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A nossas famílias e a nossos alunos, coadjuvantes 
de nossas histórias, em especial ao Marcelinho (Marcelo 
Gomes Ferreira- turma de Engenharia de Materiais 
1989), que, em 1994, realizou a primeira caracterização 
dos resíduos plásticos descartados pela comunidade no 
sistema de coleta seletiva da UFSCar e nos colocou a 
questão "Por que não reciclar os nossos resíduos?". 

E foi assim que tudo começou no 3R- Núcleo 
de Reciclagem da UFSCar ... 
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Prefácio 

Os materiais usualmente conhecidos como "plásticos" 
experimentaram, ao longo da segunda metade do século XX, 
uma evolução espetacular, tanto nas propriedades e caracte-
rísticas que apresentam quanto nas inúmeras aplicações que 
encontram na vida diária. Conseqüentemente, quantidades cada 
vez maiores desses materiais vêm sendo produzidas e postas 
em circulação, tendência que deve predominar no início deste 
século. Talvez mais do que qualquer outro material, o plástico é 
associado à idéia de avanço técnico e "modernidade". 

Ainda que representem um uso bem mais nobre do 
petróleo do que simplesmente queimá-lo como combustível, 
os materiais plásticos causam, no ambiente, impactos cujas 
principais formas estão nos extremos de sua cadeia produtiva: 
o esgotamento de matéria-prima não renovável e o acúmulo de 
resíduos de difícil degradabilidade. Nesse sentido, a ação de 
reciclar significa algo ainda maior, como parte de um conjunto 
de procedimentos que visem à redução dos impactos ambientais 
associados aos plásticos. Conhecer melhor essa ação é condição 
imprescindível para poder implementá-la de forma que seus 
resultados sejam satisfatórios. 

Assim, a importância do tema deste livro é atualmente 
reconhecida pela sociedade em geral. E não apenas para indicar 
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soluções técnicas, mas também para rever valores, questionar 
um mundo em que o mercado e o consumo assumiram papéis 
preponderantes e impactantes, trazendo consigo a conhecida 
crise ambiental (além da social, cultural, política ... ). Saber 
produzir materiais de boa qualidade é importante, tanto quanto 
preocupar-se com seu destino após o uso, com a provável 
escassez da matéria-prima ou com os demais impactos do ciclo 
de vida dos produtos e de suas embalagens. A discussão aberta 
e fundamentada das questões técnicas, mas também das éticas, 
na formação de cidadãos e profissionais é imprescindível para a 
missão educativa, particularmente no contexto do ensino 
supenor. 

Ao buscar traduzir suas experiências profissionais de vários 
anos dedicados ao tema, os autores produziram um texto muito 
apropriado à referida discussão, em linguagem e organização 
que tornam o livro também útil em contextos fora da 
universidade. A professora Maria Zanin atua em áreas relacio-
nadas à questão dos resíduos há mais de 10 anos, tendo orientado 
seu primeiro trabalho em 1992 e participado da criação do 
Programa de Controle de Energia e Resíduos da UFSCar. 
Coordenou o programa em seus primeiros anos, onde desenvol-
veu, entre outras ações, o sistema de coleta seletiva da UFSCar, 
o qual funcionava inicialmente com 7 locais de entrega 
voluntária (LEV), distribuídos pelo campus de São Carlos, 
sistema que foi pioneiro e é ainda referência para o município e 
a região. Esteve no comando do 3R- Núcleo de Reciclagem 
de Resíduos da UFSCar (3R-nrr) desde sua fundação, em 1995, 
com atividades diversas (ensino de graduação e pós-graduação, 
pesquisa técnico-científica, atendimento de demandas sociais, 
formação de cooperativas, participação em movimentos sociais, 
etc.) que lhe propiciaram o desenvolvimento de uma visão 
sistêmica que busca abarcar a complexidade da questão 
ambiental, em que se insere o problema dos resíduos, em seus 
aspectos ambientais, educativos, técnicos e de gestão. 
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O professor Sandro D. Mancini, por sua vez, esteve pari 
passu nessa trajetória histórica. Interessado pela questão dos 
resíduos desde sua graduação em Engenharia de Materiais, pela 
UFSCar, elaborou o primeiro trabalho de mestrado sobre 
resíduos sólidos urbanos domiciliares- Em Usina de Reciclagem 
e Compostagem: Caracterização Física e Estudo de Ciclos de 
Reprocessamento - do PPG em Ciência e Engenharia de 
Materiais da UFSCar, defendendo sua dissertação em dezembro 
de 1996. Sendo um dos pioneiros do 3R-nrr, continuou seus 
estudos no núcleo, doutorando-se pelo mesmo programa, com 
um trabalho sobre resíduos plásticos - Reciclagem Química de 
Embalagens de PET -, defendido em junho de 2001, conti-
nuando a investigar e a ensinar sobre a temática dos resíduos 
na Universidade Federal do Ceará e, mais recentemente, na 
Universidade Estadual Paulista, campus de Sorocaba. Essa 
experiência tem gerado capacidade de argumentação que alia 
fundamentação teórica à contextualização socioambiental, 
conferindo legitimidade e consistência ao texto. 

Desse modo, a contribuição apresentada pelos autores, na 
forma de uma publicação que alia a qualidade técnica à facilidade 
de entendimento, torna este livro imprescindível não só para os 
que trabalham com temas relacionados à produção de materiais 
ou ao controle de resíduos, mas para todos os que se preocupam 
com a melhoria da qualidade ambiental e com a conservação 
dos recursos que permitem a manutenção da vida e de sua 
diversidade. Nesse contexto, merece destaque a objetividade com 
que o tema é tratado, com vistas a subsidiar a formação de 
diversos agentes que atuam em etapas críticas da cadeia da 
geração e destinação dos resíduos urbanos domiciliares, a qual 
encerra um dos mais desafiadores problemas ambientais urbanos 
da atualidade, que envolve desde o cidadão comum (no consumo 
de produtos e serviços, na geração de resíduos e no descarte 
dos mesmos) até os empresários (principalmente na indústria 
de reciclagem - de resíduos em material - e na indústria de 
transformação - de materiais em produto -), passando pelos 
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formuladores e implementadores de políticas públicas, entre 
outros. Oxalá nossa sociedade consiga avançar no sentido de 
encaminhar as soluções de seus problemas sem, com isso, legar 
outros a nossos filhos, netos e bisnetos. A disponibilidade deste 
texto aponta nessa direção. 

São Carlos, março de 2004 

Bernardo A. N. Teixeira 
Depto. de Engenharia Civil- UFSCar 
Pesquisador do 3R- Núcleo de Reciclagem de Resíduos da UFSCar 

Amadeu Logarezzi 
Depto. de Engenharia de Materiais - UFSCar 
Coordenador de Educação Ambiental do 3R- Núcleo de Reciclagem de 
Resíduos da UFSCar 



Capitulo 1 

Residuos e Reciclagem: 
Contextualização 
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Nos últimos 30 anos, o desenvolver do conhecimento sobre 
a interação do homem com a Natureza, a capacidade de recursos 
materiais/ energéticos do planeta, o aumento do volume de 
resíduos e sua destinação, a transformação do meio físico e a 
perspectiva de crise energética e de água potável, entre outros 
tópicos, propiciaram uma nova visão para os problemas que 
relacionam os resíduos e a Natureza. 

A política tradicional de apenas tratar o lixo, com base em 
um modelo linear de desenvolvimento, que postula que a 
Natureza é fonte inesgotável de recursos materiais e energéticos 
e ainda que possui capacidade infinita de deposição1 (Figura 
1.1) está sendo substituída, aos poucos, por um modelo com 
base em ciclos de vida e integração da gestão de resíduos [1]. 

Recursos naturais 
e energéticos 

Produção, 
manufatura, 

consumo 

Figura 1.1 Modelo linear de desenvolvimento. 

Resíduos e 
disposição 

A população do planeta, no início do século XXI, é 
estimada em 6,2 bilhões de habitantes (na entrada para a 
civilização era de somente 200 milhões), que geram mais de 
um bilhão de toneladas de resíduos sólidos a cada ano, sendo 
cerca de 83 milhões de toneladas a parte brasileira [2-3]. Essa 
situação tem sido avaliada como insustentável para o planeta. 

1 Deposição é o ato ou efeito de colocar o resíduo em algum lugar (no caso 
do texto, a Terra); enquanto disposição relaciona-se ao ato de desfazer-se de 
algo. 
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A nova concepção para a sustentabilidade planetária 
demanda comportamentos diferenciados dos setores públicos, 
produtivos e de consumo em relação aos resíduos e à Natureza. 
Além de coletar e tratar o resíduo, essa nova concepção inclui a 
disposição adequada de todos os subprodutos e produtos finais 
do sistema econômico, tanto do resíduo convencional como do 
perigoso, e acrescenta um novo paradigma que é a redução dos 
resíduos na fonte. Ou seja, novos comportamentos de todos os 
setores da sociedade para garantir que os resíduos sejam produ-
zidos em menos quantidade já na fonte geradora. Isso implica 
mudanças nas formas gerenciais, com novas prioridades, que 
passam do modelo unidirecional e mecanicista para um sistema 
holístico e ecológico que garanta, a longo prazo, a estabilização 
da demanda dos recursos naturais e do volume final de resíduos 
a serem dispostos, minimizando o processo de degradação 
ambiental [1]. 

O modelo de gerenciamento para resíduos, atualmente 
proposto (Figura 1.2), requer a montagem de um sistema 
complexo de procedimentos e ações em que a quantidade de 
resíduos a ser reaproveitada dentro de um sistema produtivo 
ou de consumo seja cada vez maior e a quantidade a ser disposta, 
menor. Como será visto, ainda neste capítulo, alguns termos 
novos como ecologia industrial e ecodesign têm surgido para 
designar essas novas concepções. A idéia de desenvolvimento 
sustentável também aparece em concepção mais abrangente e 
complexa. 
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Nessa perspectiva, as novas prioridades em relação aos 
resíduos devem ser direcionadas para [1]: 

• Evitar ou, quando não for possível, diminuir a produção 
de resíduos. 
• Reutilizar ou, quando não for possível, reciclar os 
resíduos. 
• Utilizar a energia presente nos resíduos. 
• lnertizar-2 e dispor os resíduos sem valor. 

Sob essa ótica, a palavra lixo, que é associada a qualquer 
coisa imprestável, nociva e que não tem valor, passa a ser substi-
tuída por resíduo. Essa substituição dá a conotação de que não 
tendo valor ou utilidade para uns, para outros corresponderá a 
benefícios, ou seja, com um valor de uso positivo. 

Ecologia industrial e Ecodesign 

Ecologia industrial é um termo recente que o meio 
científico tem empregado para designar propostas e ações que 
reduzam os fluxos de materiais e de energia no sistema 
produtivo. Segundo Grimberg & Blauth (1998)[ 4], "pela 
ecologia industrial, o sistema produtivo é considerado um 
subsistema da biosfera, isto é, uma organização particular de 
fluxos de matéria, energia e informação. A evolução do sistema 
industrial é concebida como uma dinâmica mais compatível 
com o funcionamento de outros ecossistemas. Parte-se do 
princípio de que é possível organizar o fluxo de matéria e, 
portanto, de energia, que circula no sistema industrial de maneira 
a torná-lo um circuito quase inteiramente fechado. Pode-se, 
assim, alcançar o fechamento dos ciclos de matéria e a desmate-
rialização, uma vez que as empresas poderiam utilizar seus 

2 lnertizar é tratar, normalmente por meios químicos, determinado resíduo 
perigoso para que ele fique inerte, ou seja, sem ação nociva no meio ambiente. 
Mesmo inerte, ainda demanda disposição sanitariamente correta. 



Resíduos e Reciclagem: Contextualização 19 

resíduos como matéria-prima e reutilizar os produtos depois 
de usados, criando um novo ciclo de vida para os materiais 
descartados. A desmaterialização visa reduzir a rapidez e a 
amplidão dos fluxos de matéria nos sistemas industriais, 
diminuindo a quantidade de matéria consumida para se obter 
um determinado produto" [ 4]. 

Dentro da concepção de que tudo começa e termina no 
meio ambiente, ou seja, é um ciclo de vida, para o desenvol-
vimento de um produto deve-se priorizar a durabilidade, a 
facilidade de reparação e manutenção e o uso de materiais que 
em um primeiro instante possam ser reaproveitados (reutiliza-
dos) ou, quando não for possível, reciclados. 

Nos processos de produção de matéria prima básica e 
industrial, de produção de bens de consumo, peças, etc. e nos 
sistemas de distribuição e de transporte, devem ser utilizadas 
tecnologias limpas, em que os processos devam consumir menor 
quantidade de energia e matéria-prima e ainda gerar menos 
resíduos. Assim, surge outro termo, o ecodesign, que se traduz 
no desenvolvimento de produtos com base na ecoeficiência, com 
tecnologias limpas e sem geração de resíduos impactantes [5]. 

Ainda segundo esse modelo, para a distribuição e o trans-
porte dos bens de consumo, produtos, etc., deve-se evitar emba-
lagens sem retorno, incentivando auxiliares de transporte reuti-
lizáveis, como containers, pallets, etc. 

Por outro lado, nessa concepção, as legislações e os 
instrumentos de controle devem induzir a diminuição da 
geração de resíduos e a máxima reciclagem. 

Análise de ciclo de vida 

A análise de ciclo de vida (ACV) é uma metodologia de 
gestão ambiental que atualmente tem sido empregada para 
avaliar os efeitos de um produto, processo ou serviço sobre o 
meio ambiente, ao longo de todas as etapas envolvidas, ou seja, 
desde sua concepção mercadológica, planejamento, extração e 
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uso de matérias primas, gasto com energia, transformação 
industrial, distribuição/transporte, uso, reuso, manutenção e 
reciclagem até sua disposição final. O acompanhamento da vida 
de um produto, processo ou serviço é feito, dessa maneira, do 
seu berço ao túmulo. Dependendo do caso, podem ser elaboradas 
ACVs simplificadas, conhecidas como do berço ao portão, nas 
quais algumas etapas são removidas após a fabricação ou 
montagem do produto final (uso, reuso, reciclagem, disposição 
final, etc.) [6-7]. A Figura 1.3 ilustra um esquema global do 
ciclo de vida dos materiais, no qual é indicada também a 
interface que a reciclagem promoveu entre a Ciência dos 
Materiais, a Engenharia de Materiais, as Ciências Ambientais 
e a Engenharia Ambiental [8-9]. 

