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Resumo 

No cenário atual de alto consumo de produtos plásticos, torna-se cada vez mais 

relevante o estudo de maneiras de otimizar o reaproveitamento de resíduos sólidos. 

Neste contexto, um exemplo de resíduo que é largamente emitido pela indústria está 

relacionado aos equipamentos de proteção individual que devem ser descartados 

após o uso. O presente trabalho teve como objetivo o estudo do processo de 

reciclagem de macacões de proteção individual feitos de polietileno de alta densidade 

(Tyvek®, desenvolvido pela empresa DuPont™) e a posterior caracterização do 

material obtido, realizando-se uma análise comparativa com o uso de materiais 

provenientes de dois diferentes ambientes e, consequentemente, apresentando dois 

níveis de contaminação distintos, a saber: (a) macacões usados em ambientes de 

salas limpas (amostra I) e (b) macacões contendo resíduos de fibras de vidro (amostra 

II). No processo de reciclagem, os macacões passaram, em uma primeira etapa, por 

uma triagem manual, seguindo para um posterior processo de moagem, realizado em 

moinho de facas, e, finalmente, seguindo para o reprocessamento em uma extrusora 

de dupla rosca. Analisando-se os materiais das amostras I e II, foram obtidos valores 

próximos para alguns parâmetros físicos, a saber: densidade de ~0,95 g/cm³ e 

resistência à tração e à flexão de ~34 MPa e ~12 MPa, respectivamente. Os ensaios 

térmicos apresentaram valores médios de temperatura de fusão de ~137 °C e 

temperatura de degradação de ~475 °C. Os ensaios de fluidez apresentaram maior 

diferença entre os dois materiais, sendo o índice de fluidez de 0,778 g/10 min para a 

amostra I e 0,901 g/10 min para a amostra II. Tais resultados foram confirmados com 

a análise de reologia rotacional, obtendo viscosidades de cisalhamento de 24,101 

Pa.s e 16,781 Pa.s, respectivamente. Comparando os resultados dessas análises, foi 

possível observar que os materiais reciclados apresentaram valores distantes dos 

apresentados pelo material de origem (Tyvek®), impossibilitando o seu uso para a 

mesma aplicação. Por outro lado, os materiais obtidos apresentaram diversos 

parâmetros com valores característicos dos polietilenos de alta densidade, fato que 

pode possibilitar a sua reutilização em outras aplicações na cadeia produtiva, 

desenvolvendo um sistema de economia circular. 

Palavras-Chave: Sustentabilidade. EPI. Proteção. Tyvek®. Polietileno. 

 



 
 

 

Abstract 

In the current high plastic products consumption scenario, the study of new ways of 

optimizing the solid waste reusing is becoming increasingly relevant. In this context, 

an example of widely emitted waste in industry is related to personal protective 

equipment, which must be disposed after use. This work aimed to study the recycling 

process of personal protection garments made by high density polyethylene (Tyvek®, 

developed by DuPont™) and its posterior characterization, making a comparative 

analysis between materials from two different environments, namely: (a) garments 

used in cleanrooms (sample I) and (b) garments containing fiberglass waste (sample 

II). In the recycling process, the garments went through, in a first stage, a manual 

sorting, followed by a later milling process, carried out in a knife mill, and, finally, going 

to reprocessing in a twin-screw extruder. Analysing the materials of samples I and II, 

close values were obtained for some physical parameters, namely: density of ~0,95 

g/cm³ and tensile and flexural strength of ~34MPa and ~12MPa, respectively. The 

thermal tests showed average values of melting temperature of ~137 °C and 

degradation temperature of ~475 °C. The fluidity tests showed a greater difference 

between the two materials, with a fluidity index of 0,778 g/10 min for sample I and 

0,901 g/10 min for sample II. Such results were confirmed by the rotational rheology 

analysis, obtaining shear viscosities of 24,101 Pa.s and 16,781 Pa.s, respectively. 

Comparing the results of these analyses, it was possible to realize that the recycled 

materials had values far from those presented by the original material (Tyvek®), 

making it impossible to reuse them in the same application. On the other hand, the 

obtained materials presented several parameters with high density polyethylene 

parameters, what can enable its reuse in other applications in the production chain, 

developing a circular economy system. 

Keywords: Sustainability. PPE. Protection. Tyvek®. Polyethylene. 
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1. Introdução, Justificativa e Relevância 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, em 2008, 

a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB), informando que 99,96% dos 

municípios brasileiros apresentam alguma atividade de controle de Resíduos Sólidos. 

Desses, 50,77% destinam seus resíduos a vazadouros (lixões ou áreas alagáveis), 

22,54% a aterros controlados, 27,68% a aterros sanitários, 3,79% a unidades de 

compostagem de resíduos orgânicos, 11,56% a unidades de separação de resíduos 

recicláveis, 0,61% a unidades de incineração de resíduos e 24,1% apresentam outras 

formas de tratamento (IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E 

ESTATÍSTICA, 2010). 

A disposição inadequada de resíduos pode ocasionar sérias 

consequências à saúde pública e ao meio ambiente. Por exemplo, devido a problemas 

socioeconômicos, diversas famílias brasileiras vivem da coleta e venda de materiais 

recicláveis encontrados em áreas que são usadas para a disposição final de resíduos 

de forma inadequada, os chamados “lixões”, expondo essas famílias a uma grande 

variedade de poluentes tóxicos (MMA, s.d.). 

Essa situação pode ser ainda mais agravada ao considerar a atuação, 

ainda precária, de alguns órgãos públicos brasileiros. Por exemplo, a maioria das 

Prefeituras Municipais não possuem recursos financeiros ou técnicos suficientes para 

que esse panorama seja alterado. Além disso, em muitos casos, os órgãos públicos 

realizam medidas sem avaliação prévia adequada de regulação e controle social, e as 

principais consequências dessa falta de controle são aumento na quantidade de 

resíduos nas ruas, poluição ambiental, obstrução de calçadas, poluição visual, 

contaminação de solos e lençóis freáticos, alagamentos e inundações, redução da 

vida útil de aterros, proliferação de endemias, prejuízos ao turismo local e aumento de 

gastos com a limpeza urbana (MMA, s.d.). 

Um dos maiores problemas dos resíduos sólidos atualmente está 

relacionado ao descarte inadequado de plásticos. Anualmente, cerca de 11.355.220 

de toneladas de lixo plástico são produzidas no Brasil, sendo cada brasileiro 

responsável por 1 kg por semana. Desse montante, 145.043 toneladas são recicladas 

(aproximadamente 1%), 7,7 milhões de toneladas são descartadas em aterros 
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sanitários e mais de 1 milhão de toneladas não é recolhida, não tendo qualquer 

tratamento (HOORNWEG e BHADA-TATA, 2012). 

No Brasil, no período de 2012 a 2017, foi observado um aumento na coleta 

da quantidade de material reciclável. Porém, deve-se destacar que a parcela mais 

baixa destes resíduos é composta por plásticos (ABRELPE, 2018). 

Por outro lado, a quantidade de descarte de materiais reciclados no Brasil 

tem crescido muito rapidamente, o que resultou em grande dificuldade para o 

planejamento do sistema completo da cadeia de conversão. Para que a quantidade 

de resíduos plásticos reciclados seja cada vez mais significativa, são necessários 

estudos de otimização desse tipo de processo. Pensando na eficiência de uma cadeia 

de reciclagem, alguns aspectos são indispensáveis: fornecimento contínuo de material 

visando a adequação da cadeia logística, tecnologia de conversão adequada, 

mercado para o produto reciclado e viabilidade econômica (SPINACÉ e PAOLI, 2005). 

Em relação à emissão de resíduos plásticos, um dos problemas que tem 

merecido crescente atenção incide no descarte seguro de equipamentos de proteção 

individual (EPIs). Os EPIs utilizados em proteção química e biológica, como luvas, 

máscaras e macacões de proteção são, frequentemente, feitos de materiais plásticos 

com significativo valor agregado, podendo ser devidamente reciclados. 

Nesse cenário, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a viabilidade 

prática e econômica de processos de reciclagem, visando a melhor destinação de 

resíduos plásticos de proteção biológica, com foco na reciclagem dos macacões de 

proteção, que atualmente apresentam descarte por incineração ou disposição em 

aterros sanitários. 
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2. Objetivos 

Nesta seção, serão apresentados os objetivos gerais e específicos do 

presente trabalho. 

 

2.1. Objetivos Gerais 

Considerando o atual panorama de descartes de resíduos sólidos, o 

presente trabalho teve como foco a análise do processo de reciclagem de macacões 

de proteção biológica e posterior avaliação do material reciclado e estudo da 

viabilidade prática e econômica deste processo. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

De forma objetiva, no presente trabalho, buscou-se analisar e caracterizar 

o material obtido pelo processo de reciclagem de macacões de proteção biológica 

com dois diferentes níveis de contaminação, com foco na avaliação da viabilidade 

técnica e econômica do processo de logística reversa, compreendendo as 

propriedades do material final obtido e, possivelmente, obter aplicações para estes 

materiais inserindo-os na cadeia produtiva, fechando um ciclo de economia circular. 
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3. Fundamentação Teórica 

Nesta seção, será descrita a fundamentação teórica utilizada para melhor 

embasamento e compreensão do presente trabalho desenvolvido. 

 

3.1. Polímeros 

Os plásticos são moléculas que são consideradas “gigantescas” quando 

comparadas a moléculas de hidrocarbonetos simples e, por isso, são denominadas 

“macromoléculas”, que são ligadas entre si por ligações covalentes. As moléculas 

poliméricas se encontram, normalmente, na forma de cadeias longas e flexíveis, 

sendo a estrutura principal composta de uma série de átomos de carbono ligados por 

ligações simples. Estas macromoléculas são compostas por uma série de unidades 

estruturais denominadas “meros” (do grego, meros significa parte), que se repetem 

muitas vezes. Um “monômero” é uma molécula que apresenta um único mero, 

enquanto o termo “polímero” é uma molécula composta por vários meros 

(CALLISTER, 2002) 

 

3.1.1. Classificação 

Os polímeros podem ser classificados de várias formas, considerando-se 

diferentes fatores, tais como: (i) ocorrência; (ii) forma molecular fixada por ligações 

químicas; (iii) conformação; (iv) modo de preparação; (v) comportamento mecânico e 

(vi) fusibilidade. 

 

o Ocorrência: naturais ou sintéticos 

Os polímeros classificados como sintéticos são, em geral, os derivados de 

petróleo. O tamanho da cadeia e a composição química destes materiais são 

manipulados de acordo com a aplicação requerida. Os polímeros classificados como 

naturais são a borracha, os polissacarídeos (celulose, amido e glicogênio) e as 

proteínas (PASSORATE, 2013). 
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o Forma molecular fixada por ligações químicas: lineares, ramificados ou 

reticulados 

Os polímeros mais simples são os que apresentam estrutura molecular 

linear, que é dada por uma cadeia contínua de monômeros, ligada na forma de um fio. 

As cadeias ramificadas apresentam pelo menos uma unidade monomérica completa 

anexada à cadeia principal. Finalmente, os polímeros de cadeia reticulada apresentam 

ligações cruzadas que unem duas cadeias principais. A quantidade de ligações 

cruzadas pode ser controlada de acordo com o nível de reticulação desejado. Essa 

classificação é resumida na Figura 1 (LUCAS, SOARES e MONTEIRO, 2001). 

Figura 1 - Classificação de polímeros quanto à forma molecular fixada pelas ligações 

químicas. 

 

Fonte: (LUCAS, SOARES e MONTEIRO, 2001) 
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o Conformação: zigue-zague, novelo ou helicoidal 

Por razões termodinâmicas, uma cadeia polimérica com total mobilidade 

tende a enrolar-se em um novelo. Quando isso acontece, essa conformação é 

denominada “novelo” ou “aleatória” e não apresenta nenhuma periodicidade. Essa 

conformação é visualizada, normalmente, em cadeias poliméricas em solução, no 

estado fundido ou na fase amorfa do estado sólido (CANEVAROLO JR, 2006). 

