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Já foram descritas, no Capítulo 2, a necessidade e a difi-
culdade de uma separação criteriosa dos tipos diferentes de 
plásticos pós-consumo encontrados nos resíduos sólidos 
urbanos. V árias são as formas para reaver o material polimérico 
existente em uma garrafa de refrigerante, em um brinquedo, 
em uma sacola, em uma tubulação, em um frasco de lubrificante, 
etc. Este capítulo abordará o processo de reciclagem propria-
mente dita, inicialmente mostrando os vários aspectos quanto 
à forma de reciclar e quanto aos produtos obtidos. Depois, serão 
apresentadas descrições gerais de processos clássicos, para 
introduzir o leitor no tema. Informações mais aprofundadas 
podem e devem ser obtidas, sendo esta uma das razões da lista-
gem das referências utilizadas ao final de cada Capítulo. 

A cadeia de reciclagem dos plásticos 

Ao contrário do que se imagina no senso comum, a cadeia 
produtiva de reciclagem de resíduos e, em especial, a dos 
plásticos, envolve ciclos e interações relativamente complexos, 
especialmente por integrar atividades de naturezas distintas e 
envolver diversos tipos de agente (cidadão, catadores, sucateiros, 
poder público, indústrias de transformação, etc.). Essencial-
mente, o ciclo dessa cadeia pode ser descrito a partir do 
surgimento do resíduo, por meio de sua geração antrópica, a 
qual é seguida por descarte seletivo, coleta seletiva, triagem e 
acondicionamento, reciclagem (que transforma o resíduo 
reciclável em material reciclado), industrialização (que 
transforma o material em um produto de interesse social), 
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comercialização e consumo (aquisição do produto, pondo-o em 
uso e gerando resíduo, voltando, assim, ao início do ciclo) [71]. 

Na reciclagem dos resíduos sólidos domiciliares, deve ser 
dada atenção especial aos resíduos de componentes plásticos, 
por estes apresentarem grande tendência à piora de propriedades 
após o reprocessamento industrial (que envolve, em geral, 
aquecimento e esforço mecânico importantes) e por possuírem, 
em sua grande maioria, alta resistência à biodegradação. Além 
disso, em razão principalmente da alta descartabilidade dos itens 
de plástico (produtos ou embalagens), seus resíduos são muito 
abundantes na cena urbana. 

O esquema da Figura 3.1 apresenta um ciclo simplificado 
para a cadeia dos plásticos pós-consumo. O caminho da 
reciclagem e reutilização promove valor ao plástico e são espera-
das ações do cidadão comum e de vários outros agentes. Entre-
tanto, o caminho convencional de descarte e coleta comuns de 
resíduos, em que os resíduos plásticos são destinados ao aterro 
e/ou lixões, promove custos ambientais e econômicos. 

Teoricamente, todo termoplástico é reciclável e pode voltar 
a prestar serviços à comunidade por meio dos diferentes tipos 
de reciclagem. 
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Tipos de reciclagem de plásticos 

A Sociedade Americana de Ensaios de Materiais 
(ASTM, sigla em inglês) normalizou uma divisão dos tipos de 
reciclagem de plásticos, de modo a uniformizar conceitos. Essa 
divisão engloba [72]: 

• Reciclagem primária: quando a matéria-prima é de 
fonte absolutamente confiável e limpa, como no caso de 
resíduos da indústria de plásticos. O processo utilizado 
normalmente envolve seleção dos resíduos, moagem 
(após isso, o material adquire o formato de floco), 
lavagem, secagem e reprocessamento em equipamentos 
como extrusoras e injetoras. No caso de filmes plásticos, 
pode haver uma etapa extra de aglutinação, necessária 
para aumentar a densidade dos flocos e torná-los mais 
aptos ao reprocessamento. O produto final é o material 
reciclado com propriedades semelhantes à resina virgem. 

• Reciclagem secundária: quando a matéria-prima é de 
resíduos sólidos urbanos e o processo também se baseia 
em seleção, moagem, lavagem, secagem e reproces-
samento, incluindo aglutinação, no caso de filmes. A 
matéria-prima da reciclagem secundária pode, eventual-
mente, ser um resíduo industrial, porém, por definição, 
o produto final é um material reciclado com propriedades 
finais inferiores à resina virgem. 

• Reciclagem terciária: quando o processo utilizado para 
reciclar o plástico tem por base a despolimerização, ou 
seja, no nível químico é promovida a decomposição 
química controlada do material, tendo por produtos: 
oligômeros, 11 monômeros e substâncias de baixa massa 
molar, que posteriormente poderão ser submetidos a 
novos processos de polimerização, processamento, indus-
trialização e utilização. 

11 Cadeias com várias unidades monoméricas unidas, mas em número 
menor que os polímeros. 
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• Reciclagem quaternária: quando o processo utilizado 
para reciclar o plástico tem por base sua combustão, vi-
sando ao aproveitamento de seu conteúdo energético. 
Os produtos finais são a energia e a emissão gasosa, nota-
damente dióxido de carbono, quando da combustão com-
pleta. 

Observa-se que dentro da divisão da ASTM está embutida 
uma outra, que diz respeito ao processo de reciclagem que o 
plástico sofrerá. Em razão dessa necessidade de mencionar o 
processo, difundiu-se outra classificação, que divide a reciclagem 
de plásticos em [22]: 

• Reciclagem mecânica: quando o plástico passa por etapas 
de seleção, moagem, lavagem, secagem, aglutinação e 
reprocessamento, originando o grânulo ou uma peça de 
plástico reciclado. Pode envolver aditivação do polímero 
visando à melhora de suas propriedades finais. Se as 
propriedades do reciclado serão ou não semelhantes às 
da resina virgem, depende de uma série de fatores, como 
qualidade de cada etapa do processo e da matéria-prima 
(resíduos). 

• Reciclagem química: quando o plástico passa pela des-
polimerização visando à destruição da estrutura poli-
mérica, inclusive da cadeia principal. A linha de possíveis 
produtos finais é a mesma da reciclagem terciária. 

• Reciclagem energética: quando o plástico passa por com-
bustão. Os produtos finais são os mesmos da reciclagem 
quaternária. O plástico não deixa de ser despolimerizado, 
porém não há ênfase nos produtos que possam advir da 
despolimerização, somente a energia desprendida no 
processo. 

Em todos esses contextos, a reciclagem apresenta-se não 
só como uma ferramenta para a economia de recursos naturais 
não-renováveis (no caso, petróleo, matéria-prima para a 
produção da maioria dos plásticos), mas também como forma 
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de redução da quantidade de resíduos plásticos destinados em 
forma de lixo. 

Para tentar aproveitar, enquanto possível, as qualidades e 
propriedades inerentes a cada material, pode-se sugerir uma 
hierarquia para promover a reciclagem dos plásticos de forma 
mais sustentável. Uma primeira alternativa seria a reciclagem 
mecânica, com o polímero puro ou reestabilizado, sem misturá-
lo a outros tipos de materiais ou aditivos/cargas para sua 
modificação. Esse tipo de prática com resíduos urbanos é 
dificultada tanto pelo nível de contaminação de sujeira e de 
outras classes de materiais quanto pela diversidade de tipos de 
polímeros existentes. Em segundo nível hierárquico, ainda 
realizando a reciclagem mecânica, pode-se reprocessar dois 
polímeros juntos, formando uma blenda. Essa reciclagem é 
indicada quando há dificuldade de separação dos tipos de 
plásticos entre si, como no caso dos resíduos pós-consumo e 
quando há a presença expressiva de dois tipos de plásticos. 
Seguindo ainda uma ordem mais sustentável para a reciclagem 
mecânica dos plásticos, pode-se reprocessar uma mistura de 
diferentes tipos de plásticos, primeiramente sem agentes para 
compatibilizar e posteriormente adicionar compatibilizantes 
para resultar em produtos com qualidade superior. Esgotadas 
as chances de realização da reciclagem mecânica, pode-se 
recomendar a reciclagem química, que promove a despolime-
rização dos plásticos. O último meio de reciclagem seria a 
queima, mesmo que com aproveitamento da energia, uma vez 
que essa transformação extingue o material propriamente [71]. 

A hierarquização proposta no parágrafo anterior tem por 
base a idéia de manter ao máximo as qualidades e propriedades 
de cada material. Ela foi montada com base nas tecnologias e 
nos mercados atuais, bem como nos custos de cada alternativa. 
Porém, uma opção contrária à hierarquia estabelecida não é 
errônea, na medida em que a decisão pode ser tomada de acordo 
com mercado, cliente, tecnologia à disposição, etc. Nesses casos, 
a opção entre reciclagem mecânica e química pode não apresen-
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tar tantas distinções, ao contrário da reciclagem energética, que 
destrói o material, demandando nova extração de recursos natu-
rais no caso da necessidade de ser novamente disponibilizado. 

Reciclagem mecânica [22-23, 71] 

Esse tipo de reciclagem desenvolveu-se relativamente bem 
nas últimas décadas e tem capacidade de recolocar no mercado 
consumidor grande quantidade de material plástico reciclado, 
pois utiliza equipamentos e processos semelhantes aos da 
indústria de plásticos. 

Desde os primórdios da indústria de plásticos, a reciclagem 
mecânica é responsável pela grande reciclagem industrial 
(primária) existente, na medida em que aproveita, durante o 
processo, sobras do mesmo (como galhos de injeção) e peças 
fora de especificação. Esse material pode, ainda, ser empregado 
na linha de produção de outro produto em composição com a 
resina virgem, não havendo, nesse caso, perdas sensíveis de 
propriedades finais. 

Qyando se fala em reciclagem de plásticos de resíduos 
urbanos, quase sempre se trata de plásticos rígidos. Isso se deve, 
principalmente, ao fato de os plásticos em forma de filme 
provenientes de resíduos urbanos se apresentem, em sua maioria, 
sujos e contaminados, dificultando a etapa de limpeza. Isso 
ocorre principalmente por possuírem uma grande área 
superficial comparada a seu peso. Assim, um grande problema 
na reciclagem de resíduos plásticos em forma de filme é o 
tratamento do efluente de lavagem, o qual contém uma carga 
poluidora normalmente superior aos efluentes da lavagem de 
plásticos rígidos de resíduos urbanos e de filmes industriais. 
Muito provavelmente esse efluente não deve ser descartado sem 
tratamento, pois apresenta-se geralmente com níveis de conta-
minação orgânica e inorgânica tão elevados que poderão causar 
sérios problemas aos corpos d'água e mananciais, com conse-
qüências danosas à fauna e à flora. 
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A reciclagem de plásticos advindos de resíduos urbanos, 
tanto os rígidos quanto os filmes, pode ser complexa em razão 
das diferentes contaminações presentes, que envolvem operações 
desde separação, pré-lavagem, lavagem, enxágüe, moagem e 
secagem, cuidados com efluentes, etc. Isolado(s) o(s) plástico(s) 
de interesse, inicia-se o reprocessamento propriamente dito 
(aglutinação, extrusão, etc.), para obter o "material reciclado" 
em forma adequada para o consumo das indústrias de 
transformação (produção de bens em geral), como ilustrado na 
Figura 3.2. 