Figura 1.3 Esquema do ciclo de vida dos materiais. Adaptado de [8-9]. 

Em um estudo de ACV, cada unidade de processo ou etapa 
é geralmente avaliada quantitativamente segundo os seguintes 
critérios: entrada - consumo de energia, matérias-primas e 
quantidade de água utilizada; saída- geração de resíduos sólidos 
e efluentes líquidos, emissões gasosas, barulho e radiação; 
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conforme apresentado na Tabela 1.1. Os elementos de saída 
são nomeados impactos ambientais potenciais. 

Tabela 1.1 "Entradas" e "saídas" em estudo de ACV. 

Entrada Etapas Saída 

Extração ou refino Produtos 
Transformação ou processamento Efluentes 

Materiais Fabricação ou montagem Líquidos 

Energia Distribuição Gases 

Água Uso do produto Resíduos 
Reuso do produto Sólidos 

Reciclagem do produto Barulho 
Disposição final Radiação 

A metodologia de ACV tem sido dividida em quatro 
estágios: 

1. Definição dos objetivos do estudo e delineamento do 
contorno do sistema. 
2. Identificação dos impactos potenciais (inventário), 
quantificação das matérias-primas e processos envolvidos 
naACV. 
3. Soma e análise dos resultados- avaliação do impacto 
ambiental. 
4. Interpretação e/ou sugestão de ações alternativas e 
mitigações (melhoria e/ou ganho ambiental). 

A análise de ciclo de vida é conhecida internacionalmente 
pela sigla LCA - Life Cycle Assessment - e também tem sido 
empregada como instrumento de apoio à tomada de decisão, 
além da avaliação de impactos, associados à função do produto. 

Desenvolvimento sustentável 

A partir da década de 1970, a idéia de desenvolvimento 
sustentável começa a ser discutida e estudada no meio 
acadêmico. No início, essa noção se restringia às questões 
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ambientais, mas nos últimos anos foi extrapolada para os campos 
econômico, social e político. Um dos marcos principais é a 
publicação do Relatório Brundtland, em 1987, com o título 
Nosso futuro comum, elaborado pela Comissão Mundial sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento- CMNAD [10]. 

Embora haja aparente consenso em relação às premissas 
gerais que norteiam o termo sustentabilidade, segundo Silva 
(2000), as diferentes adjetivações que acompanham a palavra 
desenvolvimento, como "desenvolvimento não predatório", 
"" d " "d d " " . ' 1" " d 1 . " -mtegra o , ura ouro , v1ave , eco esenvo v1mento , estao 
vinculadas à abrangência dos vários campos envolvidos e à 
diversidade e complexidade de seus fatores. A busca de métodos 
para formular indicadores de desenvolvimento sustentável é uma 
tarefa que está se iniciando no meio acadêmico e especializado. 
Para formular indicadores de desenvolvimento podem ser utili-
zados alguns princípios e estratégias gerais de sustentabilidade, 
tais como [11]: 

• Aspecto ambiental: manutenção da integridade 
ecológica por meio da prevenção das várias formas de 
poluição, da prudência na utilização dos recursos naturais, 
da preservação da diversidade da vida e do respeito à 
capacidade de carga dos ecossistemas. 
• Aspecto econômico: realização do potencial econômico 
que contempla prioritariamente a distribuição de riqueza 
e renda associada a uma redução das externalidades sacio-
ambientais, buscando resultados macrossociais positivos. 
• Aspecto político: criação de mecanismos que incremen-
tem a participação da sociedade nas tomadas de decisões, 
fazendo reconhecer e respeitar os direitos de todos, 
superando as práticas e políticas de exclusão e permitindo 
o desenvolvimento da cidadania ativa. 
• Aspecto social: viabilidade de uma maior eqüidade de 
riquezas e de oportunidades, combatendo as práticas de 
exclusão, discriminação e reprodução da pobreza e 
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respeitando a diversidade em todas as suas formas de 
expressão. 

Da forma apresentada, esses princípios e estratégias de 
sustentabilidade vinculados aos aspectos ambientais, sociais, 
econômicos e políticos podem ser norteadores para elaborar 
diagnósticos e propor políticas públicas para o desenvolvimento, 
quer seja de um município, região ou país. 

A realidade brasileira 

A realidade brasileira é bastante diferente da apresentada 
no fluxograma da Figura 1.2. A maioria dos cerca de 80 milhões 
de toneladas de resíduos sólidos produzidos anualmente é 
disposta indevidamente. Segundo a última pesquisa do gênero 
que abrange todo o País, feita pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) em 2000 e publicada em 2002, 
no Brasil, cerca de 21,2% dos resíduos sólidos urbanos eram 
despejados a céu aberto (lixões), 0,1% em rios e outros corpos 
d'água e 37% em aterros controlados (depósitos periodicamente 
cobertos), todas as alternativas consideradas ecológica e sanita-
riamente incorretas pelo potencial de poluição atmosférica, 
hídrica e de solos. Do total de resíduos sólidos urbanos produzi-
dos, 40,5% têm destinação considerada correta em termos 
sanitários e ecológicos. Esse percentual está dividido em 36,2% 
para aterros sanitários (onde os resíduos são enterrados em locais 
sanitariamente adequados), 2,9% para centros de compostagem 
(nos quais a matéria orgânica existente nos resíduos é lentamente 
transformada em composto, empregado na agricultura), 1% para 
centros de triagem (onde ocorre separação e posterior venda de 
recicláveis) e 0,4% para unidades de incineração (onde os 
resíduos são queimados). O restante dos 100% de resíduos 
sólidos urbanos brasileiros corresponde a destinações variadas 
das listadas (0,7%) ou quando não há um local fixo para os 
resíduos produzidos (0,5%) [3]. 
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Embora o panorama das destinações de resíduos sólidos 
urbanos ainda esteja muito aquém do desejado, com pouca 
possibilidade de reciclagem (apenas 3,9% - compostagem e 
triagem -), nota-se uma melhora acentuada em relação à 
pesquisa anterior feita pelo instituto, onze anos antes (1989). 
Na época, 75,41% dos resíduos sólidos urbanos eram despejados 
a céu aberto, 0,65% em corpos d'água, 12,45% em aterros 
controlados, 9,34% em aterros sanitários, 0,08% em centros de 
incineração, 1,20% em centros de compostagem e os 0,87% 
restantes em centros de triagem [12]. 

Comparativamente, observa-se que de 1989 para 2000 
houve um aumento de todas as alternativas consideradas 
sanitária e ecologicamente corretas. Em contrapartida, o aumen-
to no percentual de resíduos enviados para aterros controlados 
também subiu, porém essa subida provavelmente represente a 
cobertura de antigos lixões (geralmente com terra). Em termos 
de saúde pública, cobrir o lixo traz avanços, na medida em que 
dificulta a proliferação de vetores como ratos, urubus, mosquitos 
e baratas e diminui o mau cheiro. No entanto, está distante dos 
procedimentos antipoluição necessários para se ter um aterro 
sanitário, como: manter distância de lençóis freáticos, 
impermeabilizar o solo antes de receber os resíduos para 
dificultar a infiltração de líquidos no solo e construir dispositivos 
de escape de gases gerados no processo de decomposição dos 
resíduos. 

No Brasil, a reutilização não é incentivada (as embalagens 
retornáveis, por exemplo, são cada vez mais raras), há um precá-
rio sistema de devolução de resíduos perigosos (como pilhas e 
baterias, cujo conteúdo prejudica o solo e os lençóis freáticos) e 
a reciclagem ainda depende de esforços para se consolidar como 
atividade econômica. 

A reciclagem de resíduos pós-consumo só existe no Brasil 
em razão, principalmente, da figura dos catadores, os quais, 
impulsionados pela crise do desemprego e da falta de alternativas 
de trabalho e renda, buscam nessa atividade sua sobrevivência e 



Resíduos e Reciclagem: Contextualização 25 

alimentam os negócios da reciclagem realizando boa parte do 
processo: coletam, classificam, separam e preparam os materiais 
recicláveis para a comercialização. Um estudo feito na cidade 
de São Carlos, SP, estimou que, sem o comércio de recicláveis 
(metais, plásticos, papéis e vidros, principalmente) por catadores 
e sucateiros, o montante de resíduos sólidos urbanos da cidade 
seria 39% superior em peso [13]. 

A questão dos resíduos sólidos não pode ser resolvida 
aplicando apenas novas técnicas e tecnologias mais avançadas 
para coleta, tratamento, reciclagem e destinação final. No Brasil, 
essa questão deve ser abordada de forma mais integrada, 
envolvendo, também, os fatores social, econômico, educacional, 
ambiental e político. Nesse sentido, aos poucos as administrações 
municipais brasileiras têm adotado o gerenciamento integrado 
do lixo e articulado um conjunto de ações normativas, opera-
cionais, financeiras e de planejamento para coletar, separar, tratar 
e dispor o lixo [ 14]. 

A necessidade da separação dos resíduos 

A coleta seletiva em 2002, de acordo com o Compromisso 
Empresarial para a Reciclagem (CEMPRE), era adotada por 
somente 192 dos mais de 5.500 municípios brasileiros. O sistema 
atinge menos de 10 milhões de brasileiros dos cerca de 170 
milhões de habitantes, com um custo até oito vezes superior ao 
da coleta convencional [15]. Na coleta seletiva, cada cidadão 
separa primariamente seus próprios resíduos e, para funcionar 
plenamente, necessita do comprometimento da população, o 
que é promovido por projetos de educação ambiental. Já a coleta 
comumente adotada pela ampla maioria dos municípios 
brasileiros ocorre com todos os tipos de resíduos misturados. 
Tal procedimento aumenta o grau de dificuldade de separação 
e a impregnação de impurezas, especialmente restos de 
alimentos em outros resíduos recicláveis. 
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Essas características da coleta comum de resíduos acabam 
por desestimular todo o processo de reciclagem, inclusive 
encarecendo-o, na medida em que investimentos superiores 
devem ser realizados na separação e, como no caso dos plásticos, 
na lavagem dos resíduos a serem reciclados. Olianto mais limpo 
o resíduo, menos severa terá de ser a lavagem e mais simples 
será o tratamento e a recuperação da água e, conseqüentemente, 
o produto final poderá ser melhor e mais barato. 

Em sua versão mais simples, a coleta seletiva consiste na 
separação primária da matéria orgânica (ÚMIDOS- restos de 
plantas e alimentos) dos demais materiais (SECOS). A matéria 
orgânica pode seguir para uma unidade de compostagem, en-
quanto os materiais secos, com um grau de impurezas muito 
menor do que na coleta convencional, ainda demandariam uma 
separação posterior em vidros, metais, papéis e plásticos. Estes 
dois últimos tipos de materiais, embora sejam classificados 
quimicamente como orgânicos (pela constituição com base em 
átomos de carbono), têm biodegradação muito difícil, sendo 
impossível sua compostagem natural nos tempos alcançados 
por restos de alimentos e de plantas misturados (de cerca de 90 
dias). 

Em versão mais avançada, a coleta seletiva prevê coletores 
para cada tipo de material, normalmente associados a cores 
específicas. A Resolução 275, do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA), estabelece um padrão de cores de fácil 
visualização, com validade nacional e conforme codificação já 
adotada internacionalmente, para identificar os recipientes e 
transportadores empregados em coleta seletiva [16]: 

• Azul- papel/papelão. 
• Vermelho - plástico. 
• Verde - vidro. 
• Amarelo - metal. 
• Preto - madeira. 
• Laranja - resíduos perigosos. 
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• Branco- resíduos ambulatoriais e de serviço de saúde. 
• Roxo - resíduos radioativos. 
• Marrom - resíduos orgânicos. 
• Cinza - resíduo geral não reciclável ou misturado, ou 
contaminado não passível de separação. 

Para reciclar alguns materiais, a separação feita em uma 
coleta seletiva ou mesmo em uma unidade de triagem não basta. 
É preciso uma separação final, tipo "pente-fino", que será 
realizada na indústria de reciclagem propriamente dita. Por 
exemplo, a classe dos resíduos metálicos pode se dividir em 
duas grandes subclasses, a sucata ferrosa e a não-ferrosa, havendo 
divisões dentro de cada classe. Os papéis também apresentam 
variações de acordo com o mercado da reciclagem, em relação a 
cor, razão celulose/fibras de madeira, ausência ou presença de 
impressão, umidade, origem, etc. [ 17 -18]. 

Tão importante quanto à qualidade dos materiais presentes 
em determinados resíduos é a quantidade de cada um deles. 
Essas duas informações balizarão o potencial de reciclagem de 
determinado material coletado nos resíduos sólidos de uma 
cidade, de uma comunidade, de um condomínio, de uma oficina 
mecânica, etc., no tocante à produtividade máxima esperada e 
à lucratividade a ser obtida com a venda do mesmo. Para o 
catador e o sucateiro, essas duas informações determinam a 
periodicidade da coleta, os prováveis clientes e a negociação de 
preço. Esse tipo de atividade é obviamente mais lucrativo quanto 
mais produtos de qualidade o fornecedor tiver, o que torna 
interessante a associação de catadores e sucateiros em coope-
rativas e possibilita o estabelecimento da reciclagem como um 
negócio economicamente viável para todos os envolvidos, e não 
mais somente um negócio ecológico [19]. 

Dessa forma, é de praxe a realização de estudos periódicos 
em resíduos sólidos urbanos, de forma a avaliar a composição 
dos mesmos em termos de percentual de matéria orgânica (restos 
de alimentos, plantas, etc.), papel, vidro, plásticos, metais e 
quaisquer outras subdivisões que se façam necessárias e 
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interessantes (por exemplo, a quantificação do percentual de 
alumínio). Por serem pouco específicas e por haver uma grande 
variação de materiais potencialmente descartáveis à disposição 
do consumidor, a maioria desses estudos, chamados caracte-
rizações físicas, traz informações pouco úteis para a indústria 
da reciclagem. 

Outra informação interessante que as caracterizações de 
resíduos podem fornecer é a variação da composição dos resíduos 
conforme a estação climática ou a classe socioeconômica da 
população geradora dos resíduos ou, ainda, o impacto causado 
no resíduo em avaliação após a introdução de um novo produto 
no mercado consumidor (por exemplo, uma nova embalagem). 