A conformação zigue-zague pode ser observada no estado sólido, quando 

as cadeias lineares sem grupos laterais se alinham de forma regular. Nesse caso, há 

uma disposição dos átomos de carbono em plano único, mantendo uma regularidade 

e mais alta cristalinidade em relação à conformação novelo. Essa conformação é 

observada, por exemplo, em materiais como polietilenos, náilons e poli (tereftalatos 

de etileno) (PETs) (CANEVAROLO JR, 2006). 

Quando os polímeros apresentam grupos laterais na sua cadeia polimérica, 

a mesma apresenta distorções, formando uma espiral ou hélice. Essa configuração 

ocorre no estado sólido, quando o grupo lateral é disposto regularmente ao longo da 

cadeia principal (CANEVAROLO JR, 2006). 

o Modo de preparação: adição ou condensação 

Os polímeros formados pela repetição de um mesmo monômero são 

chamados polímeros de adição. Esses monômeros apresentam insaturações, o que 

permite que as seguidas adições levem à formação de uma macromolécula sem 

eliminação de subprodutos (RODRIGUES, 2012). 

Os polímeros de condensação podem ser preparados a partir de uma 

reação entre monômeros iguais ou diferentes. A reação ocorre entre grupos funcionais 

reativos, podendo ocorrer eliminações de subprodutos (moléculas pequenas, como 

água ou cloreto de hidrogênio). Diferente dos polímeros de adição, os monômeros 

desse processo de preparação apresentam insaturações, mas precisam conter grupos 

funcionais que possam ser eliminados na polimerização (RODRIGUES, 2012). 
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o Comportamento mecânico: plásticos, fibras ou elastômeros 

Plásticos são materiais que apresentam a capacidade de se tornarem 

fluidos e serem moldados somente à pressão e temperatura controladas, que têm 

como componente principal um polímero sintético. As fibras são materiais de alta 

razão entre comprimento e largura, sendo compostas principalmente de 

macromoléculas lineares que são orientadas longitudinalmente, sendo resistentes à 

deformação. Por último, os elastômeros, que apresentam alto grau de elasticidade: 

quando submetidos a pequenas tensões, têm porcentagens de alongamento altas e 

reversíveis. Na Figura 2, podem-se observar os comportamentos das deformações de 

diferentes tipos de materiais poliméricos quando submetidos a diferentes tensões 

(LUCAS, SOARES e MONTEIRO, 2001). 

Figura 2 - Comportamento de tensão aplicada no material versus deformação provocada 

para plásticos, fibras e elastômeros. 

 

Fonte: (LUCAS, SOARES e MONTEIRO, 2001) 

 

o Fusibilidade: termoplásticos e termofixos 

Os materiais termoplásticos são os que podem ser moldados e tratados por 

meios mecânicos quando estão sob a ação do calor. Quando esses materiais são 

resfriados, recuperam sua consistência inicial com pouca ou nenhuma variação nas 
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propriedades iniciais. Em contrapartida, os chamados termofixos são moldados por 

aquecimento, mas devido às suas ligações cruzadas, endurecem rapidamente e 

quando aquecidos novamente, podem ser carbonizados (degradados) antes de 

apresentar maleabilidade (PASSORATE, 2013). 

 

3.1.2. Polietileno de Alta Densidade 

O polietileno é um polímero derivado do monômero etileno (C2H4), que 

apresenta propriedades de cristalinidade parcial e alta flexibilidade. Devido à natureza 

parafínica, apresenta alto peso molecular e estrutura parcialmente cristalina. Tais 

materiais são relativamente inertes quando comparados à maioria dos produtos 

químicos. Em condições ambientais de temperatura e pressão, os polímeros etilênicos 

apresentam baixa toxicidade e podem ser utilizados inclusive em produtos 

alimentícios e farmacêuticos (COUTINHO, MELLO e SANTA-MARIA, 2003). 

Juntos, o polipropileno e o polietileno representam mais de 68% do total de 

resinas termoplásticas comercializadas no Brasil. Em 2008 foram produzidos mais de 

3,3 milhões de toneladas desses dois materiais, apesar de o consumo ser de apenas 

27,5 kg hab-1 ano-1, que é um número significativamente inferior, comparando-se a 

países da Europa e da América do Norte (60 kg hab-1 ano-1 na França e 100 kg hab-1 

ano-1 nos EUA) (NEDER, BACIC e SILVA, 2009). 

Devido a esse panorama, o mercado de polietileno brasileiro ganhou maior 

volume e qualidade, apresentando uma maior gama de materiais, melhorando o 

desempenho e a produtividade para a indústria da transformação (COUTINHO, 

MELLO e SANTA-MARIA, 2003). 

O fator principal que diferencia os polietilenos é o tamanho das cadeias 

carbônicas e a quantidade de ramificações. O presente trabalho terá como foco o 

polietileno de alta densidade (PEAD), pois é utilizado largamente na indústria de 

transformação de plásticos, como em baldes, bacias, bandejas, brinquedos, tampas 

de garrafas e potes, boias, além de frascos que requeiram resistência a impactos 

ambientais (detergentes, defensivos agrícolas ou cosméticos). Esse vasto uso do 
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PEAD é devido às suas propriedades de alta cristalinidade e resistência (COUTINHO, 

MELLO e SANTA-MARIA, 2003). 

O polietileno de alta densidade (PEAD) apresenta propriedades de 

cristalinidade maior ou igual a 90%. Isso ocorre devido ao seu baixo teor de 

ramificações (a cada 200 carbonos na cadeia principal, apresenta, no máximo, uma 

ramificação). Essa alta cristalinidade permite que os filmes obtidos sejam translúcidos. 

A temperatura de fusão desse material encontra-se perto de 132°C e, sua densidade, 

entre 0,95 e 0,97 g/cm³. O peso molecular do polietileno está dentro da faixa de 50.000 

e 250.000 g/mol (COUTINHO, MELLO e SANTA-MARIA, 2003). 

As propriedades mecânicas do PEAD são influenciadas diretamente pelo 

tamanho das cadeias carbônicas, quantidades de ramificações e orientação das 

cadeias. Por exemplo, materiais de baixo peso molecular (abaixo de 80.000 g/mol) 

são frágeis e quebram sob baixas deformações e apresentam menor resistência ao 

impacto. Cadeias com maior teor de ramificações apresentam maior alongamento na 

ruptura e menor resistência à tração e materiais fabricados com PEAD com maior 

orientação das cadeias são, em média, dez vezes mais resistentes devido ao 

empacotamento das cadeias (COUTINHO, MELLO e SANTA-MARIA, 2003). 

O PEAD, em geral, é resistente a baixas temperaturas, apresenta alta 

resistência química e mecânica, leveza e considerável rigidez. Seus usos estão 

relacionados à fabricação de produtos como tampas de garrafas plásticas, potes para 

armazenamento de alimentos, brinquedos, eletrodomésticos, escovas, cerdas de 

vassoura, engradados, caixas plásticas, revestimentos, impermeabilização, 

embalagens para cosméticos e produtos de limpeza, entre outras aplicações 

(ABIPLAST, s.d.). 

 

3.2. Indústria do Plástico 

A produção mundial de plásticos no ano de 2016 foi de 335 milhões de 

toneladas e, em 2017, esse número subiu para 348 milhões.  No contexto mundial, a 

região que mais se destaca entre os produtores é a Ásia, que é responsável por 50,1% 

da produção mundial (PLASTICS EUROPE, [2018?]). 
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Para entender a situação no Brasil, um estudo da ABIPLAST (Associação 

Brasileira da Indústria de Plástico), realizado em 2016, apresentou alguns importantes 

dados envolvendo o setor de produção de plásticos. Esse estudo levantou alguns 

aspectos sociais sobre a indústria do plástico, que são apresentados na Tabela 1. Das 

principais resinas consumidas no Brasil, conforme visto na Figura 3, destacam-se o 

polipropileno (20,3%), o poli (cloreto de vinila) (12,6%) e o polietileno de alta e baixa 

densidades (13,5% e 11,4%, respectivamente) (ABIPLAST, [2016]). 

Tabela 1 - Panorama brasileiro da indústria de plásticos 

Produção física de transformados plásticos 6,2 milhões de toneladas 

Produção física de plásticos reciclados (2016) 550 mil toneladas 

Empregos na indústria de transformados plásticos 312.934 

Empregos na indústria de reciclagem de materiais plásticos 10.000 

Empresas na indústria de transformados plásticos (2017) 11.127 

Empresas na indústria de reciclagem de materiais plásticos 1.061 

Consumo aparente na indústria de transformados plásticos 6,6 milhões de toneladas 

Faturamento da indústria de transformados plásticos R$ 78,3 bilhões 

Fonte: (ABIPLAST, [2016]) 
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Figura 3 - Principais Resinas Consumidas (PP: polipropileno; PEAD: polietileno de alta 

densidade; PVC: poli (cloreto de vinila); PEBD: polietileno de baixa densidade; 

PEBDL: polietileno de baixa densidade linear; PET: poli (tereftalato de etileno); 

PS: poliestireno; EPS: poliestireno expandido; EVA: poli[(etileno)-co-(acetato 

de vinila)) 

 

Fonte: (ABIPLAST, [2016]) 

 

A Figura 4 apresenta os setores da indústria brasileira que consomem 

maior quantidade de plástico, destacando-se: construção civil (23,8%), alimentos 

(20,2%), artigos de comércio em atacado e varejo (10,5%) e automóveis e autopeças 

(7,2%) (ABIPLAST, [2016]). 

PP - 20,3%

PEAD - 13,5%

PVC - 12,6%

PEBD - 11,4%

PEBDL - 11%

Plásticos de Engenharia - 8,7%

Plásticos Reciclados - 7,1%

PET - 5,9%

PS - 5,7%

EPS - 2,3%

EVA - 1,4%



24 
 

 

Figura 4 - Principais indústrias consumidoras de plásticos 

 

Fonte: (ABIPLAST, [2016]) 

 

3.2.1. Ciclo de vida de materiais poliméricos 

Um importante aspecto avaliado em materiais é o ciclo de vida, que é 

definido a partir dos processos de transformação de matérias-primas e de produtos. 

Essa análise permite identificar os aspectos ambientais em toda a interface entre a 

cadeia produtiva e o consumidor. Para a análise do ciclo de vida, são considerados 

dados quantitativos sobre aspectos ambientais, entre estes: emissões de 

componentes químicos, consumo de recursos, consumo de energia e geração de 

resíduos. A análise do ciclo de vida de um produto é a única ferramenta de gestão 

ambiental aplicada durante todo o processo produtivo, pois analisa dados como 

transporte, embalagem, reciclagem e destino final dos resíduos (SPINACÉ e PAOLI, 

2005). 

Do ponto de vista do consumidor, a principal vantagem de materiais 

plásticos (poliméricos) é que os mesmos são planejados para apresentar um elevado 

tempo de vida útil. Nesse contexto, é interessante observar que quase todos os 

Outros equip transportes - 0,6%

Têxteis e vestuários - 0,9%

Farmacêutico - 0,9%

Eletrônicos - 1,9%

Químicos - 2,7%

Agricultura - 3%

Papel, celulose e impressão - 3,1%

Perfumaria, higiene e limpeza - 3,3%

Móveis - 4,6%

Produtos de metal - 5,6%

Máquinas e equipamentos - 5,6%

Bebidas - 6,2%

Automóveis e autopeças - 7,2%

Artigos de comércio em atacado e varejo - 10,5%

Alimentos - 20,2%

Construção Civil - 23,8%



25 
 

 

plásticos já produzidos no mundo ainda existem até hoje. Na Tabela 2, pode-se 

observar alguns exemplos de vida útil de alguns tipos de produtos plásticos, avaliando 

o tempo que estes demoram para se decompor no meio ambiente (WWF AUSTRALIA, 

2018). 