Figura 3.2 Etapas simplificadas do processo de reciclagem mecânica de 
plásticos. 

A seguir, as etapas de separação, moagem, lavagem, 
enxágüe, secagem, aglutinação e transformação serão descritas 
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e, dentro do possível, será dada ênfase para a reciclagem do 
PET pós-consumo. 

Separação 

Para o bom resultado do processo de reciclagem mecânica 
de plásticos como um todo, bem como qualquer de outro tipo 
de reciclagem, é fundamental uma separação criteriosa por tipo 
de plástico, conforme abordado no Capítulo 2. Uma pré-seleção 
pode ser feita pelo consumidor (descarte seletivo) ou por 
profissionais (catadores e funcionários de centros de triagem). 

Além do tipo, os resíduos plásticos podem ainda estar se-
parados por cor e/ ou por produtos que as embalagens acondicio-
naram. Enquanto no primeiro caso o objetivo é obter um 
material reciclado mais homogêneo em termos de aparência 
final, no segundo a finalidade advém da uniformização da etapa 
de lavagem. 

Normalmente as indústrias compram de sucateiros e/ou 
cooperativas de catadores o resíduo plástico pós-consumo em 
fardos de aproximadamente 250 litros com cerca de 50 kg de 
plásticos prensados. Como os produtos plásticos possuem 
normalmente baixa densidade, raramente as indústrias os 
compram soltos. 

Esses fardos são levados ao início do processo de recicla-
gem, onde normalmente há uma esteira mecânica com funcio-
nários posicionados para a catação. Novas separações podem 
ser realizadas para retirar tudo o que não interessa ou que não 
se adapte ao processo produtivo da empresa. Materiais metálicos, 
por exemplo, devem ser separados (manualmente, por densidade 
ou por imãs, no caso dos ferro-magnéticos) por prejudicarem 
etapas posteriores como a moagem (agridem as facas dos 
moinhos) e a fusão (as temperaturas utilizadas na reciclagem 
de plásticos não fundem metais). 

Na reciclagem mecânica, a mistura de plásticos diferentes 
normalmente leva à fabricação de um produto com propriedades 
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mecânicas inferiores. No caso do PET, por exemplo, a mistura 
com o PVC provoca efeitos nocivos em sua reciclagem. A 
temperatura de fusão do PET, acima de 240°C, degrada o PVC 
e forma, entre outros produtos, o ácido clorídrico. Além de 
deteriorar equipamentos, o ácido clorídrico catalisa a hidrólise 
do PET nesse nível de temperatura [73-74]. Valores de PVC 
na faixa de 20 a 50 partes por milhão (ppm) ou até mesmo 
abaixo de 20 ppm são recomendados pela indústria recicladora. 
Assim, de um fardo de PET de 50 kg (e com aproximadamente 
1.000 garrafas de 50 g cada) esta quantidade de PVC representa 
somente de 1 a 2,5 gramas. Outros plásticos associados aos 
frascos (tampas e rótulos), bem como papéis eventualmente pre-
sentes, são admissíveis (em quantidade relativamente pequena) 
dentro do processo de reciclagem de PET. 

Moagem 

Após a seleção, os resíduos a serem reciclados passam para 
a etapa de redução de tamanho, em que normalmente empre-
gam-se moinhos. O material moído, comumente chamado de 
floco (jlake) deve ter tamanho e formato adequados para as 
etapas subseqüentes do processo. Um tamanho de floco razoável 
dentro da indústria de reciclagem de plásticos varia em torno 
de 1 em. Esse tamanho impede a manutenção das dobras 
provenientes do sistema de prensagem dos fardos, que podem 
ser concentradoras de impurezas. 

Há vários tipos de moinhos (bolas, martelos, facas), sendo 
que no ramo de reciclagem de plásticos o de facas é o mais 
usado. O equipamento consiste de um compartimento com facas 
ftxas (com o gume normalmente virado para cima) e móveis-
giratórias (com o gume virado para baixo). A folga entre os 
gumes é ajustável, sendo geralmente mantidos poucos 
milímetros. Abaixo do sistema de facas há uma tela metálica 
que funciona como uma peneira. Os flocos menores passam e 
estão prontos para seguir o processo. Os flocos maiores são 
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retidos e são novamente moídos até passarem pelos orifícios da 
tela. Um esquema do mecanismo de funcionamento de um 
moinho do tipo facas, triturando uma garrafa, é apresentado na 
Figura 3.3. Nesse esquema, o moinho está sendo alimentado, 
na parte superior, por garrafas, que, passando pelo sistema de 
facas, são moídas, produzindo flocos que são escoados pela parte 
inferior. 

Figura 3.3 Esquema do mecanismo de funcionamento de um moinho 
de facas triturando uma garrafa e produzindo os flocos. 

A moagem é uma etapa fundamental e relativamente 
custosa em termos de energia para a reciclagem. A indústria de 
máquinas tem tentado diminuir potência, sem alterar o 
desempenho. O grande problema dessa etapa é a constante 
necessidade de parada para troca de facas que gastam o gume 
após horas de trabalho contínuo. Além da parada, há o custo da 
empresa para estabelecer uma unidade de afiação das facas. 
Outras alternativas para substituir as facas vêm sendo testadas, 
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como o uso de dentes, serras ou pastilhas, para minimizar os 
problemas da moagem tradicional. 

A forma tradicional de reciclagem mecânica: separação-
moagem-lavagem-secagem-reprocessamento, certamente 
encontra variações que visam melhorar as propriedades do 
material reciclado e possibilitam a atuação de diferentes 
empresas. Uma dessas variações é a existência de duas moagens, 
duas lavagens e duas secagens. A primeira moagem uniformiza 
o tamanho dos flocos, normalmente em pedaços relativamente 
grandes, como por exemplo, 3 em de diâmetro ou até maiores. 
A segunda moagem transforma os flocos grandes em pequenos, 
aptos a seguir o processo. 

Uma mesma empresa pode ter uma ou mais unidades, por 
exemplo, uma unidade de transformação recebe da unidade de 
recuperação uma matéria-prima já separada e moída e, muitas 
vezes, pré-lavada e seca e a transforma em produtos finais. A 
unidade de recuperação pode ser eventualmente uma empresa 
diferente. Essa divisão proporciona economia em transporte, 
na medida em que os flocos são acondicionados em enormes 
sacos (os bags), o que melhora a relação peso/volume em relação 
aos fardos. Outra vantagem é a especialização das empresas e/ 
ou unidades, o que facilita o aumento da produtividade; além 
disso, permite que a transformação da resina reciclada em 
produto ocorra relativamente próxima a centros populacionais, 
uma vez que não há o desconforto de lidar com resíduos mal-
cheirosos e nem a necessidade de grandes áreas de estocagem. 

Tecnologias que envolvem sistemas pneumáticos e 
detecção por infravermelho podem ser empregadas após a 
moagem para efetuar uma separação mais precisa, em função 
da necessidade de qualidade e produtividade do processo de 
reciclagem. Uma dessas tecnologias consiste em uma larga 
esteira em que os flocos são espalhados e passam por uma linha 
(ou várias linhas, para aumentar a precisão) em que um feixe de 
infravermelho é incidido. O rápido reflexo dos raios incidentes 
são captados e analisados por um dispositivo que identifica o 
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tipo de plástico de que é feito cada floco. O plástico que não 
interessar é expulso da esteira por um jato de ar, expelido por 
um orifício na esteira. 

Lavagem 

A limpeza dos flocos não deixa de ser uma separação. O 
objetivo da lavagem é separar os plásticos de outros materiais 
que facilmente se fixam a eles, como areia, papéis, outros 
plásticos, terra e matéria-orgânica. Alguns deles são solúveis 
em água, outros, mais pesados e outros ainda, mais leves, 
funcionando o meio aquoso da lavagem também como um 
separador por densidade. A finalidade é obter um material livre 
de impurezas. A secagem, que é a etapa posterior, tem a função 
de retirar a água, deixando o plástico pronto para o reprocessa-
mento. 

Na reciclagem de resíduos industriais feita na própria 
indústria geradora do resíduo, dificilmente a lavagem é empre-
gada, uma vez que a existência de impurezas pode ser eliminada 
por processos de separação planejados e eficientes. 

Notadamente, em resíduos sólidos urbanos, em razão das 
muitas impurezas impregnadas, utilizam-se para sua limpeza 
técnicas de lavagem com agitação, produtos químicos e ainda 
temperatura maior que a ambiente. 

A lavagem ocorre normalmente em tanques, na forma de 
grandes banheiras metálicas ou de alvenaria. O percurso do 
início do tanque até o final pode envolver dezenas de metros, 
mas sistemas menores também são comuns. O tamanho 
depende da eficiência da lavagem requerida, do sistema de 
transporte, da existência de agentes de lavagem, etc. O sistema 
de transporte pode variar de acordo com a densidade do floco. 
No caso de ser mais denso que a água, normalmente utiliza-se 
um sistema de parafuso com rosca sem fim, com comprimento 
semelhante ao do tanque e que fica submerso junto ao material 
moído. Para flocos menos densos que a água, geralmente são 
empregados batedores e um conjunto de lâminas rotatórias 
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espalhados estrategicamente ao longo do tanque, que empurram 
os flocos para frente. Nos dois casos ocorre mais que o simples 
transporte, pois a agitação a qual os flocos são submetidos ajuda 
a remover Impurezas. 

