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Resumo: A destinação dos resíduos sólidos urbanos é um problema emergente e deve ser tratado com 

a devida cautela e prioridade. A praticidade que a tecnologia traz é positiva no aspecto empreendedor 

e consumista, mas pode acarretar em impactos ambientais graves. O objetivo deste trabalho foi fazer 

a reciclagem mecânica de embalagens plásticas pós-consumo, politereftalato de etileno (PET), 

polipropileno (PP), poliestireno (PS) e polipropileno (PP) da Universidade Feevale. Foram 

realizadas duas formulações com base nestes resíduos em uma matriz polimérica de EVA. Dessa 

forma, foi realizada uma higienização inicial nos resíduos e, após, feito o processamento através da 

reciclagem mecânica, contando com as etapas de moagem, extrusão e laminação. Obteve-se ao final 

um material laminado, do qual foram retiradas amostras para a realização da caracterização por 

meio da microscopia eletrônica de varredura (MEV) e por análise de infravermelho (IV). Os 

resultados mostraram que a formulação que continha uma maior quantidade de matriz polimérica 

apresentou melhor compatibilidade com os resíduos. Entretanto, concluiu-se que este estudo é uma 

boa alternativa para a reutilização por meio da reciclagem mecânica. 
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RECYCLING WASTE PLASTICS POST-CONSUMER GENERATED 

IN A UNIVERSITY ENVIRONMENT 

 

 

Abstract: The disposal of municipal solid waste is an emerging problem and should be treated with 

due caution and priority. The convenience that technology brings is positive in the entrepreneurial 

and consumerist aspect, but can result in serious environmental impacts. The aim of this study was to 

mechanical recycling of post-consumer plastic packaging, polyethylene terephthalate (PET), 

polypropylene (PP), polystyrene (PS) and polypropylene (PP) from the University Feevale. Two 

formulations were made based on these residues in a polymer matrix of EVA. Thus, an initial cleaning 

the waste processing done by mechanical recycling was performed, with the milling steps, and 

extrusion lamination. Was obtained at the end of a laminate material, from which samples were taken 

for carrying out the characterization by scanning electron microscopy (SEM) and infrared analysis 

(IR). The results showed that the formulation containing a higher amount of polymeric matrix showed 

better compatibility with the waste. However, it was concluded that this study is a good alternative for 

reuse by mechanical recycling. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A automação dos processos e a consequente industrialização modificaram o cenário mundial a 

fim de melhorar o trabalho e a vivência humana. A tecnologia, por sua vez, tem sido desenvolvida 

para facilitar o desempenho de tarefas nas mais variadas áreas. Aliado ao fato de que em alguns locais 

do mundo a superpopulação tem se tornado um problema crônico, entretanto, as transformações 

passaram a poluir pelo menos dois terços dos ecossistemas dos quais a vida depende, os quais 

correspondem à água, ar, solo e oceanos (ROSSINI, 2005). 

 Dessa forma, os resíduos são classificados pela NBR 10004/2004 como "restos das atividades 

humanas, considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis, podendo 

apresentar-se no estado sólido, semi-sólido ou líquido, desde que não seja passível de tratamento 

convencional".  

De acordo com as ciências econômicas, os resíduos são considerados o resultado de uma 

produção ineficiente. Esta colocação se refere especialmente ao fato de que os resíduos são onerosos 

para as empresas, em função do desperdício referente à falta de retorno financeiro quanto ao valor de 

compra dos materiais (BRAGA et. al., 2008). 

 Em relação ao grupo dos resíduos sólidos urbanos (RSU), definiu-se que este corresponde aos 

resíduos de limpeza urbana (varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de 

limpeza urbana) e todos os domiciliares (TEIXEIRA et. al., 2011). Em termos práticos, dados 

estatísticos de uma pesquisa realizada pela Abrelpe informam que a geração de RSU no Brasil em 

2014 foi de aproximadamente 78,6 de toneladas. Esse valor revela um aumento de 2,9% em relação ao 

ano anterior, superando até mesmo a taxa de crescimento populacional no país no período, que foi de 

0,9%. 