Normalmente, para a caracterização física de resíduos 
urbanos são usados os procedimentos estatísticos estabelecidos 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), mais 
especificamente a norma NBR 1.007. Seguindo a normalização, 
é possível obter uma amostragem relativamente pequena e 
estatisticamente representativa de uma grande quantidade de 
resíduos. Por exemplo, é possível extrair, a partir de um caminhão 
de 5 toneladas, uma amostragem de 100 kg, que pode ser 
suficiente para estudos que visem, por exemplo, medir a biode-
gradabilidade da matéria orgânica presente [20]. No entanto, 
para conjecturas a respeito de reciclagem de materiais, essa 
quantidade provavelmente não será suficiente. Um estudo sobre 
os resíduos de Caxias do Sul, RS, determinou que 0,14% dos 
resíduos da cidade eram materiais metálicos não-ferrosos (2002). 
Em uma amostragem de 100 kg de resíduos, 140 g desses metais 
provavelmente não seriam suficientes para serem subdivididos, 
por exemplo, em alumínio, cobre, antimônio e latão, apenas 
para citar os mais procurados por catadores [21]. 

A especificidade dos resíduos plásticos 

Os resíduos plásticos, se não forem convenientemente 
separados, podem comprometer as propriedades finais do pro-



Resíduos e Reciclagem: Contextualização 29 

duto reciclado em razão das variações físicas e químicas que 
apresentam entre si [22-23]. As mais comuns são a presença de 
filmes plásticos (produtos com espessura inferior a 250 flm, 
normalmente sacos e sacolas) e dos chamados plásticos rígidos, 
que abrangem o restante dos produtos feitos do material [24]. 
A presença de tintas de impressão ou de rótulos é também uma 
variação importante para a reciclagem, mas o maior problema 
é a grande variedade de resinas plásticas existente nos resíduos 
sólidos urbanos. As diferentes composições químicas e 
estruturas geram uma incompatibilidade que dificulta a mistura 
de diferentes tipos de plásticos, daí a necessidade de separação 
criteriosa. São pelo menos seis tipos principais de plásticos 
presentes nos resíduos, o que motivou a adoção voluntária de 
uma numeração específica de 1 a 6, normalmente inscrita dentro 
ou próximo ao símbolo da reciclagem, no fundo dos produtos 
ou nos rótulos,3 conforme a Figura 1.4. O número 7 também é 
usado, quando se trata de qualquer outro tipo de plástico ou de 
suas misturas. A nomenclatura das principais resinas 
empregadas e seus produtos mais freqüentes nos resíduos sólidos 
urbanos são [24-25]: 

• Poli (tereftalato de etileno)- PET ou PETE- garrafas 
de refrigerante, água, óleos comestíveis, isotônicos, etc. 
• Polietileno de alta densidade- HDPE ou PEAD -
embalagens de produtos alimentícios, de limpeza, de hi-
giene pessoal, automotivos, filmes, etc. 
• Policloreto de vinila - PVC ou V - tubos, conexões, 
mangueiras, filmes, garrafas de água, vinagre, embalagens 
de óleo, produtos de limpeza, higiene pessoal, doces 
(potes), etc. 
• Polietileno de baixa densidade- LDPE ou PEBD-
filmes, tampas, embalagens de desodorante, etc. 

3 Essa numeração é adotada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), sob o código NBR 13.230, e também pela Sociedade Americana da 
Indústria de Plásticos (SPI) [22-23]. 
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Geralmente é separado juntamente com o polietileno 
de baixa densidade linear (LLDPE), cuja maior aplicação 
é o segmento de filmes. 
• Polipropileno - PP - embalagens de água, vinagre, 
margarina, doces, filmes, tampas de refrigerante, 
embalagens de produtos de limpeza e higiene pessoal, 
etc. 
• Poliestireno - PS - copos e outros descartáveis, 
embalagens de iogurte, bandejas, etc. 

PET HDPE ou PVC ou LDPE ou pp PS 
PEAD V PEBD 

Figura 1.4 Símbolos, números e siglas inscritos nos fundos das embalagens 
ou nos rótulos de produtos dos plásticos mais comumente encontrados 
nos resíduos urbanos. 

Nota-se que são necessários conhecimento e experiência 
para efetuar a separação dos plásticos, pois as aplicações podem 
ser as mesmas para mais de uma resina. Propriedades óticas 
(transparência, translucidez e opacidade), mecânicas (rigidez e 
resistência ao impacto), de densidade (flutuação ou decantação 
na água) e de queima (cor da chama, odor da fumaça, etc.) 
também auxiliam na separação e podem contribuir para a 
verificação da veracidade das inscrições nos produtos plásticos 
[22, 24-25]. 

A dificuldade em conseguir uma amostragem de resíduos 
plásticos suficientemente representativa para a quantificação 
de cada um dos variados tipos de plásticos presentes nos resíduos 
sólidos urbanos a partir de uma quantidade não muito grande 
de resíduo é uma das razões para que haja poucos estudos nesse 
sentido [26-28]. Boa parte dos estudos existentes são relativos 
a resíduos de coleta seletiva, em que uma grande quantidade de 
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resíduos plásticos em que já se encontra separada dos demais 
resíduos, o que facilita o trabalho de subdivisão [28]. No 
Capítulo 2 será apresentada uma caracterização de plásticos 
realizada com resíduos de coleta convencional. Essa 
caracterização foi comparada com o perfil percentual de 
consumo aparente das resinas encontradas nos resíduos e sua 
finalidade é apontar e, principalmente, quantificar em quais 
plásticos os esforços para a reciclagem devem ser prioritários. 

A indústria da reciclagem de plásticos 

De modo geral, a indústria petroquímica brasileira e a de 
plásticos são compostas por muitos grupos estrangeiros, sejam 
proprietários ou apenas participantes no quadro societário. 
Dessa forma, desde sua fundamentação na década de 1970, 
houve a tendência natural de que tais indústrias trouxessem 
tecnologia do exterior. Paulatinamente, foram formados recursos 
humanos especializados e criados centros e laboratórios de 
pesquisa na área de polímeros (classe de materiais que abrange 
plásticos e borrachas) nas próprias empresas e também nas 
universidades. Atualmente, já há uma massa crítica de qualidade 
produzindo conhecimento e discutindo inovações científicas e 
tecnológicas no setor [29]. 

A atividade de reciclagem de polímeros é tão recente 
quanto a indústria de polímeros em si. Provavelmente a indústria 
de reciclagem experimenta atualmente o mesmo grau de 
incipiência que a de polímeros enfrentou na década de 1970, 
com um agravante: com raríssimas exceções não houve a vinda 
de tecnologia estrangeira para abastecer prontamente a indústria 
nascente [30]. 

A indústria brasileira de reciclagem de plásticos é 
equiparável, em termos de produção, a de países desenvolvidos. 
Porém, além de matéria-prima e mão-de-obra específicas, no 
caso brasileiro, o país lida com outros problemas particulares, 
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os quais, por si só, demandam o desenvolvimento de tecnologias 
próprias. Dentre esses outros problemas, listam-se [30]: 

• A dimensão continental do País, que acarreta sérios 
problemas de transporte de matéria-prima (leves e 
volumosas) e de produtos, o que praticamente obriga a 
descentralização da atividade industrial. 
• O mercado consumidor próprio, em geral, não tão 
preocupado com o meio ambiente, com pequeno grau 
de instrução e poder aquisitivo baixo. O material plástico 
reciclado deve ser impreterivelmente mais barato que o 
virgem para garantir vendas. 
• O sistema predominante de coleta e descarte de 
resíduos pós-consumo, que faz com que os plásticos, 
presentes em pequena quantidade relativa em peso, 
venham ainda muito sujos. O resultado é uma matéria-
prima de baixa qualidade e que demanda lavagem 
exaustiva e posterior tratamento de água. 
• A "má reputação" do material reciclado, que acaba por 
prejudicar empresas que trabalham seriamente e que 
diminuíram o número e a dimensão dos problemas 
enfrentados, geralmente com investimentos relativamen-
te altos. 
• Dificuldade de abastecimento freqüente das indústrias, 
o que muitas vezes resulta em parada de linhas de 
produção e/ou em aumento da capacidade ociosa, o que 
causa perda de lucros e desestímulo. 
• Presença de muitas indústrias de pequeno porte, com 
pouca tecnologia associada e alta carga tributária. Boa 
parte das empresas, as quais atuam no ramo, ilude-se 
com a matéria-prima a custo zero e, com as dificuldades, 
acaba por viver na clandestinidade, o que dificulta, 
inclusive, a pesquisa sobre o setor. 

A busca do maior lucro possível, preservando os valores 
éticos (os quais incluem a vertente ambiental), é objetivo de 
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qualquer empreendimento industrial e não é diferente com a 
reciclagem. Isso pode ocorrer de várias maneiras, inclusive com 
adoção de alternativas a sistemas de reciclagem convencionais, 
que possam fornecer produtos de maior valor agregado. Essa 
adoção passa obrigatoriamente por pesquisas, análises de custos 
e investimentos. 

As universidades e institutos de pesquisa podem auxiliar 
na geração de tecnologias e na busca de otimização dos processos 
produtivos de indústrias recicladoras, principalmente as que não 
têm condições de investir em profissionais altamente quali-
ficados e laboratório próprio. Em 2002, foram identificadas no 
Brasil somente onze universidades que realizam pesquisas na 
área de reciclagem de polímeros [31]. 

A atuação em etapas anteriores à reciclagem também seria 
extremamente útil, principalmente no incentivo à educação 
ambiental (para o consumo racional, a reutilização sempre que 
possível e o descarte seletivo), à coleta seletiva e à formação de 
cooperativas de catadores. Outro tipo de atuação seria posterior 
à reciclagem, diretamente no mercado consumidor, incenti-
vando-o a consumir produtos reciclados. 

Apesar das dificuldades enfrentadas pelo setor, a indústria 
de reciclagem no Brasil só tem crescido, atingindo, em alguns 
casos, índices comparáveis aos de países desenvolvidos. Segundo 
dados do CEMPRE, durante o ano de 2002, aproximadamente 
44% das embalagens de vidro produzidas no País foram 
recicladas, assim como 45% das latas de aço, pelo menos 57% 
das carcaças de pneus, 41% do papel de escritório, 77% das 
caixas de papelão, 15% das embalagens longa vida, 1,5% dos 
resíduos orgânicos e 17% dos plásticos rígidos e filmes [32]. O 
campeão de reciclagem ainda é o alumínio, uma vez que estima-
se que cerca de 85% das latas produzidas no País retornaram ao 
processo produtivo em 2001 e 87% em 2002 [32-33]. Esse índice 
é superior ao registrado pelas lideranças anteriores de reciclagem 
de alumínio, como Japão (83%), Estados Unidos (55%) e Europa 
(41%) [32]. 



34 Resíduos Plásticos e Reciclagem - Aspectos Gerais e Tecnologia 

De acordo com os números da Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Embalagens de PET (ABEPET) e do 
CEMPRE, 18,5% das garrafas do polímero produzidas foram 
recicladas em 1999 contra 24,8% em 2000 e 35% em 2002. São 
números comparáveis aos de países ricos, como os Estados 
Unidos e o Japão, que em 2000 reciclaram cerca de 23% do 
PET produzido no ano. A coleta de boa parte dos cerca de 1, 9 
bilhão de garrafas que foram recicladas em 2002 no Brasil se 
concentra em áreas próximas a municípios com coleta seletiva, 
usinas de triagem ou onde cooperativas de catadores funcionam 
com sucesso [32, 34]. 

A comparação entre PET e alumínio em termos de 
reciclagem é interessante, de forma que se pode afirmar que a 
principal alavanca em relação a reciclagem de alumínio é o preço 
da sucata e para o PET é a abundância de matéria-prima. A 
massa de cada lata de alumínio é de 14 g enquanto uma garrafa 
de PET de 2litros (a mais comum do mercado) pesa cerca de 
50 g. Ou seja, são necessárias aproximadamente 70 latas de 
alumínio e 20 garrafas de PET para chegar a 1 kg de cada 
material. Durante o ano de 2002, o quilograma de alumínio na 
forma de latas variou de R$ 2,0 a R$ 3,0 (quando prensado e 
limpo), enquanto um quilo de PET podia ser vendido a 
R$ O, 78, após anos sendo vendido abaixo de R$ 0,20 [35]. Outra 
vantagem para o alumínio é a capacidade de redução de volume 
(a cerca de 1/6) por meio de prensagem manual, propriedade 
que o PET não apresenta. 

Além do benefício social e ecológico trazido pelas 
atividades de reciclagem, as vantagens econômicas são claras. 
Lucram os envolvidos na atividade e o País todo, na medida 
em que a produção de um material reciclado demanda normal-
mente menos energia que a requerida para a produção de 
materiais a partir dos insumos convencionais. Estima-se que 
para a produção de latas de alumínio a partir da reciclagem de 
materiais descartáveis gaste-se somente 5% da energia requerida 
para a produção a partir de seu minério, a bauxita [36]. Outra 
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economia estratégica é a de recursos naturais esgotáveis, como 
os minérios (cada quilo de alumínio reciclado evita a extração 
de 5 kg de bauxita) e o petróleo (no caso dos plásticos). A recicla-
gem pode, ainda, trazer benefícios econômicos ao comércio 
exterior do País aumentando as exportações de alguns materiais 
e diminuindo as importações de outros. 

A despeito dos índices animadores de reciclagem de vários 
materiais, a quantidade de resíduos sólidos urbanos brasileiros 
que não é encaminhada para a reciclagem ainda é grande. 
Estima-se que o País jogue no lixo, anualmente, deUS$ 500 
milhões a US$ 2 bilhões em materiais ainda úteis e em energia 
que poderia ser economizada [37-38]. 