Nos tanques de lavagem podem ser utilizadas soluções de 
limpeza, de modo a auxiliar na remoção de impurezas. Elas são 
empregadas normalmente quando há muita matéria orgânica 
impregnada e para produtos em que a utilização somente de 
água não é suficiente para alcançar resultados satisfatórios em 
termos de qualidade. São basicamente soluções detergentes ou, 
principalmente, soluções aquosas de hidróxido de sódio (soda 
cáustica).12 

Embora o hidróxido de sódio seja bastante utilizado em 
razão de seu custo relativamente baixo e forneça bons resultados 

12 O emprego de soda cáustica (hidróxido de sódio), sabões ou detergente 
tem por base o fenômeno da detergência. Para promover uma boa limpeza de 
matéria orgânica (como uma mancha de molho de tomate em uma camisa), é 
interessante utilizar sabão, um composto químico com duas afinidades químicas: 
lipofílica e hidrofílica (sabões comerciais possuem uma série de outros 
componentes com propriedades diversas, inclusive de realçar cada uma dessas 
afinidades). A ponta lipofílica da molécula de sabão logo se junta à porção orgânica 
da impureza e, com auxílio de agitação mecânica, pode ocorrer a separação de 
moléculas de matéria orgânica e seu arraste. Porém, como a afinidade com a água 
da matéria orgânica e da porção lipofílica do sabão são ruins, há a tendência de 
que as moléculas separadas se reagrupem, inclusive podendo voltar ao tecido. 
Com a finalidade de evitar isso, a porção hidrofílica da molécula de sabão promove 
a afinidade com a água, removendo definitivamente a sujeira. 

Normalmente, um sabão pode ser feito de gordura animal ou vegetal (a 
porção lipofílica) e soda cáustica (a porção hidrofílica), em uma reação 
classicamente chamada de saponificação. O sabão é um detergente, pois atua 
conforme o fenômeno da detergência. O detergente comercial tem um espectro 
de aplicação maior que o sabão, na medida em que os vários outros componentes 
adicionados melhoram sobremaneira o processo e a qualidade do produto lavado 
e ainda permitem a utilização de vários tipos de águas (com vários tipos de íons 
dissolvidos), propriedade relativamente pobre no caso de sabões. A atuação da 
soda cáustica como agente de limpeza na indústria de reciclagem de plásticos 
tem por base o custo relativamente baixo, seu caráter hidrofílico (que favorece a 
eliminação de impurezas afins) e sua poderosa ação removedora de gorduras 
(por meio de reação química, formando sabão) encontradas, por exemplo, em 
embalagens de óleo. 
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de limpeza, é necessário considerar o efeito corrosivo da soda 
sobre os equipamentos, o que leva muitas empresas a optar pelo 
uso de somente água como agente de lavagem ou a utilizar 
instalações resistentes à corrosão (por exemplo, tanques de aço 
inoxidável). Variações no agente de limpeza (cujas soluções 
aquosas também são normalmente corrosivas) podem ser 
empregadas quando há necessidade de mais de uma lavagem, 
por exemplo, em unidades distintas de recuperação e de 
transformação. 

A reciclagem de PET é um exemplo. Os produtos do 
polímero são majoritariamente garrafas de refrigerante, como 
já abordado no Capítulo 2. Porém, frascos de óleo vegetal 
existem em menor quantidade. O refrigerante é facilmente 
removido com água, enquanto o óleo necessita da inclusão de 
hidróxido de sódio como agente de lavagem. Dessa forma, 
durante a separação pode haver a exclusão de embalagens de 
óleo, direcionando-as para uma empresa ou unidade especiali-
zada. 

Ainda dentro da reciclagem de PET, durante a lavagem 
vão sendo separados outros materiais presentes nos frascos que 
flutuam na água (como tampas e vedantes moídos juntamente 
com as garrafas), enquanto os flocos de PET afundam Gunta-
mente com impurezas mais densas que eventualmente estão 
presentes na água). No tanque de lavagem, esses materiais 
flotantes podem ser recolhidos por uma esteira varredora. Se 
separados por tipo, esses materiais podem ser secos e vendidos. 

No caso da reciclagem de PET e em muitos outros, pode 
haver mais de um plástico nos flotantes ou nos que afundaram, 
o que demanda nova separação. Esta também pode ser feita 
por densidade, mas não somente com água e sim com soluções 
de concentrações tão variáveis quanto a necessidade, de, por 
exemplo, água-álcool etílico (no caso dos menos densos) e água-
sal (no caso dos mais densos). Para uma correta separação entre 
dois plásticos, por exemplo, é fundamental a precisa determi-
nação da densidade dos flocos de cada um, bem como da 
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preparação de uma solução com densidade intermediária entre 
um e outro. 

A lavagem somente com água é um processo mais físico, 
em que a água funciona como meio de arraste de impurezas 
presentes. Logo, não tende a ser muito influenciada pela 
temperatura. Porém, com o auxílio de agentes de limpeza como 
hidróxido de sódio e sabões, ocorrem reações químicas e 
processos físico-químicos que podem ser acelerados pelo 
emprego de temperaturas maiores que a ambiente. O emprego 
de temperatura acrescenta custos e pode acelerar a corrosão nos 
equipamentos e evaporar a água, provocando um aumento na 
concentração da solução. Além disso, os plásticos possuem uma 
temperatura característica, a temperatura de transição vítrea 
(Tg), que faz com que a utilização da temperatura deva ser 
ainda mais cuidadosa. Esse assunto será abordado no item 
secagem, uma vez que essa etapa utiliza temperaturas maiores 
que as máximas eventualmente empregadas em sistemas de 
lavagem. 

Um aspecto fundamental quando da abordagem da 
lavagem de plásticos pós-consumo para fins de reciclagem 
mecânica é a geração de efluentes líquidos. O emprego de 
temperatura e/ou agentes de limpeza são agravantes para tornar 
a água de lavagem mais poluída. Tanto para fins de economia 
no consumo de água quanto para evitar a poluição ambiental, é 
interessante que a unidade industrial preveja um sistema de 
tratamento de efluentes [75-76]. 

Outro aspecto que pode ser relacionado à lavagem com 
soda e outros produtos químicos, bem como no caso da 
utilização de temperatura, é a necessidade de equipamentos de 
proteção individual para os operadores a fim de evitar contami-
nação e acidentes de trabalho. 

A lavagem pode eventualmente ocorrer antes da moagem, 
no entanto, essa prática é evitada em função dos seguintes 
aspectos: 
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• Boa parte dos produtos plásticos que serão moídos 
apresenta sujeira impregnada internamente (como 
frascos e sacolas), e sua retirada, embora possível, é 
considerada impraticável para grandes quantidades. 

• Os equipamentos metálicos para a moagem necessi-
tariam de revestimento especial para suportar o ataque 
da água e de soluções aquosas presentes nos produtos 
lavados que serão moídos. 

Uma unidade de reciclagem em fluxo contínuo pode 
possuir um sistema inclinado de parafuso-sem-fim/tela para 
coletar o material saído do tanque de lavagem, transportando-
o para o tanque de enxágüe e/ ou para a secagem. Esse sistema 
também retira a água em excesso, com ou sem agentes de 
limpeza. Um sistema semelhante, com a mesma finalidade, 
também pode ser empregado após a etapa de enxágüe, no caso 
de unidades que possuam essa etapa. 

Enxágüe 

Somente no caso de utilização de produtos químicos, como 
sabões, detergentes ou soda cáustica, é imperativo a adoção de 
etapa de enxágüe, a qual tem a finalidade de remover resquícios 
de produtos químicos que podem causar três tipos de problemas: 

• Aderidos à superfície dos flocos podem, normalmente 
em altas temperatura (como as da secagem e principal-
mente do processamento), provocar reações químicas 
predominantemente superficiais, degradando o material 
e prejudicando suas propriedades finais. Esse problema 
atinge principalmente a reciclagem de PET, na medida 
em que restos de produtos alcalinos (como soda cáustica, 
sabões ou detergentes) podem provocar reações de 
saponificação do poliéster, da superfície para o centro de 
cada floco. 
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• Podem funcionar como lubrificantes no processamento 
posterior à secagem, alterando a produtividade da etapa. 

• Podem contaminar o produto em contato com o plás-
tico reciclado, impedindo sua aplicação. 

Assim, a etapa de enxágüe, se necessária, deve ser planejada 
para otimizar a retirada dos resquícios de lavagem e para 
racionalizar o consumo de água (preocupação também da 
lavagem). Normalmente são utilizadas técnicas de mergulho 
em um tanque com agitação ou aspersão de jatos d'água contra 
os flocos. 

Após a saída do enxágüe, ou diretamente da lavagem, o 
material é conduzido aos sistemas de secagem. 

Secagem 

A secagem é uma etapa fundamental na reciclagem de 
plásticos de forma a eliminar a água que aderiu à superfície do 
polímero, quer durante a lavagem, quer na estocagem. Em 
alguns casos, principalmente na reciclagem de nylons, PET e 
policarbonato, a secagem tem a função de retirar qualquer 
quantidade de água que eventualmente se difundiu para o 
volume do polímero. Essa umidade, se não retirada, pode, 
principalmente no uso de altas temperaturas, como as emprega-
das na transformação ou até mesmo na secagem, promover 
degradação hidrolítica (também chamada de hidrólise, ou seja, 
quebra de cadeias por meio da ação de moléculas de água) das 
cadeias do plástico, resultando em propriedades inferiores para 
o material reciclado. Isso torna necessário um planejamento 
adequado da etapa de secagem, bem como do transporte do 
material da secagem para as máquinas de transformação. 

Novamente a reciclagem de PET é utilizada como 
exemplo. Trata-se de um polímero essencialmente sensível à 
água. Há, inclusive, estudos que apontam que, entre lOOoC e 
120oC, a hidrólise do polímero ocorre em taxas 10.000 vezes 
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mais rápidas que a degradação térmica (destruição de cadeias 
moleculares somente por calor) e 5.000 vezes maiores que a 
degradação oxidativa (cadeias são quebradas pela ação do 
oxigênio) [77]. A indústria estabelece como umidade tolerável 
na reciclagem de PET a quantidade de 4 a 5 ppm, ou seja, entre 
0,04% e 0,05%. Para atingir esses níveis de umidade, medidos 
normalmente por mínimas diferenças de peso, empregam-se 
secadores ou estufas com circulação de ar quente e seco ou até 
mesmo de vácuo. Os níveis de temperatura são sempre 
superiores a lOOoC (temperatura de ebulição da água), podendo 
atingir 150oC ou mais. O tempo de secagem pode variar entre 
4 e 12 horas. O custo energético dessa etapa é significativo e 
explica o cuidado no transporte do material do sistema de 
secagem para a transformação em que, normalmente, aspira-
dores sugam os flocos em uma corrente de ar seco, direcionando-
os diretamente ao funil do equipamento de processamento. Isso 
porque a umidade captada pelo polímero em contato com o ar 
ambiente durante o transporte com contato do floco com o ar, 
mesmo que tenha ocorrido em tempo curto, pode ser suficiente 
para afetar as propriedades do reciclado, tornando a etapa de 
secagem ineficiente. 