 Já em relação à coleta seletiva, a Abrelpe (2014) mostra que houve um aumento significativo 

desde o ano de 2013 até 2014, o que corresponde a 3,20%. Deve-se considerar que há uma discreta 

evolução na cobertura dos serviços de coleta de RSU no momento em que este índice e o crescimento 

da geração de RSU são comparados, atingindo um total de 71.260.045 toneladas no ano. Além disso, a 

pesquisa também conclui que 90,6% se referem ao índice de cobertura de coleta no país, uma vez 

comparada à quantidade de RSU gerada e a coletada em 2014. Isso leva a crer que pouco mais de 7 

milhões de toneladas não foram coletadas no Brasil em 2014, podendo-se deduzir que estes tiverem 

um destino impróprio. Portanto, a Figura 1 representa a distribuição percentual do total de RSU 

coletados em 2014 em todas as regiões do Brasil. 

 

Figura 1- Participação das regiões brasileiras no total de RSU coletado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Abrelpe (2014) 



 

 

Dentre todos os RSU, especificamente para os plásticos misturados, a presença de diferentes 

tipos de polímeros e o elevado nível de contaminação dos RSU torna a reciclagem um tanto 

dificultada, sendo essa a principal causa para a disposição em aterros sanitários (WASSERMANN, 

2006). 

 A maior parte dos resíduos plásticos gerados é proveniente de embalagens para alimentos, o 

volume está crescendo cada vez mais e as implicações ambientais inerentes no se refere ao descarte 

não racional estão se tornando mais exigentes com o passar dos anos. Apesar disso, é possível 

perceber que o mercado da reciclagem pode ser bastante atraente para novas iniciativas empresariais 

no setor, cujos reflexos explícitos são a atenuação de problemas ambientais, geração de renda, a 

melhoria da qualidade de vida da população e economia de recursos naturais (FORLIN et. al., 2002). 

 Quanto ao processo de reciclagem, há vários métodos, como a transformação mecânica em 

novos materiais ou produtos, que consiste em submeter os resíduos poliméricos às etapas de um 

processo mecânico, moldando-os fisicamente em novas formas. Já a recuperação de resinas é 

conhecida como reciclagem química, compreende a recuperação dos monômeros originais após a 

despolimerização dos materiais plásticos de embalagem, possibilitando que os mesmos sejam 

polimerizados novamente para a fabricação de novas embalagens plásticas primárias (termoplásticas), 

ou de outros materiais (FORLIN et. al., 2002). 

 No ponto de vista da reciclagem racional, Forlin et. al. (2002) também afirma que a 

consolidação e o incremento dos resíduos de plásticos são desafios, pois necessitam de integração e 

reflexão para que o processo de transformação deste tipo de matéria prima se torne sustentável, bem 

como a fabricação e a funcionalidade quanto à conservação dos produtos.  

 

1.1. Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

 
 Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA) em 2016, uma cidade somente poderá ser 

considerada como sustentável caso haja a destinação correta dos resíduos sólidos. Por isso, em agosto 

de 2010 foi aprovada a lei n° 12.305/10 conhecida com a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS). Tal lei apresenta os instrumentos ideais para que os municípios do país possam ter uma base 

fundamental para enfrentar os diversos problemas ambientais, do mesmo modo que as interferências 

que o manejo inadequado dos resíduos sólidos causa problemas sociais e econômicos. A PNRS tem 

como esteio o princípio da responsabilidade compartilhada; uma vez que as prefeituras, consumidores, 

empresas, varejistas e distribuidores são todos responsáveis pela gestão dos resíduos sólidos e devem 

se disponibilizar a fim de garantir que os mesmos sejam reutilizados ou então, destinados 

adequadamente (MMA, 2016). 