Legislação e normas 

A partir da década de 1960, impulsionado por movimentos 
de cidadãos preocupados com a ecologia, o mundo político 
iniciou a promoção de alguns eventos como o Clube de Roma4 

e a EC0-92.5 Acordos internacionais foram fechados (como o 
Protocolo de Montreal, de 1987, sobre o fim das emissões de 
cloro-flúor-carbonos, nocivos à camada de ozônio, até 2010) e 
discutidos (como o Protocolo de Kyoto, que propôs, em 1997, 
a diminuição das emissões de gás carbônico, porém sem 
resultados efetivos até os dias atuais). Uma consciência 

4 Clube de Roma foi uma reunião de cientistas que, na década de 60, 
elaboraram uma série de modelos matemáticos sobre os riscos do crescimento 
contínuo com base em recursos naturais esgotáveis. Seu relatório, publicado em 
1972 no livro "Limites ao Crescimento", analisou o planeta fazendo projeções, 
algumas catastróficas sob o aspecto da sustentabilidade planetária, sobre 
industrialização, crescimento populacional, produção de alimentos, recursos 
naturais e poluição. Foi um importante sinal de alerta que teve a finalidade de 
conscientizar a sociedade sobre limites que deviam ser impostos à própria 
sociedade, para seu próprio bem. 

5 EC0-92 ou Rio-92 foi a Conferência Mundial para o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, organizada pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) e que reuniu 179 chefes de Estado que 
discutiram problemas ambientais mundiais. 



36 Resíduos Plásticos e Reciclagem - Aspectos Gerais e Tecnologia 

ambiental começou a ser formalizada em políticas que apontam 
limites para o crescimento mundial, sendo a humanidade e a 
Natureza os pontos decisivos para o desenvolvimento de 
tecnolo-gias e para a exploração dos recursos naturais. 

Com base nesses princípios, na década de 1970 e 1980, na 
Europa, observam-se os primeiros rótulos ambientais, mais 
comumente conhecidos como "selos verdes" (Figura 1.5). É uma 
tentativa de valorizar produtos cujas etapas de fabricação sejam 
menos nocivas, integrando, assim, questões relativas ao meio 
ambiente e às estruturas gerenciais. No Brasil, desde 1997, a 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) concede o 
certificado Rótulo Ecológico- Qyalidade Ambiental, cujo sím-
bolo é um colibri. 

Alemanha 
(desde 1977) 

Japão 
(desde 1988) 

Figura 1.5 Exemplares de "selos verdes". 

Brasil 
(desde 1997) 

Diversas iniciativas têm surgido para regulamentar os 
sistemas de gestão (conjunto de filosofias e de políticas que 
regem todo o funcionamento de empresas) e processos 
produtivos. Em 1992 foi aprovada a norma inglesa BS 7.750 
(British Standard), que faz com que a organização (normalmente 
uma empresa) interessada em ser certificada tenha de provar 
que seu processo produtivo, a partir do Sistema de Gestão, é 
ambientalmente correto. Isso é feito a partir da definição de 
política ambiental, de práticas, de objetivos e de alvos que 
permitam uma avaliação periódica do desempenho, bem como 
prever correções de rumo para o aprimoramento contínuo. 
Ainda em 1992, encorajada pelo compromisso mundial em prol 
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do ambiente estabelecido na EC0-92, a Organização Mundial 
de Padrões (ISO - International Standandards Organisation) 
começou uma ampla discussão, finalizada em 1996, visando à 
elaboração de uma normalização internacional ambientalmente 
abrangente e exeqüível. Paralelamente à ISO, a comunidade 
européia decidiu estabelecer uma normalização para todo o 
continente, chamada de Gestão Ecológica e Esquemas de 
Auditoria (EMAS -Eco Management and Audit Scheme). Em 
1993, a Fundação Mundial para a Natureza (WWF- World 
Wildlife Fund) lançou o Conselho Administrativo de Florestas 
(FSC- Forest Stewardship Council), que prevê a discussão de 
uma gestão de florestas mais adequada a cada país, prevendo, 
inclusive, inspeção independente das florestas e um rótulo 
ecológico no caso de conformidade com as metas estabelecidas 
pelo Conselho. 

Impulsionada pelo sucesso mundial das normas da série 
9000,6 bem como pelo caráter mundial e abrangente da série 
14000, rapidamente essa nova norma, apesar de facultativa, 
tornou-se a mais estudada e a mais visada para empresas que se 
propõem a apresentar um diferencial no mercado globalizado. 
A simples decisão de tentar o certificado de qualidade ambiental 
faz com que as empresas (inclusive as que lidam com florestas) 
tenham de demonstrar que respeitam as leis e regulamentações 
correlatas, procedem um contínuo aprimoramento ambiental 
do processo produtivo e do sistema gerencial, treinam os 
funcionários para que adotem eficazmente o modelo e se 
submetam a uma auditoria periódica para comprovação. Além 
dos aspectos já abordados em outras normalizações ambientais 

6 ISO 9000: conjunto de normas relativas à certificação de sistemas de 
gerenciamento que primam pela qualidade do produto, estabelecendo uma relação 
cliente/fornecedor dentro de cada etapa do processo produtivo, em que a tarefa 
de cada fornecedor é satisfazer plenamente o cliente (embora ambos possam 
estar na mesma empresa) . Da somatória das etapas adaptadas à nova filosofia 
nasce um produto de qualidade, cuja documentação é reconhecida no mundo 
todo. Para empresas de países subdesenvolvidos, significa a prova de competência 
para disputar mercados no exterior. 
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(sistemas de gestão ambiental, avaliação do desempenho 
ambiental, auditoria ambiental e rotulagem ambiental), uma 
das maiores inovações das normas ISO da série 14000 é a 
Análise do Ciclo de Vida do Produto (ACV), comentada 
anteriormente. Com esse procedimento, é possível estabelecer 
decisões em cada parte da "vida" do produto de modo a propiciar 
uma alternativa ecológica mais viável, seja de um material que 
possa ser trocado até um processo que deva ser alterado. Uma 
das conseqüências mais conhecidas de uma análise desse tipo é 
o chamado disassembly (desmontagem), ou seja, confecção de 
produtos cuja separação de componentes diferentes após o 
descarte seja melhorada, por exemplo, facilitando a reciclagem. 

Nesse sentido, é notória a mudança ocorrida com as 
embalagens de refrigerantes de plástico (PET). Inicialmente as 
garrafas tinham uma base colada ao corpo, feita de polietileno 
de alta densidade. O projeto foi modificado de modo que 
atualmente quase só há garrafas de uma peça, tornando melhor 
não só a produtividade da reciclagem como a qualidade do 
produto reciclado. A adoção do material das tampas (normal-
mente polipropileno), dos rótulos (por exemplo, papel ou 
polietileno de baixa densidade) e de vedantes (que podem ser 
constituídos a base de EVA- etileno vinil acetato-) das garrafas 
também têm por preocupação a reciclagem. Nela, a garrafa (com 
todos os seus constituintes) é moída e depois lavada. No tanque 
de lavagem, as tampas, os rótulos e os vedantes moídos tendem 
a flutuar, enquanto o PET moído, a afundar, o que facilita a 
separação e a qualidade do produto final. 

O Brasil participou das discussões sobre a ISO 14000, 
principalmente por meio da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, e chegou a sediar uma das reuniões do comitê que 
elaborou a norma. Em dezembro de 2002, o Brasil tinha cerca 
de 900 empresas com certificados ISO 14001, o que garantia a 
adaptação do Sistema de Gestão Ambiental de cada uma à 
filosofia da nova normalização. Esse número é o 15º maior do 
mundo, superior aos de Noruega, Austrália, México, Argentina, 
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Portugal e Rússia, porém inferior aos de Inglaterra, Alemanha, 
França, Itália, Estados Unidos, China e Japão [39]. 

A legislação brasileira que regulamenta atividades poten-
cialmente danosas para o meio ambiente apresentou-se escassa 
até a década de 1980. Desde a edição do Código Penal Brasileiro, 
em 1940, existiam somente legislações específicas para 
regulamentar as atividades nucleares, extrativas (mineral e vege-
tal), agrícolas, de caça, de pesca e de uso da água. A Lei 6.938, 
de 1981, inaugura a Política Nacional do Meio Ambiente, que 
tem como grandes avanços a responsabilização de agentes 
poluidores por meio de multas e a criação do Conselho N acionai 
do Meio Ambiente (CONAMA).7 Em 1985 a Lei 7.347 prevê 
a Ação Civil Pública, de competência do Ministério Público, 
para ocorrências no setor. Mais um exemplo de atuação esparsa 
da legislação ambiental foi o Programa de Controle de Poluição 
do Ar por Veículos Automotores, de 1986, que obriga a 
instalação, nos carros fabricados a partir do início da vigência 
da lei, de conversores catalíticos no escapamento de automóveis 
(equipamentos que diminuem a emissão de gases poluentes por 
veículos automotivos). Nesse mesmo ano, institui-se a obrigato-
riedade, para uma série de atividades potencialmente impactan-
tes (ferrovias, portos, oleodutos, aeroportos, aterros sanitários, 
extração de petróleo, distritos industriais, etc.), da realização 
prévia de Estudos de Impacto Ambiental. 

A Constituição Brasileira de 1988 é considerada uma das 
mais modernas do mundo para o meio ambiente, ao abordar 
um capítulo especial (Capítulo VI) para o assunto, incluindo, 
entre os direitos do cidadão e da sociedade, o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. A incumbência da preservação, da 
fiscalização e do policiamento cabe ao Poder Público, bem como 

7 O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) tem a função 
de dar assistência à Presidência da República na formulação de diretrizes nacionais 
para o setor e é composto por 71 membros, dentre eles o Ministro do Meio 
Ambiente e representantes do ramo dos governos estaduais e membros de 
organizações não-governamentais. 
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a definição de espaços territoriais que demandem proteção 
especial e promoção da educação ambiental [ 40]. 

O licenciamento ambiental é um dos principais aspectos 
da legislação ambiental brasileira, na medida em que estabelece 
regras para o projeto, a instalação e a operação de uma dada 
empresa que vai poluir o ambiente ou utilizar recursos naturais. 
O licenciamento consiste na autorização condicionada e com 
prazo, sendo que prevê que o projeto do empreendimento seja 
público e que a autoridade competente possa exigir o Estudo 
de Impacto Ambiental (ElA), mesmo se a atividade em questão 
não constar na lista já mencionada. 

Em 30 de março de 1998 foi aprovada a Lei 9.605, de 
Crimes Ambientais, que estabelece pesadas multas, prestação 
de serviços à comunidade e até prisão de infratores, seja por 
crimes culposos (sem intenção, como negligência) ou dolosos 
(com intenção). Por essa lei, pessoas físicas e jurídicas são 
igualmente responsáveis e cada cidadão pode ser fiscal da 
natureza, podendo apresentar ao Ministério Público denúncia 
de violação da legislação. A lei, de iniciativa do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA), teve a tramitação no parlamento 
brasileiro iniciada em 1991, tem, ainda, a vantagem de agregar 
temas espalhados pela legislação brasileira [ 41]. Se antes de 
1998 a legislação ambiental já estava pautada no princípio do 
poluidor/pagador (aquele que produz a poluição ou o poluente 
é o responsável direto por sua minimização, tratamento ou 
indenização), após a Lei de Crimes Ambientais esse princípio 
foi reforçado com a pena máxima de privação de liberdade. 

Como a reciclagem de materiais trata-se de uma atividade 
industrial, um dos instrumentos legais mais eficazes para seu 
incentivo ou desestímulo é a tributação. Os recicladores encaram 
como sendo injusto tratar a reciclagem como um novo processo 
industrial, pois é a continuação do processo anterior, em que 
vários impostos já foram pagos. Reclamam, inclusive, um instru-
mento de crédito ou substituição tributária, na forma de imposto 
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presumido, por estar contribuindo com a sustentabilidade de 
toda a indústria nacional. 

Por um decreto de outubro de 2002, a Presidência da 
República isentou completamente o plástico reciclado da 
necessidade de pagamento do Imposto Sobre Produtos 
Industrializados (IPI, de esfera federal), assim como das aparas, 
dos resíduos e das sobras de plásticos (para o PET, a alíquota 
baixou de 15% para 10%). Pouco tempo após a isenção, o 
governo federal voltou atrás e novamente taxou a matéria-prima 
para a indústria da reciclagem de plásticos: 15% para o PET e 
5% para as demais resinas. Porém, criou um mecanismo de 
ressarcimento quando da venda de produtos fabricados com o 
resíduo plástico comprado com imposto [ 42]. 

Embora impostos estaduais não incidam nas sucatas, o 
principal entrave é o Imposto Estadual sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS), cuja alíquota sobre os materiais 
reciclados varia de 7% a 18% na maior parte do País, à exceção 
de São Paulo e Tocantins, que isentaram a sucata de plásticos 
do pagamento de imposto. Outro imposto que dificulta o pleno 
desenvolvimento da indústria da reciclagem é o Imposto sobre 
Serviços (ISS, de esfera municipal), de recolhimento obrigatório 
para trabalhadores autônomos membros de associações e 
cooperativas de catadores [5, 43-44]. 

Além das legislações de incentivo tributário à indústria de 
reciclagem e das normalizações ambientais, no âmbito 
internacional as legislações têm se tornado mais severas e 
específicas para as questões relacionadas ao meio ambiente. O 
planeta tem tido relatos, às vezes alarmantes, sobre acidentes 
com derramamento de petróleo, derrubadas de árvore, áreas 
desertificadas pela perda de nutrientes do solo e sobre poluição 
de um modo geral, seja do ar, das águas, do solo, etc. A escassez 
de recursos naturais chama cada vez mais atenção, sendo dado 
destaque, ultimamente, para a questão do petróleo e da água. 
Em termos de resíduos sólidos, destacam-se algumas legislações 
específicas e relativamente severas sobre coleta e descarte 
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seletivos. Iniciativas como calendário de coleta com dias 
específicos para cada material, bem como multas para infratores 
ou obrigatoriedade de o cidadão levar determinado tipo de 
resíduo a um ponto de coleta seletiva são cada vez mais comuns 
em países desenvolvidos. Dessa maneira, é retirado do consu-
midor o papel de vítima do processo, fazendo com que ele se 
sinta responsável pelo resíduo, o que o obriga a repensar suas 
atitudes desde a hora da compra até o descarte. 