Para a reciclagem da maioria dos plásticos freqüentemente 
encontrados em resíduos sólidos urbanos (polietilenos, polipro-
pileno, poliestireno, PVC) a secagem não é tão crítica quanto 
no caso do PET. Porém é imprescindível remover a água para 
evitar, principalmente, o ataque corrosivo aos equipamentos 
metálicos, a diminuição da temperatura e a formação de 
produtos com bolhas. As temperaturas de secagem dos flocos 
desses polímeros são bem inferiores que as utilizadas na secagem 
de PET, na medida em que a fusão de polietilenos, PP, PS e 
PVC ocorre em torno de 115oC e 165oC, enquanto a de PET, 
nylons e policarbonatos, em torno de 250oC [24]. Dessa maneira, 
não é raro o emprego de soluções de custo energético menor, 
como a centrifugação seguida de estufagem natural, em que se 
atinge, por exemplo, de 40°C a 45°C. Temperaturas superiores 
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também podem ser empregadas com métodos artificiais de 
aquecimento. A Figura 3.4 ilustra um esquema geral de uma 
linha de reciclagem de plásticos rígidos, no qual a etapa de 
secagem é realizada em dois sistemas distintos. 

A temperatura de secagem pode ter efeitos internos ao 
polímero, relacionados à temperatura de transição vítrea (Tg), 
que podem refletir nas propriedades finais do material reei dado. 
Para muitos plásticos (como PS, PVC e acrílico), a Tg pode 
corresponder à fusão do material, mas para outros (como 
HDPE, LDPE, PP, PET e nylon) corresponde a uma energia 
térmica suficiente para conferir mais mobilidade a certos 
segmentos moleculares. Dentre os possíveis efeitos dessa 
mobilidade serão comentados três: comportamento mecânico, 
cristalização e reatividade. 

HDPE, LDPE e PP (dentre outros polímeros) possuem 
Tg abaixo da temperatura ambiente. Logo, em condições de 
uso normais, vários segmentos moleculares dos plásticos estão 
móveis, o que reflete em um comportamento mecânico mais 
maleável, adaptável à deformações e ao impacto. Ao contrário, 
o PET e os nylons (entre outros), possuem Tg acima da tempera-
tura ambiente e, por isso, possuem um comportamento mais 
rígido, com baixa deformabilidade. Isso porque a temperatura 
ambiente não representa para esses polímeros energia térmica 
suficiente para que as cadeias apresentem vibrações razoáveis, 
tendo poucas condições moleculares de acomodação em relação 
à aplicação de esforços. 

Essa movimentação molecular trazida pela utilização de 
temperaturas de secagem acima da Tg (e obviamente antes da 
fusão) pode levar a um rearranjo molecular, o que facilita o em-
pacotamento das cadeias. Esse empacotamento mais justo é 
chamado de cristalização e a existência de regiões cristalinas 
pode significar retração de volume e expulsão da água presente 
internamente na estrutura cada vez mais compacta. 
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A conseqüência mais danosa do aumento da movimentação 
molecular trazida pela utilização de temperaturas superiores à 
Tg é o aumento da reatividade molecular. Com temperaturas 
maiores ocorre mais movimentação e aumentam as chances de 
as moléculas efetivarem reações com agentes degradantes 
presentes em um sistema de secagem, como água (no caso do 
PET) e oxigênio, principalmente. Além disso, a própria 
degradação térmica é acelerada. 

A fusão existente na etapa de transformação certamente 
destruirá as regiões cristalinas formadas e anulará os efeitos do 
comportamento mecânico à temperatura ambiente, na medida 
em que o plástico se transformará em um fluido viscoso. Porém, 
no caso da reatividade, as quebras de cadeia ocorridas 
provavelmente serão definitivas, com produção de um plástico 
com massa molar menor e propriedades diferentes, geralmente 
inferiores. Esse é um motivo adicional para provocar tanto 
planejamento e, invariavelmente, investimento na etapa de 
secagem. Assim, é cada vez mais comum utilizar sistemas de 
secagem com vácuo para polietilenos, altamente sensíveis à 
oxidação. Naturalmente, os produtos finais de sistemas de 
secagem mais sofisticados tecnologicamente originarão produ-
tos mais próximos da resina virgem, agregando-lhe maior valor 
e diversidade de aplicações. 

No caso da reciclagem de PET, comentou-se que água 
residual no floco pode representar degradação futura nos 
equipamentos de transformação. Foi comentado, ainda, que 
também é possível ocorrer quebras de cadeia durante a secagem, 
embora durante essa etapa reações de degradação sejam menos 
prováveis pelo fato de o polímero, embora acima da Tg, ainda 
estar no estado sólido, com baixa reatividade quando comparado 
ao estado fundido. Porém, a reatividade no estado sólido acima 
da T g (durante a secagem, no caso do PET) é maior que no 
estado sólido abaixo da Tg. Normalmente, para o PET, monitora 
-se a viscosidade intrínseca de uma solução do polímero antes 
e depois da secagem e depois do processamento, como uma 
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forma de auxiliar na avaliação do processo como um todo. O 
ensaio de viscosidade intrínseca é muito utilizado na indústria 
de reciclagem do poliéster, pois é um importante indicativo de 
massa molar.13 

Aglutinação 

A etapa de aglutinação é empregada na reciclagem de 
filmes plásticos (sacos e sacolas) ou de outros produtos de 
espessura fina, como copos descartáveis de poliestireno. Sua 
principal finalidade é aumentar a densidade dos flocos advindos 
da moagem, permitindo a queda por gravidade sem problemas 
nos funis alimentadores dos equipamentos de transformação, 
como extrusoras. Sem a etapa de aglutinação, flocos muito leves, 
como os dos filmes plásticos, podem interromper a alimentação 
das extrusoras, pois podem se acomodar no funil, bloqueando a 
descida dos flocos. Para evitar isso, esses tipos de flocos são 
direcionados a um aglutinador. Trata-se de um equipamento 
com pás localizadas na parte de baixo do corpo do equipamento 
em forma de barril, semelhante a um grande liquidificador. Os 
flocos vão sendo despejados em batelada e a alta rotação das 
pás promove atrito, aquecendo o material. Ou seja, o aglutinador 
não possui aquecimento externo, sendo o atrito faca-material-
barril o único responsável pelo aumento da temperatura. Con-

13 Para polietilenos, polipropileno, poliestireno e a maioria dos plásticos 
comerciais, quando se deseja obter um indicativo tecnológico da massa molar é 
mais usual determinar o índice de fluidez, que é inversamente proporcional à 
viscosidade do polímero fundido (e à sua massa molar). Trata-se de forçar a 
passagem do polímero fundido contra uma matriz padronizada. Periodicamente 
são retiradas e pesadas alíquotas do polímero que fluiu nessas condições e o 
resultado é dado em termos de massa por unidade de tempo, normalmente g/10 
min. Dada a sensibilidade do PET com a água, inclusive a presente no ar em 
contato com o equipamento de medição de índice de fluidez, esse ensaio para o 
poliéster tem uma série de dificuldades experimentais, razão pela qual prefere-se 
a determinação de viscosidade intrínseca (que se relaciona ao tempo de fluxo de 
uma solução do polímero) para verificar a massa molar. 
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forme o aquecimento se torna crítico, o que é determinado pela 
experiência do operador e pelo aumento da amperagem da 
máquina, adiciona-se uma pequena quantidade de água. O 
choque térmico provocado faz com que os flocos se encolham, 
diminuindo o volume que ocupam e aumentando, assim, a 
densidade aparente. Abre-se, então, um compartimento na parte 
de baixo do aglutinador que permite que os flocos saiam, em 
uma forma mais adequada para o processamento. É importante 
observar que a densidade do material não se altera depois da 
aglutinação. Nesse processo o que se altera é a densidade 
aparente dos flocos. 

Alguns modelos de aglutinadores apresentam um recipien-
te lateral com óleo, que envolve, normalmente, a metade inferior 
do equipamento, o qual, mantido aquecido, aumenta a produti-
vidade. 

Na reciclagem do PET de garrafas de refrigerante, pode 
haver o problema de bloqueio na boca do funil de alimentação 
da extrusora, dada a leveza dos flocos. Porém, sua aglutinação 
não costuma ser empregada em razão de sua alta abrasividade. 
A solução de problemas de fluxo de entrada na extrusora passa 
por alternativas como: dosagem controlada da alimentação, 
socagem do material, promoção de batidas no funil, etc. 

O aglutinador também serve para simples aquecimento 
do material antes de ser colocado no funil da extrusora (mesmo 
para materiais moídos rígidos). Qyando o material é aquecido 
anteriormente, a produtividade da extrusora pode aumentar de 
15% a 30%. 

Eventualmente, a aglutinação pode ainda ser empregada 
para incorporar aditivos (pigmentos, auxiliares de fluxo, cargas, 
etc.) ou para retirar a umidade, nesse caso, obviamente anterior 
à secagem. 

Transformação 

Todos os procedimentos que se aplicam ao processamento 
de polímeros, como extrusão, injeção, rotomoldagem, calandra-
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gem, moldagem por compressão, termoformagem, etc., podem 
ser adaptados para a reciclagem de resíduos plásticos. Desses 
procedimentos, as extrusoras e injetoras possuem funis que 
permitem a alimentação contínua do equipamento, desde que 
mantidos cheios e/ou com fluxo também contínuo de material. 

Na transformação de flocos em produtos finais, certamente 
a extrusão pode ser classificada como a forma de processamento 
mais importante para a reciclagem, na medida em que pode se 
constituir em um método de fabricação de produtos ou produzir 
grânulos de materiais reciclados. 

