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Resumo
Este trabalho trata da reciclagem das embalagens plásticas flexíveis pós-consumo no Brasil, apresentando 

os principais desafios e dificuldades e potenciais soluções tecnológicas disponíveis ou em desenvolvimento 

no Brasil e em outros países. O trabalho foi realizado a partir de revisão bibliográfica, participação em reu-

niões, visitas, entrevistas e acesso a sites da internet envolvendo órgãos públicos e empresas pertencentes à 

cadeia de produção de plásticos, e à conversão, coleta seletiva e reciclagem de embalagens plásticas. Como 

resultados, reporta a necessidade de aplicação do conceito de eco-design no projeto de novas embalagens, 

tecnologia para separação automática de materiais, de-laminação de estruturas multi-camadas, remoção 

da tinta de impressão e a aplicação de aditivo de reforço e compatibilizante de materiais. Explora também a 

reciclagem química e energética, apresentando resultado de estudos recentes, principalmente por meio do 

processo de pirólise de poliolefinas. 

Palavras-chave: Multicamadas. Plásticos

Abstract
This work deals with the recycling of post-consumption flexible plastic packaging in Brazil, presenting the main 

challenges and difficulties and potential technological solutions available or under development in Brazil and other 

countries. The work was carried out through bibliographic review, participation in meetings, visits, interviews and 

access to internet sites involving public agencies and companies belonging to the plastics production chain, and 

the conversion, selective collection and recycling of plastic packaging. As a result, it reports the need to apply the 

concept of eco-design in the design of new packaging, technology for automatic separation of materials, de-lami-

nation of multi-layer structures, removal of printing ink, and the application of reinforcement additive and material 

compatibilizing agents. It also explores chemical and energy recycling, showing the results of recent studies, mainly 

through the polyolefin pyrolysis process.
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1 INTRODUÇÃO
De acordo com o relatório da Maxiquim (MAXI-

QUIM, 2018) sobre a indústria brasileira de em-

balagens plásticas flexíveis, em 2017, a produ-

ção naquele ano foi de 1.908 mil toneladas, com 

um crescimento de 4% comparado com 2016. 

As principais resinas consumidas no Brasil em 

embalagens flexíveis foram Polietileno de Baixa 

Densidade Linear (PEBDL), Polietilieno de Baixa 

Densidade (PEBD), Polipropileno (PP) e Polieti-

leno de Alta Densidade (PEAD), nessa ordem. 

Relata também que o consumo de cada uma 

dessas resinas cresce ano a ano no período de 

2011 a 2017.

Em relação à estrutura do material de uma em-

balagem flexível, há duas situações: estrutura 

monocamada e estrutura multicamadas. Nor-

malmente a monocamada é constituída de Po-

lietileno (PE), PP, Poli(Tereftalato de Etileno) (PET) 

ou Policloreto de Vinila (PVC). Já nas estruturas 

multicamadas, estas podem ser formadas pela 

mistura de camadas de materiais como PE, PP e 

PET. Além de material plástico, pode ainda haver 

combinação com papel e folha de alumínio ou 

metalização.

O consumo de material para produção de em-

balagens flexíveis representou 30% do total de 

plásticos transformados (que se transformaram 

em produtos) no Brasil em 2017. Esse percen-

tual variou de 28% a 30% entre 2010 e 2017. 

Pelo detalhamento do consumo de embalagens 

plásticas por setor, a maioria (39%) das emba-

lagens flexíveis foi utilizada no setor de alimen-

tos, que cresceu 0,8% de 2016 para 2017 (MA-

XIQUIM, 2018).

Em média, os polímeros representam 90,6% 

(m/m) das estruturas das embalagens plásticas 

flexíveis para alimentos. Baseado nesses dados, 

observa-se que as estruturas são praticamente 

compostas por plástico, e para efeito de recicla-

gem será considerado como tal na busca de so-

luções tecnológicas. Ainda, em média 6,1% das 

estruturas são representadas por tinta de im-

pressão e 4,9% por adesivo de laminação (TEC-

NOVAL, 2019). Apesar de representar um baixo 

percentual de participação na composição das 

estruturas, são esses elementos alguns dos prin-

cipais fatores que diferenciam (e geralmente di-

ficultam) a reciclagem dos filmes plásticos lami-

nados e impressos da reciclagem regular de uma 

peça em plástico rígido, que podem ser acresci-

dos do fato de eventualmente possuírem mais de 

um material.

Em termos de coleta seletiva no Brasil, o volume 

coletado representa apenas 2,71% do total dos 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) coletados. No 

que tange aos resíduos recicláveis coletados e 

recebidos nas unidades de triagem, a estimativa 

de resíduos recicláveis recebidos nas unidades 

de triagem - Brasil é de 1,05 milhão de tonela-

das, representando 1,7% do total de resíduos 

domiciliares e públicos coletados no Brasil, ou 

5,6% da massa total potencialmente recuperável 

de recicláveis secos. Índice de 7,37 kg/hab./ano 

de resíduos recuperados (BRASIL, 2019b). 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS 

(BRASIL, 2010), lei 12.305, foi promulgada no 

Brasil em 02/08/2010. Em seu artigo 7º, procla-

ma a não geração, redução, reutilização, reci-

clagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem 

como disposição final ambientalmente adequa-

da dos rejeitos; adoção, desenvolvimento e apri-

moramento de tecnologias limpas como forma 

de minimizar impactos ambientais; incentivo à 

indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar 

o uso de matérias-primas e insumos derivados 

de materiais recicláveis e reciclados.

A pesquisa Ciclosoft 2018 (CEMPRE, 2018), divul-

gada pelo Compromisso Empresarial para a Re-

ciclagem (CEMPRE), mostra que em 2018, 1.227 

municípios reportaram a existência de algum tipo 

de coleta seletiva, representando 22% dos muni-
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cípios brasileiros e apenas 35 milhões de brasilei-

ros (17%) com acesso a programas municipais de 

coleta seletiva. Ainda por esta pesquisa, é notório 

o crescimento de municípios com esse tipo de co-

leta após a promulgação da PNRS em 2010, com 

um aumento de 177% na abrangência nacional 

da coleta seletiva de 2010 a 2018. De acordo com 

Ciclosoft 2018, 17% representam a participação 

do plástico na composição gravimétrica. Esse re-

latório não apresenta a separação entre plástico 

rígido e plástico flexível. 

A reciclagem de Plásticos trata do processo de 

transformação dos resíduos sólidos que envolve a 

alteração de suas propriedades físicas, físico-quí-

micas ou biológicas, com vistas à transformação 

em insumos ou novos produtos (BRASIL, 2010). 

A Associação Americana de Ensaios de Materiais 

(ASTM) normalizou as formas de reciclagem de 

plásticos de modo a uniformizar os conceitos - 

ASTM D7209-06 - Definições (ASTM,  2015):

• Reciclagem primária: consiste na conversão 

dos resíduos poliméricos industriais (descarte 

ou aparas de processo) com o processo de reci-

clagem sendo realizado em circuito fechado. O 

processo utilizado normalmente envolve uma 

seleção do material, moagem, lavagem, seca-

gem e reprocessamento em equipamentos como 

extrusoras ou injetoras. No caso de filmes plás-

ticos, pode haver uma etapa adicional de agluti-

nação dos flocos gerados na moagem (ZANIN e 

MANCINI, 2015). 

• Reciclagem secundária: conversão dos resídu-

os poliméricos provenientes dos resíduos sólidos 

urbanos ou eventualmente até de resíduo indus-

trial, com o material seguindo o fluxo de seleção, 

moagem, aglutinação (no caso de filme plástico), 

lavagem, secagem e processamento por extru-

são ou injeção. A principal característica da re-

ciclagem secundária é que o material reciclado 

tem propriedades e qualidade inferiores às do 

material virgem (ZANIN e MANCINI, 2015).