Tabela 2 - A vida útil dos produtos plásticos 

Produto Plástico Vida Útil (anos) 

Sacola plástica 20 

Copo de café 30 

Canudo plástico 200 

Anéis de plástico de 6 embalagens 400 

Garrafa de água plástica 450 

Cápsula de café 500 

Copo plástico 450 

Fralda descartável 500 

Escova de dente plástica 500 

Fonte: (WWF AUSTRALIA, 2018) 

 

Nesse contexto, constata-se que é necessário pensar em como os resíduos 

plásticos devem ser adequadamente descartados e/ou tratados após o uso. 

 

3.3. Resíduos Urbanos 

Pensando no total de resíduos sólidos, não apenas os resíduos plásticos, 

globalmente, a quantidade anual gerada é de 1,3 bilhões de toneladas e o custo do 

gerenciamento é de 205,4 bilhões de dólares. É esperado que esse volume chegue a 

2,2 bilhões de toneladas em 2025, e o custo do gerenciamento chegará perto de 375,5 

bilhões de dólares, afetando principalmente os países subdesenvolvidos (KAZA et al., 

2018). 

O descarte inadequado de resíduos sólidos pode provocar diversos 

importantes problemas, destacando-se: produção de metano, inundações, poluição 

do ar e problemas de saúde pública. Por esse motivo, a indústria de reciclagem tem 

crescido nos últimos anos, tornando-se um negócio global. Nesse contexto, deve-se 
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ressaltar que existem mais de dois milhões dos chamados “catadores de lixo” 

trabalhando informalmente e, em algumas regiões de países subdesenvolvidos, essa 

é a única atividade econômica para diversas famílias. Dentre as principais práticas de 

gerenciamento de resíduos sólidos, pode-se citar as seguintes: redução de geração, 

coleta, reciclagem, compostagem, incineração, aterragem e cobrança de custos 

(KAZA et al., 2018). 

No Brasil, em 2017, cerca de 42,3 milhões de toneladas de resíduos sólidos 

urbanos foram dispostos em aterros sanitários (59,1% do coletado) e 29 milhões de 

toneladas foram despejados em áreas de disposição incorreta de resíduos, os 

chamados “lixões”, em 3.352 municípios, correspondente a 40,9% (MONTEIRO, 

2018). A Tabela 3 apresenta os tipos de resíduos e suas principais fontes. 

Os principais fatores que influenciam a geração de resíduos sólidos são a 

industrialização, o desenvolvimento econômico, os costumes públicos e o clima. 

Normalmente, grandes quantidades de produção de resíduos são consequência de 

altos níveis de desenvolvimento econômico e taxas de urbanização. Com a elevação 

do padrão de vida, tem-se observado um significativo crescimento do consumo de 

bens e serviços, resultando no aumento da quantidade de resíduos gerados (KAZA et 

al., 2018). 

O descarte inadequado de resíduos sólidos tem se tornado um relevante 

problema social, envolvendo a saúde ocupacional, o bem-estar e a segurança, pois 

um significativo percentual da população vive em regiões em que há o descarte 

inadequado de resíduos. Esses locais são terrenos férteis para vetores de doenças. 

Mais de 90% dos resíduos é descartado irregularmente, sem separação e, muitas 

vezes, em lugares ilegais ou são incinerados de forma incorreta (GWADA, et al., 

2019). 
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Tabela 3 - Tipos de resíduos e suas fontes. 

Fonte Produtor do resíduo Tipo de resíduo 

Residencial Moradias familiares 

Restos de comida, papéis, cartões, plásticos, tecidos, 

couro, resíduos de quinta, madeira, vidro, metais, cinzas, 

resíduos especiais e resíduos perigosos 

Industrial 

Indústrias leves e pesadas, 

plantas de construção, de energia 

e químicas 

Resíduos domésticos, embalagens, restos de comida, 

materiais de construção e demolição, resíduos 

perigosos, cinzas, resíduos especiais 

Comercial 
Lojas, hotéis, restaurantes, 

mercados, escritórios 

Papeis, cartões, plásticos, madeira, restos de comida, 

vidros, metais, resíduos especiais e perigosos 

Institucionais 

Escolas, hospitais, prisões, 

prédios governamentais, 

aeroportos 

Mesmo do comercial 

Construção e 

demolição 

Novas plantas de construção, 

conserto de vias, renovação de 

plantas, demolição de construções 

Madeira, aço, concreto, sujeira, tijolos, azulejos 

Serviços municipais 

Limpeza de ruas, paisagismo, 

parques, praias, outras áreas de 

convivência, plantas se tratamento 

de água 

Resíduos orgânicos, paisagismo e folhagens, resíduos 

gerais de praias, parques e outras áreas de convivência, 

lodo 

Processos industriais 

Fábricas, refinarias, plantas 

químicas e de energia, extração 

de minerais e processamento 

Resíduos de processos industriais, sucata, produtos sem 

especificação, rejeitos 

 

Resíduo hospitalar 

 

Hospitais, clínicas de enfermagem 

 

Resíduos infecciosos, perigosos, radioativos e 

farmacêuticos 

Agrícola 

Culturas, pomares, vinhas, 

laticínios, confinamentos, 

fazendas 

Comida estragada, resíduos agrícolas e perigosos 

Fonte: (KAZA et al., 2018). 

 

3.3.1. Gestão de resíduos sólidos no Brasil 

Entre os anos de 2016 e 2017, houve um crescimento de 0,75% da 

população brasileira, de 0,48% da geração per capita de resíduos sólidos urbanos 

(RSU) e de 1% da geração de resíduos totais. Da mesma forma, a coleta de RSU 

aumentou, mantendo a cobertura acima de 90%, sendo a região Sudeste a mais 

significativa com 52,9% da coleta do Brasil. A Figura 5 mostra a participação de cada 

região do Brasil na coleta de resíduos sólidos urbanos (ABRELPE, 2018). 
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Figura 5 - Participação das regiões do país no total de resíduos sólidos urbanos coletados 

 

Fonte: (ABRELPE, 2018) 

 

No ano de 2017, mais de 80 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos 

foram produzidas por dia. Dentre o total de municípios brasileiros (5.570), uma parcela 

de 70,4% apresenta alguma iniciativa de coleta seletiva (3.923), dos quais 50,1% são 

destinados a aterros sanitários. A Figura 6 apresenta a disposição final dos RSU 

coletados no Brasil, no ano de 2017 (ABRELPE, 2018). 
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Figura 6 - Disposição final de toneladas de resíduos sólidos urbanos coletados no Brasil 

em 2017 

 

Fonte: (ABRELPE, 2018) 

 

Devido à grande problemática na gestão dos resíduos, instituiu-se, a partir 

de 2004, a chamada Política Nacional de Resíduos Sólidos, que consiste em 

instrumentos importantes para a gestão integrada de resíduos sólidos, determinando, 

por exemplo, que cada município tenha responsabilidades e deveres iguais sobre a 

coleta e o tratamento dos resíduos. Entretanto, tal fato não corresponde à realidade 

brasileira devido à falta de condições para manter os aterros em condições de 

funcionamento (SEAERJ, 2018). 

Devido às demandas específicas em diferentes momentos da economia no 

Brasil, as atividades no setor de limpeza urbana apresentam grande instabilidade, se 

moldando com as necessidades da população (SEAERJ, 2018). 

Em agosto de 2010 a Presidência da República sancionou a Lei 

12.305/2010, que diz respeito à Política Nacional dos Resíduos sólidos. Essa lei define 

o “acordo setorial” como um “ato de natureza contratual firmado entre o poder público 
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e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a 

implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto” (MMA, 

2010). 

Além disso, na Lei 12.305/2010, também foi definida a “logística reversa”, 

sendo um “instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 

conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 

restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu 

ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente 

adequada” (MMA, 2010). 

A Lei 12.305/2010 orienta que as ações de gerenciamento de resíduos 

sigam uma hierarquia, pensando no risco físico, químico ou biológico, incentivando a 

implementação de sistemas de logística reversa para a destinação à reciclagem de 

produtos e embalagens após uso. Nas Figuras 7, 8 e 9, podem-se observar, 

respectivamente, os tipos, as quantidades e a divisão percentual de resíduos gerados 

e recuperados no Brasil por dia em um período de 5 anos (2012 até 2017) (ABRELPE, 

2018). 

 

Figura 7 - Geração de toneladas de resíduos recicláveis por dia (2012 – 2017) 

 

Fonte: (ABRELPE, 2018) 
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Figura 8 - Recuperação de toneladas de resíduos recicláveis por dia (2012 – 2017) 

 

Fonte: (ABRELPE, 2018) 

 

Figura 9 - Porcentagem de recuperação de resíduos recicláveis (2012 – 2017) 

 

Fonte: (ABRELPE, 2018) 

 

Dessa forma, constata-se que 50% dos papéis e papelões e 90% do 

alumínio descartados são reciclados. Assim, conclui-se que o principal problema em 

relação aos resíduos sólidos é a recuperação dos plásticos, pois menos de 10% dos 

resíduos poliméricos são reciclados (ABRELPE, 2018). 

Pensando nesse panorama de descarte de resíduos sólidos, é necessário 

entender que os polímeros são os principais responsáveis por degradações 
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ambientais. Devido ao elevado tempo necessário para a degradação desses tipos de 

materiais, estes ocupam a maior parte do volume dos aterros sanitários. Isso atrapalha 

os processos de compostagem e estabilização biológica, agravando o impacto ao 

meio ambiente (SPINACÉ e PAOLI, 2005). 

A destinação mais adequada desses resíduos é a reciclagem, que é 

motivada por aspectos como economia de energia, preservação de fontes esgotáveis 

de matéria-prima, redução de áreas impactadas pelo acondicionamento incorreto de 

resíduos, aumento da vida útil de aterros sanitários, redução de gastos com a limpeza 

e a saúde pública, além de geração de empregos e renda (SPINACÉ e PAOLI, 2005). 

Diante do panorama de descarte e destinação de resíduos apresentado, 

uma das soluções para o problema é a ampliação de programas de reciclagem de 

resíduos de pouca (ou nenhuma) presença deste processo. 

 

3.3.2. Reciclagem de polímeros 

A reciclagem de polímeros é classificada nas seguintes categorias: 

primária, secundária, terciária e quaternária. As reciclagens primária e secundária são 

enquadradas como reciclagem mecânica ou física, a reciclagem terciária é 

classificada como química e a quaternária como energética (SPINACÉ e PAOLI, 

2005). 

A reciclagem terciária consiste na reversão dos processos de polimerização 

dos plásticos transformando-os de sólidos para líquidos. Esses materiais são 

submetidos a um processo de pirólise, onde são convertidos em óleos que são 

utilizados como combustíveis, podendo ser queimados ou utilizados para 

abastecimento de algum equipamento (ABIPLAST, s.d.). 

A reciclagem quaternária, ou recuperação energética, apresenta maior 

utilização em lugares como Europa e Ásia (com destaque para o Japão). Neste 

processo, o resíduo plástico é submetido a um processo de queima em um forno, 

sendo utilizado para produção de energia. O custo de uma planta utilizada para 

aproveitamento de potencial energético de resíduos está próximo de 200 milhões de 

reais, o que acaba, muitas vezes, inviabilizando a projeção deste tipo de processo. 
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Além disso, a aplicação deste tipo de reciclagem é bastante restrita no Brasil devido 

a legislações ambientais, pensando no processo de queima e de produção de gases 

que contribuem para a poluição atmosférica (ABIPLAST, s.d.). 