Para fabricar grânulos, o material moído entra em um funil, 
caindo por gravidade em um cilindro com aquecimento, onde 
gira um eixo em forma de parafuso-sem-fim (comumente 
chamado de rosca). A rosca é especialmente desenhada para 
possuir regiões de transporte de sólido, de sólidos em processo 
de fusão e de material fundido. Conforme a fusão acontece, 
normalmente diminui a folga entre a rosca e o cilindro. A fusão 
acontece majoritariamente pelo atrito entre os flocos e entre os 
flocos e as partes do equipamento, sendo que o aquecimento 
do cilindro por meio de resistências elétricas auxilia o término 
da fusão e mantém o material fundido. Isso ocorre ao mesmo 
tempo em que os flocos e/ ou a massa de fundido são empurrados 
para o final da rosca, onde o cilindro é fechado com um sistema 
que possui pequenas aberturas circulares. Dessa forma, a massa 
é empurrada contra essas aberturas, originando vários fios cilín-
dricos, que são mergulhados em uma banheira d'água, onde 
ocorre seu resfriamento e enrijecimento. Os fios rígidos são 
puxados até um picotador (chamado granulador), que os cortam 
em pequenos pedaços, em forma de grânulos. A transformação 
dos flocos em grânulos pode ser feita em fluxo contínuo, com a 
alimentação constante do funil e o correto emprego da tempera-
tura do cilindro e das velocidades de rotação da rosca, do puxador 
e do granulador. À saída do granulador, o material é ensacado 
em embalagens de aproximadamente 25 kg. A Figura 3.5 



11 O Resíduos Plásticos e Reciclagem - Aspectos Gerais e Tecnologia 

apresenta um esquema de uma linha que contém extrusora, ba-
nheira e granulador. 

Figura 3.5 Esquema de uma linha com extrusora, banheira e granulador, 
onde os flocos são alimentados pelo funil da extrusora para originar os 
fios que são resfriados na banheira e picotados no granulador. 

A granulação também é utilizada na fabricação de concen-
trados de aditivos, os chamados masterbatches, na indústria de 
plástico virgem. Trata-se de uma maneira de fabricar um grânulo 
com pequena quantidade de plástico e grande quantidade de 
aditivos (pigmentos, auxiliar de fluxo, antioxidantes, etc.) que 
serão incorporados às resinas em pequenas quantidades em 
função do produto a ser fabricado, por exemplo, para obter-se 
um plástico colorido. Na reciclagem, durante a granulação (ou 
mesmo na transformação, que é a etapa subseqüente), pode haver 
a incorporação de aditivos (concentrados) ou de resina virgem. 

A idéia da granulação (tanto de reciclados quanto de 
concentrados) é a obtenção de formas semelhantes às obtidas 
na produção de polímeros virgens em petroquímicas. Dessa 
maneira, três grandes vantagens evidenciam-se para a recicla-
gem de plásticos: 1. como os equipamentos de transformação 
são projetados para otimizar a produção dos grânulos petroquí-
micos, a obtenção de reciclados com densidade semelhante 
aumenta a produtividade; 2. permitem a mistura física de 
grânulos virgens e reciclados, fornecendo produtos com 
propriedades intermediárias, muitas vezes suficientes para sua 
adoção; e 3. facilitam a especialização das empresas e assim pode-
se incluir as que fazem a granulação como recuperadoras (que 
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obtêm a matéria-prima), fornecedoras das empresas recicladoras 
(que, com os materiais recuperados, fazem novos produtos para 
o consumo). 

O processo de extrusão permite a fabricação de tubos de 
construção civil, para canalizar água, esgoto e até fios de eletrici-
dade, e diferentes tipos de perfis (produtos que têm duas 
dimensões definidas e a terceira, o comprimento, é definida 
posteriormente pelo corte do produto). 

Há, ainda, uma série de processos que podem ser associados 
à extrusão. Por exemplo, o processo de sopro que consiste em 
promover o contato das paredes internas do tubo saído da 
extrusora com jatos de ar axialmente distribuídos, fazendo o 
tubo inflar e sua espessura diminuir, aumentando o diâmetro e 
contribuindo para o resfriamento do polímero saído da 
extrusora. Com o sopro bem planejado e executado, o balão 
formado apresenta um diâmetro fixo e é enrolado após o 
resfriamento (para evitar que as duas faces se grudem), 
originando bobinas de filmes. Com o auxílio de equipamentos 
que cortam o filme em um tamanho desejado e colam as faces 
em uma pequena região (corte-e-solda), são fabricados sacos e 
sacolas. 

Outra variação do processo extrusão-sopro é o corte do 
perfil (nesse caso também chamado parison) em pedaços após 
sua saída da extrusora e seu direcionamento a um molde, que 
se fecha com o pedaço do perfil em seu interior. Um jato de ar 
é soprado internamente ao perfil e este se infla até tomar o 
formato das paredes do molde, geralmente frio. O produto final 
é um frasco, como, por exemplo, os de desodorante. 

O perfil advindo da extrusora pode originar as chapas, as 
quais podem ser consideradas produtos finais ou encaminhadas 
a um outro processo, a termoformagem. Neste, a chapa é 
aquecida acima da temperatura de transição vítrea e centralizada 
acima de um molde. Pode ser produzido vácuo entre a chapa e 
o molde, de modo a forçar o plástico contra as paredes do molde 
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e obter um produto final com as formas definidas, como, por 
exemplo, de uma bacia ou de potes. 

A extrusão de polímeros é empregada, ainda, para a 
fabricação de fibras (por exemplo, a partir do puxamento 
controlado do fio saído do equipamento) e no recobrimento, 
por exemplo, de fios elétricos. A Figura 3.6 ilustra a produção 
de fibras a partir de uma extrusora, processo muito utilizado 
para o PET reciclado. 

/! /! 11 11 /1 

Figura 3.6 Esquema da fabricação de fibras a partir do processo de fiação 
do fundido a partir da extrusão de material polimérico. 

A injeção é outra forma de processamento utilizada na 
indústria de plásticos. Novamente, constitui-se de um cilindro 
aquecido, munido de uma rosca e alimentado de material sólido 
por um funil. Este material, quando sofre aquecimento e 
cisalhamento, torna-se um material fundido semelhante ao da 
extrusão, com a diferença de o material fundido ser acumulado 
na ponta da rosca até ser obtida uma determinada quantidade. 
Após a obtenção, a movimentação da rosca é interrompida, e 
ela funciona posteriormente como um êmbolo de uma injeção: 
empurra a massa de plástico fundido contra um molde, geral-
mente frio (por meio da circulação de água corrente, por exem-
plo). A seguir, funde-se nova quantidade de material para 
fabricar um novo produto e, enquanto isso, o produto é resfriado 
no molde e retirado com auxílio de pinos extratores. O molde é 
posteriormente fechado e recebe novamente plástico fundido. 

Até chegar às paredes do molde, o polímero fluirá por dutos 
chamados de canais de injeção. Com o aquecimento preciso 
desses dutos é possível manter fundido o material que fica dentro 
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dele, enquanto o molde é resfriado. Em uma nova injeção, esse 
material é empurrado, iniciando o preenchimento do molde. O 
mais comum é o resfriamento de todo o conjunto. Esses canais 
(comumente chamados de galhos), após destacados dos produ-
tos de interesse, são materiais propícios para a reciclagem, uma 
vez que são idênticos aos do produto plástico. Muitas vezes, a 
moagem e o reprocessamento destes são prontamente realizados, 
misturando-os no funil com o material virgem a ser injetado, 
alimentando de forma on-line a própria injetora. Às vezes, a 
moagem e, principalmente, o novo reprocessamento que esse 
polímero vai passar podem significar degradação extra, o que 
inviabiliza seu emprego. Nesse caso, os canais de injeção são 
acumulados e misturados com peças fora de especificação e 
borras (sobras industriais sem formato definido) para alimentar 
outras linhas próprias de reciclagem. 

Muitas injetoras podem ser desenvolvidas para fabricar 
uma série de produtos, pela troca de moldes adaptáveis. Um 
mesmo equipamento pode preencher uma série de cavidades 
dentro de um mesmo molde, aproveitando uma única fusão 
para a produção de vários produtos. 

Variação importante do processo de injeção é a injeção-
sopro. Em vez do corte do perfil, como na extrusão, injeta-se 
uma pré-forma tridimensional que será posteriormente soprada. 
É o processo de fabricação, por exemplo, das garrafas de refrige-
rante de PET. Na pré-forma estão as dimensões definitivas do 
gargalo da futura embalagem e o restante é envolvido por um 
molde e posteriormente estirado e soprado. A Figura 3. 7 ilustra 
o processo de obtenção das garrafas PET. Há linhas de injeção 
e sopro contínuas que podem dispensar o aquecimento (ou a 
manutenção deste) da pré-forma para manter a fluidez da 
mesma, o que é indispensável no momento do estiramento e 
sopro. O mais comum é a injeção em determinada fábrica 
(especializada na injeção) e o sopro com o cliente, o produtor 
da bebida, que faz o envasamento da mesma logo após a 
obtenção da garrafa. Esse procedimento economiza no transpor-
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te, dado o menor tamanho da pré-forma em relação ao produto 
final. 

Muitas extrusoras e injetoras possuem regiões de escape 
de gases gerados ou acumulados, chamadas zonas de degasagem, 
as quais têm a função de diminuir a pressão interna do equipa-
mento e eliminar gases que podem ser nocivos às propriedades 
finais do produto polimérico, como vapor d'água e oxigênio. 

A transformação direta dos flocos em um produto é 
possível, dependendo do tamanho e da densidade do material 
moído, do nível de degradação e das condições de alimentação 
do funil. Nesse caso, pode-se fazer necessária a existência de 
uma etapa de peneiramento imediatamente antes da extrusão 
ou injeção (quando direta) para eliminar o pó proveniente da 
moagem e que dificulta o processamento. Esse material em 
forma de pó é mais adequado à reciclagem química, a qual será 
abordada no próximo item. 

(a) 

(b) 

Figura 3.7 Esquema de injeção-sopro de garrafas: a) injeção da pré-
forma e sua retirada do molde; e b) aquecimento, estiramento e sopro da 
pré-forma e posterior retirada da garrafa do molde. 
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Outros dois processamentos comuns em polímeros são a 
rotomoldagem e a calandragem. Na rotomoldagem, o polímero 
(normalmente em pó) e quantidades relativamente grandes de 
agentes plastificantes são colocados em um molde oco e aqueci-
do que gira em tornos de seus dois eixos. Aos poucos, a massa 
(também chamada plastissol) vai se fixando à parede do molde 
ou às camadas de massa já aderidas. Após o resfriamento, o 
produto, como, por exemplo, bolas de plástico, é retirado. 

A calandragem consiste na passagem do polímero entre 
rolos aquecidos com uma pequena abertura entre eles. O atrito 
e a temperatura fazem o polímero fluir tomando o formato e 
seguindo na direção de rotação do(s) rolo(s). Trata-se de um 
processo muito utilizado para fabricar lâminas finas e toalhas 
de plástico, bem como para recobrir cordoalhas. Por envolverem 
contato com altas temperaturas em tempos menores que extru-
são e injeção, por exemplo, a rotomoldagem e a calandragem 
são muito utilizadas no processamento de PVC, um polímero 
sensível à degradação térmica. A calandragem é, inclusive, um 
dos métodos recomendados para incorporação de aditivos ao 
PVC e para algumas borrachas. 