Política nacional para resíduos sólidos 

O Brasil, até o momento, não possui uma legislação que 
estabeleça uma política nacional de resíduos. O projeto que 
desde maio de 2001 vinha sendo elaborado pela Câmara Federal, 
mais especificamente por uma Comissão Especial de Resíduos 
Sólidos, para propor diretrizes e normas para o gerenciamento 
dos diferentes tipos de resíduos sólidos, foi retirado para ser 
substituído, a partir da Conferência Nacional das Cidades 
(organizada pelo governo federal em outubro de 2003), por um 
projeto que unifique todas as políticas de saneamento ambiental 
para o País. Com a instituição de uma política nacional, os 
resíduos deverão ser tratados de forma sistêmica e em 
consonância com as políticas nacionais de meio ambiente, de 
recursos hídricos, de saneamento básico, urbana, de educação, 
de ação social e de saúde pública. 

Espera-se que a preservação dos recursos naturais seja um 
princípio que norteie essa futura política, com incentivo à redu-
ção da geração dos resíduos, assegurando que os resíduos sejam 
adequadamente tratados e estabelecendo compromissos com 
metas de reciclagem e de reutilização para manter os materiais 
no ciclo o maior tempo possível. 
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Normalmente a potencialidade de um dado material para 
fins de reciclagem é feita com base na produção do material, 
fornecida pelo setor industrial. Levantamentos realizados nos 
resíduos propriamente ditos são mais raros, dadas as dificuldades 
já listadas no Capítulo 1, referentes ao manuseio de uma 
amostragem relativamente grande que garanta uma representa-
tividade estatística para uma posterior subdivisão. A análise 
sobre a produção apresenta aspectos complexos, como a precisão 
quantitativa da finalidade dos produtos. Com plásticos isso se 
torna um problema mais evidente, na medida em que boa parte 
de seus produtos finais alimentam o segmento de embalagens 
descartáveis. Considerar a produção desse segmento para fins 
de estimativa de reciclagem é muito mais próximo da realidade 
do que considerar a produção, por exemplo, de tubos de PVC. 
Isso porque se trata de um produto plástico que segue majorita-
riamente para o segmento de construção civil, apresentando 
alta durabilidade e um impacto diminuto nos resíduos sólidos 
urbanos. 

Este capítulo apresentará estudos sobre a produção dos 
principais plásticos, de 1995 a 2001, segundo dados extraídos 
dos Anuários da Indústria 01Iímica Brasileira, publicados pela 
Associação Brasileira da Indústria 01Iímica. Na realidade, os 
estudos têm por base o consumo aparente dos plásticos, que se 
traduz na soma da produção e da importação, subtraindo-se as 
exportações. Mais correto, ainda, seria a subtração também de 
dados sobre as vendas internas para exportação (VIPE), porém 
isso não foi feito em razão da dificuldade de obter dados para 
cada um dos plásticos. Um panorama da indústria petroquímica 
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nacional também será apresentado, com ênfase em alguns 
produtos que originam os plásticos. 

Dessa maneira, serão obtidos dados sobre os insumos e os 
próprios plásticos, o que pode ser útil para estabelecer estratégias 
de reciclagem química8 (no caso de insumos ou mesmo de 
plásticos), termoquímica9 (para insumos) ou mecânica10 

(aplicável no caso dos plásticos), no sentido de substituição de 
importações ou incremento de exportações. 

Este capítulo apresentará, ainda, estudos realizados em 
resíduos sólidos urbanos e será notado que esse tipo de estudo 
pode ser destinado à indústria da reciclagem na medida em que 
conseguem particularizar a geração de lixo, no caso, cidades de 
médio porte. 

Ao final, considerando o estudo dos resíduos como repre-
sentativo para todo o País (assim como o estudo sobre consumo 
aparente aplicável na comunidade geradora de lixo), será 
realizado um confronto dos dados de consumo aparente e 
descarte, em que serão obtidos subsídios para avaliar os impactos 
ambientais para cada plástico. Para auxiliar no entendimento 
desse confronto, serão listadas as principais aplicações dos 
plásticos em questão, de modo a fazer ressalvas quando um 
dado plástico (como o PVC, por exemplo), tiver como a maior 
parte de aplicações produtos duráveis. 

8 Reciclagem química consiste na reação contrária à síntese do polímero 
(ou seja, com base na destruição química do polímero por solventes), a partir da 
qual é possível obter seus insumos. Mais detalhes e aplicações no Capítulo 3. 

9 Reciclagem termoquímica consiste na reação com ênfase na destruição 
térmica do polímero, a partir da qual é possível obter gases dos quais podem ser 
fabricados plásticos. Mais detalhes e aplicações no Capítulo 3. 

10 Reciclagem mecânica consiste na realização de uma série de processos 
(como moagem, lavagem, secagem e reprocessamento que envolvem a fusão do 
material), a partir do qual um produto plástico é transformado no material em 
formato adequado à nova transformação ou em outro (ou no mesmo) produto. 
Mais detalhes e aplicações no Capítulo 3. 
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Os plásticos 

Os plásticos são classificados dentro de uma classe de 
materiais chamados polímeros, os quais podem ter uma 
infinidade de formas e funções. São polímeros os ácidos 
nucleicos, as proteínas, a seda, o baquelite e a borracha natural, 
dentre outros. 

Um polímero é uma molécula grande construída pela 
repetição de pequenas unidades químicas relativamente simples, 
compostas de ligações primárias (ligações covalentes, quimica-
mente fortes) de átomos de carbono e hidrogênio e, em muitos 
casos, de oxigênio, nitrogênio, cloro, etc. As macromoléculas 
podem ser unidas entre si por ligações secundárias, quimicamen-
te fracas, ou, ainda, por ligações primárias. 

Dos polímeros destaca-se a classe dos termoplásticos, 
polímeros que podem ser fundidos por aquecimento e 
solidificados por resfriamento. Qyando amolecidos, podem ser 
transformados em artigos com emprego de moldagem ou 
extrusão. Como exemplos listam-se: polietilenos, PP, PVC, PS 
ePET. 

Os plásticos são uma classe mais abrangente de materiais 
que engloba os que contém como componente básico um 
polímero sintético e que, embora sejam sólidos à temperatura 
ambiente em seu estado final, em algum estágio de seu 
processamento são passíveis de serem moldados por ação 
normalmente conjunta de calor e pressão. Nessa definição, além 
dos termoplásticos, enquadram-se as resinas termofixas, como 
baquelite e resina de poliéster insaturado. Esses polímeros 
possuem ligações primárias intermoleculares em grande número 
que impedem sua fusão (e solubilização). Neste livro, a palavra 
"plástico" está e continuará sendo utilizada como sinônimo de 
"termoplástico". 

As reações que originam os polímeros são chamadas de 
polimerizações, em que materiais, chamados monômeros, 
reagem entre si para formar as cadeias extensas. As polimeriza-
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ções podem ser divididas em dois tipos básicos, tendo por 
diferença principal a geração ou não de subprodutos: 

• Pofimeração de adição ou em cadeia: monômeros que se 
ligam em uma cadeia sem gerar subprodutos. A Figura 
2.1 exemplifica a polimerização em cadeia do polietileno, 
a partir do monômero etileno. 

CH2=CH 2 -..- CH 2-CH2 -

etileno (n) polietileno 

Figura 2.1 Esquema geral da polimerização do etileno para produção de 
polietileno. 

• Pofimeração de mecanismo por etapas ou condensação: 

monômeros que se ligam com geração de subprodutos, 
e a molécula resultante repete-se ao longo cadeia. A 
Figura 2.2 exemplifica a polimerização de mecanismos 
por etapas da poliamida 6.6 (nyfon 6.6). 

o o 
11 11 

n (H2N -( CH2J6 -NH2) + n (HO-C- (CH2J4 - C-OH)~ 

hexametileno diamina ácido adípico 

o o 
11 11 

n (H- ( NH- (CH2)6 -NH- C-(CH2J4 - C-) OH)+ (2n-1) H20 

nylon6.6 água 

Figura 2.2 Esquema geral da polimerização da hexametileno diamina e 
do ácido adípico para a produção da poliamida 6.6 (nylon 6.6). 

O processo de produção dos plásticos ocorre em várias 
unidades fabris. Nas refinarias ocorre a extração da nafta do 
petróleo a partir de processos de destilação. A nafta, por sua 
vez, é encaminhada a indústrias petroquímicas de primeira 
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geração para a produção de derivados. Nas petroquímicas de 
segunda geração, ocorre a síntese (polimerização) dos derivados 
em plásticos. Nas indústrias de terceira geração ocorre a transfor-
mação do plástico em produtos finais. 

A indústria de plásticos e o parque petroquímico brasileiro 

Os primeiros registros da indústria de plásticos no Brasil 
datam de 1957. Na época, era considerada um ramo incipiente 
da indústria química, com menos de cem unidades fabris 
espalhadas pelo País. Em oitenta e uma delas fabricava-se a 
caseína comercial, a partir da proteína homônima do leite, com 
grande utilização em impermeabilização, vedação e colas. Sete 
dessas indústrias fabricavam fios artificiais como nylon e raion 
e o restante, vinilite, celulóide, baquelite, fórmica e poliestireno 
[45]. 

Esse segmento industrial evoluiu de modo que, em 1993, 
a indústria brasileira de plásticos já representava cerca de 1,3% 
do Produto Interno Bruto (PIE) nacional, englobando mais de 
125 empresas na síntese (com 40 mil empregos diretos), 1.450 
na transformação (com 150 mil empregos diretos) e mais de 
400 na fiação e tecelagem de fibras têxteis artificiais e sintéticas 
(com 60 mil empregos diretos). Ou seja, na época, mais de um 
em cada mil brasileiros viviam diretamente do plástico [ 46]. 
Segundo dados do Anuário Estatístico do Brasil de 2000, 
publicado em 2001 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, a Indústria de Refino de Petróleo e Petroquímica 
foi responsável por 3,17% do Produto Interno Bruto brasileiro 
de 1999. No segmento petroquímico inclui-se a obtenção dos 
insumos e a síntese de plásticos que serão transformados em 
produtos finais. Segundo o mesmo anuário, a indústria de 
transformação de plásticos respondeu, em 1999, por 0,52% do 
PIE nacional [ 4 7]. 

Nas últimas décadas, houve o registro de uma verdadeira 
explosão no consumo de plásticos, o que apresentou reflexos 
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nos resíduos sólidos urbanos. Nos Estados Unidos, a maior 
potência industrial do mundo e o maior produtor e consumidor 
de plásticos (quase quatro vezes mais que o Brasil), a quantidade 
de plástico no lixo quintuplicou nos últimos 25 anos [ 48]. Em 
estudos feitos nos resíduos sólidos urbanos da cidade de São 
Paulo em 1927, 82,5% dos resíduos sólidos da cidade eram 
matéria orgânica, caindo para 64,4% em 1993. Em compen-
sação, em 1993 registrou-se 12,1% de plásticos no lixo 
paulistano, inexistentes em 1927 [38]. Na Europa, os plásticos 
representavam 1% do lixo urbano em 1960, saltando para 6% 
em 1980, enquanto os índices de outros materiais cresceram 
menos ou até diminuíram [ 49]. 

É possível imaginar o que aconteceu nos últimos dez anos 
com os resíduos urbanos brasileiros em relação à presença de 
PET. Até meados de 1980, o polímero servia exclusivamente à 
indústria têxtil, ou ainda em aplicações como fumes fotográficos, 
fitas de áudio e videocassete, além de chapas para radiografias. 
Tais utilizações, pelo caráter durável, raramente apresentavam 
sinais nos resíduos urbanos. Em 1989, a indústria brasileira 
registrou uma produção de 4 kt desse plástico somente para o 
abastecimento da indústria de garrafas de refrigerante, que 
nascia na época. O consumo anual de PET grau garrafa no 
País, ao final do século XX, já passava de 280 kt [50]. 

A baixa densidade (relação massa/volume) dos plásticos, 
aliada a outras propriedades como: inércia química, preço baixo 
e fácil moldabilidade, contribue para associar o plástico a 
benefícios à Natureza e ao ser humano. Estima-se que a utili-
zação dos plásticos em embalagens diminuiu de 30% para 1,5% 
o índice de perda de alimentos. A confecção de fibras sintéticas 
e de produtos com propriedades similares à madeira diminuem 
o sacrifício de animais e a derrubada de florestas. Isso sem contar 
a higiene trazida para o setor de saúde pública, por meio de 
produtos como preservativos, luvas, seringas descartáveis, etc. 
[51]. 
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O Brasil concentra sua produção petroquímica em três 
Estados: São Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia. O pólo de São 
Paulo tem localização estratégica por estar próximo ao Rio de 
Janeiro, maior fonte de petróleo do Brasil, e por ser o Estado da 
federação em que está o maior porto brasileiro (Santos), o maior 
parque industrial e o maior mercado consumidor do Brasil. O 
pólo integrado de fabricação de produtos petroquímicos de São 
Paulo começou em Mauá, em 1972, e fez parte do primeiro 
Plano Nacional de Desenvolvimento instaurado pelo governo 
militar (1964-1985) [50, 52]. 

O segundo pólo petroquímico do Brasil, localizado em 
Camaçari, BA, originou-se no final da década de 1970, com o 
segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Logo no início 
da década de 1980, inaugurou-se o terceiro pólo, em Triunfo, 
RS [50, 52]. Com atividades de extração de petróleo, a instalação 
de centrais petroquímicas no Norte e no Sul do País teve por 
objetivos a descentralização da produção e a aproximação com 
mercados consumidores emergentes, como o Nordeste brasileiro 
e o Mercosul (Mercado Comum do Cone Sul, tratado de livre 
comércio que agrega Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai). A 
existência de um grande número de empresas nos pólos permitiu 
a expansão do consumo de produtos petroquímicos em geral, 
inclusive dos polímeros, no Brasil. 

Em cada um dos pólos foram formadas as empresas: 
Petroquímica União (em São Paulo) e as Companhias 
Petroquímicas do Sul (Copesul, em Triunfo, RS) e do Nordeste 
(Copene, em Camaçari, BA), para produzirem derivados a partir 
da nafta, pelo qual é recebida da Petrobras (responsável pela 
extração e pelo refino do petróleo), conforme ilustra a Figura 
2.3 [53]. 
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Extração e refino do petróleo 
Produção de nafta 

(Petrobras) 

Destilação e craqueamento da nafta 
Produção de eteno, propeno, xilenos, toluenos, butadieno e benzeno 

(Petroquímica União, Copene e Copesul) 

Figura 2.3 Esquema geral do parque petroquímico brasileiro. 