Dessa forma, pode-se observar que os processos de reciclagem terciária e 

quaternária apresentam custos significativos. Além disso, alguns resíduos sólidos 

apresentam aditivos como tintas, pigmentos, cargas ou estabilizantes que, em 

reações de combustão, podem formar dioxinas, gases NOx ou compostos orgânicos 

bastante tóxicos, o que torna esse tipo de processo relativamente perigoso quando 

comparado às outras alternativas citadas neste trabalho (SPINACÉ e PAOLI, 2005). 

Do ponto de vista econômico, a reciclagem mecânica é a mais viável no 

Brasil, devido a fatores como custo de mão-de-obra, baixo investimento na instalação 

de uma planta de reciclagem, grande volume de material, entre outros. Assim, a 

crescente otimização de processos teve como resultado aumento de qualidade e 

diversidade de produtos obtidos. Por esse motivo, o enfoque do trabalho está no 

processo de reciclagem mecânica (SPINACÉ e PAOLI, 2005). 

A reciclagem primária consiste na aplicação de métodos de processamento 

padrão (separação do resíduo polimérico, moagem, lavagem, secagem e 

reprocessamento), com o objetivo de converter resíduos poliméricos industriais em 

produtos de características equivalentes aos produtos originais (SPINACÉ e PAOLI, 

2005). 

A reciclagem secundária consiste na conversão de resíduos poliméricos 

provenientes de resíduos sólidos urbanos em produtos de menor exigência de 

propriedades do que o polímero virgem (SPINACÉ e PAOLI, 2005). 

Os processos de reciclagem mecânica são, normalmente, divididos em 6 

etapas: separação do resíduo polimérico, moagem, lavagem, secagem, 

reprocessamento e transformação (SPINACÉ e PAOLI, 2005). 

o Separação do resíduo polimérico 

A etapa de separação consiste na limitação de impurezas a níveis menores 

que 1% (m/m), removendo macrocontaminantes como vidro, papel, metal e outros 

polímeros. Essa etapa pode ser manual ou automatizada, dependendo da forma de 
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coleta, necessidades do mercado ou do custo da mão-de-obra (SPINACÉ e PAOLI, 

2005). 

No Brasil, as empresas de reciclagem são de pequeno porte e o custo da 

mão-de-obra é baixo, o que faz com que o processo de separação seja realizado de 

forma manual. Esse processo pode ser realizado a partir de simbologias materiais, 

como apresentado na Figura 10, ou através de testes como: odor de vapores de 

queima, aparência de chama, temperatura de fusão e solubilidade. A forma mais usual 

de separação de polímeros é por diferença de densidade. A Figura 11 mostra um 

diagrama que exemplifica esse tipo de separação: o resíduo polimérico é dirigido para 

um tanque com água, em que os materiais constituídos por PET e PS apresentam 

maior densidade e afundam, diferente dos PEBD, PEAD e PP, que são menos densos 

e flutuam. Os materiais seguem para outros tanques com diferentes misturas de 

densidades diferentes, até que todos sejam separados adequadamente (SPINACÉ e 

PAOLI, 2005). 

Figura 10 - Simbologia para identificação de resíduos poliméricos (Norma NBR 13.230 da 

ABNT) 

 

Fonte: (SPINACÉ e PAOLI, 2005) 
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Figura 11 - Separação de polímeros por diferença de densidade 

 

Fonte: (SPINACÉ e PAOLI, 2005) 

 

Esse processo de separação, baseado na diferença de densidades, é muito 

utilizado, também, na separação automatizada. A separação é realizada em tanques 

de flotação ou hidrociclones. Porém, quando os materiais apresentam densidades 

muito próximas, esse processo pode se tornar mais difícil, sendo necessária a 

separação eletrostática ou outros tipos de tecnologia, como detecção por 

fluorescência de raios-X, espectroscopia Raman associada à análise multivariada ou 

espectroscopia na região do infravermelho (métodos de diferenciação e comparação 

de estruturas químicas) (SPINACÉ e PAOLI, 2005). 

É importante ressaltar que alguns tipos de polímeros apresentam potencial 

econômico para serem reciclados, pensando na presença de outros materiais que 

interferem no reprocessamento destes materiais. As chamadas “embalagens 

multicamadas”, que são fabricadas com camadas de alumínio, por exemplo, são 

materiais que apresentam grande dificuldade de reciclagem, pois exigem processos 

mais elaborados de separação, o que pode inviabilizar o processo economicamente 

(ABIPLAST, s.d.). 
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Apesar da importância do processo de separação ser tão enfatizada, é 

importante ressaltar que, em alguns casos, também é possível realizar a reciclagem 

de uma mistura de polímeros. Um exemplo desse processo é a produção da “madeira 

plástica”. Nesse material, são admitidas grandes porcentagens de PEBD, PEAD, PP 

e PVC, podendo ser utilizado em diversas aplicações em que o material precisa de 

maior resistência à corrosão (SPINACÉ e PAOLI, 2005). 

o Moagem 

Para melhor acomodação dos materiais separados no equipamento de 

processamento, os polímeros separados são submetidos a um processo de moagem 

em moinhos de facas rotativas e peneirados na forma de pellets antes do 

reprocessamento. Esse processo garante que o material tenha dimensões uniformes, 

permitindo que o processo de fusão ocorra uniformemente (SPINACÉ e PAOLI, 2005). 

o Lavagem 

Após o processo de moagem e peneiramento, é feita a lavagem do 

polímero, normalmente em tanques de água com detergente aquecido, que deixa 

resíduos indesejados no material polimérico. Assim, a água desse processo, 

normalmente, pode ser tratada e reutilizada no processo (SPINACÉ e PAOLI, 2005). 

o Secagem 

Depois de lavado, o material deve ser secado por processos térmicos ou 

mecânicos. Essa etapa é importante para evitar a ocorrência de reações indesejadas. 

Alguns materiais como poliésteres ou poliamidas, por exemplo, podem sofrer reações 

de hidrólise durante o reprocessamento (SPINACÉ e PAOLI, 2005). 

o Reprocessamento 

Os polímeros secos são, depois, submetidos à nova formulação, com 

avaliação de adição de cargas de reforço, antioxidantes, plastificantes e outros 

aditivos. A adição dessas cargas é uma alternativa para tornar o produto reciclado 

competitivo em relação ao produto virgem (SPINACÉ e PAOLI, 2005). 

Nesse processo, podem ser utilizadas cargas minerais como carbonato de 

cálcio, argilas, sílicas, mica, talco, alumina e dióxido de titânio ou não minerais como 
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negro de fumo, esferas e fibras de vidro, além de outros materiais orgânicos como 

fibras vegetais. Para melhorar a adesão entre a matriz polimérica e essas cargas, 

utiliza-se agentes de acoplamento, que são moléculas bifuncionais que se ligam 

quimicamente às superfícies das duas fases, melhorando as propriedades do material 

obtido. Essas cargas podem ser, também, pequenas quantidades de material virgem, 

que tornam a estrutura química mais estável e leva a um efeito sinérgico (SPINACÉ e 

PAOLI, 2005). 

O processamento desse material pode ser feito por alguns tipos de 

equipamento. O processo de extrusão é adequado quando se deseja obter um produto 

acabado, devido à eficiência de homogeneização desse processo. Pode ser utilizado 

em conjunto com outros tipos de processamentos como injeção ou termoformagem. 

Porém, tais processos não devem ser utilizados de forma isolada devido à baixa 

eficiência de homogeneização (SPINACÉ e PAOLI, 2005). 

Os polímeros reciclados, normalmente, apresentam alto grau de 

heterogeneidade devido a possíveis degradações (por cisalhamento, termo-oxidativa 

ou por hidrólise) do material nas etapas anteriores, o que torna o processo de extrusão 

o mais adequado para esse caso. O número de vezes que um polímero pode ser 

extrudado depende das propriedades de cada material, afetando drasticamente no 

produto final obtido (SPINACÉ e PAOLI, 2005). 

A interferência do número de extrusões que um material pode sofrer pode 

ser reduzida eliminando ao máximo a quantidade de resíduos e de umidade, além da 

otimização do tipo de rosca que será utilizada no processamento desse polímero 

(SPINACÉ e PAOLI, 2005). 

o Transformação 

O polímero processado é utilizado na fabricação de novos produtos, 

geralmente diferentes dos materiais virgens que deram origem ao material reciclado 

(SPINACÉ e PAOLI, 2005). 

Os materiais termoplásticos são considerados altamente recicláveis por 

métodos mecânicos. Dessa forma, o número de estudos de reciclagem de resíduos 

plásticos urbanos tem crescido consideravelmente. Apesar disso, os materiais 
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termofixos (que não podem ser moldados por aumento de temperatura) podem ser 

utilizados como carga de reforço na confecção de outros termofixos e os elastômeros, 

depois de desvulcanizados e misturados com termoplásticos (SPINACÉ e PAOLI, 

2005). 

 

3.4.  Equipamentos de Proteção Individual 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), um fator de risco é 

definido como “status, comportamentos ou ambientes sociais, econômicos ou 

biológicos” que estão associados ou podem causar aumento na suscetibilidade de 

uma “doença específica, problema ou dano de saúde” (WHO, 1998). 

Na indústria, os trabalhadores são, muitas vezes, expostos a diversos 

fatores de risco, que podem ser de natureza química, radiológica, física, elétrica, 

mecânica, entre outras. Para minimizá-los, devem ser utilizados os chamados 

equipamentos de proteção individual (EPIs), que podem ser luvas, óculos e sapatos 

de proteção, tampões para ouvidos, chapéus de proteção, respiradores e macacões 

(OSHA, s.d.). 

Segundo o Ministério do Trabalho (MTB), o EPI engloba todos os 

dispositivos que sejam associados “contra um ou mais riscos que possam ocorrer 

simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no 

trabalho.” (MTB, 2018). 

A Portaria MTB nº 3.214/1978 obriga o empregador a fornecer, 

gratuitamente, os EPIs adequados a tais riscos, devendo apresentar Certificado de 

Aprovação (CA) conforme os fatores de risco que as atividades podem expor os 

funcionários (MTB, 2018). 

Apesar de o EPI ser um equipamento de proteção ao trabalhador, em 

alguns casos, estes dispositivos são exigidos para proteger o ambiente de trabalho a 

fim de evitar fatores como a contaminação de algum processo controlado. 

 

 



39 
 

 

3.4.1. Ambientes Controlados (Salas Limpas) 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) define um ambiente 

limpo ou sala limpa como: 

“Ambiente com controle ambiental definido em termos de 

contaminação por partículas viáveis e não viáveis, construído e 

utilizado de maneira a minimizar a introdução, geração e 

retenção de partículas no seu interior, no qual outros parâmetros 

relevantes, como, por exemplo, temperatura, umidade e 

pressão, são controlados conforme necessário” (ANVISA, 2015). 

Em casos de ambientes hospitalares, esses ambientes são reconhecidos 

por proporcionar aos profissionais da saúde ambientes estéreis para operações, 

protegendo os pacientes de infecções externas. Porém, a indústria também adotou 

esse conceito em alguns setores da tecnologia para evitar contaminação de partículas 

externas (STACKHOUSE, 1991). 

O funcionamento das “salas limpas” só é efetivo quando o controle da 

contaminação é feito de forma rigorosa. Essa contaminação é gerada principalmente 

pelo trabalhador dentro da sala e por itens trazidos para dentro deste ambiente. Para 

que isso seja controlado e contaminantes sejam excluídos, foram estabelecidos 

procedimentos rigorosos (PALEY, EBERHARDT e PALEY, 1989). 