A moldagem por compressão também é utilizada na indústria 
de plásticos, inclusive na de reciclagem. Trata-se de pressionar 
uma massa de material fundido (não necessariamente por um 
sistema de cilindro-rosca) por meio de um molde macho contra 
um molde fêmea. 

Reciclagem química [22-23, 78] 

A reciclagem química envolve a despolimerização 
controlada do plástico, visando à obtenção de produtos de valor 
agregado maior que a energia contida em um polímero (obtida 
via reciclagem energética). 

Para conceber processos rentáveis de reciclagem química 
e energética de resíduos plásticos, sua separação dos outros tipos 
de resíduos é necessária. Em certos casos (como o da solvólise, 
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que será abordado posteriormente), os plásticos devem estar, 
inclusive, separados entre si. O grau de limpeza é outro fator 
importante, uma vez que impurezas podem dificultar a 
reatividade. A água normalmente deve ser retirada, uma vez 
que esses processos envolvem calor, e a adição de umidade nos 
reatores é fator de queda de potência. Dessa forma, não é raro o 
emprego de técnicas de recuperação de plásticos (separação-
moagem-lavagem-secagem) para a posterior reação de quebra 
das cadeias poliméricas via calor e/ou reagentes químicos. Como 
já comentado no item anterior, o pó, eventualmente separado 
do processo de reciclagem mecânica, é uma matéria-prima de 
qualidade no processo de reciclagem química, uma vez que 
passou por todas as etapas do processo de recuperação de 
plásticos, estando separado, finamente dividido, limpo e seco. 

A reciclagem química divide-se em duas: termólise e 
solvólise [79]. 

Na termólise (ou reciclagem termoquímica) a estrutura 
química do plástico é destruída basicamente por meio do calor. 
Reagentes, geralmente oxigênio e hidrogênio, eventualmente 
são adicionados em quantidades relativamente pequenas. 

São três os processos básicos de termólise: 
• Pirólise: feita normalmente em fornos a vácuo ou em 
atmosfera inerte, com temperaturas de 400°C a 800°C. 
O calor degrada o plástico, transformando-o em um 
produto predominantemente líquido, que compete com 
a nafta pela possibilidade de grandes quantidades 
relativas de etileno, propileno e butileno poderem ser 
obtidas. Em um processo otimizado, uma pequena fração 
é sólida, enquanto a fração de gases combustíveis pode 
ser ajustada para alimentar energeticamente o processo. 
O PET costuma ser rejeitado nesse tipo de processo, 
pois sua hidrólise nas temperaturas dos fornos gera 
rapidamente o ácido tereftálico (TPA), um pó que tende 
a aumentar a quantidade de sólidos gerados e/ou a 
sublimar, indo com os gases aproveitáveis. O TPA subli-
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mado pode resfriar, solidificar e entupir leitos de óxido 
de cálcio, normalmente utilizados para capturar o cloro 
advindo da despolimerização do PVC. Outro processo 
usado para a pirólise de plásticos é a extrusão degradativa. 
Nela, o(s) plástico(s) passa(m) por uma extrusão a 
temperaturas relativamente altas e com degasagem para 
eliminar e/ ou recuperar produtos gasosos da degradação. 
A recuperação dos produtos finais na forma de líquidos 
viscosos é feita na saída do equipamento [79-81]. 
• Gaseificação: feita normalmente com o líquido da 
pirólise, com temperaturas da ordem de 900oC e com a 
adição controlada de oxigênio. O objetivo é transformar 
o líquido, composto basicamente de hidrocarbonetos de 
tamanhos diversos, em um gás sintético à base de 
monóxido de carbono e hidrogênio, utilizados em 
processos químicos e com valor agregado maior que o 
produto da pirólise [79-82]. 
• Hidrogenação: também utiliza o resíduo plástico 
liquefeito para realizar um craqueamento com hidro-
gênio, visando obter um produto igualmente líquido, tal 
como a gasolina e o óleo diesel, de valor agregado muito 
maior dentre todos os produtos possíveis da termólise 
[79]. 

Durante a termólise de plásticos ocorre uma série de 
reações e diversos produtos podem ser obtidos em função dos 
plásticos que alimentam o sistema. O ajuste das condições de 
reação (tempo, temperatura, reagentes, reator, etc.) pode 
direcionar a produção, mas normalmente há a necessidade de 
processos de separação preferencialmente acoplados ao reator, 
que aumentam os custos do processo total. 

Na solvólise, a base da despolimerização é a utilização de 
solventes. Calor é normalmente empregado, porém em níveis 
no máximo um pouco acima da temperatura de fusão do 
polímero que se deseja despolimerizar. Ou seja, níveis bem 
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inferiores à termólise. Por essa razão, normalmente os termos 
reciclagem química e solvólise são empregados como sinônimos. 

A solvólise é viável em polímeros advindos da polimeri-
zação em etapas ou de condensação, pois estes são sensíveis à 
clivagem da cadeia principal a partir do uso de solventes adequa-
dos. Normalmente utilizam-se os subprodutos dos processos 
de polimerização para fazer a reação no sentido inverso, 
tendendo para os monômeros. Dessa maneira, há a necessidade 
de uma separação criteriosa dos resíduos plásticos, pois a 
presença de outro polímero no meio reacional provocará a queda 
na conversão de polímero no(s) monômero(s) de interesse. Além 
dos monômeros, a partir da reciclagem química é possível obter 
intermediários químicos, que podem ser utilizados em outros 
processos. 

Os monômeros advindos da reciclagem química podem 
ser submetidos a processos de purificação e podem se tornar 
semelhantes aos produzidos pelas petroquímicas. Isso favorece 
sua utilização em novos processos de polimerização para obter 
polímeros semelhantes aos que seriam obtidos por matéria-
prima convencional. Assim, abre-se um enorme mercado para 
a reciclagem de plásticos na medida em que, em última análise, 
o produto final pode vir a ser um plástico para contato direto 
com alimentos. Com a reciclagem mecânica convencional, a 
obtenção de polímeros para aplicação irrestrita passa por um 
rigoroso controle da matéria-prima e/ou por técnicas bem mais 
avançadas de lavagem, para obter o floco "superlimpo". Outra 
opção é utilizar técnicas de processamento multicamadas, ou 
seja, uma camada de plástico reciclado ao lado de uma camada 
de plástico virgem. Esta última, em uma espessura mínima 
determinada por lei (a barreira funcional), fica em contato direto 
com o alimento (refrigerante, água, etc.) [83-85]. A Figura 3.8 
ilustra os principais esquemas utilizados para obter um reciclado 
para contato direto com alimentos, no caso, tendo uma garrafa 
como matéria-prima e produto final desejado. 
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1. Despolimerização 

Moagem PET 
Flocos --Lavagem 

2. Multicamada 
Camada 
virgem ......... 

Moagem PET ~~~~addaa ----+-Flocos -- --Lavagem 

Camada --virgem 

3. Monocamada 

Moagem PET 
Flocos -- Superlavagem --Lavagem 

Figura 3.8 Maneiras para o PET pós-consumo ser aplicado em embala-
gem de alimentos, sendo: 1. despolimerização; 2. multicamadas; e 3. mono-
camada. 

Tanto a solvólise e a posterior purificação quanto o controle 
da matéria-prima, a superlavagem e a injeção multicamadas 
acabam tendo um custo superior ao da reciclagem convencional, 
o que limita sua aplicação. A reciclagem termoquímica 
normalmente possui custos de implantação e operação mais 
elevados que os da reciclagem química, além de requisitar 
desenvolvimento tecnológico específico. A reciclagem mecânica 
também possui técnicas cada vez mais desenvolvidas, porém 
normalmente a iniciação ao negócio exige menos capital e 
conhecimento. 

Além do PET, outros plásticos podem ser reciclados quimi-
camente como o nylon e o PBT, o poli(tereftalato de butileno). 
O nylon é normalmente hidrolisado, visando recuperar os 
monômeros a partir de resíduos industriais e de automóveis, 
como carpetes. Do nylon 6 hidrolisado no estado sólido ou no 
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fundido obtém-se a caprolactama, que, após destilação e 
remoção de impurezas na fase vapor, pode ser repolimerizada e 
servir à produção de carpetes sem queda na qualidade do 
produto final. O desenvolvimento da reciclagem química do 
nylon 66 visa recuperar principalmente o ácido adípico (Figura 
2.2) [86]. O PBT também admite várias formas de solvólise, 
com destaque para a metanólise, a partir da qual obtém-se 
tereftalato de dimetila (DMT) e butilenoglicol, reutilizáveis 
na produção de PBT virgem. 

A reciclagem química permite, também, reciclar blendas 
poliméricas, em particular as de polímeros de policondensação. 
Como exemplo, é conhecida a metanólise da blenda PET /PEN, 
que permite recuperar o glicol e os ésteres dimetílicos dos corres-
pondentes diácidos. 

Dos quatro plásticos comentados aqui como passíveis de 
serem reciclados quimicamente, o mais encontrado nos resíduos 
sólidos urbanos é o PET. Resíduos de nylon, PBT e PEN são 
muito raros, dado que a maior parte de suas aplicações envolve 
produtos duráveis. Sem contar que a produção dos mesmos 
situa-se em patamares inferiores aos dos plásticos mais comuns 
nos resíduos urbanos, como HDPE, LDPE, PP, PVC, PS e o 
próprio PET. Dessa maneira, a seguir será dada ênfase ao PET, 
o qual tem merecido o maior número de pesquisas no setor, 
tanto acadêmicas quanto aplicadas. 

Reciclagem química do PET 

Geralmente, as reações solvolíticas de polímeros consistem 
na clivagem de ligações C-X da cadeia polimérica, em que X é 
um heteroátomo (oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre ou 
silício). No caso da degradação solvolítica de polímeros com 
heteroátomos na cadeia principal, como o PET, a cadeia é 
degradada de acordo com o esquema da Figura 3.9, em que YZ 
é um agente solvolítico como água, álcool, ácido ou álcali. 
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I I I I 
-C-X-C- + vz- -c -x-z +v-c-

I I 1 I 

Figura 3. 9 Esquema geral da solvólise de polímeros com heteroátomos 
na cadeia principal. 

Processos de reciclagem química foram implementados 
quase que paralelamente à manufatura do PET em escala 
comercial. No início, a reciclagem química encontrou aplicação 
como uma forma de recuperar resíduos industriais. Com o 
tempo, a mudança na estrutura de consumo do PET e a pressão 
ambientalista fizeram com que essa reciclagem se voltasse 
também aos resíduos pós-consumo. 