Nas petroquímicas de primeira geração (Copene, Petroquí-
mica União e Copesul) ocorrem a destilação e o craqueamento 
da nafta, que é transformada em mais de 6 milhões de toneladas 
de petroquímicos básicos: eteno, propeno, xilenos, tolueno, 
butadieno e benzeno, materiais que são a base da indústria de 
polímeros sintéticos. A Copesul responde por 36% da demanda 
nacional de petroquímicos básicos e a Petroquímica União por 
19%, enquanto a Copene é responsável pelos 45% restantes, 
percentual que torna esta última a maior empresa do ramo na 
América do Sul e uma das dez maiores do mundo [54]. 

A Tabela 2.1 apresenta a capacidade instalada (em milhares 
de toneladas anuais) dos principais produtos derivados da nafta, 
dos três pólos petroquímicos brasileiros, respectivamente o Pólo 
Petroquímico de Camaçari, o de São Paulo e o de Triunfo [53]. 

O principal produto dessas petroquímicas é o eteno (ou 
etileno), com capacidade instalada anual de quase três milhões 
de toneladas, a partir do qual fabrica-se principalmente o 
polietileno, além de muitos outros compostos orgânicos (como 
álcoois). Para a indústria de plásticos, é matéria-prima também 
para a fabricação do estireno (que polimerizado origina o 
poliestireno), bem como do cloreto de vinila (de cuja 
polimerização obtém-se o PVC) e do etilenoglicol (também 
chamado de glicol etilênico, um dos monômeros do PET) [53]. 
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Tabela2.1 Produtos e capacidade instalada de produção anuais dos três 
pólos petroquímicos brasileiros em 2001 [53]. 

Produto Petroquímica COPENE(BA) COPESUL (RS) Total 
União (SP) 

kt kt kt kt 

Eteno 500 1.200 1.135 2.835 

Propeno 250 570 581 1.401 

Butadieno 80 195 105 380 

Tolueno 75 65 91 231 

Xilenos 50 306 66 422 

Benzeno 200 455 265 920 

Total 1.155 2.791 2.243 6.189 

O propeno possui a segunda maior produção, com 
capacidade instalada de cerca de 1,4 milhões de toneladas anuais 
e, é usado principalmente para fabricar o polipropileno [53]. 

O benzeno, com capacidade instalada de quase 1 milhão 
de toneladas/ano, fica em terceiro lugar, sendo utilizado na 
fabricação de uma larga gama de compostos orgânicos. Na 
indústria de plásticos é matéria-prima básica para a produção 
do poliestireno [53, 54-55]. 

O Brasil tem capacidade instalada de produzir anualmente 
422 mil toneladas de xilenos. O orto-xileno (o-xileno) é 
utilizado principalmente na fabricação de anidrido ftálico, que, 
por sua vez, é muito utilizado na produção de resina de poliéster 
insaturado e de dioctilftalato (DOP), um dos principais 
plastificantes do PVC. O para-xileno (p-xileno) é a principal 
matéria-prima para fabricar o ácido tereftálico e o tereftalato 
de dimetila, monômeros do PET em rotas químicas distintas. 
O País tem, ainda, capacidade instalada para produzir 380 mil 
toneladas/ano de butadieno (usado na fabricação de plásticos e 
borrachas) e outras 231 mil toneladas de tolueno (utilizado na 
fabricação de isocianatos, que são monômeros de poliuretanos) 
[53, 55]. 
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O perftl da produção e o consumo de plásticos no Brasil 
[52-53, 56-61] 

A indústria de plásticos no Brasil apresentou crescimento, 
no período de 1995 a 2000, com aumentos anuais nas quantida-
des produzidas, exportadas e consumidas. Essa tendência foi 
alterada em 2001, o que pode ser observado na Tabela 2.2, que 
apresenta, também, dados sobre a capacidade instalada e a 
importação, entre 1995 e 2001, dos principais tipos de plásticos 
produzidos e com maior presença nos resíduos sólidos urbanos, 
ou seja, HDPE, LDPE (inclui LLDPE), PP, PVC, PS (inclui 
PS expansível) e PET. 

A capacidade instalada da indústria brasileira desses 
plásticos cresceu 58% nesses sete anos, índice superior ao da 
produção no período (38%). A capacidade ociosa pode ser esti-
mada a partir desses dados com emprego da relação: 

100 x [1- produção I capacidade instalada] 

Observa-se que ela oscilou entre 21% (1996) e 33% (2001), 
o que significa uma capacidade extra de produção. Em termos 
absolutos, os números da produção acompanharam os do 
consumo aparente desses seis tipos de plásticos, passando de 
3.000 kt em 1997, atingindo quase 3.900 kt em 2000 e caindo 
em 2001. Importação e exportação também apresentaram 
quantidades absolutas similares, como confirma a Tabela 2.2. 
Entre 1995 e 2001 o País angariou cerca deUS$ 2,8 bilhões 
com a venda desses seis plásticos e gastou quase US$ 3,5 bilhões 
na compra dos mesmos, ou seja, apresentou um déficit de 
aproximadamente US$ 0,7 bilhão em sete anos. 

A evolução da produção, importação, exportação e consu-
mo aparente nacional, no período de 1995 a 2001, dos principais 
plásticos presentes nos resíduos sólidos urbanos pode ser 
observada pela tendência das curvas apresentadas nas Figuras 
2.4 a 2.7, respectivamente, as quais também permitem elaborar 
comparações entre os plásticos. 
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Tabela 2.2 Capacidade instalada, produção, importação, exportação e 
consumo aparente totais de HDPE, LDPE (inclui LLDPE), PP, PVC, 
PS (inclui PS expansível) e PET, no Brasil, no período de 1995 a 2000 
[52-53, 56-61]. 

Ano Capacidade Produção Importação Exportação Consumo 
instalada aparente 

(t/ano) (ti ano) (t/ano) (t/ano) (t/ano) 

1995 3.453.000 2.662.640 413.563 479.702 2.596.501 
1996 3.478.740 2.734.822 471.628 474.631 2.731.819 
1997 3.952.220 3.038.788 516.061 492.794 3.062.055 
1998 4.104.000 3.204.346 615.243 511.938 3.307.651 
1999 4.478.360 3.513.117 498.689 543.360 3.468.446 
2000 5.104.920 3.876.736 654.234 681.555 3.849.415 
2001 5.445 .820 3.662.944 688.090 565.876 3.785 .158 

O total da produção dos principais plásticos apresentou, 
segundo a Figura 2.4, crescimento no período de 1995 a 2000, 
invertendo a tendência em 2001. Esse comportamento foi 
aproximadamente homogêneo para a produção de cada plástico 
em separado, exceto para PS. Ao contrário dos outros plásticos, 
o ano de 2001 foi caracterizado por um incremento da produção 
e pela queda das importações, graças à partida de plantas novas 
e a expansão de tradicionais no ano. O plástico mais produzido 
no País é o LDPE, seguido de PP, HDPE e PVC, todos acima 
de 500 mil toneladas. Abaixo desses valores estão PET e PS. 
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Figura 2.4 Perfil da produção brasileira de HDPE, LDPE (inclui 
LLDPE), PP, PVC, PS (inclui PS expansível) e PET, no período de 1995 
a 2001 [52-53, 56-61]. 
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Ao analisar o comportamento das curvas apresentadas nas 
Figuras 2.5 e 2.6, observa-se que todos os plásticos apresentaram 
variações nas importações e exportações entre 1995 e 2001, o 
que provavelmente ocorreu não somente por oscilações do 
mercado interno, mas também pela elevação do valor do dólar 
a partir do início de 1999. Nesse ano, com exceção do PET e 
LDPE, todos os plásticos apresentaram retração na importação, 
enquanto PP, LDPE e HDPE registraram incremento na 
exportação. Ao longo dos sete anos pesquisados, PVC e PET 
mantiveram os menores índices de exportação e os maiores 
índices de importação. O PS acompanhava essa tendência até 
2001, quando diminuiu bastante a quantidade importada do 
polímero (o nível de exportação, porém, manteve-se baixo). O 
plástico mais importado pelo Brasil em 2001 foi o LDPE, com 
cerca de 140.000 toneladas, porém o País exportou no ano 
quantidade superior desse polímero. No total foi negociada a 
venda ao exterior de cerca de 154 mil toneladas de LDPE, o 
que fez dele o segundo plástico mais exportado pelo País, atrás 
somente do HDPE, cuja exportação atingiu 211 mil toneladas 
em 2001. 

As curvas apresentadas na Figura 2. 7 ilustram a tendência 
do consumo aparente dos plásticos pela indústria brasileira. Em 
2001, o plástico mais consumido foi o LDPE, seguido de PP, 
HDPE, PVC, PET e PS. De modo geral, o consumo aparente 
desses seis plásticos cresceu no período de 1995 a 2000, sendo 
que para PP e PET essa tendência manteve-se até 2001. No 
entanto, foram registradas quedas no consumo aparente de 
HDPE, PS e PVC e uma estagnação no de LDPE. 

Pelos níveis de importação e exportação brasileira, nota-
se que a produção do País é voltada para o mercado interno. 
Por exemplo, em 2000, somente cerca de 17% da produção 
nacional foi exportada, índice semelhante ao da relação entre 
importação e consumo aparente. Isoladamente, porém, há 
deficiências de produção para o PS e para o PET, pois no mesmo 
ano as importações representaram 47% e 32%, respectivamente, 
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em relação ao consumo aparente, enquanto para outras resinas 
o percentual máximo foi de 15% (LDPE). 

Dessa forma, esforços em torno do incremento da produção 
de polímeros devem ser centrados principalmente para PET, a 
partir de uma política de substituição de importações para 
diminuir a dependência externa. Nesse caso, embora sejam 
notados investimentos freqüentes para diminuir as importações 
de PET pelo País, o mercado está em franca expansão (quase 
triplicou de 1995 a 2001), o que obrigou a importação de 
grandes quantidades do polímero. A reciclagem pode contribuir 
com esse objetivo, fornecendo mais material ao mercado, 
diminuindo a necessidade de importação ou mesmo favorecendo 
a ampliação das exportações, o que se aplica para todos os 
plásticos. 

Os plásticos presentes nos resíduos sólidos 

A Tabela 2.3 apresenta caracterizações dos resíduos sólidos 
urbanos (RSU) relativas à coleta comum de lixo de algumas 
cidades brasileiras. Os resultados foram uniformizados para 
facilitar a apresentação e a comparação entre as caracterizações 
que apresentaram diferenças no tocante à subdivisões, que, no 
caso dos plásticos, são raras e pouco esclarecedoras, como por 
exemplo: "plástico duro" e "plástico mole". 

A determinação do potencial de reciclagem de um resíduo 
específico a partir da Tabela 2.3 não é muito adequada, pois no 
caso dos plásticos, por exemplo, há uma grande variação em 
seu percentual, o que torna difícil uma comparação entre as 
cidades. A diferença nas datas de publicação também é fator 
relevante. Por exemplo, quando da época da pesquisa em São 
Carlos, SP (1989), os refrigerantes eram majoritariamente 
comercializados em garrafas de vidro retornáveis, fato distante 
da realidade atual, em que são majoritariamente descartáveis 
[21, 26-27, 62-66]. 
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Tabela2.3 Caracterização em porcentagem de peso dos RSU de algumas 
cidades brasileiras [21, 26-27, 62-66]. 

Cidade Ano da Plástico Vidro Metal Papel Matéria Outros 
publicação orgânica 

Manaus(AM) 1992 8,62 2,18 4,31 18,94 58,69 7,26 
Juiz de Fora (MG) 1990 10,78 1,36 3,23 14,60 68,12 1,91 
Curitiba (PR) 1993 6,00 2,00 2,00 3,00 66,00 21,00 
Rio de Janeiro (RJ) 1993 15,00 3,00 4,00 23,00 22,00 33,00 
Fortaleza (CE) 1999 20,00 5,00 5,00 5,00 45,00 20,00 
Caxias do Sul (RS) 2003 14,62 2,42 2,49 11,82 45,97 22,68 
Araraquara(SPJ 1996 12,10 0,84 2,80 2,10 82,16 -
Botucatu (SP) 2000 8,37 1,99 3,85 7,61 74,17 4,01 
São Carlos (SP) 1989 8,50 1,40 5,40 21,30 56,70 6,70 

Mesmo considerando o maior índice dos plásticos, não é 
difícil imaginar, com base nos resultados da Tabela 2.3, porque 
não houve subdivisões desse item nas caracterizações. Se fossem 
separados manualmente 100 kg de resíduos, seriam, no máximo, 
14 kg de plásticos para serem divididos em filmes e rígidos e 
cada uma dessas classes demandaria nova subdivisão. A quanti-
dade provavelmente é pequena para configurar uma amostragem 
estatisticamente viável para encontrar plásticos pouco presentes 
nos resíduos urbanos. Por exemplo, na caracterização dos RSU 
de Araraquara (1996) foi feita uma subdivisão dos tipos de 
plásticos, tendo sido separados para este estudo cerca de 75 kg 
de plásticos rígidos. Nessa caracterização não houve a subdivisão 
"outros", os quais foram incluidos em "matéria orgânica" [21, 
26-27, 62-66]. 

Com o patrocínio do CEMPRE, foi realizada uma 
pesquisa, denominada Ciclosoft, em oito cidades que operavam 
programas de coleta seletiva em 1994 (Curitiba, PR; Porto 
Alegre, RS; São José dos Campos, SP; Santos, SP; Salvador, 
BA; Florianópolis, SC; São Paulo, SP; e Santo André, SP) [28]. 
Um dos resultados obtidos na pesquisa foi a caracterização dos 
plásticos rígidos, apresentada na Tabela 2.4 juntamente com 
duas realizadas em Araraquara e uma em Botucatu, as únicas 
sobre esses tipos de plásticos encontradas na literatura nacional 
que foram realizadas a partir de resíduos de coleta convencional 
[26-28, 50]. Uma caracterização realizada em Caxias do Sul, 
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RS, em 2002 (publicada em 2003), apresentou uma subdivisão 
entre os plásticos, porém seus resultados representavam a soma 
das categorias dos filmes e rígidos, razão pela qual não foi 
apresentada na Tabela 2.4 [21]. 