• Reciclagem terciária: processo tecnológico de 

produção de insumos químicos ou combustíveis 

a partir de resíduos poliméricos. Processo de des-

polimerização dos materiais plásticos por meio de 

um processo de decomposição química controla-

do do material. (ZANIN e MANCINI, 2015).

• Reciclagem quaternária: processo tecnológi-

co baseado na combustão, para recuperação de 

energia de resíduos poliméricos por incineração 

controlada. Os produtos finais são energia e a 

emissão gasosa (ZANIN e MANCINI, 2015).

Outras definições para a reciclagem dos plásti-

cos são baseadas no processo de reciclagem ao 

qual o resíduo plástico será submetido. São elas 

a reciclagem mecânica (equivalente à primária e 

secundária), a reciclagem química (terciária) e a 

reciclagem energética (quaternária).

2 OBJETIVO 
Análise do gerenciamento das embalagens flexí-

veis pós-consumo no Brasil, avaliando dificuldades, 

desafios e potenciais soluções tecnológicas para o 

aumento do índice de reciclagem das mesmas.

3 METODOLOGIA  
Para a revisão bibliográfica, definiram-se as fa-

ses do ciclo de vida de embalagens de bens de 

consumo pós-consumo e, para cada uma des-

sas fases, foram levantadas descrições, explica-

ções, dados e informações por meio de pesquisa 

bibliográfica feita para os temas de: resíduos 

sólidos urbanos, economia circular, logística 

reversa, coleta seletiva, plásticos nos resíduos 

sólidos urbanos e reciclagem de plásticos.

Dados e estatísticas em relação ao censo demo-

gráfico, volume produzido, volume descartado, 

% de coleta seletiva, tendências, etc. foram ob-

tidos em  consultas a sites ou relatórios publi-
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cados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), CEMPRE ou por sites de as-

sociações de classe como Associação Brasileira 

da Indústria do Plástico (Abiplast), Associação 

Brasileira de Embalagem (ABRE) e Associação 

Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Re-

síduos Especiais (ABRELPE). Detalhes da PNRS 

foram obtidos do site do Ministério do Meio 

Ambiente - Governo Federal.

Outras informações e descrições foram obtidas 

em sites de busca de conteúdo na internet como 

Google, Google Acadêmico e Scopus. As duas 

últimas bases de dados foram utilizadas para 

verificar os avanços e tendências científicas 

dentro de cada tema, em especial a respeito de 

tecnologias de reciclagem mecânica e química 

de plásticos flexíveis multi-materiais.

Para os resultados deste trabalho, com foco nas 

dificuldades e nos desafios para reciclagem, o 

autor participou de reuniões, fóruns, visitas, 

atividades de comitês técnicos cujo foco estava 

na busca de soluções tecnológicas viáveis para 

fomentar a reciclagem de embalagens plásticas 

flexíveis. Nessas reuniões foi possível capturar 

as dificuldades relatadas, identificar iniciativas 

e debater propostas colocadas por diferentes 

agentes da cadeia da reciclagem no Brasil.

Baseado em informações obtidas durante a 

participação em tais reuniões, foi possível iden-

tificar tópicos, iniciativas e soluções que norte-

aram o processo de pesquisa, visitas e entrevis-

tas (27 no total), cujas informações coletadas 

foram reportadas no conteúdo apresentado 

como resultado deste trabalho. 

Os contatos realizados nestas reuniões propor-

cionaram visitas, e entrevistas semiestrutura-

das foram realizadas com os representantes  

das empresas.

Para a promoção da reciclagem das embalagens 

flexíveis pós-consumo, o consumidor tem um 

papel importante no processo. Para entendi-

mento dos hábitos e atitudes deste em relação 

a esse tipo de embalagem após o consumo do 

produto, foi realizada uma pesquisa na plata-

forma SurveyMonkey®. No total, foram registra-

dos 441 respondentes. 

  

4 RESULTADOS 
Os resíduos plásticos separados dos outros  

materiais, e também por tipo de material poli-

mérico, apresentam potencialidade para reci-

clagem mecânica.

Caso não haja condições para separação dos 

diferentes materiais poliméricos da mistura 

de plásticos,  as alternativas seriam a recicla-

gem química ou da recuperação energética ou 

em último caso, dependendo do nível de con-

taminação com sujidade e mistura com outros 

materiais, destiná-los ao aterro sanitário. A re-

ciclagem mecânica de vários tipos de plástico 

não é impossível, mas fica cada vez mais difícil 

quanto maior a disparidade química dos polí-

meros envolvidos. 

No caso dos plásticos flexíveis, especificamen-

te das embalagens pós-consumo, devido à sua 

menor espessura, baixa densidade relativa, nível 

de contaminação e dificuldade de separação dos 

diferentes materiais que as compõem (no caso 

das multicamadas), há uma série de problemas 

e dificuldades técnicas no processo tradicional 

de reciclagem mecânica, tornando esse proces-

so inviável economicamente em muitos casos. 

Embora haja um grande interesse no desenvolvi-

mento de tecnologias economicamente viáveis, 

a quantidade de informações disponíveis, prin-

cipalmente para aplicação em escala industrial, 

são poucas. A literatura científica aponta muitas 

tecnologias ainda em teste em fase de bancada. 

E muito do que está sendo desenvolvido pelas in-

dústrias do setor não é publicado. 
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4.1 Separação dos resíduos nos centros  
de triagem

O processo de separação dos materiais pode se 

dar de forma automática, manual ou semiauto-

mática ou uma combinação delas.

A triagem manual é normalmente aplicada na 

separação de resíduos domésticos recolhidos 

por cooperativas de catadores e catadores au-

tônomos. Demanda pouco investimento, porém 

apresenta baixa produtividade e a qualidade do 

material separado é altamente dependente do 

nível de capacitação da mão de obra. 

A separação automatizada tem evoluido tec-

nicamente e tem a capacidade de processa-

mento de um volume muito maior de resíduos, 

com maior agilidade e trabalho contínuo. Além 

disso, a separação dos materiais é geralmen-

te realizada com maior rapidez, qualidade e 

confiabilidade, principalmente para materiais 

como plásticos rígidos, embalagens metálicas, 

embalagens de alumínio, papel, papelão, vidro 

e embalagens flexíveis. Há casos em que é pos-

sível até mesmo separar os materiais por cores, 

o que é mais importante para papéis e plásticos. 

Em contrapartida, exige maior investimento e 

área para implementação, sendo indicada para 

áreas onde há um alto e constante volume de 

materiais coletados para reciclagem, como nas 

regiões metropolitanas. 

A etapa de triagem é importante, pois idealmen-

te, para a obtenção de material reciclado de boa 

qualidade, maior aplicabilidade e maior valor co-

mercial, é necessário limitar as impurezas de ma-

teriais a níveis inferiores a 1% m/m1. A presença 

de macrocontaminantes, como vidro, papel, me-

tal ou outros polímeros, mesmo em concentra-

ções pequenas, pode alterar as propriedades do 

polímero reciclado (SPINACÉ e DE PAOLI, 2005).  

No caso das embalagens flexiveis, alguns equi-

pamentos e tecnologias utilizados para separa-

ção de materiais são:

• “Trommel” é um dos equipamentos utilizados 

para separação dos resíduos por tamanho (HO-

RODYTSKA, 2018);

• Separação pneumática, onde os materiais mais 

leves são “expulsos” da esteira por um sopro de 

ar e os mais pesados ficam na esteira transpor-

tadora, que pode ser conjugada com um sistema 

de leitor óptico, por espectrofotometria, poden-

do separar diferentes materiais e cores (HORO-

DYTSKA, 2018).

O processo semiautomático se dá quando adi-

cionalmente à separação automática, ainda há a 

necessidade de mão de obra para separação de 

alguns materiais específicos. 

Fator agravante nas estruturas multicamadas, 

além da potencial presença de diferentes mate-

riais na estrutura, como PE, PP e PET, em muitos 

casos, ocorre a presença de filme metalizado 

com uma película de alumínio. Nas estruturas 

laminadas por adesivo, ainda há a presença do 

próprio adesivo de laminação e, na maioria dos 

casos, a tinta de impressão.