A reciclagem química de um polímero tem por ponto de 
partida sua polimerização. No caso do PET, um poliéster, esta 
é feita tanto por esterificação direta (ácido + álcool = éster + 
água) quanto por transesterificação (éster1 + álcool1 = éster2 + 
álcool 2). É comum utilizar excesso de álcool (no caso, o 
etilenoglicol- EG -), o que contribui para deslocar a reação 
para os produtos, conforme o esquema abaixo: 

TPA+2EG 
DMT+2EG 
nBHET 

BHET 
BHET 
PET 

+ água 
+ metano! 
+ (n-1)EG 

(1) 

(2) 

(3) 

Em que BHET é o bishidroxietil tereftalato, diéster 
intermediário do processo e produto final da reação de 
esterificação (1) ou de transesterificação (2). Em outro reator, 
ocorre a reação de policondensação (3), em que forma-se a 
macromolécula e o etilenoglicol posto em excesso é recuperado 
e devolvido ao primeiro reator. As três reações são reversíveis, o 
que demanda, inclusive, a destilação de, respectivamente, água, 
metano! e etilenoglicol do meio, para auxiliar o deslocamento 
da reação para o lado dos produtos [87]. Assim, tais reações no 
sentido inverso compõem o espectro de possibilidades de 
despolimerização via solvente e são, respectivamente, hidrólise, 
metanólise e glicólise [88]. Razões históricas e práticas fizeram 
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com que os processos de reciclagem química de PET incluíssem 
ainda outros processos, como amonólise e aminólise. De todos 
os processos de reciclagem química do PET, os mais aplicados 
em escala comercial são a metanólise e a glicólise. 

A metanólise consiste na degradação de PET por metanol, 
tendo por principais produtos o DMT e o EG. A possibilidade 
de montar uma linha de metanólise na linha de produção do 
polímero é uma das vantagens do método. Dessa maneira, 
resíduo de PET advindo do ciclo de produção é utilizado e os 
monômeros recuperados são usados na manufatura do polímero 
v1rgem. 

O metanol possui temperatura de ebulição relativamente 
baixa, da ordem de 65oC, ou seja, inferior à Tg do polímero 
( -80°C). Dessa maneira, as produtividades reacionais altas 
obtidas com temperaturas superiores são conseguidas somente 
em sistemas obrigatoriamente pressurizados (de 20 a 40 atm e 
temperaturas de 180oC a 280°C) e com catálise14 (a base de 
acetatos de zinco, de magnésio e cobalto, dióxido de chumbo e 
sais de ácido arilsulfônico). A metanólise também pode ser 
aplicada na obtenção de TPA, em um processo com dois 
estágios: após a obtenção de DMT, o mesmo é hidrolisado por 
água ou vapor. 

O resultado de uma glicólise por EG é primariamente o 
BHET. Além do EG, são conhecidos processos de glicólise 
com DEG, propilenoglicol (PG), dipropilenoglicol ou ainda 
uma mistura de glicóis. A temperatura do processo varia de 
180oC a 250oC durante 30 minutos até 8 horas. Geralmente é 
adicionado, em relação ao conteúdo de PET, 0,5% em peso de 
catalisador, sendo acetato de zinco, tetrabutil orto-titanato e 
até BHET os mais freqüentemente utilizados [88-93]. 

A etilenoglicólise do PET apresenta grandes vantagens 
perante outras formas de reciclagem química. A primeira delas 

14 Os catalisadores, responsáveis pela catálise, são materiais que aceleram a 
taxa de determinadas reações sem serem efetivamente consumidos na reação. 
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é que o EG trata-se de um solvente com ponto de ebulição em 
torno de 200oC, o que permite aplicar temperaturas relativamen-
te altas mesmo à pressão atmosférica. Teoricamente há apenas 
um produto, o BHET, que é sólido à temperatura ambiente e 
funde-se a cerca de l10°C, o que faz com que o resfriamento 
da solução permita sua precipitação, facilitando a separação 
posterior por filtração. A adição de água fria facilita a remoção 
de EG não reagido do sólido (o BHET é dissolvido por água 
fervente), o que também pode ser feito por secagem. A grande 
vantagem, porém, é que não há necessidade de separação da 
fase líquida, pois o produto líquido da etilenoglicólise é o próprio 
reagente [88, 90, 92-93]. O produto final pode ser hidrolisado 
para a fabricação de TPA ou purificado e repolimerizado (reação 
3). 

Produtos da glicólise de PET podem ser aplicados na 
manufatura de resinas de poliéster e de poliuretano. A resina de 
poliéster insaturado tem larga aplicação no setor de construção 
civil, normalmente com a incorporação de fibras de vidro, na 
fabricação de piscinas, caixas d'água, além de assentos para 
ônibus e metrô. Outros usos da resina são massa plástica (espécie 
de cola de construção civil), telhas translúcidas e revestimentos. 
Para produzir essa resina, normalmente utilizam-se anidrido 
ftálico, anidrido maléico, propilenoglicol, etilenoglicol e estireno 
[94]. 

O PET pode ser utilizado na fabricação de resina de 
poliéster insaturado na medida em que apresenta uma unidade 
ftálica (advinda do ácido tereftálico e não do anidrido ftálico) 
já ligada a uma unidade de etilenoglicol. Dessa maneira, a reação 
com propilenoglicol e anidrido maléico pode fornecer uma 
cadeia principal com a base da formulação da resina, completada 
com a adição posterior de estireno, conforme a Figura 3.10. 

Estima-se que a fabricação de resinas de poliéster insatura-
do a partir da propilenoglicólise do PET normalmente envolva 
tempos 50% menores que o processo convencional. As 
economias obtidas com o tempo e o custo do material de partida 
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(PET pós-consumo) podem diminuir em média 10% o preço 
final da resina (computados os custos com a recuperação dos 
plásticos dos resíduos urbanos), em relação a um produto feito 
com matéria-prima totalmente virgem [95]. 

o o 
HO -(C -Q C- O- CH,- CH, - 0-~H + n(cH, -C~- c,H) 

OH OH 
PET propilenoglicol 

'2 '2 c,H, 
HO-(C -Q C- O- CH2 - CH2 - O- CH- CH,-0-~H + n H20 

O O CH 
O=C-0-C=O 

HO-(C -Q C- O- CH2 - CH2 - O- c'H
3

- CH,-0-~ H + n (~H = ~H) 
anidrido maléico 

CÇ! CÇ! C,H, CÇ! CÇ! 
HO-(C -Q C- O - CH2- CH2 - 0- CH- CH2 -0 - C -CH = CH- C - 0-)0 

ca ~ c~H 3 ~ R 
HO-(C-@- C- O- CH2- CH2 - O -CH- CH2 -0 -C- CH = CH- C- 0-)0 + m (0 CH = cH,) ~ 

estireno 

0CH-CH, 

resina de poliéster insaturado 

Figura3_10 Representação esquemática da produção de resina de poliéster 
insaturado a partir de glicólise de PET grau garrafa. 

O alto custo do produto feito com o material virgem torna 
inviável a aplicação da resina de poliéster insaturado na 
formulação de concreto e argamassa poliméricos. Tais produtos 
apresentam um enorme potencial de aplicação, dada uma 
possível substituição, em alguns casos, dos correspondentes 
concretos e argamassas cerâmicos. O concreto polimérico feito 
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com resina de poliéster insaturado é normalmente misturado a 
agregados finos (areia) e grossos (cascalho), enquanto a 
argamassa polimérica é misturada somente com agregados finos. 
Como vantagens, esses produtos poliméricos possuem tempos 
de cura menores que os concretos e as argamassas convencionais, 
bem como boa resistência mecânica, o que permite utilizar 
seções transversais mais finas, minimizando perdas e custos de 
transporte e edificação. O concreto polimérico é indicado para 
a construção de abóbadas, caixas de inspeção, valetas, drenas 
para chão, lambris, etc. A argamassa polimérica pode ser usada 
para revestir bases de cimento convencional, provendo menor 
permeabilidade à água e ao sal a pavimentos e pontes, por 
exemplo [95]. 

Já há, no Brasil, plantas industriais que produzem resina 
de poliéster insaturado a partir de PET pós-consumo, e o 
principal segmento atendido é o de massas plásticas. Um 
problema enfrentado por essas empresas é a continuidade de 
abastecimento dos resíduos e a qualidade dos flocos, o que faz 
com que algumas optem pelo pó rejeitado do processo de 
reciclagem mecânica. 

A glicólise de PET pode ser realizada para fabricar poliure
tanos. Esses polímeros têm um amplo leque de aplicações, desde 
a área de rígidos (gaxetas, anéis de vedação, rodas de skate, solas 
de sapato, pára-choques, etc.) até a de espumas (isolamento em 
sistemas de refrigeração, colchões, automóveis, etc.) [96-97]. 
A despolimerização pode ser feita com um glicol ou outros 
produtos com quantidades razoáveis de hidroxílicos finais (-OH), 
e posteriormente reage o produto com um diisocianto, origi-
nando o polímero [98]. 

Outro produto que pode ser feito a partir da glicólise de 
PET é o PBT, muito utilizado para fabricar fibras (carpetes, 
por exemplo) e artigos moldados que demandem propriedades 
de engenharia. A reação com butilenoglicol a temperaturas 
superiores a 200oC e um catalisador apropriado implica na 
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transesterificação, na qual ocorre a troca do radical etileno pelo 
butileno, produzindo o PBT [99-100]. 

A reação de PET com aminas pode fornecer as correspon-
dentes diamidas de TPA e EG. Embora não haja informações 
sobre sua utilização comercial, sabe-se que a aminólise parcial 
encontra aplicação na melhoria de propriedades do PET e na 
manufatura de fibras com propriedades de processo definidas. 
A reação ocorre em soluções aquosas de aminas primárias, mais 
freqüentemente metilamina, etilamina, n-butilamina anidra e 
etanolamina, com temperatura de 20oC a 100°C. Sob a influên-
cia dessas soluções, a região amorfa sofre rápida degradação e, 
posteriormente, um ataque mais lento ocorre nas regiões crista-
linas, o que gera fibras mais rígidas [101-102]. 

TPA amida é produzida por ação de amônia anidra no 
PET em meio de etilenoglicol. O produto da amonólise, a 
tereftalamida, pode ser convertido em para-xilileno diamina 
que, por sua vez, pode ser usada na produção de poliamidas, 
normalmente utilizadas na forma de fibras de altíssima resistên-
cia mecânica [103]. 