 As diretrizes aplicáveis aos resíduos sólidos presentes nesta lei estabelecem basicamente a 

promoção dos 3R’s (reduzir, reutilizar e reciclar). Possui como característica o fato de que está 

associada com outros sistemas atuais, tal como a logística reversa para redirecionar os resíduos de 

volta para a cadeia produtiva, aplicando planejamentos para quem gera resíduos industriais, rurais, de 

serviços de saúde e demais especializados. Dessa forma, a PNRS permanece em conformidade com 

outras Políticas Nacionais (FILIPETTO, 2007). 

 Além da estimulação à prevenção e redução quanto à geração de resíduos, a PNRS procura 

propor às empresas e à população a disseminação de hábitos de consumo sustentáveis. Os 

instrumentos para a reciclagem e reutilização devem ser usuais a tudo que apresentar valor econômico 

e puder ser reaproveitado. Verifica também que os rejeitos tenham uma destinação ambientalmente 

correta. Ainda assim, a PNRS implementou metas para a eliminação de “lixões”, exigindo a 

elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduo sólidos em nível nacional, estadual, 

microrregional, intermunicipal e metropolitano e municipal. Por fim, a PNRS visa aumentar o 

potencial de competição do Brasil tanto na logística reversa quanto na coleta seletiva, no que se refere 

à inclusão de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis (MMA, 2016). 

 

 

 



 

 

1.2. Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos 

 
 O MMA (2016) traz o conceito de que o plano de gerenciamento é um documento que 

“apresenta a situação atual do sistema de limpeza urbana, com a pré-seleção das alternativas mais 

viáveis, com o estabelecimento de ações integradas e diretrizes sob os aspectos ambientais, 

econômicos, financeiros, administrativos, técnicos, sociais, e legais para todas as fases de gestão dos 

resíduos sólidos, desde a sua geração até a destinação final”. Assim sendo, um dos principais 

instrumentos da PNRS é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, instituído pelo decreto n° 7.404/10. A 

responsabilidade de coordenar a elaboração e a prática se deve ao Comitê Interministerial (formado 

por 12 Ministérios e pelo coordenado pelo MMA). 

 No Brasil os catadores trabalham com a gestão integrada de resíduos sólidos; desempenhando 

a coleta seletiva, triagem classificação, processamento e comercialização dos resíduos reutilizáveis e 

recicláveis, de modo a auxiliar a PNRS. A atuação dos catadores pode ser individualmente (nas ruas e 

“lixões”) ou coletivamente (em cooperativas e associações), uma vez que eles contribuem claramente 

para os processos de reciclagem em geral (MMA, 2016). 

Dessa forma, o objetivo deste estudo é avaliar a viabilidade técnica da reciclagem mecânica de 

resíduos plásticos, provenientes da coleta seletiva realizada na Universidade Feevale. 

 

2. METODOLOGIA 
 

 A ideia principal do projeto de pesquisa “Educação ambiental em reciclagem de resíduos 

sólidos urbanos”, através do qual foi elaborado este estudo, é desenvolver novos produtos a partir da 

reciclagem mecânica de resíduos sólidos com foco em polímeros termoplásticos. Assim sendo, a 

Universidade Feevale possui um espaço para o armazenamento de todos os resíduos da instituição, 

conhecido como GIGA (Grupo Interno de Gerenciamento ambiental). 

Foram utilizados no trabalho garrafas de politereftalato de etileno (PET), tampas de 

polipropileno (PP), copos de poliestireno (PS) e copos de polipropileno (PP), todos pós-consumo. 

A metodologia foi composta por etapas de lavagem, separação, moagem, pesagem, extrusão e 

laminação. Buscou-se o reaproveitamento máximo dos resíduos de modo que as características dos 

produtos finais fossem avaliadas quanto ao acréscimo de uma matriz polimérica, no caso, o 

copolímero etileno-acetato de vinila (EVA) (HM2528) peletizados, produzido pela empresa Braskem. 