Apesar de se ressaltar a importância da etapa de 

separação, é fato que também é possível reciclar 

uma mistura de polímeros. Há vários processos 

já desenvolvidos para a reciclagem de resíduos 

poliméricos misturados que admitem de 30% 

a 40% m/m de contaminação por polímero não 

fundido (polímero com alta temperatura de fu-

são) e outros tipos de materiais, como papel, 

madeira, vidro ou metal; os outros 60% m/m são 

geralmente constituídos de poliolefinas (as mais 

comuns são os polietilenos e o polipropileno) que 

possuem baixa temperatura de fusão e acabam 

1 m/m = massa/massa

Yugue ET, Mancini SD, Roveda JAF
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encapsulando os contaminantes durante o pro-

cessamento (SPINACÉ e DE PAOLI, 2005). 

Para completar as tecnologias de separação 

mencionadas, o sistema de Infravermelho (IR) de 

detecção ótica pode ser instalado na sequência. 

Essa técnica é baseada no comprimento de onda 

refletido pelo material após os feixes de luz in-

fravermelho  incidirem na sua superfície, o que 

permite a identificação de materiais de compo-

sição bem parecida, como os polietilenos e o po-

lipropileno, bem como suas misturas (McKinlay 

and Morrish, 2016). 

Metais não magnéticos, por exemplo tampas 

e latas de alumínio, são removidos por meio 

de separação por indução (ECOEMBES, 2016).  

Metais ferrosos são removidos por sistemas  

eletromagnéticos.

A segunda central mecanizada de triagem de 

resíduos sólidos da cidade de São Paulo (Brasil), 

inaugurada em 2014, tem capacidade de sepa-

rar 250 toneladas de materiais recicláveis por 

dia. Com essa capacidade adicional, triplicou-

-se naquele momento a capacidade de triagem 

e separação da cidade, atingindo 7% dos resí-

duos gerados na cidade. As centrais de triagem 

têm capacidade de separar 13 tipos de resíduos 

recicláveis. Os materiais metálicos são separa-

dos por meio de magnetismo e eletricidade. Lei-

tores ópticos separam o material por tipo e cor. 

Na etapa final, há ainda uma separação manual 

(AKATU, 2014).

4.2 Processo de moagem, lavagem, aglutinação 
e secagem das embalagens plásticas flexíveis 
para o processo de reciclagem mecânica

Para eliminação da contaminação, o material 

moído é submetido ao processo de lavagem, 

para eliminar o excesso de impurezas e sujida-

des, normalmente em duas etapas, em tanques 

abertos, eixos rotativos transversais ao fluxo, 

contendo aletas, para movimentar o material 

moído. Na primeira, um tanque contendo uma 

solução aquosa com detergente para eliminar 

principalmente restos de alimentos e um se-

gundo tanque com água para enxágue. Para 

processadores que trabalham com material 

pós-industrial, dependendo das condições em 

que o material se encontra, essa etapa de lava-

gem pode não ser necessária.

Há a necessidade de investimento em equipa-

mentos para a lavagem e tratamento do efluente 

do processo, além do custo operacional e exi-

gência de licenças ambientais específicas, que 

representam fatores que inibem a ampliação de 

oferta de recicladores de embalagens plásticas 

flexíveis pós-consumo no mercado brasileiro.

Após lavagem, o material é submetido ao pro-

cesso de aglutinação, que tem a função de au-

mentar a densidade para facilitar a alimentação 

nas injetoras ou nas extrusoras.

A secagem do material é importante. O máximo 

de umidade residual tolerável para as poliolefi-

nas é de cerca de 1% m/m e para os poliésteres 

ou as poliamidas deve ser inferior a 0,02% m/m 

(Al-ABDULRAZZAK e JABARIN, 2002). O excesso 

de umidade remanescente pode gerar bolhas no 

material final, ou sobrecarregar o sistema de de-

-gasagem da extrusora. 

4.3 Processamento do material moído, 
aglutinado e seco - Extrusão

Para a reciclagem mecânica de filme flexível, o 

processamento mais comum para os flocos mo-

ídos, lavados e secos é o processo de extrusão. 

A alimentação do material na extrusora deve ser 

na forma aglutinada, caso a extrusora não conte 

com a alimentação forçada.

É importante ter conhecimento mínimo das 

características do material a ser reciclado, tais 
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como polímeros presentes e nível de contami-

nantes. Esses contaminantes são, por exemplo, 

aditivos, vernizes, adesivos, tintas, alumínio da 

metalização e outros agentes agregados para 

modificar as propriedades dos filmes (deslizan-

te, anti-blocante, etc) (HORODYTSKA, 2018). A 

partir daí, deve ser definida a aditivação a ser 

incorporada na entrada da extrusora. Tais adi-

tivos podem ser estabilizantes, plastificantes, 

antiestático, retardante de chama, agentes nu-

cleantes, modificadores de impacto, agentes 

antioxidantes, auxiliar de fluxo, agentes com-

patibilizantes, cargas minerais, corantes, entre 

outros (VIANA, 2014).

Para melhorar o processo de plastificação da 

massa com baixo nível de cisalhamento e assim 

minimizar a degração térmica do material, a ex-

trusora normalmente conta com rosca desenha-

da especificamente para essa finalidade, promo-

vendo a fusão do polímero reciclado de forma 

mais eficiente (SPINACÉ e DEPAOLI, 2005). 

No caso da extrusão de material contendo re-

síduos de embalagens plásticas flexíveis, com 

tinta de impressão e na maioria dos casos, no 

Brasil, são laminados com adesivos, há a neces-

sidade da extrusora contar com um sistema de 

degasagem. Trata-se de um sistema que elimina 

gases formados durante o processo de extrusão, 

devido à volatilização principalmente do residu-

al de solventes contidos na tinta de impressão 

e no adesivo de laminação. Caso isso não seja 

realizado, pode resultar em material extrudado 

final com bolhas e porosidade, podendo afetar 

a próxima etapa do processamento do plástico 

e as propriedades do produto final (MUNDO DO 

PLÁSTICO, 2018).

Para situação em que a impressão é externa na 

estrutura da embalagem plástica flexível, existe 

o processo de remoção das tintas de impressão 

(“de-inking”).

Antes da saída da extrusora, o equipamento tam-

bém deve contar com filtro para eliminar partículas 

não fundidas e outros materiais estranhos. Há ex-

trusoras que dispõem do sistema de troca automá-

tica do elemento filtrante, quando este se satura.

No caso do Polipropileno Biorientado (BOPP) 

metalizado, a camada de alumínio depositada 

é da ordem de 30nm, que é aproximadamente 

1.000 vezes inferior à espessura típica de uma 

camada de filme BOPP (da ordem de 20µm). 

Pelo relato de recicladores, não tem sido iden-

tificado nenhum problema tecnológico para a 

reciclagem mecânica deste material. Dessa for-

ma, recomenda-se que, para efeito de identifi-

cação do material nas embalagens,  seja ado-

tado no número 5, que identifica PP, tanto para 

BOPP transparente, pigmentado, como para o 

metalizado (COLTRO, 2009). Quando há a pre-

sença de filme metalizado, o material reciclado 

tende a apresentar uma coloração acizentada, 

conforme mostrado na Fig. 1.

Figura 1 - Reciclagem mecânica de embalagens 
plásticas flexíveis em BOPP multicamadas metalizada 

– grânulos acizentados - empresa Ecological 
Reciclagem (2019)
 Fonte: acervo do Autor

Tecnologias têm sido desenvolvidas para melho-

rar a eficiência na separação de diferentes mate-

riais, e no caso de embalagens flexíveis multica-

madas, tecnologias para delaminação, remoção 
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de tinta de impressão, remoção do adesivo de 

laminação e desmetalização têm sido desen-

volvidas para chegar o mais próximo possível do 

monomaterial para reciclagem.  No caso da im-

possibilidade de separação dos materiais, agen-

tes compatibilizantes têm sido utilizados. 