Os principais contaminantes deste tipo de ambiente são os produtos ou 

substâncias diferentes ao que está sendo manipulado, materiais particulados, 

microrganismos e endotoxinas, que são trazidos, principalmente, pelas pessoas que 

trabalham neste ambiente. A Tabela 4 mostra a quantidade de partículas por minuto 

que uma pessoa traz ao ambiente de uma sala limpa em função de cada atividade 

realizada e a Tabela 5 mostra a concentração de microrganismos no corpo humano 

em função de cada parte do corpo (AQUINO, s.d.). 
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Tabela 4 - Quantidade de partículas por minuto em função de atividades 

Atividade 
Partículas por minuto (0,3 micrometros ou 

maior) 

Sem movimentação (em pé ou sentado) 100.000 

Andando a cerca de 3km/h 5.000.000 

Andando a cerca de 5,5km/h 7.000.000 

Andando a cerca de 8km/h 10.000.000 

Trotando 100.000.000 

Fonte: (AQUINO, s.d.) 

 

Tabela 5 - Concentração de microrganismos em função de cada parte do corpo em Unidades 

Formadoras de Colônia (UFC) 

Parte do corpo Concentração de microrganismos 

Pele da cabeça 104 UFC/cm² 

Antebraço 10³ UFC/cm² 

Mãos e dedos 10² UFC/cm² 

Secreção do nariz 107 UFC/g 

Espirro 108 UFC 

Saliva 107 UFC/mL 

Fonte: (AQUINO, s.d.) 

 

No processo de manufatura de produtos muito sensíveis, contaminantes 

como poeira e partículas de sujeira podem pousar nas superfícies, desenvolvendo 

uma taxa cada vez maior de falhas, o que pode causar até a destruição do produto. 

Uma consequência do desenvolvimento de novas tecnologias é o aumento 

da sensibilidade dos produtos, o que os torna suscetíveis a maiores riscos de 

contaminação. Assim, uma das principais preocupações das empresas, que 

trabalham com esse tipo de produto, é fazer com que os funcionários de salas limpas 

operem em um ambiente sem contaminantes (SINGER, 1998). 

Para manter a concentração de partículas contaminantes em níveis muito 

reduzidos, utilizam-se, por exemplo, sistemas de filtração de ar (High Efficiency 
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Particulate Arrestance - HEPA). Além disso, os trabalhadores devem utilizar roupas 

oclusivas (WHYTE e HEJAB, 2007). 

 

3.4.1.1. Equipamentos de Proteção Individual para Ambientes Controlados 

Um dos equipamentos de proteção individual mais utilizados em salas 

limpas é o macacão de proteção individual. Esse equipamento traz maior controle da 

concentração de partículas microscópicas. A Tabela 6 apresenta a quantidade de 

partículas detectadas em um ambiente controlado, comparando-se duas situações: os 

trabalhadores utilizando roupas usuais e com o uso de macacões de sala limpa. 

Observando-se os dados da Tabela 6, pode-se perceber que o uso de macacões de 

sala limpa reduz drasticamente a quantidade de partículas em um ambiente 

controlado, fazendo seu uso necessário para determinadas aplicações (WHYTE e 

HEJAB, 2007). 

Tabela 6 - Número médio e faixa de dispersão por minuto de partículas ≥0,5µm e ≥5µm de 

55 pessoas (30 mulheres e 25 homens) 

 Roupas usuais Macacões de sala limpa 

 Partículas ≥ 0,5µm Partículas ≥ 5µm Partículas ≥ 0,5µm Partículas ≥ 5µm 

Total – média 2.130.000 332.000 1.020.000 37.300 

Total – faixa 142.000 – 14.500.000 3.810 – 2.111.000 79.000 – 11.700.000 1.020 – 263.000 

Mulheres – média 1.720.000 257.000 432.000 29.000 

Mulheres – faixa 142.000 – 11.800.000 3.810 – 2.110.000 79.700 – 1.640.000 1.020 – 114.000 

Homens – média 2.630.000 422.000 1.720.000 47.300 

Homens – faixa 250.000 – 14.500.000 6.350 – 1.680.000 222.000 – 11.700.000 3.050 – 263.000 

Fonte: (WHYTE e HEJAB, 2007) 

 

Conforme os dados da Tabela 6, verifica-se uma diferença relativa de 

contaminação entre homens e mulheres, mas, conforme os pesquisadores que 

realizaram o referido estudo, não foi possível obter nenhum resultado conclusivo. 

Entretanto, foi sugerido, por exemplo, que os homens podem carregar maior 

quantidade de bactérias em suas peles, pois apresentam maior área de tecido epitelial 

do que as mulheres. Porém, existem outros estudos que mostram maior dispersão de 

microrganismos por mulheres do que por homens (WHYTE e HEJAB, 2007).  
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Dentre os materiais destinados à confecção de vestimentas de proteção 

para ambientes de salas limpas, os chamados tecidos “não tecidos” (TNT) são 

largamente utilizados. Os não tecidos são materiais estruturados por fibras ou 

filamentos emaranhados, que conferem uma característica de porosidade à 

vestimenta. Este tipo de material é denominado “não tecido” pois não são fabricados 

por processos de tecelagem, e sim, por materiais plásticos emaranhados (INDA, s.d.). 

Um dos materiais, desta natureza, mais eficazes para a proteção de 

ambientes de salas limpas é o Tyvek®, desenvolvido pela empresa DuPont™. Esse 

material é feito de um PEAD de tecnologia diferenciada. Devido à alta qualidade deste 

material e sua alta possibilidade de reciclagem, o reaproveitamento desse tipo de 

produto pode ser bastante vantajoso. 

 

3.4.1.2. Tyvek® IsoClean® 

Os EPIs produzidos com Tyvek® apresentam as propriedades de alta 

opacidade, dureza, excelente resistência à penetração microbiana, barreira a 

pequenas partículas, resistência química e, ao mesmo tempo, apresenta 

permeabilidade ao vapor de gás e umidade (DUPONT™, 2018). 

O Tyvek® é um material feito de fibras de PEAD (polietileno de alta 

densidade).  O material é construído pela fiação de fibras finas e contínuas seguidas 

de uma união com calor e pressão, interconectando a fibra (tecnologia “flash 

spinning”). Dependendo das condições do processo, o Tyvek® pode apresentar 

estrutura rígida (similar a um papel) ou macia (toque têxtil) (DUPONT™, 2018). 

O processo “flash spinning” é realizado da seguinte forma: primeiro, o 

polímero é dissolvido sob alta temperatura e pressão em um solvente apropriado 

(hidrocarbonetos aromáticos, saturados ou naftalénicos) para o preparo de uma 

solução de fiação. A solução de fiação tem sua pressão diminuída repentinamente no 

orifício da fieira, fazendo o solvente evaporar rapidamente. Dessa forma, o polímero 

é transformado em uma fibra superfina. Esse processo é mostrado na Figura 12: o 

solvente sofre a transformação do estado líquido (ponto B) ao estado de vapor (ponto 

C), expandindo rapidamente pelo orifício da fieira (ZHANG, XIA, et al., 2002). 
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Figura 12 - Esquema da estrutura da fiação "flash spinning" 

 

Fonte: (ZHANG, XIA, et al., 2002) 

 

Depois da formação da fibra, estas passam por um campo eletrostático, 

para que todas recebam o mesmo tipo de carga, que são anuladas mutuamente. 

Depois, as fibras passam por um transportador, onde as fibras são absorvidas e 

formam um não-tecido (ZHANG, XIA, et al., 2002). 

Com essa tecnologia, as fibras são dispostas de uma forma aleatória, o que 

confere as propriedades de grande performance do material. A disposição das fibras 

de PEAD podem ser observadas na Figura 13. Na Figura 14, pode-se observar a 

eficácia do material, onde os microrganismos ficam presos na estrutura de 

microfilamentos (DUPONT, 2017). 

Figura 13 - Seção transversal do Tyvek® (ampliação de 500x). 

 

Fonte: (DUPONT, 2017) 
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Figura 14 - Microrganismos presos nos filamentos da superfície Tyvek®. 

 

Fonte: (DUPONT, 2017) 

 

O uso de macacões feitos de Tyvek® para proteção biológica é bastante 

vasto, na indústria farmacêutica, principalmente em laboratórios de estudo 

microbiológico, desenvolvimento de vacinas e ambientes de contaminação por 

microrganismos. Um dos usos dos macacões Tyvek® está relacionado ao combate à 

pandemia da doença COVID-19. Essa doença foi descoberta em dezembro de 2019 

e é causada pelo vírus SARS-CoV-2, com início na China e rápida propagação 

mundial (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

 

3.4.2. Descarte de resíduos perigosos 

Dos resíduos plásticos, o descarte de materiais contaminados com 

substâncias químicas, biológicas ou nocivas ao meio ambiente apresenta grande 

importância no cenário de reciclagem. Contêineres de espuma, luvas usadas, pipetas 

plásticas e resíduos químicos tóxicos são exemplos de pontos a serem melhorados 

do ponto de vista do conceito da sustentabilidade. A grande disponibilidade de 

plásticos descartáveis e as preocupações com a contaminação laboratorial levaram 

alguns pesquisadores a extrapolar a quantidade de material que é usado, gerando 

muito desperdício. Em 2014, os laboratórios de pesquisa no mundo produziram 5,5 

milhões de toneladas de resíduos plásticos. Nesse contexto, diversas pesquisas têm 
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sido realizadas com o objetivo de desenvolver processos para a reciclagem de luvas 

e macacões de proteção química ou biológica (WEBB, 2016). 

Esses resíduos são considerados perigosos (classe I) devido ao seu poder 

potencialmente contaminante ou devido às substâncias químicas presentes na 

composição. Alguns exemplos são medicamentos, resíduos hospitalares, resíduos 

industriais, eletroeletrônicos, tintas, solventes, pesticidas, óleos lubrificantes, bitucas 

de cigarro etc. Devido ao risco atribuído a esses resíduos, os mesmos não devem ser 

descartados como resíduos comuns, tendo que ter um tratamento prévio 

(descontaminação, autoclave, incineração ou destinação a aterros específicos) 

(PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA, s.d.). 

Dentro de um laboratório ou indústria química, os trabalhadores utilizam 

equipamentos de proteção individual (EPIs) de composição plástica, o que faz com 

que esse problema específico seja bastante interessante com foco na reciclagem 

desses materiais. Entretanto, em muitos casos, esses EPIs apresentam contaminação 

química e/ou biológica, enquadrando-se na classe I de resíduos, tornando a 

destinação destes resíduos um processo delicado. 

Pensando na indústria farmacêutica, os macacões de proteção são 

utilizados para proteger, principalmente, o material que está sendo manipulado, 

apresentando baixo grau de contaminação. Esses macacões apresentam, 

normalmente, destinação incorreta, sendo muitas vezes descartados com lixo comum. 

No caso específico dos macacões Tyvek® IsoClean®, a empresa 

DuPont™ recomenda o descarte utilizando reciclagem, incineração ou enterro em 

aterros controlados, de acordo com a regulamentação local, ressaltando a 

possibilidade de emissão de poluentes durante a contaminação da vestimenta 

(DUPONT, s.d.). 

Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho foi estudar a destinação 

correta dos resíduos de macacões de sala limpa, o processo de reciclagem desses 

materiais e sua viabilidade econômica. 
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4. Materiais e Métodos 

O projeto foi desenvolvido com a análise de um projeto da empresa DuPont 

do Brasil S.A. em parceria com a empresa Boomera recicladora, estudando o 

processo de reciclagem atualmente desenvolvida pela mesma. 

O material estudado neste trabalho constituiu no macacão de proteção 

biológica fabricado pela empresa DuPont™, constituído pelo material Tyvek® modelo 

IsoClean®. Foram realizados testes comparativos entre duas amostras: a primeira 

apresenta apenas contaminação biológica, fornecida pelo Instituto Butantan em São 

Paulo (amostra I); e a segunda apresenta resíduos de tinta e fibras de vidro, fornecida 

por uma companhia privada de pás de energia eólica em Pernambuco (amostra II). O 

processo de reciclagem do material está descrito na Figura 15 e será detalhado em 

seguida. 

