biomassa; 

 Análise financeira do projeto de investimento para verificar a viabilidade económica da 

instalação da unidade de pirólise proposta. Os custos de investimento e de exploração 

estimados no presente trabalho podem ser usados como base teórica da análise. 
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ANEXOS 

ANEXO I - POLÍMEROS CONSTITUINTES DAS EMBALAGENS DE PLÁSTICO 

Figura 1 – Estrutura dos monómeros e polímeros das embalagens estudadas 
(adaptado de Costa, 2006) 
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ANEXO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS TIPOS DE PLÁSTICO 

Tabela 1 – Código de identificação dos principais tipos de plástico (Costa, 2006) 
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ANEXO III - CARATERÍSTICAS GERAIS DA UNIDADE DE PIRÓLISE 

Tabela 2 – Dimensionamento do reator e caraterísticas gerais do processo de pirólise 
(segundo o modelo de Kunii-Levenspiel e adaptado de Fogler et al., 2007) 

Parâmetro Descrição 

Tipo de reator Leito fluidizado borbulhante 

Forma do reator Cilíndrica 

Modo de operação do reator Modo contínuo (24h) ao longo do ano 

Temperatura de operação 450
◦
C a 550

◦
C 

Tempo de retenção estimado 5 s < t < 8 s 

Altura do reator 320 cm 

Diâmetro do reator 35,7 cm 

Área da secção reator 1 000 cm
2
 

Volume total do reator 320 000 cm
3
 

Tipo de leito 
Leito de areia de sílica  

de diâmetro médio de 0,1 mm 

Densidade das partículas do leito 2,5 g/cm
3
 

Esfericidade das partículas 0,7 

Massa de leito 44,9 kg 

Volume útil do reator 302 029 cm
3
 

Porosidade do leito em repouso 0,5 

Altura do leito em repouso 35,9 cm 

Volume do leito em repouso 35 942 cm
3
 

Densidade aparente do leito em 

repouso 
1,25 g/cm

3
 

Altura pretendida do leito expandido 60 cm 

Volume do leito expandido 60 000 cm
3
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Admissão de gás fluidizante Pelo fundo, placa porosa 

Admissão de alimentação Lateral, por parafuso sem-fim, junto ao fundo 

Saída de gases e carvão Lateral, junto ao topo 

Separação de sólidos Ciclone aquecido 

Aquecimento 

Queimador de gás externo junto ao fundo. 

Recuperação de calor dos gases de combus-

tão para pré-aquecimento do gás fluidizante, 

aquecimento do ciclone, secagem e pré-

aquecimento da alimentação 

Moagem da alimentação Requer dimensão igual ou inferior a 3 mm 

Gás de fluidização auxiliar Azoto 

Combustível auxiliar 
Não necessita, pois o sistema é energetica-

mente autossuficiente 
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ANEXO IV – COMPOSIÇÃO QUÍMICA DAS MATÉRIAS-PRIMAS E DOS PRODUTOS FINAIS 

 

(*) Composição química do granulado de PE e PP baseada na análise elementar de resíduos de políme-

ros com índice de contaminação baixa (adaptado de Miranda, 2009); composição elementar dos produtos 

finais com base em valores teóricos disponibilizados pelo Prof. Doutor Nuno Lapa 

(**) Valores de PCI e PCS das matérias-primas e dos produtos finais calculados com base na metodologia 

apresentada no Anexo V 

Figura 2 – Composição química dos produtos de pirólise e respetivos valores de PCI e de PCS 

  

Granulado de plástico 

(mistura de PE e PP na proporção 1:9) 

 

C......................................72% (m/m) 

H………………………………..11,9% 

O…………………………………0,0% 

S………………………………....0,2% 

N………………………………....0,5% 

Ash (cinzas) …………………..15,4% 

PCI (MJ.kg
-1

) 

36,4 

PCS (MJ.kg
-1

) 

dry - 38,8 

daf - 46,3  

 

 

 

 

Reator de pirólise 

Gás 

 

C........80,2% (m/m)  

H....................19,8% 

O......................0,0% 

S......................0,0% 

N......................0,0% 

Ash..................0,0% 

PCI (MJ.kg
-1

) 

47,3 

PCS (MJ.kg
-1

) 

dry - 51,3 

daf - 51,3 

 

 

 

Líquido 

 

C........86,6% (m/m)  

H....................10,3% 

O......................0,8% 

S......................1,2% 

N......................0,6% 

Ash...................0,5% 

PCI (MJ.kg
-1

) 

40,3 

PCS (MJ.kg
-1

) 

dry - 42,4  

daf - 42,6 

 

Sólido 

 

C............81% (m/m)  

H......................0,5% 

O......................5,5% 

S......................2,4% 

N......................0,2% 

Ash.................10,4% 

PCI (MJ.kg
-1

) 

28,2 

PCS (MJ.kg
-1

) 

dry - 28,4 

daf - 31,9 
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ANEXO V - CÁLCULO DO PODER CALORÍFICO 

O cálculo da energia associada às matérias-primas e aos produtos teve por base a metodolo-

gia dos autores Gaur et al. (1998). 