4.4 Especificidades da reciclagem mecânica de 
embalagem plástica flexível monocamada

PE, PP e PET são os polímeros mais comuns que 

compõem as embalagens plásticas flexíveis mo-

nocamada e podem ser tratados por reciclagem 

mecânica, principalmente em função da compo-

sição de um único material, pela homogeneidade 

e pela possibilidade de limpeza do resíduo (AZNAR 

et al., 2006). Caso o material não seja impresso, 

o preparo seria a moagem, lavagem (dependen-

do do nível de sujidade), secagem, aglutinação e 

posterior extrusão. Se o material for impresso, há 

dois caminhos para a reciclagem. O primeiro seria 

igual ao do material não-impresso, porém com a 

necessidade de sistema de degasagem na extru-

sora. No caso de material impresso, novas tecno-

logias têm surgido para a remoção das tintas de 

impressão (de-inking). Removida a tinta, a extru-

são segue da mesma maneira do material não im-

presso (HORODYTSKA, 2018).

4.5 Especificidades da reciclagem mecânica de 
embalagem plástica flexível multicamadas

A reciclagem de filme multicamadas é dificultada 

pelo próprio fato da sua  composição heterogênea 

de materiais, muitas  vezes de difícil identificação 

dos elementos que o compõem e até mesmo pelo 

percentual de participação de cada um. Dessa for-

ma, a aplicação do material resultante da recicla-

gem mecânica na produção de novos produtos de 

valor agregado fica bem complicada. 

Para reciclagem mecânica de filmes multica-

madas há três tecnologias em desenvolvimento: 

compatilização de materiais, delaminação e dis-

solução-precipitação seletiva, com o objetivo de 

promover a reciclagem e reduzir a quantidade de 

plásticos multicamada enviados para os aterros 

ou encaminhados para recuperação energética 

em alguns países (HORODYTSKA, 2018). 

É importante a identificação da composição das 

camadas da estrutura para aplicar a solução ade-

quada. Não há uma solução que atenda a várias 

estruturas ao mesmo tempo. Esses estudos ende-

reçam soluções para processamento e aproveita-

mento de algumas das estruturas multicamadas 

mais comumente encontradas no mercado, tais 

como PET/PE, PET/PP, PP/PE e PE/EVOH/PE. 

O alumínio é um dos componentes comumente 

encontrados nas estruturas de filmes multica-

madas, na forma de lâmina (filme bem fino) ou 

depositado na forma de metalização superficial, 

camada muito fina, sobre um filme  (substrato). 

Serve principalmente para melhorar a barrei-

ra à luz, a gases e à umidade. Lee et al. (2006) 

patentearam um método para reciclagem de 

embalagem flexível multicamada para filme 

multicamada composto por material plástico 

(normalmente PE, PP e PET) e folha de alumínio 

em diferentes camadas. A camada de alumínio 

é seletivamente dissolvida em uma solução al-

calina ou ácida.

Casos em que a estrutura do filme multicamada 

é composta somente por PE e PP, estes são com-

patíveis um com o outro, então as camadas com-

postas por esses materiais podem ser processa-

das (extrusadas) juntas. 

Dependendo da mistura dos materiais, uma so-

lução tecnológica encontrada, já com produtos 

comerciais, é a produção de “madeira plástica”.
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4.6 Aditivos Compatibilizantes

Para melhorar a adesão entre a matriz polimérica 

e a carga de reforço, utiliza-se um agente compa-

tibilizante ou de acoplamento, o qual geralmente 

é uma molécula bifuncional, com partes polares e 

partes apolares, que se liga quimicamente à su-

perfície das duas fases. Uma forte ligação interfa-

cial favorece a mistura dessas fases, promovendo 

uma melhora nas propriedades de compósitos e 

blendas. Os agentes de acoplamento mais utiliza-

dos são organosilanos, organotitanatos, políme-

ros modificado com anidrido maleico; exemplos: 

polipropileno graftizado com anidrido maleico 

(MAPP) e o polietileno graftizado com anidrido 

maleico (MAPE) e outros polímeros funcionali-

zados (especialmente funcionalizações ácidas) 

(SPINACÉ e DE PAOLI, 2005; DIBENEDETTO, 2001; 

MONTE et al., 1983 e POLETTO, 2017). Os aditi-

vos compatibilizantes são adequados para a re-

ciclagem de laminados multicamadas como PE/

PA e PE/PET (PFAENDNER, 2001). É importante ter 

conhecimento dos diferentes materiais presentes 

para aplicar o aditivo compatibilizante adequado.

4.7 Delaminação das estruturas multicamadas

O método de delaminação é baseado na segre-

gação de diferentes camadas do filme e recicla-

gem da mistura de polímeros separadamente.

Cinelli et al. (2016) propôs uma nova estrutura 

multicamadas de PET/PE laminada com proteí-

na de soro de leite como adesivo de laminação. 

A proteína de soro de leite age como uma exce-

lente barreira contra oxigênio e umidade, substi-

tuindo outros adesivos de base petroquímica que 

não são recicláveis. A camada de proteína pode 

ser removida por lavagem com detergentes en-

zimáticos contendo enzimas de proteases para 

separar a camada  de PET da camada de PE.

Pesquisadores da Universidade de Alicante tem 

trabalhado no desenvolvimento de um processo 

combinado de delaminação e remoção de tintas. 

A tinta é às vezes depositada entre  as camadas 

de filmes, na face interna do filme externo, como 

por exemplo em aplicação para alimentos, evi-

tando o contato da tinta com o alimento. Portan-

to, o processo de delaminação deveria ser incor-

porado antes do estágio de remoção da tinta.

"Uma nova tecnologia para delaminação de fil-

mes, com a impressão entre as camadas, se dá 

através da aplicação de um primer sob a camada 

de tinta. Este primer é atacado por uma solução 

específica, promovendo a separação dos filmes 

(delaminação), preparando o material para a 

etapa seguinte da remoção da tinta."

4.8 Tecnologia para dissolução/re-precipitação

A dissolução-precipitação seletiva é um proces-

so onde os sistemas solvente ou não-solvente 

são utilizados para separar e reciclar os diferen-

tes polímeros. Após a dissolução de um dos polí-

meros, é necessária uma etapa de separação, por 

exemplo, por re-precipitação seletiva de um dos 

materiais (ACHILIAS et al., 2007). 

A estrutura genérica da reciclagem de plásticos 

por extração com solvente inclui a remoção de im-

purezas e aditivos incorporados ao plástico, disso-

lução (dissolução homogênea ou heterogênea) e 

reprecipitação. Especificamente, o(s) polímero(s) 

é(são) dissolvido(s) no(s) solvente(s) e depois cada 

polímero é cristalizado seletivamente. Quando 

um solvente pode dissolver o polímero alvo ou to-

dos os outros polímeros, exceto o alvo, ele pode 

ser usado para dissolução seletiva. Obviamente, a 

chave do processo de dissolução é encontrar um 

solvente seletivo (ZHAO et al., 2018).

A técnica de dissolução / reprecipitação foi apli-

cada na reciclagem de vários materiais plásticos 

à base de PE, PP, PET e PVC. Obtém-se alta taxa 

de recuperação dos polímeros, com característi-
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cas e propriedades muito similares às dos mate-

riais originais (ACHILIAS et al., 2009).

Os solventes ideais são selecionados principal-

mente seguindo alguns princípios importantes 

(JILIN, 2010):

(1) De acordo com a regra de solubilidade “like 

dissolve like”, polímeros polares altos são dis-

solvidos em solventes polares altos, enquanto 

polímeros polares baixos são dissolvidos em sol-

ventes polares baixos. Quanto mais próximo o 

solvente e o polímero estiverem da polaridade, 

mais fácil será dissolver o polímero no solvente; 

(2) quando a interação entre o polímero e o sol-

vente prevalece sobre a coesão dos polímeros, o 

polímero é facilmente dissolvido no solvente; 

(3) se os parâmetros de solubilidade do polímero 

e o solvente são semelhantes ou iguais, o polí-

mero é mais facilmente dissolvido no solvente. 