Figura 15 - Diagrama de blocos da metodologia do processo 

 

 

4.1. Coleta e transporte de EPIs 

Os EPIs utilizados foram coletados nas empresas fornecedoras dos 

materiais por meio de uma caixa de coleta onde os funcionários depositavam o 

macacão após o uso. Esses macacões utilizados foram transportados via rodoviária 

para a recicladora Boomera, passando por uma triagem manual identificando 

possíveis contaminantes para o processo de reciclagem. 
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4.2. Triagem 

Após o recebimento dos materiais, foi realizada a triagem manual dos 

macacões. Neste processo, foram retirados materiais que poderiam prejudicar o 

funcionamento dos equipamentos de reciclagem. Por exemplo, nas duas amostras, 

os fechos (zíperes de poliéster) foram previamente removidos, devido ao seu tipo de 

material, assim como outros possíveis materiais contendo tecidos. Na segunda 

amostra, o excesso de fibras de vidro teve de ser retirado para ter menor interferência 

na qualidade do material obtido no final do processo. A Figura 16 mostra o excesso 

de fibras de vidro que estavam na amostra II. 

Em ambas amostras o tempo de triagem foi de 1 hora. 

Figura 16 - Fibras de vidro em excesso na amostra II 

 

 

Depois da triagem do material, este foi encaminhado para o processo de 

moagem para reduzir o tamanho das partículas. 
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4.3. Moagem 

Para que as partículas do material apresentem um tamanho uniforme, é 

necessário que o material passe por um processo de redução do seu tamanho. Essa 

etapa evita que a fusão das partículas ocorra de forma desigual, o que interferiria na 

qualidade produto final. Em geral, para processos de reciclagem, o moinho indicado é 

o de facas, pois estes podem ser utilizados para triturar praticamente qualquer tipo de 

plástico (GOODSHIP, 2007). 

O funcionamento do moinho de facas consiste na redução do tamanho das 

partículas à medida que o plástico se movimenta pelas lâminas, por uma ação de 

cisalhamento (GOODSHIP, 2007). 

No presente trabalho, a moagem foi realizada em um moinho de facas 

categoria Piloto, da marca AX Plástico (rotor de 4 facas fixas em aço), observado na 

Figura 17, com as condições de operação iguais para as duas amostras: regime 

permanente, com tempo de 40 minutos, rotação de 1000 rpm e alimentação de 3 kg/h. 

Figura 17 - Moinho de facas localizado na empresa recicladora Boomera visto de frente 

(a) e de cima (b). 

 

 

 



49 
 

 

Normalmente, para uma escala industrial, o processo seguiria para uma 

etapa de lavagem seguida de uma secagem do material moído. Porém, como este 

experimento foi realizado em escala piloto, estas etapas não foram necessárias. Isso 

ocorreu devido à baixa concentração de contaminantes e sujidades que, 

normalmente, são provenientes das condições em que o plástico se encontra antes 

de seguir para a reciclagem (descarte, armazenamento e transporte). É importante 

ressaltar que em processos envolvendo materiais contaminados biologicamente ou 

que apresentem algum nível de toxicidade, essa lavagem deve ser feita de forma 

rigorosa, de forma a evitar a produção de um material contaminado. Dessa forma, o 

material triturado seguiu direto para a extrusão. 

 

4.4. Extrusão 

O objetivo da extrusão é obter um material com uma forma específica a 

partir de um material com forma irregular ou não adequada. No presente trabalho, 

essa etapa teve o objetivo de transformar o material plástico moído, obtido na etapa 

anterior, em um material plástico que possa ser utilizado em outras aplicações. 

A extrusora é basicamente um transportador em forma de rosca, que 

funciona carregando um material plástico no sentido em que a rosca está orientada, 

onde, com o aquecimento e o atrito, o plástico é fundido, transferido para um molde e 

depois resfriado para que ganhe maior estabilidade física. Estes equipamentos podem 

apresentar uma única rosca ou múltiplas, dependendo da finalidade (CHANDA e ROY, 

2007). 

A Figura 18 mostra o esquema de uma extrusora. Basicamente, uma 

extrusora é dividida em 3 seções: alimentação, compressão e medição. A seção de 

alimentação carrega o plástico na forma inicial do funil de carga até a seção de 

compressão, por isso apresenta o diâmetro da rosca mais reduzido, coletando 

material suficiente para alimentar as outras seções. Na seção de compressão, o 

diâmetro da rosca sofre gradual aumento de tamanho para que haja compressão do 

volume disponível entre o barril e a rosca. Essa compressão apresenta duas funções 

principais: forçar o ar que se encontra no meio a retornar à seção anterior, garantindo 

um material livre de porosidade, além de aumentar o grau de mistura, garantindo 

distribuição uniforme de calor. Finalmente, a seção de medição é responsável por 
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enviar o polímero completamente fundido para o molde a taxas constantes (CHANDA 

e ROY, 2007). 

Figura 18 - Esquema de uma extrusora. 

 

Fonte: Adaptado de (CHANDA e ROY, 2007) 

 

O modelo da extrusora utilizada no presente trabalho é de dupla rosca co-

rotacional (a rotação das duas roscas ocorre no mesmo sentido). As extrusoras de 

dupla rosca são mais vantajosas do que as de rosca única, devido à melhor 

alimentação, menores tempos de residência, maior capacidade de mistura de 

componentes e maior área de transferência de calor. A Figura 19 mostra o 

funcionamento da rotação da dupla rosca co-rotacional (TADMOR e GOGOS, 2006). 

Figura 19 - Rotação de uma extrusora Dupla Rosca co-rotacional 

 

Fonte: (TADMOR e GOGOS, 2006) 
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A extrusora utilizada no trabalho é da marca AX Plásticos (modelo 

AX16DR), categoria piloto. Apresenta tamanho de 16 mm de diâmetro, razão entre 

comprimento e diâmetro (L:D) de 40, produtividade de 1,0 kg/h e 9 zonas de controle 

de temperatura. A extrusora pode ser observada na Figura 20. 

Figura 20 – Extrusora localizada na empresa recicladora Boomera 

 

 

A extrusora utilizada apresenta 9 zonas de temperatura, sendo as zonas 1, 

2 e 3 responsáveis pela alimentação, as zonas 4, 5 e 6 de compressão e as zonas 7, 

8 e 9 são as zonas de medição. O modelo utilizado apresenta saída em matriz de fio 

linear com resfriamento em banheira d’água. As condições de operação foram as 

mesmas para as duas amostras. A Tabela 7 apresenta as condições térmicas de cada 

zona da extrusora e a Tabela 8 apresenta as condições de rotação de cada parte da 

extrusora. 

Tabela 7 - Condições de temperatura em cada zona da extrusora 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 

190 ºC 195 ºC 195 ºC 200 ºC 210 º 215 ºC 215 ºC 220 ºC 210 ºC 

 

Tabela 8 - Condições de rotação dos componentes da extrusora 

Componentes da extrusora Rotação (rpm) 

Alimentador 40 

Rosca 150 

Granulador 14 
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4.5. Caracterizações 

Para avaliar as propriedades físicas e mecânicas dos polímeros obtidos 

após a reciclagem, foram realizados ensaios de densidade, índice de fluidez, 

resistência à flexão, resistência à tração, reologia rotacional, calorimetria diferencial 

de varredura (DSC) e análise termogravimétrica (TGA). Neste trabalho, todos os 

ensaios seguiram as normas ASTM para polímeros e foram realizados pelo SENAI 

São Paulo (unidade Mario Amato). 

Para a realização dos ensaios mecânicos, foram injetados corpos-de-prova 

(CP) em uma mini-injetora da marca Thermo Scientific (modelo HAAKE Minijet II). 

Nesse processo, foram injetados CP de Tração (ISO 527), Flexão (ISO 178) e Disco 

para reometria rotacional (25 x 1,5 mm), sendo as condições de injeção apresentadas 

na Tabela 9. 

Tabela 9 - Condições dos corpos-de-prova dos ensaios mecânicos 

Secagem (ºC) – (h) Não foi seco 

Temperatura do cilindro (ºC) 200 

Temperatura do molde (ºC) 30 

Pressão de injeção (bar) 400 

Pressão de recalque (bar) 410 

Tempo de injeção (s) 12 

Tempo de recalque (s) 12 

 

4.5.1. Densidade 

O referido ensaio teve o objetivo de determinar a densidade específica do 

material obtido. Este ensaio foi realizado em seções retiradas do CP injetado, segundo 

a norma D 792 da ABNT, que tem como base o princípio de Arquimedes, que está 

relacionado à força de empuxo dos materiais. Neste ensaio, é medida, primeiramente, 

a massa seca do CP e depois, a massa do CP submerso em um fluido de referência. 

A Figura 21 mostra esquematicamente como este ensaio é realizado. 
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Figura 21 - Esquema do ensaio de densidade 

 

Fonte: Adaptado de (ENDOLAB, s.d.) 

 

4.5.2. Índice de Fluidez (IF) 

O ensaio de índice de fluidez determina a taxa de fluxo em massa do 

material fundido através de um capilar, em condições controladas de temperatura e 

pressão usando um plastômero de extrusão. Essa análise consiste na fusão do 

polímero obtido e a aplicação de um peso que força a passagem do material através 

de uma matriz, indicando se há ou não uniformidade de taxa de fluxo do material em 

um processo.  

Esta propriedade é inversamente proporcional à viscosidade do material e 

assume grande importância no estudo de polímeros, uma vez que o reprocessamento 

destes materiais é altamente considerado para processos de reciclagem. Sua medida 

é obtida a partir da quantidade de material extrudado, em gramas, por 10 minutos 

(ROCHA, COUTINHO e BALKE, 1994). 

A avaliação do IF foi feita segundo a norma D 1238 em um plastômero da 

marca Tinus Olsen (modelo MP600). Foi uma condição de ensaios de 190 °C / 2,16 

kg – procedimento A. 
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4.5.3. Ensaios de Flexão e Tração 

Os estudos de flexão e de tração de um material polimérico têm como 

objetivo a avaliação de suas propriedades de resistência mecânica.  Estes ensaios 

foram realizados em uma Máquina Universal de Ensaios Emic (modelo DL3000). 

O ensaio de flexão seguiu a norma ISO 178, com a aplicação de uma força 

perpendicular ao corpo de prova com velocidade constante 1,72 mm/min (Figura 22). 

Ademais, o ensaio de tração seguiu a norma ISO 527, com a aplicação de forças 

opostas com velocidades constantes de 50 mm/min (Figura 23). 

Figura 22 - Esquema do ensaio de flexão 

 

Fonte: (PROSPECTOR®, s.d.) 

 

Figura 23 - Esquema do ensaio de tração 

 

Fonte: Adaptado de (MATWEB, s.d.) 
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4.5.4. Reometria rotacional 

O teste de reometria rotacional foi utilizado para determinar propriedades 

reológicas do material, sendo a viscosidade um dos parâmetros mais utilizados no 

estudo de polímeros, isso porque, na maioria das vezes, o processamento destes 

materiais ocorre em fluxos de cisalhamento (CRUZ, FARAH, et al., 2008). 

Foi realizado em um equipamento de reometria rotacional da marca Anton 

Paar (modelo MCR 102). As amostras foram analisadas no modo de cisalhamento de 

pequenas amplitudes na temperatura de 190 ºC, com uma configuração placa-placa 

com diâmetro de 25 mm e uma distância entre as placas de 1 mm. Foi aplicado uma 

varredura de cisalhamento oscilatório de 0,1 a 100 s-1 com uma deformação de 1%, 

sendo que este valor está dentro do regime linear da amostra, conforme teste 

preliminar de varredura de deformação realizado na amostra I. 

 

4.5.5. Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) 

O ensaio de DSC teve o objetivo de determinar as temperaturas de 

transição e entalpias de fusão e cristalização de polímeros. Os testes foram realizados 

segundo a norma D 3418 em um DSC Q20 da marca TA Instruments.  

