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Uso de Recicláveis para Cintiladores

Até  o  momento,  não  foi  encontrado  nenhum  artigo  que  relacione  cintiladores

plásticos e plástico reciclável, que corrobore a ideia de que seria possível construir um

cintilador eficiente tão pouco que impeça a produção. Ou seja, inconclusivo. Entretanto,

talvez seja interessante seguir nessa linha de pesquisa bem por esse motivo, em vista de

que o  pioneirismo nessa área pode trazer  avanços significativos.  De qualquer  forma,

segue  abaixo  um  breve  compilado  sobre  uso  de  polímeros  recicláveis,  suas

características, processos e métodos, impressões do autor e revisão bibliográfica.

O PS (elemento essencial para nossa blenda) é representa junto com PE, PVC, PP

e  o  PET 90%  da  massa  de  termoplástico  consumido  nacionalmente  (SPINACÉ;  DE

PAOLI, 2005), ou seja, que termina em aterros sanitários.

Segundo Spinacé e Paoli,  a reciclagem de polímeros pode ser  dividida em: primária,

secundária, terciária e quartenária, tal como descrito no quadro 1 abaixo (grifos próprios):

Quadro 1: Metodologias de Reciclagem de Polímeros

Reciclagem primária: consiste na conversão dos resíduos poliméricos 

industriais por métodos de processamento padrão em produtos com 

características equivalentes àquelas dos produtos originais produzidos com 

polímeros virgens; por exemplo, aparas que são novamente introduzidas no 

processamento.

Reciclagem secundária: conversão dos resíduos poliméricos provenientes 

dos resíduos sólidos urbanos por um processo ou uma combinação de 

processos em produtos que tenham menor exigência do que o produto obtido 

com polímero virgem, por exemplo, reciclagem de embalagens de PP para 

obtenção de sacos de lixo.

Reciclagem terciária: processo tecnológico de produção de insumos químicos 

ou combustíveis a partir de resíduos poliméricos.

Reciclagem quaternária: processo tecnológico de recuperação de energia de 

resíduos poliméricos por incineração controlada.

A reciclagem primária e a secundária são conhecidas como reciclagem 

mecânica ou física, o que diferencia uma da outra é que na primária utiliza-se 

polímero pós-industrial e na secundária, pós-consumo. A reciclagem terciária 

também é chamada de química e a quaternária de energética.



Retirado de: (SPINACÉ; DE PAOLI, 2005)

As categorias de reciclagem e o produto retornado por cada uma dela pode ser

melhor visualizada pela figura 1.

Figura 1: tipos de reciclagem de polímeros

Fonte: (PESSÔA, 2018)



Aparentemente, um cintilador precisaria ser feito a partir de um material oriundo de

reciclagem secundária, mas tendo em vista de que a priori o produto final terá qualidade

menor que o polímero virgem.

Passos para reciclagem  mecânica/física: separação dos polímeros por meio de

tanques de flotação ou hidrociclone, moeção em moedores de facas, lavagem em tanques

com água e detergente industrial aquecido e secagem (SPINACÉ; DE PAOLI, 2005) . A

depender da utilização final, existe a possibilidade da aplicação de antioxidantes após a

secagem ou uma lavagem sem detergente, como, por exemplo, no caso do poliéster.

Existem  três  principais  métodos  de  reciclagem  química:  solvólise,  métodos

térmicos  e  métodos  térmicos  catalíticos.  A  solvólise  consiste  em  despolimerização

(alcóolise, hidrólise, amilose), enquanto os métodos térmicos envolvem principalmente a

pirólise (no caso dos térmicos catalíticos, pirólise com uso de catalisadores), gaseificação

e hidrogenação (SPINACÉ; DE PAOLI, 2005).

Sobre a integridade estrutural dos polímeros :

“Alguns trabalhos sobre reciclagem mecânica por extrusão convencional mostraram que existe um

limite no qual as propriedades dos polímeros são mantidas, por exemplo, no caso do PET após

três ciclos de processamento ocorre uma variação drástica nas propriedades mecânicas tornando-

o duro e quebradiço e, portanto, não é possível utilizá-lo para as mesmas aplicações do polímero

virgem.”(SPINACÉ; DE PAOLI, 2005)

Talvez  uma  possibilidade  seja  misturar  produto  virgem  com  produto  reciclado,

assim como indicado por Spinacé e De Paoli: “é possível formular os polímeros pós-

consumo  adicionando  pequenas  quantidades  de  material  virgem,  visando

melhorar as propriedades dos polímeros reciclados” (SPINACÉ; DE PAOLI, 2005).

Segundo  Martins,  Suarez  e  Mano  é  possível  obter  plásticos  poliolefínicos  com

propriedades mecânicas melhores do que os polímeros virgens. Nesse caso, trata-se de

resistência  à  tração  e  compressão(MARTINS;  SUAREZ;  MANO,  1999).  O  estudo  foi

realizado  com um polímero  PP,  um termoplástico  (assim como o  PS).  Entretanto,  os

autores destacam que: “Os valores obtidos para o material reciclado foram menores do

que  os  valores  correspondentes  ao  PP virgem  e  às  misturas  ternárias.”  (MARTINS;

SUAREZ; MANO, 1999). Uma explicação dada no artigo a esse destaque é que o material

reciclado já havia sido exposto a agentes degradantes da natureza.
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