Vários sistemas de parâmetros de solubilidade 

foram desenvolvidos para avaliar a capacidade 

de solvatação (HANSEN e JUST, 2001).

Para a técnica de dissolução/reprecipitação, exis-

tem duas categorias de solventes: "solvente forte", 

que tem uma solubilidade positiva no polímero 

alvo, e "solvente fraco", que tem uma solubilidade 

negativa no polímero alvo (ZHAO et al., 2018).

Ao final, o polímero separado e recuperado pode 

ser extrusado e granulado, como no final da reci-

clagem mecânica, apresentando forma homogê-

nea para comercialização e utilização na produ-

ção de outras peças plásticas. 

4.9 Aditivação do material na reciclagem

Dada a diversidade de tipos e de propriedades 

dos resíduos plásticos na entrada do processo de 

reciclagem mecânica, e das propriedades reque-

ridas para o produto final, há a necessidade do 

processamento junto com aditivos para melhora 

das propriedades desejadas. 

Alguns aditivos podem ser classificados segundo 

os seus mecanismos de atuação, tais como: lu-

brificantes internos (plastificante), lubrificantes 

externos, estabilizadores primários, estabiliza-

dores secundários, agentes de compatibilização, 

antioxidantes, aditivo anti-UV e modificadores 

de impacto (MONDARDO, 2006).

4.10  Compósito de termoplásticos com reforço

Os compósitos de termoplásticos são materiais 

multifásicos normalmente formados pela com-

binação de plástico e um material de reforço 

(carga), sendo factível a utilização de plástico 

reciclado. Dessa forma, representam uma alter-

nativa de baixo custo para a produção de novos 

produtos acabados com valor agregado, a partir 

de plásticos reciclados dos RSU2.  

Os compósitos termoplásticos são formados por 

uma fase contínua (matriz), nesse caso um polí-

mero, e por uma fase dispersa que é descontínua, 

carga ou “filler”. Como cargas de reforço, podem 

ser utilizadas as cargas minerais, como carbona-

to de cálcio, argilas, sílicas, mica, talco, alumina e 

dióxido de titânio. As cargas não minerais incluem 

negro de fumo (pigmento preto), esferas e fibras 

de vidro e vários materiais orgânicos, tais como 

fibras vegetais. A adição dessas cargas de refor-

ço é uma alternativa viável, podendo melhorar as 

propriedades dos polímeros reciclados e torná-los 

competitivos em relação aos polímeros virgens.

Os compósitos ao final apresentam uma combi-

nação melhorada das propriedades dos elemen-

tos que os formam, que não poderia ser alcan-

çada com qualquer um dos constituintes agindo 

isoladamente (POLETTO, 2017).

2 RSU – Resíduos Sólidos Urbanos
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4.11 Reciclagem mecânica de embalagens 
plásticas pós-consumo no Brasil

Um total de 550 mil toneladas de plásticos pós- 

consumo foram recicladas no Brasil no ano de 2016, 

representando um índice 25,8% de reciclagem plás-

ticas e equiparáveis pós-consumo (ABIPLAST, 2019). 

Além do benefício do ponto de vista da sustenta-

bilidade ambiental, a atividade da reciclagem das 

embalagens plásticas pós-consumo também traz 

vários benefícios sociais. Para cada tonelada de 

material plástico reciclado produzido, reduz-se em 

1,1 tonelada o resíduo plástico disposto em aterros 

e geram-se 3,16 empregos para cada tonelada de 

resíduos plásticos por mês. Outros benefícios da 

reciclagem mecânica de plásticos a serem desta-

cados são os relacionados à redução de impacto 

ambiental, como a economia de água e energia e, 

a redução de emissão de gases de efeito estufa no 

processo de obtenção de plástico reciclado, com-

parado com o processo para obtenção da matéria-

-prima virgem (ABIPLAST, 2019). 

Não há informação oficial de números de recicla-

dores que processam embalagens plásticas flexí-

veis pós-consumo e da capacidade instalada. Em 

relação às informações do percentual de plásticos 

flexíveis nos resíduos obtidos pela coleta seletiva 

ou outros serviços de coleta, dão conta de que esse 

percentual varia de localidade a localidade. Porém, 

quando são divulgados como composição gravi-

métrica dos resíduos sólidos, sempre são percentu-

ais baixos. Com interesse comercial principalmente 

pelas embalagens monomaterial, sendo as multi-

camadas ou as muito contaminadas na maioria das 

vezes descartadas em aterros sanitários, não fe-

chando desta maneira o ciclo da economia circular.

4.12 Reciclagem química

Despolimerização por solvólise (hidrólise, alcoólise, 

metanólise, glicólise e amilose) e quebras por mé-

todos térmicos (pirólise à baixa e alta temperatu-

ras, gaseificação, hidrogenação) são os principais 

processos de reciclagem química. A pirólise é am-

plamente utilizada para reciclagem de poliolefinas 

e outros polímeros de adição (Panda et al., 2010). 

A pirólise tem chamado a atenção por sua flexibi-

lidade de mistura de materiais na alimentação do 

reator, evitando o custo da operação de separação 

que costuma ser alto e de baixa eficiência e, ainda, 

gerando produtos reciclados que podem ser usa-

dos como combustível  ou outros produtos quími-

cos de valor agregado (HORODYTSKA, 2018). 

4.12.1 Pirólise

A pirólise de materiais plásticos tem sido imple-

mentada com relativa eficiência em países com 

elevada densidade populacional, com restritas 

opções de fontes energéticas convencionais e ge-

ralmente economicamente desenvolvidos (FOR-

LIN e FARIA, 2002). Uma das grandes vantagens 

da pirólise é a possibilidade de utilização de mui-

tos tipos de matérias-primas, incluindo resíduos 

industriais e domésticos. Diferentes tipos de piró-

lise foram desenvolvidos: rápida, catalítica, lenta, 

flash e vácuo. (PIECUCH e DA BROWSKI, 2014).

Os processos de transformação energética (pirólise 

e também a incineração) representam uma redu-

ção significativa do volume de materiais de em-

balagem pós-consumo lançados sem destinação 

racional no meio ambiente ou em aterros sanitá-

rios, para os quais não exista outros processos vi-

áveis de reciclagem apropriados. Também permite 

uma redução considerável da utilização de outras 

fontes de matérias-primas tradicionalmente utili-

zadas para obtenção de energia, como é o caso da 

queima de madeira e até de fontes não-renováveis, 

como é o caso do óleo combustível extraído do re-

fino do petróleo (FORLIN e FARIA, 2002).

Ainda, a pirólise tem uma temperatura de proces-

so mais baixa e emissões mais baixas de poluentes 

no ar (WYRZYKOWSKA et al., 2011). Além disso, a 

Yugue ET, Mancini SD, Roveda JAF

Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 237 / pp 100-120 | Jul a Set, 2022



111

escala das plantas de pirólise é mais flexível do que 

instalações de incineração (CHEN et al., 2014).

As frações de RSU sujeitas à pirólise consistem 

principalmente de papel, tecido, plástico, resíduos 

de alimentos e resíduos de jardinagem. Além disso, 

diferentes tipos de reatores foram desenvolvidos, 

como leito fixo, reatores de batelada ou semi-ba-

telada, fornos rotativos, reatores de leito fluidiza-

do, reatores assistidos por micro-ondas e algumas 

soluções inovadoras, como reatores a plasma ou 

solares (CZAJCZYNSKA et at., 2017). O pré-requi-

sito para a aplicação bem-sucedida da pirólise é a 

escolha apropriada dos materiais de entrada e o 

ajuste das condições ideais do processo. (GRYCOVÁ 

et al., 2016). 