Uma massa entre 6 a 7 mg foi analisada sob atmosfera de nitrogênio em 

cadinho de alumina fechado, sendo os testes realizados em duplicata. Para esses 

ensaios, adotou-se o seguinte ciclo térmico: 

• Equilíbrio do sistema a 25 ºC; 

• Aquecimento a 10 ºC/min até 200 ºC; 

• Esfriamento a 10 ºC/min até 25 ºC; 

• Aquecimento a 10 ºC/min até 200 °C. 
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4.5.6. Análise Termogravimétrica (TGA) 

A análise termogravimétrica (TGA) é uma técnica de determinação da 

quantidade de material volátil, material combustível e teor de cinzas que estão 

presentes no polímero. Os ensaios foram realizados seguindo a norma E 1131 em um 

TGA da marca Netzsch (modelo TG209F3). 

Nesses ensaios, uma massa de aproximadamente 20 mg foi analisada sob 

atmosfera de nitrogênio em um cadinho de alumina aberto, sendo que a análise foi 

realizada de 5 a 850 ºC com uma taxa de aquecimento de 20 ºC/min. As amostras 

foram analisadas em duplicata. 
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5. Resultados e Discussão 

Nesta seção serão apresentados e discutidos os resultados obtidos pela 

metodologia aplicada neste trabalho. 

 

5.1. Moagem 

Na Figura 24, pode-se observar a amostra I antes (Figura 24a) e após 

(Figura 24b) a etapa de moagem do material. Além disso, a Figura 25 apresenta a 

amostra II antes (Figura 25a) e após (Figura 25b) a etapa de moagem. Foi possível 

observar que o moinho de facas apresentou bastante eficiência na redução do 

tamanho do material para posterior extrusão, mas é importante salientar que para um 

processo industrial, essa eficiência deve ser avaliada de forma quantitativa e 

qualitativa, como com a utilização de peneiras e análise de distribuição de tamanho 

de partícula. 

Figura 24 - Amostra I antes (a) e após (b) a etapa de moagem em moinho de facas 
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Figura 25 - Amostra II antes (a) e após (b) a etapa de moagem em moinho de facas 

 

 

Pode-se observar uma diferença na coloração das duas amostras, em que 

a amostra II ficou um pouco mais escurecida. Uma possível explicação para isso seria 

devido ao manuseio e à utilização empregados nos macacões desta amostra, em 

particular, que não foi utilizada em um ambiente de sala limpa, e sim, industrial, que 

apresentava uma maior quantidade de sujidades. 

 

5.2. Extrusão 

A Figura 26 mostra a diferença no aspecto físico das duas amostras após 

a extrusão. Essa diferença sugere que o resíduo de fibras de vidro, presente na 

amostra II, pode ter resultado em uma significativa diferença de propriedades no 

material obtido. 
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Figura 26 - Amostras I (a) e II (b) após a extrusão 

 

 

Um aspecto importante a ser mencionado foi a temperatura utilizada nas 

zonas da extrusora. Pensando no funcionamento de uma extrusora, as temperaturas, 

normalmente apresentam ordem crescente nas diferentes zonas: na alimentação, a 

temperatura deve ser menor do que a da zona de compressão, que deve ser inferior 

em relação a da zona de medição. 

A extrusora utilizada para este ensaio foi uma de saída de matriz em fio 

linear com resfriamento em banheira d’água. Essa configuração faz com que o 

polímero que sai fundido na matriz sofra choque térmico quando entra em contato com 

a água, tendo uma reorganização molecular. Dessa forma, para esse ensaio foi 

adotada uma temperatura mais baixa na última zona da extrusora. Essa adaptação 

fez com que o material já fosse preparado para uma reorganização em termos 

moleculares, não permitindo que o material sofresse um choque térmico tão brusco. 

 

5.3. Caracterizações 

Nesta seção, serão apresentados e discutidos os resultados das 

caracterizações físicas nas duas amostras. 
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5.3.1. Densidade 

Com os ensaios de densidade, foram obtidos os resultados apresentados 

na Tabela 10. 

Tabela 10 - Resultados obtidos no ensaio de densidade 

 Densidade (g/cm³) 

Amostra I 0,950 ± 0,004 

Amostra II 0,957 ± 0,001 

 

O material Tyvek®, fabricado pela DuPont™, apresenta densidade no valor 

de 0,38 g/cm³. Esse valor relativamente baixo se deve às condições de 

processamento e organização molecular, que foram discutidas na seção 3.4.1.2 

Tyvek® IsoClean® (DUPONT™, 2018). Isso mostra que o reprocessamento do 

material conferiu aumento de aproximadamente 150% em sua densidade (de 0,38 

para 0,95). 

A densidade esperada de uma amostra de PEAD virgem está entre 0,95 e 

0,96 g/cm³ (CANEVAROLO JR, 2006). Dessa forma, pode-se observar que os 

materiais obtidos no reprocessamento estão dentro desta faixa esperada, apesar de 

se mostrarem mais densos do que o material inicial. 

Um importante aspecto a ser ressaltado, apesar de ser pouco significativo, 

é a diferença entre a densidade da amostra II em relação à amostra I. Caso essa 

diferença seja realmente significativa, deve ser em função da amostra II apresentar 

um teor residual de fibras de vidro. 

 

5.3.2. Índice de Fluidez (IF) 

A Tabela 11 mostra os valores de IF das amostras I e II.  
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Tabela 11 - Análise de índice de fluidez dos materiais obtidos pós reprocessamento 

(Condições de ensaio: 190 °C / 2,16 kg) 

 IF (g/10 min) 

Amostra I 0,778 ± 0,035 

Amostra II 0,901 ± 0,008 

 

Com os dados obtidos, pode-se observar que a amostra II apresenta um 

índice de fluidez maior do que a amostra I. Assim, verifica-se que amostra I é mais 

viscosa do que a amostra II. 

Além disso, o índice de fluidez é uma forma de medição indireta da massa 

molecular de um material, pois massas moleculares altas estão associadas a índices 

de fluidez baixos (ROCHA, COUTINHO e BALKE, 1994). Essa relação ocorre devido 

à interação molecular nas cadeias poliméricas: quanto maior a massa molar de um 

polímero, maior a interação intermolecular, o que resulta na diminuição da facilidade 

de escoamento de uma molécula (maior viscosidade) (CANEVAROLO JR, 2006). 

Dessa forma, os resultados obtidos podem indicar que o peso molecular da amostra I 

seja maior do que o da amostra II. 

 

5.3.3. Ensaios de Flexão e Tração 

A Tabela 12 mostra os resultados dos ensaios de tração nas duas amostras 

e a Tabela 13 mostra os resultados dos ensaios de flexão. 

Tabela 12 - Resultados dos ensaios de tração 

 Tensão na Força Máxima 

(MPa) 

Deformação Específica na 

Força Máxima (%) 

Amostra I 33,45 ± 0,96 15,90 ± 0,90 

Amostra II 33,90 ± 2,00 16,20 ± 1,10 
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Tabela 13 - Resultados dos ensaios de flexão 

 Tensão na Força Máxima 

(MPa) 

Deformação Específica na 

Força Máxima (%) 

Amostra I 12,18 ± 0,58 3,49 ± 0,007 

Amostra II 11,99 ± 0,27 3,49 ± 0,010 

 

Observando os ensaios de tração, é possível perceber que a amostra II 

apresenta maior ductibilidade do que a amostra I, pois apresenta maior deformação 

específica na força máxima. Isso mostra, possivelmente, que a presença de resíduo 

de fibras de vidro pode ter conferido maior resistência ao material reciclado. 

A resistência à tração de um material de polietileno de alta densidade 

encontra-se, normalmente, entre 20 e 38 MPa, e a elongação na ruptura, entre 200% 

e 500% (CANEVAROLO JR, 2006). Neste contexto, os dois materiais obtidos 

apresentaram alta resistência à tração, mas por outro lado, baixa deformação na 

ruptura. 

Assim como os ensaios de tração, a diferença entre as amostras foi pouco 

significativa, mas a amostra I apresentou maior resistência à flexão. Provavelmente, 

isso se deve ao resíduo de fibras de vidro presente na amostra II, que reduziu 

levemente a maleabilidade do material. 

 

5.3.4. Reometria rotacional 

Os ensaios de reometria rotacional foram realizados no modo de 

cisalhamento oscilatório de baixas amplitudes (SAOS), em duplicata. As curvas 

apresentadas na Figura 27 mostram a média das duas análises. Todos os ensaios 

foram realizados em uma temperatura de 190 °C, através do teste preliminar para 

determinar a região de viscoelasticidade linear (modo de varredura de deformação) 

foi encontrada uma deformação máxima de 1% no ensaio de SAOS. 

A Figura 27 mostra a variação da viscosidade complexa (η*) e módulos de 

armazenamento (G’) e de perda (G’’) das duas amostras. Os módulos de 
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armazenamento e de perda estão relacionados com os comportamentos elástico e 

viscoso do material, respectivamente (BADIN, 2012). 

Figura 27 - Viscosidade complexa (η*), módulo de armazenamento (G') e de perda (G'') 

das amostras obtidas por reometria rotacional 

 

 

Esta análise mostra que a viscosidade da amostra I foi maior do que a 

viscosidade da amostra II em todo o intervalo analisado. Este resultado concorda com 

os resultados obtidos no ensaio de índice de fluidez. 

Assim como a Figura 27, as Figuras 28 e 29 mostram as curvas de 

viscosidade complexa (η*) e módulos de armazenamento (G’) e de perda (G’’), 

enfatizando, agora, o ponto de encontro das curvas G’ e G’’, que determina o momento 

no qual o comportamento do material mudou de característica viscosa para elástica. 
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Figura 28 - Viscosidade complexa (η*), módulo de armazenamento (G') e de perda (G'') 
da amostra I obtidos por reometria rotacional com ênfase no ponto de 
encontro das curvas G' e G'' 

 

 

Figura 29 - Viscosidade complexa (η*), módulo de armazenamento (G') e de perda (G'') 
da amostra II obtidos por reometria rotacional com ênfase no ponto de 
encontro das curvas G' e G’’ 
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O movimento do ponto de cruzamento de G’ e G’’ pode indicar 

empiricamente mudanças na massa molar do material, conforme mostrado 

esquematicamente na Figura 30 (CRUZ, et al., 2008). 

 

Figura 30 - Diagrama esquemático mostrando como a mudança na massa molar (MM) 
pode afetar a posição do ponto de cruzamento das curvas G' e G'' em relação 
à amostra de referência 

 

Fonte: Adaptado de (CRUZ, et al., 2008) 

 

A Tabela 14 mostra a viscosidade de cisalhamento zero (η0) calculada pela 

equação empírica de Carreau-Yasuda, ponto de cruzamento das curvas G’ e G’’ e 

valor de cisalhamento no referido ponto de cruzamento nas amostras I e II. 

Tabela 14 - Viscosidade de cisalhamento zero (η0), ponto de cruzamento das curvas G' e 
G'' e valor de cisalhamento no referido ponto de cruzamento 

 η0 (Pa.s) G’ = G’’ (Pa) ω (rad) 

Amostra I 24.101 110.300 88,1 

Amostra II 16.781 116.020 92,2 

 

Os dados apresentados confirmam o resultado do ensaio de índice de 

fluidez. Dessa forma, pode-se afirmar que a viscosidade da amostra I seja maior do 

que a da amostra II, que, por sua vez, pode apresentar uma massa molar menor. 
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5.3.5. Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) 

A análise de DSC foi realizada em duplicata (dois corpos de prova por 

amostra). Os gráficos das Figuras 31 e 32 mostram as curvas de primeiro e segundo 

ciclos de aquecimento da amostra I. 