 Os resíduos foram higienizados e secados em temperatura ambiente no Laboratório de 

reciclagem localizado no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias Limpas da 

Universidade Feevale. Inicialmente, foram moídos os resíduos separadamente em um moinho de 

facas, modelo MGHS 1.5/85 da marca Seibt, que possui uma peneira de 0,008m e duas facas. A Figura 

2 identifica os resíduos moídos e também a matriz polimérica pura (não moída). 

 

Figura 2- Amostras de materiais poliméricos, as constituições são: a) e b) Copos de PS, c) Garrafas 

PET, d) Tampas de PP, e) Copos de PP e f) EVA (matriz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

A Tabela 1 apresenta as formulações desenvolvidas neste trabalho. Dessa maneira, as 

formulações 2 e 3 tiveram como base a formulação 1, a qual continha somente resíduos e teve como 

única finalidade ser empregada na produção das outras duas formulações.  

 

Tabela 1- Formulações  

Formulação 1 Formulação 2 Formulação 3 

35% copos de PS 30% EVA 90% EVA 

55% garrafas PET com rótulo  

70% formulação 1 

 

10% formulação 1 5% copos de PP 

5% tampas de PP (garrafa 

PET) 

 

 As formulações foram preparadas por extrusão, em uma extrusora monorosca modelo ES 25, 

provida com um cabeçote de saída retangular e uma rosca de passo e perfil simples. A velocidade de 

rotação da rosca foi estabelecida em 22 rotações por minuto (rpm). As temperaturas dos estágios 1, 2 e 

3 foi de 200°C e no estágio 4, corresponde à temperatura no cabeçote de saída do material processado 

foi de 250°C.  

 Após, as formulações foram submetida novamente à moagem no moinho de facas e foram 

laminadas em uma laminadora da marca AX Plásticos, sendo que este continha cinco estágios de 

fundição onde as temperaturas podem ser visualizadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2- Temperaturas do processo de laminação 

Temperatura do início (°C) Temperaturas intermediárias 

(°C) 

Temperatura da matriz de 

laminação (°C) 

150 160, 170 e 175 180 

  

 A Figura 3 apresenta as fotos dos produtos resultantes laminados das formulações 2 e 3, além 

do EVA puro, que também foi laminado a fim de comparar para as caracterizações. 

 

Figura 3- Produtos finais do processamento após a etapa de laminação: a) Formulação 2, b) 

Formulação 3 e c) EVA 

 

Tendo em vista os parâmetros morfológicos e estruturais das diferentes formulações 

anteriormente apresentadas, foram empregadas duas técnicas de caracterização para cada um deles, 

que correspondem respectivamente à microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia por 

absorção no infravermelho (IV), que foi realizada no Laboratório de Estudos Avançados em Materiais 

na Universidade Feevale. 

A caracterização por MEV utilizou-se um microscópio eletrônico de varredura, modelo JSM-

6510LV da marca JEOL e os espectros foram obtidos pelo instrumento Spectrum Two com acessório 

Universal ATR (ATR Sample base plate Diamond), faixa de varredura de 450 a 4000 cm
-1

. 

 

 

 



 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A Figura 4 representa as imagens processadas por meio do instrumento de MEV, referentes à 

formulação 2. As amostras foram retiradas dos produtos da etapa de laminação (Figura 3), tendo sido 

recortadas na parte central das suas extremidades. 

 

Figura 4- Micrografias da formulação 2 laminada, a) superfície da amostra e 1000X b) transversal, 

1000X. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: formulação 2 laminada = 30% EVA e 70% formulação 1 – resíduos poliméricos 

 

 Na Figura 4a, é possível visualizar que os resíduos tiveram parcial compatibilidade com a 

matriz polimérica EVA, sendo então parcialmente imiscíveis. Isso ocorre porque, de acordo com 

Vasile (2000), o termo miscibilidade termodinâmica é relacionado às misturas poliméricas como 

totalmente homogêneas e miscíveis em escala molecular. Já o termo compatibilidade é associado ao 

fato de que estas blendas são viáveis economicamente, apresentando vantagens às práticas comerciais. 

