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RESUMO

O Poli (tereftalato de etileno) (PET) é um dos termoplásticos mais produzidos no mundo. O sucesso da aplicação do PET deve-se a sua excelente 
tração e resistência ao impacto, resistência química, propriedades de barreira a gases, capacidade de processamento, brilho e estabilidade 
térmica. No Brasil, somente em 2011, foram consumidas cerca de 515.000 toneladas de resina PET na fabricação de embalagens. Dessa 
quantidade, 57,1% foram efetivamente recicladas, o que tornou este país o segundo que mais reciclou PET no mundo, perdendo apenas para o 
Japão. Apesar disso, o descarte das embalagens, principalmente de bebidas carbonatadas, em lixos municipais, é um problema grave, devido à 
difícil degradação em aterros sanitários e à impossibilidade da compostagem. Assim, o processo de reciclagem, não só primária, mas também 
secundária, terciária ou quaternária é uma alternativa para amenizar o impacto ambiental causado por esse polímero. A reciclagem química 
viabiliza a obtenção dos monômeros utilizados na fabricação da resina PET: o etilenoglicol (EG) e o ácido tereftálico (PTA). Por isso, estudos de 
otimização desse processo são importantes tanto do ponto de vista ambiental, quanto econômico. Baseado neste contexto, o principal objetivo 
deste projeto é a otimização das condições de reação de despolimerização das garrafas de PET pós-consumo. O objetivo é obter PTA de forma 
rápida, eficiente e barata visando sua futura aplicação na fabricação de garrafas, fibras e outras resinas em substituição ao PTA de origem mineral 
(petróleo). A fim de que o objetivo deste projeto seja alcançado, foi realizado a aplicação de planejamento de experimentos (2 ^ 3) a reciclagem 
escolhida com obtenção de modelo e otimização do processo. Nesse processo, três fatores foram variados: concentração da solução de hidróxido 
de sódio (7,0 M ou 10,0 M), tempo de reação (3 h ou 6 h) e temperatura (70°C ou 100°C). A variável de resposta analisada foi: o rendimento da 
reação de despolimerização. Os experimentos foram realizados com amostras de PET reciclado no formato de flakes com dimensão de 0,5 cm². 
As reações foram realizadas a partir de 50 ml de solução de hidróxido de sódio. A solução foi inicialmente aquecida em um balão de duas bocas 
acoplado a um sistema de aquecimento, agitação magnética e refluxo. Quando a temperatura desejada estava seguramente estabilizada 
adicionou-se rapidamente 2 g de PET, dando início à reação. Com o fim da reação, a mistura heterogênea contendo etilenoglicol, tereftalato 
dissódico e resíduos poliméricos não hidrolisados, foi acidificada com excesso de solução de ácido sulfúrico 10 % v/v até pH 1,0. A solução, então, 
foi resfriada para a formação dos cristais de PTA, e em seguida submetida à filtração a vácuo com lavagem em água. O PTA (insolúvel em água) foi 
pesado após secagem. O rendimento de cada ensaio foi calculado através de análise gravimétrica da reação. O PTA assim obtido foi caracterizado 
e analisado por espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), análise termogravimétrica (TGA) e calorimetria 
diferencial de varredura (DSC) para a obtenção dos dados de eficiência de despolimerização (rendimento) e qualidade (grau de pureza) do 
produto obtido via comparação com um PTA comercial da Rhodia. A partir da avaliação dos resultados obtidos foi possível comprovar a 
viabilidade da reciclagem química do PET a uma temperatura inferior a 100°C. A concentração da solução de hidróxido de sódio e o tempo de 
reação foram analisados quanto a suas influências na reação. Conclui - se que é possível fazer a despolimerização do PET e recuperar o PTA inicial 
com um bom rendimento e grau de pureza. Também é tecnicamente viável fazer a reciclagem terciária do PET pós-consumo, pois, ajuda a retirar 
resíduo plástico dos aterros sanitários, contribuindo para diminuição da poluição nos centros urbanos e diminuindo a pressão sobre derivados de 
petróleo e ainda produz PTA que pode ser matéria prima para outros fins.
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