 

Figura 31 - Curvas do primeiro ciclo de aquecimento DSC da amostra I 
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Figura 32 - Curvas do segundo ciclo de aquecimento DSC da amostra I 

 

 

As curvas do primeiro e do segundo ciclos de aquecimento, referentes à 

amostra II, podem ser vistas nas Figuras 33 e 34, respectivamente. 

Figura 33 - Curvas do primeiro ciclo de aquecimento DSC da amostra II 
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Figura 34 - Curvas do segundo ciclo de aquecimento DSC da amostra II 

 

 

Após o primeiro ciclo de aquecimento, a amostra foi resfriada sob a mesma 

taxa que foi aquecida no primeiro ciclo. Depois, a mesma foi submetida a um segundo 

ciclo de aquecimento, do qual foram considerados os dados para a análise. A Tabela 

15 resume os dados das temperaturas de fusão (Tm2), além dos correspondentes 

calores de fusão (∆Hm2) obtidos no segundo ciclo de aquecimento na análise DSC 

das amostras I e II, assim como seus respectivos os valores médios. 

Tabela 15 - Resultados da análise de DSC (segundo ciclo de aquecimento) 

 Tm2 (°C) ∆Hm2 (J/g) Média Tm2 (°C) Média ∆Hm2 (J/g) 

Amostra I (corpo de prova I) 136,48 218,2 
136,84 208,75 

Amostra I (corpo de prova II) 137,21 199,3 

Amostra II (corpo de prova I) 137,30 184,10 
137,50 184,75 

Amostra II (corpo de prova II) 137,69 185,40 

 

A partir dos dados obtidos, pode-se perceber que as temperaturas de fusão 

das amostras I e II não apresentaram uma diferença muito significativa, apesar da 

amostra II ter um valor mais alto. O valor esperado para a temperatura de fusão do 
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PEAD é de 135 °C (CANEVAROLO JR, 2006), evidenciando que os valores obtidos 

foram coerentes. Como observado na Figura 35, a temperatura de fusão do material 

Tyvek® está, originalmente, próxima do valor de 135 °C (DUPONT, 2017). 

 

Figura 35 - Gráficos DSC para o material Tyvek® 

 

Fonte: (DUPONT, 2017) 

 

Para o polietileno de alta densidade, o material que apresenta temperatura 

de fusão dentro da faixa de 128 °C a 135 °C apresenta alta cristalinidade (COUTINHO, 

MELLO e SANTA-MARIA, 2003). Dessa forma, pode-se observar que os materiais 

processados não apresentaram redução significativa nesta propriedade. 

 

5.3.6. Análise Termogravimétrica (TGA) 

As análises de TGA foram realizadas em duplicata. A Figura 36 apresenta 

as curvas de TGA e DTG, referentes à amostra I. A curva de DTG é resultante da 

derivada da curva TGA, permitindo-se verificar o número de etapas nas quais ocorrem 

a degradação do material. Na Figura 37, pode-se observar as curvas de TGA e DTG 

da amostra II. 
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Na Tabela 16, pode-se verificar, de forma resumida, os valores das 

temperaturas características das diferentes etapas envolvidas na degradação das 

amostras I e II, enfatizando-se os pontos “onset”, que é a temperatura em que se inicia 

o processo de degradação do material, além dos pontos de inflexão das curvas. 

Figura 36 - Curvas TGA e DTG para a amostra I 

 

Figura 37 - Curvas TGA e DTG para a amostra II 
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Tabela 16 - Resultados das análises de TGA 

 Onset (°C) Inflexão (°C) Média Onset (°C) Média Inflexão (ºC) 

Amostra I (corpo de prova I) 451,6 471,4 
455,2 474,2 

Amostra I (corpo de prova II) 458,8 477,0 

Amostra II (corpo de prova I) 454,4 478,0 
451,8 475,4 

Amostra II (corpo de prova II) 449,2 472,7 

 

As amostras I e II não apresentaram diferenças significativas nas 

temperaturas de degradação, além de apresentarem curvas de características muito 

similares. Conforme observado nas Figuras 36 e 37, a degradação ocorreu em apenas 

uma etapa, entre 450 °C e 475 °C, indicando que esses materiais não apresentaram 

substâncias voláteis que poderiam interferir no seu reprocessamento. 

 

5.4. Possíveis Aplicações para os Materiais Reprocessados 

A partir dos resultados obtidos pelas caracterizações, pode-se estimar 

algumas possibilidades de aplicações do material obtido. A Tabela 17 resume as 

propriedades avaliadas para as duas amostras. 

Tabela 17 - Resumo das propriedades físicas do material obtido 

Propriedade 
Densidade 

(g/cm³) 

Índice de 

Fluidez 

(g/10 min) 

Resistência 

à Flexão 

(MPa) 

Resistência 

à Tração 

(MPa) 

Viscosidade 

de 

cisalhamento 

(Pa.s) 

Temperatura 

de fusão (°C) 

Ponto de 

inflexão da 

curva TGA 

(°C) 

Amostra I 
0,950  

± 0,004 

0,778  

± 0,035 

12,18  

± 0,58 

33,45  

± 0,96 
24.101 136,84 474,2 

Amostra II 
0,957  

± 0,001 

0,901  

± 0,008 

11,99  

± 0,27 

33,90  

± 2,00 
16.781 137,50 475,4 

 

Um documento emitido pela empresa Braskem® mostra as propriedades 

de seus diferentes materiais plásticos relacionados às suas aplicações. Os materiais 

que apresentam valores de densidade entre 0,9 e 1,0, índice de fluidez entre 0,70 e 

1,0 e resistência à tração próxima a 30 MPa têm suas aplicações relacionadas a 

diversos campos, alguns descritos abaixo (BRASKEM, s.d.). 
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• Filmes tubulares e lineares para confecção de embalagens e sacolas 

plásticas; 

• Garrafas e frascos plásticos para aplicação alimentícia ou 

cosmética;  

• Camadas sólidas de isolamento térmico (polipropileno); 

• Chapas de alta resistência para usos diversos (polipropileno). 

 

A aplicação mais adequada para o material reciclado obtido, no presente 

trabalho, seria a reinserção na cadeia produtiva, obtendo novas vestimentas de 

proteção biológica e fechando o ciclo, com uma proposta de economia circular. Ainda 

conforme o mesmo documento publicado pela empresa Braskem®, existe um modelo 

de polietileno de alta densidade adequado para aplicações em aplicações não tecidos 

(código H 155). O índice de fluidez deste material é de 1250 g/10 min e sua densidade 

é de 0,905 g/cm³ (BRASKEM, s.d.). Pode-se perceber, então, que o índice de fluidez 

do material reciclado obtido, no presente trabalho, tem um valor abaixo dos materiais 

que são utilizados para esta finalidade, o que dificultaria o uso para tal aplicação. Tal 

fato deve-se à tecnologia flash-spinning descrita anteriormente, a qual necessita de 

um PEAD de propriedades bastante específicas, que possa passar por este processo 

de fiação sem perder sua qualidade. 

Dessa forma, uma possível aplicação para o material obtido é a produção 

de sacos plásticos para coleta de macacões pós uso a serem encaminhados para a 

reciclagem. Além disso, pode-se pensar em embalagens feitas de sacos plásticos 

para os macacões, com uso na distribuição para o cliente final. No atual cenário, a 

empresa DuPont™ investe recursos em embalagens feitas de PEAD, de forma que a 

segunda aplicação poderia ser economicamente viável, pois haveria economia deste 

tipo de recurso no processo de distribuição do produto. 

É importante ressaltar que os novos usos deste material dependem do nível 

de contaminação inicial da vestimenta. Em situações que o macacão foi utilizado em 

atividades envolvendo vírus patogênicos, por exemplo, este material deve passar por 
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descontaminação prévia, para que isso não seja um fator de risco para os usuários do 

material reciclado.  

O panorama de pandemia enfrentado, globalmente, nos anos de 2019 e 

2020, devido ao vírus SARS-CoV-2 (citado na seção 2.4.1.), evidencia uma importante 

aplicação para o processo descrito neste trabalho, pensando no vasto uso deste tipo 

de vestimenta. Porém, o processo de reciclagem desse tipo de material requer muitos 

cuidados devido à alta taxa de contaminação deste vírus, exigindo que sejam 

realizados estudos específicos de métodos para a descontaminação dessas 

vestimentas após o uso, para que o produto possa ser reciclado com segurança. 
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6. Conclusões 

 

Pensando no panorama mundial de descarte de resíduos plásticos, este 

trabalho estudou as propriedades físico-químicas de dois materiais produzidos a partir 

do processo de reciclagem de vestimentas de proteção biológica (modelo Tyvek® 

IsoClean® fabricado pela DuPont™). Atualmente, esses tipos de resíduos são 

destinados para processos de incineração ou dispostos em aterros sanitários. Devido 

à alta pureza e qualidade deste material de PEAD, pode-se verificar a importância do 

desenvolvimento de novos métodos para o reaproveitamento destes resíduos de 

forma economicamente sustentável. 

Neste trabalho, foi realizado um estudo comparativo entre as propriedades 

de dois materiais obtidos a partir da reciclagem do mesmo tipo de resíduo utilizado 

para duas diferentes aplicações: uso em salas limpas (I) e atividades relacionadas à 

contaminação com fibras de vidro (II). O processo de reciclagem foi estudado em 

escala laboratorial, com utilização de triagem manual, moinho de facas e 

reprocessamento em uma extrusora de dupla rosca. 

Os procedimentos de caracterização física permitiram observar que os 

materiais obtidos com o reprocessamento apresentaram propriedades diferentes do 

material inicial, não podendo ser reutilizado para a finalidade do mesmo produto. Por 

outro lado, o polímero obtido apresentou as propriedades esperadas para materiais 

virgens de PEAD, tendo possibilidade de aplicação em outras finalidades, como 

produção de embalagens ou sacolas plásticas. É importante observar que esta é uma 

aplicação bastante comum para destinação de materiais plásticos reciclados, o que 

mostra uma relevante necessidade de desenvolvimento de estudos relacionados à 

melhoria da performance destes materiais, como a produção de compósitos ou adição 

de cargas de reforço, para que o sistema de economia circular seja cada vez mais 

explorado e utilizado. 

Pensando nas indústrias que utilizam EPIs em suas atividades, este 

trabalho trouxe uma sugestão de destinação para estes equipamentos, que muitas 

vezes são vistos como problemas, devido à dificuldade de descarte. Do ponto de vista 

do produtor de EPIs, este trabalho apresenta bastante relevância econômica. Com a 

implementação de processos de logística reversa, estes produtores podem recuperar 
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seus resíduos, utilizando os materiais reprocessados para determinadas aplicações 

específicas no processo produtivo. 

Além disso, este trabalho apresentou relevante importância acadêmica, 

visto que trabalhos relacionados a este assunto específico apresentam grande 

dificuldade de ser encontrados, o que reforça a continuidade de estudos pertinentes a 

este contexto. 

De forma geral, com a alta e crescente produção mundial de resíduos 

sólidos, tem-se observado uma importância, cada vez maior, de pesquisas 

relacionadas ao tratamento e destinação adequada para esse tipo de material, com 

maior enfoque para o material plástico. Dessa forma, pode-se constatar a relevância 

da continuidade do presente trabalho, visando, por exemplo, o desenvolvimento de 

embalagens para a inserção na cadeia produtiva dos macacões Tyvek® IsoClean®, 

assim como a descontaminação prévia destes materiais. Essa descontaminação é 

importante para que a gama de materiais descartados que podem ser destinados a 

este processo de reciclagem seja aumentada, como a inserção de macacões 

utilizados em estudos de microrganismos com alta taxa de patogenicidade e contágio. 

Outro ponto importante a ser estudado, principalmente para o campo da engenharia 

química, seria o aumento de escala deste processo e sua viabilidade econômica, para 

que, futuramente, seja aplicado em escala industrial, implementando um sistema de 

economia circular para este processo. 
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