Na verdade, a compatibilidade é uma condição básica para a produção das blendas, mas não o 

suficiente para que haja miscibilidade. Para complementar tais conceitos, quando os polímeros estão 

misturados pode haver um sistema imiscível ou haver a formação de multifaces, correspondendo à 

imiscibilidade; compatíveis parcialmente ou apenas coexistindo, sem nenhuma compatibilidade 

(WISSERMANN, 2006). 

 Em função dessa blenda apresentar imiscibilidade, isto é, devido à falta de adesão entre os 

polímeros em função da alta tensão interfacial, a mistura somente com resíduos imiscíveis constituiria 

um grande problema (ROSSINI, 2005). Por essa justificativa, a adição da matriz polimérica (EVA) foi 

imprescindível, a fim de promover a agregação dos polímeros dispersos. Como na formulação 2 o 

EVA está presente em 30% da mistura e, da fração de resíduos, o PET está em maior quantidade, são 



 

 

esses dois polímeros que conferiram às características finais do produto. O motivo pelo qual 

especialmente o EVA (etileno-acetato de vinila) foi utilizado como matriz é em função de que este 

polímero é semicristano e dispõe de fácil reticulação (CAMERINI et. al., 2009), possuindo boa 

compatibilidade com várias resinas. Características mecânicas importantes do EVA fazem com ele 

confira um melhoramento à resistência e à quebra quando a blenda for submetida à tensão ambiental, 

certificando com uma boa resistência ao impacto, de forma a diminuir a fragilidade do material em 

baixas temperaturas (WASSERMANN, 2006).  O EVA em questão continha 28% de acetato de vinila 

em sua estrutura, o que o torna melhor para esta aplicação quando comparado ao EVA com somente 

18% de acetato de vinila. 

 Por não ser altamente cristalino, conforme Canevarolo (2007) o EVA conseguiu favorecer a 

interação da fase cristalina na fase amorfa. Caso pelo menos um dos polímeros da blenda fosse 

cristalino, as regiões ordenadas se comportariam como imiscíveis e, então, a junção dos diferentes 

resíduos seria dificultada. Em geral, fatores como a temperatura, razão de viscosidade, razão de 

elasticidade, rotação das roscas e tensão interfacial são relevantes para a caraterização das blendas 

(KAMAL et. al., 1994 e LEE et. al., 1998). Em especial, quanto à dependência dos plásticos à 

temperatura e ao tempo, há uma influência decisiva em referência ao comportamento mecânico e à 

morfologia das misturas poliméricas (GREIF et. al., 1995). Se as temperaturas nas etapas de extrusão 

e laminação durante o processamento ultrapassassem os valores anteriormente mencionados, poderia 

ocorrer a degradação dos constituintes e consequentes inutilização dos mesmos. 

 Em relação aos resíduos de PET, PP e PS, aspectos relacionados às características de 

processamento destes pode explicar as morfologias da Figura 4. O PET é impermeável e pode ter 

prejudicado a transparência do produto, uma vez que se cristaliza com facilidade, por isso não é 

usualmente emprego na sua forma pura. As misturas com PET cristalizam-se lentamente, fazendo com 

que as condições de transformação sejam facilitadas de modo a obter-se um produto com mais 

transparência (ROSSINI, 2005). Mas, como há resíduos em uma boa quantidade, o laminado com mais 

resíduos (formulação 2) não teve tanta transparência.  

 O PS é um polímero facilmente reciclável e também impermeável, demonstrou boa 

processabilidade. Entre os outros polímeros, o PS é o que possui o menor ponto de fusão (115°C) em 

comparação ao PP (ponto de fusão aproximado: 170°C) e ao PET (ponto de fusão aproximado: 

260°C). Na etapa de extrusão, portanto, o poliestireno foi o primeiro a passar do estado sólido para o 

líquido. Possui alta rigidez, porém a tenacidade é relativamente baixa, o que explica o fato de que a 

formulação 2 ficou quebradiça (LUNA et. al., 2014). Já o PP é bastante versátil, brilhante e rígido, 

tendo alta processabilidade também (WASSERMANN, 2006). 