Tabela 2.4 Composição, em termos de massa, dos plásticos rígidos das 
cidades da pesquisa Ciclosoft* (coleta seletiva) e de Araraquara, SP e 
Botucatu, SP (coleta convencional) [26-28, 50]. 

Ano de 
HDPEI LDPE PVC PET pp PS I Outros Cidade realização/ (%) (%) {%) {%) (%) (%) (%) 

publicação 

Ciclosoft* 1994/1994 36,0 14,0 19,0 10,0 21,0 
Botucatu (SP) 1997/2000 20,4 1 4,6 2,4 33,3 6,2 33,1 

Araraquara (SP) 1995/1996 46,7 1 0,5 5,5 34,5 9,2 3,0 I 0,6 
Araraquara (SP) 1997/98 e 99/2001 28,1 1 o,3 2,1 63,6 3,2 1,2 1 1,5 

• Curitiba, Porto Alegre, São José dos Campos, Santos, Santo André, São Paulo, Salvador e Florianópolis. 

A primeira caracterização realizada nos resíduos sólidos 
urbanos de Araraquara datou de 1995 e a segunda foi feita 
durante os anos de 1997, 1998 e 1999. Tanto a caracterização 
da pesquisa Ciclosoft quanto a realizada em Botucatu não 
separou o poliestireno dos demais plásticos, enquadrando-o 
juntamente com "outros". A pesquisa Ciclosoft também juntou 
os dois polietilenos [26-28, 50]. Foram realizadas mais duas 
pesquisas Ciclosoft, uma em 1999 e outra em 2002, que 
abrangiam mais oito cidades. Nessas pesquisas não foram 
apresentadas subdivisões dos tipos de resíduos plásticos, somente 
os valores do total de plásticos nos resíduos estudados, que 
atingiram 15% e 18%, respectivamente [15]. Ressalta-se que 
em 1994 esse valor foi da ordem de 19% [28]. 

Apesar das diferenças entre as medidas, os dados da Tabela 
2.4 apontam uma tendência importante. Em 1994, o descarte 
do PET já representava o segundo maior na classe dos plásticos 
rígidos. As duas primeiras posições ficaram inalteradas em 199 5, 
porém a distância percentual entre HDPE (o primeiro colocado) 
e PET diminuiu. Juntamente com a caracterização em peso, 
foi realizada com os resíduos plásticos rígidos de Araraquara 
uma caracterização volumétrica, que apontou o PET em 
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primeiro lugar, com 42,5%, e o HDPE, com 34,5%. Na caracte-
rização feita em Botucatu em 1997, o PET já era o plástico 
rígido mais descartado. Na outra caracterização de Araraquara, 
iniciada no segundo semestre de 1997, continuada durante onze 
meses de 1998 e janeiro de 1999, o PET já ocupava o principal 
lugar, com índices 2,3 vezes superiores aos do HDPE, o segundo 
colocado [26-28, 50]. Esta segunda caracterização realizada em 
Araraquara contém resultados muito específicos e interessantes 
sobre a presença dos plásticos nos resíduos sólidos urbanos, que 
serão posteriormente mencionados. Uma das grandes vantagens 
dessa caracterização é que foi realizada em uma comunidade 
de cerca de 200.000 habitantes, que dispunha, à época da 
pesquisa, de 100% de coleta de lixo domiciliar e que todos os 
resíduos coletados eram direcionados ao centro de triagem e 
compostagem municipal, sendo separados manualmente em 
esteira [50]. Obviamente, esse tipo de separação tem defeitos, 
os quais serão posteriormente discutidos. 

Na segunda caracterização realizada em Araraquara (1997, 
1998 e 1999) também foram obtidas medidas em termos de 
volume. Destas, a informação mais relevante é que o índice do 
PET, comparado aos outros plásticos rígidos, que foi 63,6% 
em peso, saltou para 72,2% em volume, em razão da baixa 
densidade das garrafas feitas com o polímero [50]. 

A Tabela 2.5 apresenta uma caracterização com o PET 
separado em Araraquara, por ocasião da segunda caracterização. 
Foi feita uma subdivisão entre resina incolor e verde, assim como 
por finalidade. Neste último caso, como o único resíduo de PET 
encontrado durante as medidas foram garrafas, dividiu-se por 
finalidade (de refrigerante e outras-água, óleo, etc.) e por 
capacidade (no caso de refrigerantes, em 2litros e outras -1L, 
600 mL -) [50]. 

Observa -se pela Tabela 2.5 que a totalidade da amostragem 
de material consistiu somente em garrafas incolores e verdes, 
pois na época da pesquisa eram raras outras cores de garrafas 
encontradas nos resíduos separados. Nota-se que a cor verde é 
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exclusiva para embalagens de refrigerante e apresenta índices 
12% superiores às embalagens incolores, o que se deve à popula-
ridade dos refrigerantes sabor guaraná no País e na região 
produtora do resíduo. Outro resultado interessante é a presença 
quase unânime de embalagens de 2litros [50]. 

Tabela2.5 Caracterização, em termos de peso, do PET separado durante 
a caracterização realizada em Araraquara, SP, em 1997, 1998 e 1999, por 
cor, finalidade do resíduo e capacidade do mesmo [50]. 

Cor Composição Finalidade Composição Capacidade Composição 
média(%) média(%) média(%) 

Refrigerante 100,0 
2litros 95,6 

Verde 52,9 1Le600mL 4,4 

Outras o 
Refrigerante 97,0 

2litros 94,2 

Incolor 47,1 1Le600mL 2,8 

Outras 3,0 

Com exceção do PET e do HDPE, o maior obstáculo 
que se impõe à reciclagem dos outros plásticos rígidos 
provenientes de resíduos sólidos urbanos, ou seja, PP, PVC, PS 
e LDPE, é a dispersão da matéria-prima, em razão dos pequenos 
índices percentuais, conforme apresentado na Tabela 2.4, e o 
que isso representa em quantidades absolutas. Resultados 
estimados a partir da segunda caracterização realizada em 
Araraquara, SP, indicam que o centro de triagem da cidade 
separa diariamente 730 kg de plásticos rígidos, sendo 246 kg 
de PET verde, 219 kg de PET incolor, 205 kg de HDPE, 23 
kg de PP, 15 kg de PVC, 9 kg de PS, 2 kg de LDPE e 11 kg de 
outros plásticos. Dessa maneira, o acúmulo de quantidades 
suficientes para operar uma linha de produção é lento e custoso, 
porém essencial, dada a relativa incompatibilidade entre 
plásticos diferentes [50]. 

Dos 465 kg de PET separados e vendidos diariamente, 
aproximadamente 441 kg são garrafas de refrigerantes de 2litros, 
17 kg são embalagens de refrigerantes de outras capacidades (1 
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litro e de 600 mL) e 7 kg são embalagens do polímero para 
outras finalidades. Ao considerar que cada garrafa descartável 
de 2 litros, com uma quantidade média de impurezas, possui 
cerca de 60 g de massa, estima-se que são descartadas diaria-
mente pela comunidade 7.350 garrafas, ou seja, é como se cada 
grupo de 27 habitantes descartasse diariamente uma garrafa de 
PET de 2litros [50]. Embora o número pareça assustador, não 
é suficiente para abastecer, por exemplo, grandes empresas 
recicladoras, as quais possuem condições de reciclar em média 
1 tonelada de PET por hora. Para isso são necessários os resíduos 
separados de cerca de 54 comunidades semelhantes (ou de mais 
de 10 milhões de habitantes, considerando a mesma média de 
descarte) para abastecer a indústria rodando plenamente, 24 
horas por dia. 

O processo de reciclagem dos resíduos plásticos de origem 
domiciliar pode ser alterado em relação à finalidade do produto, 
bem como à presença de sistemas de impressão (de logomarca, 
instruções, etc.) na forma de rótulos ou à base de tinta (tipo 
silk-screen) [67]. No caso da finalidade, o processo da linha de 
reciclagem deve ser melhor definido quanto ao sistema de 
lavagem, pois resquícios de óleo combustível e refrigerante, por 
exemplo, apresentam comportamentos diferentes diante de 
sistemas de lavagem fixos. 

A presença de grande quantidade de embalagens com 
rótulos em uma linha de reciclagem exige que seja instalado 
um processo de remoção dos rótulos, bem como um sistema de 
adesão do mesmo à embalagem, que pode envolver colas que 
exijam, por exemplo, soluções alcalinas para serem retirados. 

A presença de impressão tipo silk-screen nos resíduos 
plásticos evidencia o uso de tintas, que durante o reproces-
samento do polímero podem evaporar, gerando a necessidade 
de sistemas para escape de gases e/ou controle de metais pesados 
(presentes na formulação de boa parte das tintas) no produto 
final fabricado com o material reciclado. Ainda, a tinta contida 
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nos resíduos plásticos pode permanecer na formulação do 
plástico reciclado, alterando a cor desejada para o mesmo. 

A Tabela 2.6 apresenta resultados da caracterização, em 
porcentagem de peso, dos resíduos plásticos rígidos segundo 
sua finalidade e o tipo de impressão contido no produto, relativos 
à composição dos plásticos abordados na Tabela 2.4.Já a Tabela 
2. 7 apresenta uma divisão dos tipos de plásticos, igualmente 
subdividida por sistema de gravação, juntamente com as 
principais utilizações catalogadas de cada resina. O cruzamento 
de finalidades entre as diferentes resinas, aspecto abordado no 
Capítulo 1, mostra a importância de uma separação detalhada 
e criteriosa [ 6 7]. 

Tabela2.6 Caracterização, em porcentagem de peso, dos resíduos plásticos 
rígidos triados no centro de resíduos de Araraquara, SP, segundo sua 
utilização e o sistema de gravação, realizada entre agosto de 1998 e janeiro 
de 1999 [67]. 

Uso Sistema de Média 
gravação (%) 

Limpeza 
Impressão 1,87 

Rótulo 11,16 
Impressão -

Refrigerante 
Rótulo 67,73 

Outros Impressão 0,84 
alimentos Rótulo 6,63 

Utensílios/ Impressão 0,07 
brinquedos Rótulo 5,91 

Automotivos 
Impressão 1,37 

Rótulo 1,23 

Higiene Impressão 1,05 
pessoal Rótulo 0,34 

Impressão -
Mangueiras 

Rótulo 0,45 
Impressão -

Galões 
Rótulo 0,96 

Impressão -
Outros usos 

Rótulo 0,39 
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De acordo com a Tabela 2.6, cerca de 93% daqueles 
resíduos plásticos são embalagens. O grande mercado de 
embalagens plásticas descartáveis é o do segmento de alimentos, 
que representa cerca de 75,2% dos resíduos plásticos rígidos 
amostrados. Posterior-mente, seguem os mercados dos produtos 
de limpeza e dos automotivos. Qyanto ao sistema de gravação, 
conforme Tabela 2.7, os rótulos representam cerca de 95% do 
total, apontando um bom resultado para a indústria de 
reciclagem. Como comentado no Capítulo 1, a separação por 
finalidade não é a mais adequada para a reciclagem, principal-
mente porque plásticos diferentes são geralmente incompatíveis 
entre si, o que demanda uma separação imprescindível [67]. 
Uma caracterização desse tipo, se feita em filmes plásticos, 
provavelmente traria resultados dis-tintos, uma vez que sacos e 
sacolas utilizados como embalagens normalmente possuem 
impressão. 

Tabela2.7 Caracterização, em porcentagem de peso, dos tipos de plásticos 
rígidos presentes nos resíduos sólidos urbanos de Araraquara, SP, entre 
agosto de 1998 e janeiro de 1999, segundo o tipo e o sistema de gravação 
[67]. 

Tipos de plástico rígido Sistema de gravação % 

HDPE Impressão 4,88 
Rótulo 19,11 

pp Impressão 0,32 
Rótulo 2,27 

Impressão -
PVC Rótulo 3,45 

PET Impressão 
67,73 Rótulo 

LDPE Impressão 
0,18 Rótulo 

PS Impressão 
1,72 Rótulo 

Outros Impressão 
0,34 Rótulo 

Total Impressão 5,20 
Rótulo 94,80 

Segundo os dados da Tabela 2.7, o plástico rígido mais 
encontrado é o PET das garrafas de refrigerante, que atingem 
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cerca de 68o/o em peso, seguido do HDPE, com cerca de 25o/o. 
Nessa classe de plástico está a maioria dos produtos com 
impressão tipo silk-screen, notadamente as embalagens de 
produtos automotivos. 

Além dos plásticos, os estudos realizados no centro de 
triagem municipal de Araraquara, SP, em 1997, 1998 e 1999, 
estimaram a separação de outros resíduos. Calculou-se que, ao 
final de um dia, são acumulados 60 kg de vidros, 690 kg de 
papelão, 140 kg de papel, 100 kg de sucata metálica, 480 kg de 
latas de aço, 200 kg de alumínio e 90 kg de filmes plásticos. A 
grande produção dessa triagem é, no entanto, matéria orgânica, 
com cerca de 79 toneladas diárias. No entanto, após toda a 
separação, o centro rejeita 69 toneladas de resíduos sólidos 
urbanos. Esse rejeito é constituído de todo tipo de material, 
não separado em razão do alto grau de contaminação (advindo 
da coleta convencional, compactação e mistura no caminhão 
coletor e na própria esteira) e pela dificuldade instrínseca de 
realização de uma separação mais criteriosa, dado o grande 
volume de resíduos diante da pequena dimensão da esteira, o 
tempo escasso para a finalidade, o número de funcionários 
relativamente pequeno, etc. [68]. Os 90 kg de filmes plásticos 
triados diariamente nesse sistema não são significativos se 
relacionados aos 5.500 kg de filmes plásticos presentes, que 
embora sejam potencialmente recicláveis, são destinados ao 
aterro como rejeitas em função de seu nível de contaminação 
[69]. 

A quantidade e as características dos plásticos presentes 
nos resíduos sólidos urbanos, como ilustram os dados das 
Tabelas 2.3 a 2.7, bem como o comentário sobre os filmes 
plásticos rejeitados no centro de triagem, indicam a potenciali-
dade da reciclagem de plásticos e podem justificar estudos 
recentes que visam viabilizar o resgate dessas embalagens à sua 
aplicação original. Isso faria com que a demanda por resina 
reciclada aumentasse, um vez que produz tecnologia capaz de 
gerar produtos reciclados aptos a competir com materiais 
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primários, que normalmente são derivados do petróleo, um 
recurso natural esgotável. 