A fabricação de resinas alquídicas a partir da despolimeri-
zação de PET grau fibra, e ultimamente grau garrafa, é aplicada 
em escala comercial, principalmente por indústrias de tintas. 
Tais resinas são poliésteres, utilizados principalmente para 
pinturas orgânicas com algumas aplicações em moldagem. A 
reação de PET com glicerol (glicerina) é uma das prováveis 
rotas para a fabricação de resina alquídica via despolimerização 
do poliéster. Podem ser, ainda, empregados glicóis, pentaeritritol, 
anidrido maléico, ácidos graxos, ácido tereftálico e isoftálico 
[94]. 

Comercialmente, além do glicerol, mistura-se EG ou pro-
pilenoglicol à temperaturas de 230oC a 260°C, com cloreto de 
zinco como catalisador, e promove-se a remoção de produtos 
de degradação voláteis, produzindo-se lacas de isolamento 
elétrico. Outras rotas exploradas para a produção de resina 
alquídica a partir de PET são reações com pentaeritritol, 
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trimetilol etano e trimetilol propano à temperaturas superiores 
a 200oC, fornecendo oligômeros que reagem posteriormente 
com ácido isolftálico e anidrido trimelítico. Há de se considerar 
que essas reações podem acontecer sem catalisador, uma vez 
que os resquícios catalíticos do PET comercial podem assegurar 
uma reatividade satisfatória. 

Dioctil tereftalato (DOT) é criado a partir da transesteri-
ficação de PET com ligeiro excesso de 2-etilhexanol e posterior 
remoção dos álcoois por destilação. O DOT pode ser usado 
como plastijicante de PVC, que tem parâmetros pelo menos 
similares aos obtidos com o polímero plastificado com DOP 
(dioctil ftalato). 

A hidrólise é considerada o processo degradativo mais 
importante para o PET e vem sendo estudada desde o final da 
década de 1950. Pesquisas e abordagens sobre a reciclagem 
química de PET via hidrólise aproveitam-se das teorias antigas, 
fornecendo condições mais críticas (altas concentrações de 
ácidos ou bases, altas temperatura e pressão, granulometria fina, 
reação no estado fundido, etc.) para forçar uma degradação 
maior. A hidrólise permite, com apenas uma reação, obter o 
ácido tereftálico, que pode, então, ser purificado, visando à esteri-
ficação direta, ou esterificado com metanol, visando à produção 
de DMT. Um dos problemas da reação é recuperar o etileno-
glicol que fica na solução aquosa e demanda processos de sepa-
ração específicos para sua obtenção (destilação ou separação 
por solvente, por exemplo). 

Nota-se, pelo exposto, que as reações são a base da recicla-
gem química e que devem ser otimizadas para obter o máximo 
de conversão e de pureza, no menor tempo possível. Muitas 
vezes, a otimização dessas reações químicas demanda tempo e 
dinheiro, tanto para a escala de laboratório quanto para a 
industrial. Mas os produtos que podem ser obtidos são de valor 
agregado relativamente alto, o que pode compensar o 
investimento a médio e longo prazos. A fabricação de monôme-
ros via resíduos representa benefícios não só para o meio ambien-
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te (pela diminuição de resíduos e, em última análise, economia 
de petróleo, um recurso natural não renovável), como também 
para as empresas que, com tecnologia adicional, podem ficar 
menos sujeitas às oscilações de preço. 

Embora muitas dessas técnicas tenham nascido na indús-
tria de fibras de PET, seus processos são geralmente adaptáveis 
para as versões fume e garrafa. E provavelmente há muitas outras 
técnicas de reciclagem química em operação, envoltas de sigilo 
por parte de seus idealizadores e/ ou patrocinadores. 

A reação química de borrachas15 com agentes desvulcani-
zantes permite a reciclagem das mesmas, em um processo 
conhecido como regeneração. É uma das maneiras mais 
conhecidas de se reciclar pneus, obtendo-se borracha regenerada 
para fabricação de tapetes para automóveis, por exemplo. 

Reciclagem energética 

A reciclagem energética busca a combustão completa do 
plástico a ser incinerado, em unidades semelhantes às usinas 
termoelétricas, que são normalmente abastecidas com carvão, 
óleo ou gás natural. A combustão é feita com excesso de 
oxigênio, de forma a levar o equilíbrio da reação para o lado 
dos produtos desejados: dióxido de carbono, água (vapor) e 
energia. A energia gerada normalmente alimenta o próprio 
sistema e ainda pode sobrar para ser armazenada, distribuída e 
vendida. Eventualmente, o dióxido de carbono pode ser 
separado, armazenado e comercializado, mas os custos do 

15 Borrachas fazem parte da classe dos elastômeros, um tipo de material 
polimérico caracterizado por apresentar propriedades mecânicas peculiares, 
especialmente, boa resistência ao impacto e retorno às dimensões originais quando 
cessado os esforços dentro de determinado nível. Parte das explicações para esse 
comportamento mecânico advém do fato de os elastômeros possuírem pequena 
quantidade (em relação aos termoflxos) de ligações primárias (ver Capítulo 2) 
entre as cadeias. Essas ligações cruzadas são obtidas em reações químicas, cha-
madas vulcanizações (geralmente a base de enxofre), após a fabricação da borracha. 
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processo e do próprio gás no mercado não tornam o procedi-
mento usual. 

A opção pela reciclagem energética tem suas vantagens e 
desvantagens. Como vantagem cita-se o fato de que todos os 
plásticos poderiam estar misturados, não necessitando uma 
separação prévia. Ainda, a capacidade calorífica de plásticos, 
derivados do petróleo, é relativamente alta. Teoricamente, um 
quilo de polietileno, por exemplo, tem capacidade de gerar 12 
kWh de energia, poder semelhante ao do óleo diesel [104]. 
Assim como no caso do diesel, com plásticos a combustão não 
seria 100% completa, gerando como subprodutos gases poluen-
tes. Além das dificuldades de custo e tecnológicas do processo, 
somam-se os problemas com a matéria-prima, que preferencial-
mente deve estar: 

• em grandes quantidades, para evitar o desligamento 
dos incineradores e a custosa necessidade de ligá-lo 
posteriormente; 

• separada (eventualmente até por tipo de plástico, caso 
se faça necessário e/ou compensatório), moída, limpa e 
seca, conforme comentado no item reciclagem química. 

Em alguns casos, os plásticos podem estar misturados 
com papéis, em virtude de os últimos também possuírem 
razoável poder calorífico. 

A planta de incineração de resíduos plásticos como as de 
reciclagem termoquímica devem prever sistemas antipoluição, 
cuja eficiência é normalmente proporcional aos custos. Esse 
item é extremamente importante para a combustão de plásticos, 
pois a queima de PVC pode gerar formação de dioxinas, 
compostos altamente tóxicos [79-80, 82]. 

Uma coleta seletiva abrangente e de qualidade poderia 
viabilizar uma unidade de reciclagem energética de plásticos, 
assim como as reciclagens mecânica e química. Porém, a alterna-
tiva da reciclagem energética eliminaria o plástico utilizado, 
sem permitir sua participação em um novo ciclo produtivo. 
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Considerações finais 

A transformação dos materiais, o uso de energia e água e a 
geração de resíduos fazem parte das atividades básicas de 
manutenção da vida em nosso planeta. No entanto, a geração 
de resíduos depende de fatores culturais, do nível e dos hábitos 
de consumo, da renda e dos padrões de vida das populações, 
dos fatores climáticos, das características de sexo e idade dos 
grupos de pessoas, além da economia de um país [105]. Como 
descrito no Capítulo 1, a geração de resíduos cresceu tanto que 
o foco passou a ser (a partir das décadas de 1960/70, em vários 
países, e a partir das de 1980/90, no Brasil) o reaproveitamento 
dos diversos valores que os resíduos sempre possuíram, mas 
que eram sistematicamente desperdiçados. Esse reaproveita-
mento, como foi apresentado no decorrer de todos os capítulos 
deste livro, é chamado de reciclagem, que, além de recuperar a 
matéria-prima (ou energia, em alguns países) dos resíduos, 
diminui as quantidades a serem encaminhadas aos aterros/lixões, 
reduz a exploração de recursos naturais (pois poupa insumos 
como água, energia e matéria-prima) e cria oportunidades de 
trabalho e renda a populações carentes. Nesse contexto, o resíduo 
passou concretamente a se distinguir do lixo [71], sendo visto 
como um produto que tem valor na cadeia produtiva da 
reciclagem, diferentemente dos resíduos que se tornaram lixo, 
aos quais são atribuídos custos econômicos e ambientais. 

Mesmo com todas essas vantagens, a reciclagem, ainda 
que adotada amplamente no mundo (o que permanece como 
desafio), não representaria, por si só, uma solução completa para 
o problema dos resíduos. Como apresentado no Capítulo 1,já 
está claro que atualmente a solução tem de ser de múltiplas 
naturezas, sempre passando pela conscientização das pessoas 
que, direta ou indiretamente, geram tantos resíduos, pela 
implantação de um modelo novo de gerenciamento de resíduos 
com base em ciclos de vida, na integração da gestão dos resíduos 
e ainda no desenvolvimento de produtos baseados na 
ecoeficiência (ecodesign). 
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Nesse sentido, um dos focos atuais tem de recair na geração 
de menor quantidade de resíduos e no consumo de produtos e 
serviços que impliquem menor perda ambiental. Essa atitude é 
chamada de REDUÇÃO, que na política dos 3Rs, representa o 
primeiro, e deve ser priorizada nas atividades em geral, seguida 
da REUTILIZAÇÃO dos resíduos enquanto tal (segundo R) e, por 
fim, do descarte deles em separado, que facilita e agrega valor à 
sua RECICLAGEM (terceiro R). Embora seja somente o terceiro 
dos R, a reciclagem é parte essencial da solução, pelo fato de o 
volume de resíduo gerado (os que não são "reduzidos") e 
descartado (os que não são "reutilizados") por dia ser enorme e 
crescente [71]. 

A reciclagem dos resíduos plásticos, como abordada neste 
capítulo, é mais uma técnica que está tentando contribuir para 
a solução dos problemas dos resíduos e não deve ser vista como 
única forma. A reciclagem dos plásticos tem papel imprescin-
dível e, embora haja tecnologias bastante avançadas e eficientes, 
a demanda por novos conhecimentos que assegurem ganhos 
ambientais e a manutenção da vida na Terra continua existindo. 
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