O processo de pirólise para tratamento dos mate-

riais plásticos oriundos de embalagens plásticas 

flexíveis pós-consumo tem sido motivo de vários 

estudos e aprimoramento da tecnologia, das con-

dições do processo e dos equipamentos, maximi-

zando a performance principalmente em função 

das condições iniciais do material (separado, limpo, 

misturados com outros plásticos, ou parte da mis-

tura dos resíduos sólidos urbanos) e dos produtos 

resultantes da pirólise, que tipicamente são: óleo 

de pirólise, gás de síntese e carvão (CZAJCZYNSKA 

et at., 2017). O interesse está no resultado do trata-

mento dos resíduos plásticos por pirólise, uma vez 

que estes podem se tornar fonte de matéria-prima 

secundária ou ser usados para geração de energia 

a partir do tratamentos de resíduos.

Vários estudos de pirólise têm sido realizados, a 

maioria ainda em escala de laboratório, conside-

rando variações nos seguintes parâmetros: compo-

sição do material na entrada do processo (plástico 

puro, mono material, mistura de plásticos, inclusive 

filmes flexíveis multicamadas, mistura de plástico 

com madeira / papel / cartão / papelão, mistura 

que compõe os resíduos sólidos urbanos, etc). Além 

da composição da alimentação, algumas variantes 

do processo são: tempo de residência e temperatu-

ra do processo (ºC). Dependendo das condições do 

processo, pode-se obter como resultado da piróli-

se: carvão vegetal, bio-óleo, gás, gás combustível, 

produtos químicos ou uma mistura deles. A pirólise 

pode ser classsificada em: lenta ou carbonização, 

convencional, rápida, flash-líquido, flash-gás, vá-

cuo, metano-pirólise e hidro-pirólise. O carvão é 

obtido com maior tempo de residência. Óleo, gás 

e outros produtos químicos são obtidos com uma 

combinação de tempo de residência menor e maio-

res temperaturas.

Dependendo das condições e dos parâmetros 

do processo de pirolização, obtêm-se diferentes 

composição e potencial calorífico dos sub-pro-

dutos da pirólise.

O poder calorífico do gás produzido pode ser 

classificado da seguinte forma: baixo (até até  

5 MJ/Nm3), médio (de 5 a 10 MJ/Nm3) e alto (10 a 

40 MJ/Nm3) (LORA et al., 2004).

4.12.2 Pirólise de PEAD e PEBD

A pirólise de PEAD e PEBD tem sido foco de estudo 

em diversos tipos de reatores, em diferentes con-

dições de temperatura e taxa de aquecimento, e 

os produtos resultantes em cada caso. Marcilla et 

al. (2009) estudaram a pirólise de PEAD e PEBD em 

reator batelada, com temperatura de 30°C a 550°C 

e obtiveram um rendimento de líquido de 84,7% e 

91,3% (em massa) respectivamente. Onwudili et 

al. (2009) obtiveram um rendimento melhor para 

PEBD, sendo de 89,5% (em massa) a 425°C.

A Fig. 2 mostra os resultados obtidos por pesqui-

sas realizadas por Ahmad et al. (2015), Kumar e 

Singh (2010) e Mastral et al. (2002) para pirólise 

de PEAD, sendo possível observar que em tempe-

raturas acima 500°C predomina a formação de 

líquido. A 450°C há um pico de formação de gás. 

Há pouca formação de carvão em temperaturas 

entre 350°C e 550°C. A partir dos 650°C o índice 

de perdas começa aumentar. 
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4.12.3 Pirólise de PP

A pirólise tem sido aplicada para tratamento de 

PP rígido, mas também é comumente aplicada 

para BOPP (CZAJCZYNSKA et at., 2017).

Abbas-Abadi et al. (2014) investigaram a influ-

ência dos parâmetros de pirólise de PP no ren-

dimento do produto e na posição do produto 

condensado. Eles usaram um reator semi-bate-

lada e uma temperatura entre 420°C e 510°C. O 

maior rendimento de óleo foi de 92,3% em peso 

a 450°C. Temperaturas mais altas e mais bai-

xas causaram diminuição na produção de óleo. 

Os componentes do óleo foram agrupados em 

quatro classes diferentes: cicloalcanos, alcanos, 

alcenos e aromáticos. As frações aromáticas e 

olefinas aumentaram, mas as frações de para-

fina diminuíram com o aumento da temperatu-

ra. Os autores também verificaram o efeito da 

taxa do fluxo de gás e do agitador no rendimen-

to do produto e na composição do óleo. Ou-

tros pesquisadores estudaram a pirólise do PP 

e obtiveram 69,82% de óleo em peso a 300°C 

(AHMAD et al., 2015) e 82,12% em peso a 500°C 

(FAKHRHOSEINI e DASTANIAN, 2013). Acima de 

500°C, o rendimento de óleo diminuiu com o 

aumento da temperatura.

4.12.4 Co-Pirólise de mistura de resíduos 
domésticos - biomassa e resíduos plásticos

A coexistência de plásticos e matéria orgânica 

nos resíduos é uma vantagem definitiva, que di-

minui os gastos com o pré-tratamento de resí-

duos e aumenta a eficiência de todo o processo 

(CZAJCZYNSKA et at., 2017). 

De acordo com resultado de estudos realiza-

dos, é possível realizar a pirólise com mistura 

somente de plásticos, até com uma mistura real 

retirada de aterro, na qual havia a presença de 

plásticos. Além da variação das composições, 

observa-se que são estudos considerando di-

ferentes tipos de reatores, o que denota ain-

da muita exploração de conhecimento sobre o 

tema (CZAJCZYNSKA et at., 2017). 

Quanto maior a participação de plásticos na 

mistura, maior a produção de líquidos e gases pi-

rolíticos, independentemente do tipo de reator, 

chegando a atingir 42% de gás, quando a mistu-

ra é de PE e PP (DONAJ et al., 2012), e de 65% de 

líquido, numa mistura de papel, vidro e rica em 

plásticos (LÓPEZ et al., 2010). 

Em geral, a co-pirólise de biomassa e polímeros 

sintéticos pode ser uma maneira ambientalmen-

Figura 2 - Produtos da pirólise de PEAD
Fonte: Adaptado de CZAJCZYNSKA et at. (2017).
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te correta para a transformação de resíduos em 

produtos com maior valor agregado, como pro-

dutos químicos ou combustíveis. Além disso, a 

co-pirólise permite a simplificação de processos 

de separação e classificação de resíduos (CZA-

JCZYNSKA et at., 2017).

4.12.5 Pirólise de RSU

Chen et al. (2014) estudaram a pirólise dos RSU 

em 2014. Uma mistura de resíduos de cozinha, 

papel, tecido, bambu, plástico e vidro foi piroli-

sada a temperaturas variando de 500°C a 900°C. 

Os rendimentos dos produtos obtidos são mos-

trados na Fig. 3. Além disso, o valor de aqueci-

mento do carvão aumentou com o aumento da 

temperatura de 18,3 MJ/kg a 500°C para 30,4 

MJ/kg a 900°C. Como mostrado, os maiores ren-

dimentos da fase líquida e do carvão foram obti-

dos a 500°C. O aumento da temperatura causou 

um aumento na produção de gás e uma diminui-

ção no carvão e no óleo.

Figura 3 - Rendimento dos produtos da pirólise de amostras de RSU
Fonte: CHEN at al., 2014

Velghe et al. (2011) compararam a pirólise rápi-

da e lenta de amostras de RSU de uma estação 

de tratamento. O valor calorífico médio dos resí-

duos foi de 27 MJ/kg, e as amostras foram secas 

antes da pirólise. 

4.12.6 Produtos de pirólise e suas possíveis 
aplicações

Normalmente, a pirólise de resíduos visa à recu-

peração de energia, porque os produtos geral-

mente têm boas propriedades como combustí-

veis e a energia é sempre um produto desejável, 

fácil de vender. Além disso, partes dos produtos 

podem ser utilizados para atender à demanda de 

energia da própria reação de pirólise. A pirólise 

também torna possível converter resíduos em 

uma fonte de energia para domicílios (JOUHA-

RA et al., 2017) e em larga escala as plantas de 

pirólise podem usar os produtos de pirólise para 

outros fins, o que aumenta a lucratividade do 

processo. A complexa composição do óleo piro-

lítico e algumas propriedades do carvão podem 

torná-lo favorável como matéria-prima para al-

guns setores da indústria.