Comparação entre consumo e descarte 

Uma comparação entre o consumo aparente das resinas e 
o descarte dos plásticos fornece subsídios para analisar os 
impactos ambientais e a identificação da descartabilidade dos 
produtos. 

Assim, a Tabela 2.8 apresenta o perftl do consumo aparente 
dos plásticos rígidos e seu descarte. Também é apresentada uma 
relação obtida pela divisão dos índices de descarte pelos de 
consumo. O resultado dessa relação pode ser interpretado para 
subsidiar avaliações do impacto ambiental de um plástico. 
Assim, se o resultado dessa relação for maior que 1, esse plástico, 
comparado aos outros, foi mais descartado que consumido no 
período. Esse resultado indica um impacto ambiental relativa-
mente grande do polímero sob o aspecto de descarte de resíduos, 
e produtos majoritariamente descartáveis. Para plásticos em que 
essa relação é menor que 1, tem-se uma interpretação de baixo 
impacto ambiental a partir da transformação do polímero em 
produtos em sua maioria duráveis. 

Para elaborar a Tabela 2.8 foram utilizados dados das 
caracterizações dos plásticos rígidos realizadas em Araraquara, 
SP, em 1997, 1998 e 1999 (conforme Tabela 2.4), e a caracte-
rização do consumo aparente de plásticos rígidos de 1997, a 
qual foi obtida a partir da Figura 2.7, que contém informações 
sobre plásticos rígidos e em forma de filmes. Os valores 
relacionados somente aos plásticos rígidos podem ser obtidos a 
partir de dados da indústria química sobre o percentual de 
vendas internas de cada plástico para o segmento de filmes. 
Assim, obteve-se o perfil de consumo aparente de plásticos 
rígidos para o ano de 1997 [58]. 

Tanto para consumo quanto para descarte somente foram 
considerados os seis plásticos de presença mais marcante nos 
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resíduos: PET, HDPE, PVC, PP, PS e LDPE. Para realizar as 
comparações entre descarte e consumo no Brasil, considerou-
se que esse perfil de resíduos plásticos rígidos de Araraquara, 
SP, é representativo para o País. 

Tabela 2.8 Perfll do consumo aparente de plásticos rígidos (HDPE, PP, 
PVC, PET, LDPE e PS) em 1997 no Brasil, bem como caracterização 
dos principais plásticos rígidos descartados nos resíduos sólidos urbanos 
de Araraquara, SP, segundo caracterização realizada em 1997, 1998 e 
1999 [50, 52-53, 56-61]. 

Plástico Consumo Descarte Descarte I Consumo / 
rígido {%) {%) consumo descarte 

HDPE 18,1 28,1 1,5 -
pp 25,6 3,2 - 8,0 
PVC 28,2 2,1 - 13,4 
PET 8,2 63,6 7,8 -
LDPE' 6,9 0,3 - 23,0 
OS" 13,0 1,2 - 10,8 

' inclui LLDPE; e " inclui PS expansível. 

A partir dos dados da Tabela 2.8 é possível verificar diferen-
ças significativas entre o consumo e o descarte percentuais de 
plásticos rígidos e nas relações entre os índices. O HDPE e o 
PET apresentam índices de consumo inferiores aos de descarte, 
enquanto para os outros plásticos a situação se inverte. O LDPE, 
por exemplo (cuja maior aplicação é o segmento de filmes 
plásticos e não considerados na caracterização dos resíduos de 
Araraquara, SP), tem índices de consumo superiores aos de 
descarte entorno de vinte vezes [50, 70]. 

Como comentado anteriormente, em termos de substitui-
ção de importações, a reciclagem de PET é de desenvolvimento 
mais interessante para o País. Somados aos resultados da Tabela 
2.8, a reciclagem de PET tem grande urgência pelos danos que 
causa ao ambiente. 

A Tabela 2.9 apresenta as aplicações mais comuns dos 
principais plásticos rígidos consumidos no Brasil, bem como a 
freqüência de seu aparecimento no resíduo plástico da cidade 
de Araraquara, SP, de 1997 a 1999, categorizada em alta, baixa 
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ou nenhuma. Entre parênteses são discriminados os produtos 
mais freqüentes. Abaixo de cada list a de aplicações são 
mostrados os percentuais aproximados das vendas internas de 
cada resina virgem em 1997 [50, 52-53, 56-61, 70]. 

Tabela 2. 9 Aplicações rígidas dos principais tipos de plásticos, freqüência 
de aparecimento no resíduo plástico de Araraquara, SP (1997 a 1999), e 
percentual de vendas internas para resina virgem (1997) [50, 52-53, 56-
61, 70]. 

Freqüência de aparecimento no lixo estudado 

PJál;g co ngt o Alta Baixa Nenhuma 

Embalagens de produtos de higiene Brinquedos e Peças técnicas, ráfia, 
pessoal (xampus) , de limpeza (detergente, utilidades tubos e conexões, 

HDPE álcool), alimentícios (achocolatados) e domésticas caixas e outros 
automotivos (lubrificantes e galões) (UD) 

46% 9% 45% 

Embalagens de produtos alimentícios Produtos 
(vinagre, água, doces, margarina), tampas automobilísticos, ráfia, 

pp de frascos e garrafas e copos d 'água - fibras, UD e outros 
29% 71% 

Mangueiras, embalagens de alimentícios Tubos e Fios e cabos e outros 
(vinagre) e produtos de higiene pessoal conexões e 

PVC (xampus) calçados 
(chinelos) 

20% 74% 6% 

Frascos (refrigerante, óleo, água, Fibras, fitas e outros 
PET isotônicos) 

70% - 30% 

Tampas (de potes de sorvete e de vinagre) UD Embalagens de 
e embalagens de produtos de higiene produtos farma 

LDPE* pessoal (desodorante) e alimentícios cêuticos, conexões e 
(mostarda) tubos, peças técnic-as, 

fios e cabos 
23% 4% 73% 

Descartáveis, embalagens de produtos Brinquedos, Produtos de construção 

ps•• alimentícios (iogurte) UD, eletro- civil e outros 
domésticos 

33% 56% 11% 

• inclui LLDPE; e •• inclui PS expansível. 
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A Tabela 2.9 ajuda a explicar as diferenças entre os índices 
de consumo e descarte apresentados na Tabela 2.8. Por exemplo, 
o PVC, que apresentou índice de consumo mais de 13 vezes 
superior ao de descarte. Os produtos mais freqüentemente 
encontrados nos resíduos plásticos rígidos estudados foram 
mangueiras e embalagens, destino de somente 20% das vendas 
internas do polímero, mais concentradas em tubos, conexões e 
chinelos (74%), raramente encontrados nas amostragens. 
Explicação semelhante pode ser dada para PS, PP e LDPE, 
sendo que neste último caso a maior parte das vendas internas 
destinaram-se à fabricação de embalagens de remédios, peças 
técnicas, conexões, tubos e revestimento de fios e cabos, produtos 
nunca encontrados nos resíduos durante a pesquisa. Ressalte-
se que tanto a Tabela 2.8 quanto a 2. 9 foram montadas conside-
rando somente as aplicações rígidas dos plásticos, excluindo os 
filmes, o principal segmento do LDPE e boa parte do HDPE. 
Dessa maneira, os resultados de impactos ambientais são 
restritos à fração dos plásticos transformada em produtos rígidos 
[50,52-53,56-61, 70]. 

No caso do HDPE, cujas aplicações rígidas apresentaram 
impacto ambiental relativamente elevado, quase a metade das 
vendas internas se direcionaram à fabricação de produtos muito 
freqüentemente encontrados nos resíduos, conforme Tabela 2. 9. 
Isso é ainda mais evidente para o PET, pois aproximadamente 
70% do polímero virgem que se transforma em produtos rígidos 
abastece o mercado de frascos, produtos largamente encontrados 
nos resíduos, também conforme dados da Tabela 2.9 [50, 52-
53,56-61, 70]. 

Ao contrário do que parece estabelecer o pensamento 
coletivo, a maior parte dos plásticos (rígidos) apresenta um ciclo 
de vida que contempla produtos duráveis, segundo os resultados 
das Tabelas 2.8 e 2.9. Porém, é notável o impacto ambiental 
que possuem as embalagens, produtos de vida normalmente 
curta. Por exemplo, da fabricação de uma garrafa, passando por 
sua comercialização e culminando no início do consumo, podem 
passar meses. O consumo propriamente dito pode efetivar-se 
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em questão de segundos, o que gera invariavelmente o descarte. 
Qyando o destino do resíduo é um aterro ou lixão, não é 
pessimismo prever que dezenas de anos ou mesmo séculos mais 
tarde a mesma garrafa estará no local. Soma-se a isso o fato de 
os insumos para a fabricação da garrafa serem derivados do 
petróleo, recurso natural esgotável. A reciclagem dos resíduos 
pode fechar o ciclo de vida ao devolver o material para o mercado 
consumidor. 
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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 
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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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Na composição do livro buscou-se tratar os temas em 
linguagem simples e concisa para poder atingir um espectro 
maior de leitores (leigos no assunto, profissionais de administra-
ção pública, estudantes de graduação e pós-graduação, entre 
outros) e fomentar a procura por novos saberes. Assim, seguem 
alguns endereços eletrônicos que contêm informações sobre 
resíduos, equipamentos, normas, plásticos e/ou reciclagem. Ao 
final do capítulo, é apresentada uma relação de universidades e 
centros de pesquisas, que foi adaptada do levantamento realizado 
por Prette &Zanin [31]. Estas instituições desenvolvem temas 
sobre geração de tecnologias em reciclagem, reutilização de 
resíduos, entre outros relacionados. 

Endereços eletrônicos: 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental 
(ABES): <www.abes-dn.org.br>. 

Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos 
(ABIMAQ2: <www.abimaq.org.br>. 

Associação Brasileira da Indústria do PET (ABIPET): 
<www. abipet.org. br>. 

Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM): 
<www. abiquim.org. br>. 

Associação Brasileira da Indústria do Plástico (ABIPLAST): 
<www.abiplast.org. br> . 
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Associação Brasileira de Embalagem (ABRE): 
<www.abreoorgobr>o 

Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 
Resíduos E speciais (ABRELPE): <wwwoabrelpeocomobr>o 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): 
<wwwoabntoorgobr>o 

Associação Brasileira de Polímeros (ABPol): 
<wwwoabpol.comobr> o 

Compromisso Empresarial para a Reciclagem (CEMPRE): 
<wwwocempreoorgobr> o 

Centro de Tecnologia de Embalagem (CETEA): 
<wwwoceteaoital.orgobr> o 

Clube do Plástico: 
<wwwogornioengo br/ clubeplasticoohtml> o 

Instituto Akatu: <wwwoakatuonet> o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: 

<www.ibgeogovobr> o 

Instituto do PVC: <wwwoinstitutodopvcoorg> o 

PETnology: <wwwopetnology;com> o 

Plastics Resource: <wwwoplasticsresourceocom>o 

Plastivida: <wwwoplastividaoorgo br> o 

Recicláveis: <wwworeciclaveisocomobr> o 

Recicloteca: <wwworeciclotecaoorgo h r> o 

Revista Pack: <wwwopack.comobr>o 
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Revista Plástico Industrial: 
<www. arandanet.com. br/ pi/index.html>. 

Revista Plástico Moderno: <www.plasticomoderno.com. br>. 

Revista Plásticos em Revista: 
<www.plasticosemrevista.com.br>. 

Setor Reciclagem: <http://setorreciclagem.com>. 

The American Plastics Council: <www.plastics.org>. 

Web-Resol- Instituto para a Democratização sobre Saneamento 
Básico e Meio Ambiente: <www.resol.com.br>. 

A seguir, é apresentada uma relação, adaptada de Prette & 
Zanin [31], de Universidades e Centros de Pesquisas brasileiros 
que desenvolvem temas relacionados à reciclagem, reutilização 
de resíduos, entre outros. 

Escola Politécnica da Universidade São Paulo - Depto. de 
Engenharia Qyímica e Depto. de Metalurgia e Materiais. 

Faculdade de Engenharia Qyímica de Lorena, SP- Depto. 
de Materiais. 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas, SP- Divisão de 
Qyímica. 

Instituto Militar de Engenharia - Depto. de Metalurgia e 
de Materiais. 

Sociedade Educacional de Santa Catarina- Centro de 
Tecnologia e Materiais. 
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Universidade de Caxias do Sul, RS- Depto. de Engenharia 
Qyímica. 

Universidade de São Francisco, SP- Faculdade de 
Engenharia; Depto. de Física e Qyímica. 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro- Instituto 
Politécnico; Instituto de Qyímica; Escola de Qyímica; 
Depto. de Processos Orgânicos. 

Universidade do Estado de Santa Catarina- Centro de 
Ciência e de Tecnologia e Departamento de Engenharia 
Qyímica. 

Universidade de Guarulhos, SP. 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos, RS- Centro de 
Ciências e Engenharia e Departamento de Engenharia 
Civil. 

Universidade Estadual de Campinas, SP- Instituto de 
Qyímica. 

Universidade Estadual Paulista- Instituto Politécnico-
Unidade Diferenciada Sorocaba!Iperó- Faculdade de 
Ciências Agronômicas (Botucatu, SP) e Instituto de Geo-
Ciências (Rio Claro, SP). 

Universidade Estadual Norte Fluminense, RJ. 

Universidade Federal da Bahia- Depto. de Ciência e 
Tecnologia dos Materiais. 

Universidade Federal do Ceará- Depto. de Engenharia 
Qyímica. 

Universidade Federal de São Carlos, SP- Depto. de 
Engenharia de Materiais, Depto. de Qyímica e Depto. de 
Engenharia Civil. 
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Universidade Federal de Minas Gerais- Depto. de 
Qyímica e Depto. Engenharia Metalúrgica e de Materiais. 

Universidade Federal da Paraíba- Depto. de Engenharia 
de Materiais. 

Universidade Federal de Santa Maria, RS. 

Universidade Federal do Pará- Depto. de Engenharia 
Qyímica. 

Universidade Federal de Uberlândia, MG- Depto. de 
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul- Depto. de 
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