 Sobretudo, na micrografia na Figura 4b é possível verificar que há alguns poros espalhados no 

perfil transversal da área central da amostra, fato que pode ser explicado devido à presença de gases e 

até mesmo de vapores de água durante o processamento. Por isso, é coerente que a morfologia no 

centro da amostra seja diferente das extremidades. Conforme Greif et. al. (1995) afirma, a porosidade 

é uma das características genéricas dos polímeros, visto que o espaço entre as macromoléculas é 

relativamente grande. E isso realmente faz com que a difusão de alguns gases seja grande, todavia, a 

permeabilidade varia conforme o tipo de plástico e o próprio gás.  

A Figura 5 identifica as micrografias da formulação 3. 

 



 

 

Figura 5- Micrografias da formulação 3 laminada, a) superfície da amostra e 1000X b) transversal, 

1000X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Legenda: formulação 3 laminada= 90% EVA e 10% formulação 1 – resíduos poliméricos 

 

 Em relação à formulação 3, as mesmas características citadas anteriormente são válidas. 

Entretanto, ao contrário da formulação 2, neste caso há uma incorporação maior de matriz polimérica 

e a composição de resíduos é de 10% apenas. É possível observar, por sua vez, que o EVA auxiliou 

predominantemente na adesão do material como um todo. Sendo assim, na superfície da formulação 

(Figura 5a) observa-se uma boa compatibilidade dos resíduos com a matriz polimérica. Ainda assim, 

na parte transversal (Figura 5b), a presença de poros praticamente não existe. A formulação 3, por fim, 

resultou em um material mais transparente, menos quebradiço e menos rígido em comparação à 

formulação 2. 

 Na análise de infravermelho (Figura 6) foi possível identificar os principais grupos funcionais 

que caracterizam o EVA, PET, PS, PP e da formulação 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 6- Espectros de EVA, PET, PS, PP e da formulação 2  

 

 Verificou-se que as bandas obtidas no espectro de EVA ficaram similares ao encontrado por 

Prestes (2013), que realizou um estudo sobre o reaproveitamento de resíduos de EVA reticulado, onde 

foram diagnosticadas as principais bandas do composto EVA. Então, a Tabela 3 apresenta as bandas 

do EVA, que é a matriz polimérica desta pesquisa e os resultados obtidos por Prestes (2013).  

 

Tabela 3- Comparação das bandas de EVA desta pesquisa com Prestes (2013) 

Frequências obtidas (cm
-1

) Frequências de Prestes (cm
-1

) Ligações dos átomos 

721 748 CH2 e CO3
-2 

842 882 CO3
-2

 

975 944 C – C do grupo éster (CH3COO)
- 

1238 1244 C – O 

1457 1460 C – H 

1737 1740 C = O 

2954 - 2843 2940 - 2864 CH2 e CH3 

Fontes: Autoral e Prestes (2013) 

  

 Em relação ao PET, as principais bandas obtidas foram comparadas com os estudos de Zeck 

(2004) e de Ohara et. al. (2010), os quais se mostraram similares também quando são comparadas na 

tabela 4: 

 

Tabela 4- Comparação das bandas de PET desta pesquisa com Zeck (2004) e Ohara et. al. (2010) 

Frequências obtidas (cm
-1

) Frequências de Zeck 

e Ohara (cm
-1

) 

Ligações dos átomos 

 

721 

 

726 

Estiramento angular fora do plano da 

vibração da ligação C-H do grupo 

aromático 

1096 1098 Deformação da ligação C-O do grupo 

funcional éster 

1242 1245 Estiramento da ligação de C-O-C com 

dois ou mais picos 

1715 1720 Estiramento da ligação C=O do grupo 

funcional éster 

2972 3000 Estiramento C-H em aromáticos 

Fontes: Autoral e Zeck (2004), Ohara et. al. (2010) 



 

 

Por conseguinte quanto ao PS, conforme a Tabela 5, as bandas de absorção por infravermelho 

foram comparadas com os encontrados pelo pesquisador Botan et. al. (2010) em seu estudo. 

