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RESUMO

O crescimento da população e o estímulo ao consumo de produtos industrializados descartáveis têm aumentado a quantidade e a diversidade dos 
resíduos urbanos, dentre os quais o poli(tereftalato de etileno) – PET, o qual se destaca com percentuais cada vez maiores na composição do lixo 
urbano. Processos de reciclagem desta resina plástica têm sido estudados no sentido de viabilizar uma forma de reduzir o montante deste resíduo 
nos lixos urbanos. A reciclagem química desse poliéster é bastante interessante do ponto de vista industrial. Os principais métodos de 
despolimerização empregados são hidrólise, glicólise, metanólise e aminólise. Quando a despolimerização do PET é realizada por meio da 
hidrólise, os produtos obtidos são o ácido tereftálico (PTA) e etileno glicol (EG). No Brasil, a resina de PET virgem é produzida principalmente a 
partir dessas substâncias. O PTA também pode ser usado para a produção de resinas alquídicas, empregadas no setor de tintas. Assim a partir da 
reciclagem química do PET, a importação e o custo das matérias-primas para síntese desse polímero podem diminuídas. Este trabalho tem como 
objetivo otimizar o processo de reciclagem química do PET pós-consumo por meio da hidrólise alcalina, investigando o efeito da concentração da 
solução de hidróxido de sódio, temperatura, tempo de reação e presença de tensoativos sobre o rendimento da reação de despolimerização do 
PET, na forma de pellets e flakes. A Metodologia para atingir os objetivos propostos no projeto foram realizados ensaios com amostras de PET 
reciclado de origem pós-consumo. Amostras de PET pós-consumo, na forma de flakes e pellets  fornecidas por indústria de reciclagem local.  O 
procedimento experimental, seguiu com a preparação das amostras de PET. Inicialmente amostras de PET foram lavadas com detergentes para 
remoção de possíveis contaminantes, principalmente restos de adesivo utilizado na fixação dos rótulos das garrafas remanescentes nos flakes. 
Posteriormente, os fragmentos de PET secados em estufa à 50ºC por 15 minutos. No planejamento experimental, foi observado a influência do 
tempo de reação, da concentração de hidróxido de sódio, temperatura sobre o rendimento da reação. Para a avaliação estatística dos resultados 
foi utilizado o programa Statistica versão 7.0. Dos resultados, a caracterização do ácido tereftálico será comprovada por meio da espectroscopia 
vibracional de absorção no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) e Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio ( 1 H RMN) 
comparando-se, em seguida, suas propriedades com as do PTA comercial. Com o desenvolvimento das novas metodologias na obtenção do PTA 
espera-se obter novas rotas químicas que sejam mais viáveis que as tradicionalmente conhecidas, elevando o rendimento desse produto. Aliado a 
isso, existe uma preocupação com a grande oferta de PET pós consumo descartado no ambiente, portanto a reciclagem química constitui-se em 
mais uma alternativa econômica e ambiental para a problemática de embalagens plásticas.  Este projeto favorece fortes interações com indústrias 
recicladoras e produtoras de polímeros, relacionadas a reciclagem química do PET, cujo produto produzido nesse processo, ácido tereftálico 
(PTA), que pode ser utilizado para polimerização da própria resina de PET, diminuindo o consumo do PTA de origem petroquímica. Outra 
aplicação do PTA, oriundo da despolimerização do PET, é na produção de resinas alquídicas, empregadas no setor de tintas.
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