Poder calorífico superior - HHV daf 

Poder calorífico superior, para amostra isenta de humidade e de cinzas. 

Dados necessários: Composição elementar percentual da amostra, excluindo a humidade e as 

cinzas (daf – dry, ash free) 

0.3491 % 1.1783 % 0.1034 % 0.1005 % 0.0151 %HHV daf C H O S N           

Poder calorífico superior - HHV d 

Poder calorífico superior, para amostra isenta de humidade. 

Dados necessários: Composição elementar percentual da amostra, excluindo a humidade e 

corrigida com a inclusão das cinzas (d – dry),  

%
1 0.0211 %

100

ash
HHV d HHV daf ash

 
     

 
 

Poder calorífico inferior - LHV d 

Poder calorífico inferior, para amostra isenta de humidade. 

0.2031 %LHV d HHV d H    

Poder calorífico inferior - LHV h 

Poder calorífico inferior, para amostra húmida. 

%
1 2.257 %

100

hum
LHV h LHV d hum
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ANEXO VI – CUSTOS DE INVESTIMENTO DA UNIDADE DE PIRÓLISE 

Tabela 3 – Caraterísticas do investimento da unidade de pirólise proposta 

Projeto de investimento: 
Unidade de tratamento de resíduos segundo 
a tecnologia de reciclagem terciária (pirólise) 

 

Capacidade máxima de  
tratamento de resíduos 

200 kg.h
-1

 

 4,8 t.d
-1

 

 1752 t.ano
-1

 

 
Custos de investimento de capital 

Pressupostos assumidos  
(Fonte bibliográfica) 

Custo total de equipamento instalado (€) 

Pré-tratamento  
(triturador** e secador) 

180 837 

Triturador giratório com tamanho de corte de 3 
mm; Secador Rotativo com aproveitamento dos 
gases de combustão  
(matche.com; 15.02.14; Goteti, 2010) 

Sistema de alimentação 1 384 
Sistema de transporte rotativo com 3 m de 
comprimento e 15 cm de diâmetro 
(matche.com; 15.02.14) 

Queimador 1 529 
Admite uma pressão até 1000 kpa  
(matche.com; 15.02.14) 

Pirólise  
(misturador e reator) 

1 862 000 
Valor arbitrado com base na bibliografia  
(Ringer et al., 2006) 

Recuperação e armazena-
mento dos produtos 

380 000 
Valor arbitrado com base na bibliografia  
(Ringer et al., 2006) 

Pressurizadores 38 309 
Compressor tipo parafuso  
(matche.com; 15.02.14) 

Contingência  
dos equipamentos 

849 013 
35% do custo total dos equipamentos  
(Ringer et al., 2006) 

Instalações da unidade de 
pirólise 

36 961 
1,5% do custo total dos equipamentos  
(Ringer et al., 2006) 

Custo total instalado 3 350 032 

Custos indiretos (€) 

Planeamento e  
construção do projeto 837 508 

25% do custo total instalado  
(Ringer et al., 2006) 

Custo de materiais,  
mão de obra e aluguer 

670 006 
20% do custo total instalado  
(Ringer et al., 2006) 

Contingência do projeto 100 501 3% do custo total instalado (Ringer et al., 2006) 

Capital total investido 4 958 047 

Em conformidade com a bibliografia que refere 
um valor de 5 000 000 € para uma unidade com 
igual capacidade de tratamento  
(Farag et al., 2002) 

Outros custos (arranque do 
projeto/ licenças) 

335 003 
10% do custo total instalado  
(Ringer et al., 2006) 

Custo total do projeto (€) 5 293 051 
  

Notas:  
* Conversões monetárias com base  
na taxa de câmbio de referência em vigor 
(freecurrencyrates.com; 15.02.14) 

** Caso seja possível ajustar o diâmetro de corte  
do triturador existente de modo a cumprir o requisito  

do reator, este custo será inferior (i.e. 113 500 €) 
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ANEXO VII - QUANTIFICAÇÃO RELATIVA DO DESEMPENHO AMBIENTAL DOS CENÁRIOS 

Função de normalização: 

Permite exprimir todos os critérios numa mesma escala. 

max

ij

ij

j

C
S

C
  

 

Sij – Pontuação do Cenário i em relação ao Critério j; 

Cjmax – Valor máximo obtido no Critério j; 

Cij – Valor obtido pelo Cenário i no Critério j. 

Como consequência, 0Sij1 

Função de agregação 

Permite comparar os desempenhos globais dos cenários. 

1

n

i j ij

j

S w S


  

Sj – Pontuação agregada do Cenário i; 

n – Número de Critérios; 

wj – Peso do Critério j na avaliação, sujeito à condição 
1

n

j

j

w n


 . 

Como consequência, 0Sin 

No estudo comparativo, foram considerados três critérios, pelo que, n=3. 

Considerou-se que não existia preponderância de nenhum dos critérios, sendo todos os wj=1. 

 