 

Tabela 5- Comparação das bandas de PS desta pesquisa com Botan et. al. (2010) 

Frequências obtidas (cm
-1

) Frequências de Botan (cm
-1

) Ligações dos átomos 

540 533 Deformação axial também do 

grupo CH no anel aromático 

695 – 756 693 – 747 Deformação angular do grupo 

CH no anel aromático 

1364 – 1448 1361 – 1459 Deformação angular do grupo 

CH2 

1491 – 1599 1491 – 1598 Deformação axial do grupo 

C=C 

2851 – 3028 2847 – 3068 Deformação axial do grupo 

C–H 

Fontes: Autoral e Botan et. al. (2010) 

 

 Já para o PP, a Tabela 6 revela uma comparação entre as absorções típicas com o estudo de 

Carvalho et. al. (2007) quanto à técnica em relação ao polipropileno. 

 

Tabela 6- Comparação das bandas de PP desta pesquisa com Carvalho et. al. (2007) 

Frequências obtidas (cm
-1

) Frequências de Carvalho 

(cm
-1

) 

Ligações dos átomos 

1367 – 1466 1354 - 1460 Deformação angular de grupos 

CH3 

2847 - 2916 2850 - 2950 Estiramento de grupos 

CH/CH2/CH3 

Fontes: Autoral e Carvalho et. al. (2007) 

 

 Como é possível perceber na Figura 6, a formulação 2 contém algumas bandas 

correspondentes com os polímeros. Por exemplo, é provável que a banda em 1242cm
-1

 seja referente 

ao estiramento da ligação de C-O-C presente no PET; 1732cm
-1

 em relação ao estiramento da ligação 

C=O presente no EVA e no PET; e de 2851 até 2916cm
-1

 sejam referentes ao estiramento C-H 

presente na maioria dos polímeros.  

A seguir, a Figura 7 apresenta os espectros dos polímeros puros e da formulação 3, a qual 

contém mais matriz e, consequentemente, contém mais grupos similares ao espectro do EVA. 

 

Figura 7- Espectros de EVA, PET, PS, PP e da formulação 3 



 

 

 Neste caso, a banda em 725cm
-1

 da formulação 3 pode ser relacionada à presença de todos os 

componentes; 1238cm
-1

 se deve ao EVA e o PET; 1737cm
-1

 também de acordo com o EVA e o PET; e 

entre 2851 e 2920cm
-1

 é em função do PP e do EVA. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 No Brasil infelizmente há pouco investimento em pesquisas para o aprimoramento da 

responsabilidade pós-consumo de materiais plásticos. Há uma barreira considerável entre as 

Universidades, as quais possuem centros de pesquisas na área de RSU, em relação ao que se aplica nas 

indústrias e no cotidiano dos brasileiros em geral. 

 Tendo em vista todo o estudo detalhadamente relatado, é possível concluir que o material 

reciclado ainda pode ser pensado como um artigo de qualidade inferior quando comparado ao que é 

confeccionado apenas com matéria prima virgem. Isso porque os resíduos poliméricos utilizados eram 

imiscíveis, mas a adição da matriz polimérica os tornou mais compatíveis a fim de que pudessem ser 

destinados posteriormente a certas aplicações. Pôde-se perceber que quanto maior a quantidade de 

resíduo, menor a adesão entre matriz e resíduos, fato que torna o uso dos vários resíduos para a 

produção de um novo material como algo um tanto complicado de ser executado. 

 Dessa maneira, acredita-se que cada um dos polímeros quando reciclados somente com a 

adição da matriz apresentam uma melhor agregação em escala microscópica.  
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