Os rendimentos obtidos pela pirólise do plástico, 

a 600°C-700°C em um reator de leito fluidizado, 

fornecem diretamente de 15% a 30% de olefi-

nas gasosas dos resíduos, que podem ser usados 

imediatamente em uma instalação de polimeri-

zação (CZAJCZYNSKA et at., 2017). 
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4.12.7 Gás pirolítico

A pirólise de plásticos produz gás pirolítico, no 

qual os principais componentes são hidrocar-

bonetos leves: metano, etano, eteno, propano, 

propeno, butano e buteno. Esse gás tem um valor 

calorífico significativo; por exemplo, o valor de 

aquecimento do gás de PP e PE variou entre 42 e 

50 MJ/kg (JUNG et al., 2010). 

Por sua vez, a co-pirólise de polímeros e bio-

massa leva a uma maior produção de CO e CO2
, 

especialmente em temperaturas mais baixas. Fi-

nalmente, o pirogás de RSU consiste em CO
2
, CO, 

hidrogênio, metano e outros hidrocarbonetos le-

ves com um valor médio de aquecimento de cer-

ca de 15 MJ/Nm3, o que aumenta com o aumento 

da temperatura (HWANG et al., 2014). 

4.12.8 Óleo pirolítico

O óleo pirolítico oferece mais oportunidades de 

uso que o gás, mas, dependendo da composição 

da matéria-prima e dos parâmetros do processo, 

a composição do produto líquido da pirólise pode 

diferir radicalmente. 

Pode-se resumir que a fase líquida é geralmente 

o produto predominante da pirólise de plásticos. 

Esses óleos são um material valioso, que pode ser 

usado de várias maneiras.

A pirólise de resíduos plásticos que consistem 

em PE, PP, PS, PET e PVC permite a extração de 

uma fração líquida valiosa. Os líquidos de piró-

lise têm um alto valor de aquecimento (cerca de 

30-45 MJ/kg) para que possam ser usados como 

uma alternativa aos combustíveis fósseis (CZA-

JCZYNSKA et at., 2017). 

Este óleo também contém quantidades signifi-

cativas de estireno, tolueno e etilbenzeno. Por-

tanto, pode ser uma fonte de produtos químicos 

(ADRADOS, 2012). Esses aromáticos são alta-

mente valiosos como solventes e precursores de 

uma ampla variedade de compostos, incluindo 

lubrificantes, detergentes, plásticos (por exem-

plo, poliestireno, policarbonato) e explosivos. A 

possibilidade de obter hidrocarbonetos aromáti-

cos valiosos a partir de resíduos de plástico torna 

a pirólise mais atraente, embora não seja fácil 

conseguir uma extração eficiente de tais produ-

tos químicos (CZAJCZYNSKA et at., 2017).

4.12.9 Carvão pirolítico

As condições de pirólise são geralmente otimi-

zadas para maximizar os produtos líquidos e 

gasosos; no entanto, também é produzida uma 

fração sólida denominada carvão pirolítico. O 

carvão pirolítico consiste principalmente de uma 

matriz rica em carbono que contém quase todos 

os compostos inorgânicos presentes nos resí-

duos brutos e uma quantidade significativa de 

subprodutos condensados formados durante o 

processo de pirólise e dispersos por toda a estru-

tura porosa sólida (MUHAMMAD et al., 2015).

O valor de aquecimento do carvão obtido da co- 

pirólise de resíduos (mistura de biodegradável 

e não biodegradável) é de aproximadamente 34 

MJ/kg (WIDIYANNITA et al., 2016), o que é com-

parável ao carvão típico. No entanto, como espe-

rado, alguns metais pesados e outros elementos 

perigosos, como S, Cl e N, também podem ser 

retidos nos produtos sólidos. Portanto, é impor-

tante caracterizar completamente o carvão para 

avaliar seu impacto no meio ambiente e nos se-

res humanos. Em geral, esse produto pode ser 

queimado para fornecer energia ao processo de 

pirólise ou a outros fins.

O carvão obtido na pirólise não é apenas um bom 

combustível, mas também pode ser processado 

em carvão ativado. Essa possível aplicação foi in-

vestigada por Zeng et al. (2015). 

Yugue ET, Mancini SD, Roveda JAF
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4.13 Reciclagem energética e Incineração

Os plásticos têm um valor calorífico muito alto, 

que pode exceder 40 MJ/kg . Os dados de ca-

racterização dos RSU indicam que a proporção 

global de plásticos é em média de 10% e pode 

ser maior nos países de renda média e alta. A 

coleta eficaz de todos os resíduos de plástico e 

a garantia de que eles formam uma proporção 

significativa da matéria-prima da instalação de 

incineração podem melhorar a combustibilida-

de dos RSU (MAKARICHI, 2018). 

O processo de incineração é considerado uma 

das formas para tratamento dos RSU, uma 

vez que estes são a matéria-prima para os in-

cineradores, que geram energia – “Waste-to- 

Energy” – (WtE). Olhando somente por esse es-

pectro, parece ser uma solução interessante. O 

ponto de muita discussão e de movimentos con-

trários vem em função de que, além da geração 

de energia, a incineração também gera outros 

subprodutos gasosos, além de um resíduo pró-

prio do processo, as cinzas. Dependendo das 

condições dos RSU e do nível de contaminação 

inicial, os sub-produtos e resíduos finais da inci-

neração poderão ser poluentes, mais ou menos 

tóxicos, representando riscos à saúde humana e 

ao meio ambiente. 

A solução do tratamento dos RSU por meio da in-

cineração requer um alto nível de investimento 

para sua construção e há um custo elevado para 

a sua operação. Em muito dos casos, esses cus-

tos são arcados pelo poder público. 

Dados  todos desafios enfrentados ao longo 

dos anos, muito investimento foi realizado para 

melhorar a segurança do sistema, o controle de 

emissões e a sua eficiência em relação à geração 

de energia, promovendo o movimento “energia a 

partir de resíduos” (WtE - Waste to Energy).

Como ponto positivo, além da geração de 

energia, há o fato de o tratamento dos RSU 

pelo processo de incineração reduzir muito o 

volume do material.

No Brasil, Barueri, no estado de São Paulo, de-

verá ser a primeira cidade do Brasil a ter uma 

usina de incineração de lixo doméstico. A cha-

mada Usina de Tratamento Térmico de Resídu-

os Sólidos Urbanos e Recuperação de Energia 

(URE) foi anunciada e deveria estar pronta em 

meados de 2021 (ProteGEEr, 2018). A usina, li-

cenciada pela Cetesb - Companhia Ambiental 

do Estado de São Paulo, terá capacidade para 

tratar 825 toneladas de lixo por dia, com potên-

cia instalada de 20MW, suficiente para abas-

tecer 80 mil residências, em torno de 240 mil 

habitantes, que equivale a uma população de 

uma cidade similar à própria Barueri. Com base 

no Processo Waste-to-Energy (WtE), a obra está 

firmada em um sistema de Parceria Público-Pri-

vado (PPP) e tem investimento estimado entre 

R$ 300 milhões a R$ 400 milhões. Estima-se 

que a  prefeitura de Barueri economizará 20% 

dos gastos com tratamento de lixo, que atual-

mente é feito fora da cidade. Sobre a preocupa-

ção dos efluentes gasosos, os empreendedores 

afirmam que da chaminé somente sairá vapor 

d’água (BARUERI NA REDE, 2018). 

  

5 COMENTÁRIOS FINAIS E CONCLUSÃO   
Não há dados precisos sobre a taxa de reci-

clagem específica para as embalagens plásti-

cas flexíveis no Brasil, mas pelo baixo número 

de recicladores focados nesse material e pela 

quantidade desse material separado dos resí-

duos sólidos urbanos nos centros de triagem, 

pode-se inferir que essa taxa seja baixa. Os 

principais motivos vão desde o comportamento 

do consumidor que não destina o material pós- 

consumo de maneira correta para reciclagem, 

passando pelas condições de contaminação e 

mistura que o material chega aos centros de 

triagem, dificuldade na separação dos diferen-
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tes materiais plásticos e a baixa qualidade e va-

lor do material reciclado. 

Buscou-se neste trabalho identificar empresas 

no Brasil atuando com a reciclagem das emba-

lagens plásticas flexíveis pós-consumo. Obser-

vou-se que a realidade encontrada é que não há 

conhecimento de qualquer empresa dedicada à 

reciclagem mecânica desse material laminado 

pós-consumo. 

Do ponto de vista social, o setor de reciclagem 

mecânica de materiais pós-consumo, a partir 

de RSU, gera muito mais empregos por tone-

lada de lixo do que outras soluções para o tra-

tamento dos RSU. Se concretizado o processo 

de reciclagem mecânica, geraria um benefício 

adicional, que é a matéria-prima para outros 

setores industriais, contribuindo para a econo-

mia circular.

Alguns desafios mapeados para a expansão da 

reciclagem mecânica de embalagens flexíveis 

com mais de um material são:

• Descarte com mistura de diferentes mate-

riais poliméricos, às vezes na mesma estrutura  

multicamadas;

• Material sujo e contaminado;

• Dificuldade no processo de triagem e separa-

ção dos diferentes materiais.

Algumas oportunidades para a expansão da re-

ciclagem mecânica de embalagens flexíveis com 

mais de um material são:

• Ampliação da consciência ecológica, do conheci-

mento e do engajamento dos consumidores para 

descartarem as embalagens plásticas flexíveis pós- 

consumo da maneira correta para a reciclagem;

• Engajamento das entidades que atuam na co-

leta seletiva para que capturem todo o material 

disponível, primeiro evitando que o mesmo aca-

be em local indevido, e segundo, para poder ter 

volume, principalmente contínuo, que encoraje 

as empresas recicladoras a investir na reciclagem 

desse material;

• Melhoria no processo de triagem e separação 

dos diferentes materiais, ou de forma automá-

tica, manual ou semiautomática. Capacitação 

técnica dos operadores no processo de triagem 

e separação dos diferentes materiais;

• Viabilização, do ponto de vista econômico, 

da implementação das tecnologias já existen-

tes, tais como separação automática, processo 

para delaminação de estrutura multicamada, 

processo da remoção da tinta de impressão e 

desmetalização; 

• Viabilização da instalação de equipamentos de 

extrusão muito mais eficientes,  com todas as 

novas tecnologias desenvolvidas para proces-

samento de embalagens plásticas flexíveis, tais 

como: alimentação forçada, dosagem automáti-

ca de aditivos, dupla rosca, sistema de desagem 

e troca automática de filtros;

• Desenvolvimento de novos produtos com maior 

valor agregado, onde possam ser utilizadas as re-

sinas recicladas, também com melhores proprie-

dades ópticas e mecânicas e melhor qualidade;

• Conscientização dos consumidores para am-

pliar a aceitação de produtos gerados a partir de 

material reciclado.

No tocante à reciclagem mecânica, todos os de-

safios e as tecnologias, direcionam para se obter 

o material para extrusão, como material único 

(monomaterial) ou estruturas compatíveis para 

reciclagem, limpo e o mais isento possível de 

contaminantes (tinta de impressão, adesivo de 

laminação, etc.). Soluções e tecnologias já exis-

tem e continuam evoluindo.

O desenvolvimento de embalagens plásticas fle-

xíveis baseado no conceito de eco-design, no caso 

com a implementação de embalagens monoma-

Yugue ET, Mancini SD, Roveda JAF
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terial ou estruturas compatíveis para reciclagem, 

favorece o processo de reciclagem mecânica.

O maior desafio está em fechar essa questão de 

forma que se obtenha um material reciclado com 

melhor qualidade e propriedades, equiparadas 

com as do material virgem. Como consequência, 

o valor de mercado seria suficiente para viabilizar 

o investimento no processo e nas tecnologias e 

melhorias que atualmente estão disponíveis. Ou 

então, desenvolvimento de aplicações em pro-

duto de longo período de vida que represente 

maior valor para o consumidor.

Não sendo viável a reciclagem mecânica, outras 

alternativas seriam a reciclagem química, reci-

clagem energética e incineração. 

A reciclagem química , ou reciclagem avançada, 

apresenta tecnologias que possibilitam a trans-

formação de plásticos com maior dificuldade 

de serem reciclados mecanicamente em novos 

produtos químicos e  insumos petroquímicos 

básicos, como monômeros e hidrocarbonetos. 

Esses elementos constitutivos do plástico então 

servem como matéria-prima base para a pro-

dução de novos produtos – que podem, ou não, 

ser plásticos. Uma das vantagens da reciclagem 

química é a possibilidade de  usar diferentes mis-

turas plásticas, que muitas vezes dificultam a re-

ciclagem mecânica. Resultados de vários estudos 

foram apresentados considerando misturas de 

plástico e até co-pirólise de plástico com outros 

materiais, como biomassa ou RSU, despertando 

o interesse de empresas por essa tecnologia para 

tratamento dos plásticos presentes nos RSU, 

com um mínimo de separação, podendo-se ob-

ter como resultado produtos químicos, líquidos 

ou gasosos, combustível e energia. 

A pirólise fornece combustíveis prontos para uso 

de maneira fácil e segura. Normalmente, gás e/

ou carvão são usados como fonte de energia, 

porque a energia é o produto mais fácil de utili-

zar e vender. Os produtos líquidos da pirólise de 

RSU são muito complexos e podem conter água. 

No entanto, a decomposição térmica de políme-

ros produz óleos com boas qualidades, que po-

dem ser usados como combustível líquido, ma-

téria-prima para re-polimerização e produção 

de novos plásticos ou como fonte de produtos 

químicos. Além disso, após o controle de quali-

dade e/ou algumas melhorias, o carvão pode ser 

usado como carvão ativado ou fertilizante.

Na situação  do material plástico estar muito 

misturado, inclusive com outros tipos de mate-

riais e até carga orgânica, composição pareci-

da com a que tem sido descarregada nos ater-

ros sanitários atualmente, outra alternativa 

de tratamento é a incineração, ou reciclagem 

energética, que demanda altos investimentos, 

principalmente para cumprimento dos requi-

sitos da legislação ambiental, que requer um 

rígido sistema de controle dos efluentes, prin-

cipalmente gasosos.

Pelos resultados deste trabalho, é possível reciclar 

as embalagens plásticas flexíveis pós-consumo, 

mesmo as multicamadas, pelos processos mecâ-

nicos, químico e energético. Não se avaliou o dife-

rencial do impacto ambiental entre elas por meio 

de uma Avaliação de Ciclo de Vida (ACV)  nem do 

ponto de índice de circularidade. O foco esteve em 

identificar soluções tecnológicas para reciclagem, 

gerando produtos com valor agregado, com o bene-

fício adicional de evitar que esses resíduos acabem 

ocupando volume nos aterros sanitários ou sejam 

descartados inadequadamente no meio ambiente, 

promovendo desta forma a economia circular.

Com algumas dessas tecnologias sendo intro-

duzidas no Brasil, tais como uso de materiais 

monocamada, remoção de tinta, extrusoras 

com alimentação forçada, rosca dupla e dega-

sagem, pirólise e reciclagem química, a cons-

cientização dos consumidores em relação à 

separação e destinação para coleta seletiva e 

o apoio de empresas privadas e governamental 
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em relação à legislação e incentivos fiscais e tri-

butário, a expectativa é a de que o panorama da 

reciclagem das embalagens plásticas flexíveis 

pós-consumo melhore, com aumento dos índi-

ces atuais, promovendo a economia circular e 

reduzindo o montante desperdiçado em aterros 

e lixões.
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