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Resumo 
 
Novas metodologias foram desenvolvidas para detectar a presença do PET pós-consumo grau-garrafa (PETpc-btg) em 
PET virgem grau-garrafa (PETv-btg), o que atualmente é proibído na indústria de embalagens de alimentos. Utilizando 
a técnica de espectrometria de massas (MALDI-MS) aliado ao PCA (Análise Componentes Principais), foi possível 
distinguir as amostras em vários grupos. Esses grupos eram separados em função de alterações químicas como: 
variações na viscosidade intrínseca ([ηηηη] ≈ 0,80 e [ηηηη] = 0,65-60); submetidas e não submetidas a algum processo 
industrial; wt % de PETpc-btg em PETv-btg; e variação no processo de síntese do polímero (fabricante). A partir desses 
resultados foi possível construir um modelo de calibração, onde ele consegue distinguir amostras de PETv-btg e PETpc-
btg. Medidas de Fluorescência de raios-X mostraram que alguns fabricantes utilizam mais de um catalisador para o 
processo de síntese do PETv-btg. Observamos também que o teor de Ferro presente no PET aumenta em função do 
processo de reciclagem.  
 
Palavras-chave: Poli (tereftalato de etileno), Degradação, Reciclagem, MALDI-MS, XRF.  

 

 
Methodology to detect and quantify the presence of recycled PET in bottle-grade PET blends: Mass Spectrometry 

(MALDI-TOF) and X-ray fluorescence. 
New methodologies were developed to detect and to quantify the presence of the bottle-grade post-consumption PET 
(PETpc-btg) in the bottle-grade virgin PET (PETv-btg), preventing frauds and illegal uses of recycled PETpc-btg. 
MALDI-MS results together with PCA (principal component analysis) was used to classify the samples into several 
groups: intrinsic viscosity changes; processed and not submitted to some industrial process; wt % PETpc-btg in the 
PETv-btg; synthesis process change (manufacturer). From these results, it was possible to create a calibration model, 
that differentiated between PETv-btg and PETpc-btg resins. XRF results show that some manufacturers use one or more 
catalysts for PETv-btg synthesis, where our prediction model is valid only when the studied resin is known. We 
observed also that the Fe concentration in PET increase in as a function of the recycling process. Therefore, this 
variable could be used, in the future work, to create chemometric models incluing a higher number of variables. 
 
Keywords: Poly (ethylene terephthalate), Degradation, Recycling, MALDI-MS, XRF. 
 
Introdução 
 
No Brasil, com a publicação da portaria nº. 987 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério 

da Saúde, em dezembro de 1998, tornou-se possível à utilização de resina pós-consumo em 

embalagens multicamada destinadas ao acondicionamento de bebidas carbonatadas não alcoólicas. 

Entretanto, uma questão bastante discutida atualmente é o risco que envolve a utilização de 

polímeros reciclados pós-consumo para embalar alimentos, bebidas e fármacos, devido à possível 

contaminação dos produtos. Para esta finalidade, embalagens de PET co-injetadas poderiam ser 

utilizadas com três camadas fazendo-se um “sanduíche” de PET virgem com recheio de PET 

reciclado [1,2]. Entretanto, esta prática não tem sido adotada pelas indústrias de embalagens.  
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Em 26 de março de 2008 foi publicada uma nova resolução (RDC N.20/2008) a respeito da 

utilização de PET pós-consumo reciclado grau alimentício, destinado a entrar em contato com 

alimentos. Este regulamento tem como objetivo estabelecer requisitos gerais e critérios de 

avaliação/autorização visando consolidar a utilização de embalagens PET fabricadas com 

composições variáveis de PET virgem e pós-consumo reciclado descontaminado (ambos, grau 

alimentício) destinados a entrar em contato com alimentos [2,3].  

Este novo regulamento prevê que as empresas recicladoras operem com as tecnologias denominadas 

superclean
 e bottle-to-bottle

 para a produção do PET reciclado grau alimentício. Essas 

tecnologias são aprovadas pela agência norte-americana Food and Drug Administration (FDA) e 

pelo Instituto Fraunhofer, da Alemanha. No processo bottle-to-bottle


, por exemplo, a única 

diferença em relação ao processo de reciclagem, é adição da etapa de policondensação visando 

aumentar a massa molar do polímero [4].  

Além do Brasil, nos países integrantes do MERCOSUL, EUA, Europa e Austrália, é permitido o 

uso de PET reciclado aplicado em indústria de embalagens de alimentos. Um problema apontado 

pelos fabricantes de embalagens é a falta de homogeneidade na cor do PET reciclado, 

conseqüentemente, as embalagens são fabricadas com 10 % wt de PET reciclado para não afetar o 

padrão de cor [4]. 

Neste trabalho iremos mostrar metodologias que podem e devem ser usadas para detectar a presença 

da resina reciclada quando misturada com a resina virgem e assim controlar a qualidade do produto 

final. Foram estudadas duas técnicas para o desenvolvimento dessas metodologias: MALDI-TOF e 

Fluorescência de raios-X. Métodos quimiométricos foram empregados para uma interpretação 

“mais profunda” dos resultados obtidos.   

 
Experimental 
 

Materiais Usados 

Foram utilizadas resinas PETv de diferentes fabricantes designadas neste trabalho de PETv-btg I, II 

e III. Embalagens de PET-btg pós-consumo (PETpc-btg), foram obtidas de garrafas de refrigerantes 

de 2 L. Dois tipos de resinas recicladas pelo processo super-clean
®

 foram fornecidas pela empresa 

Bahia PET Reciclagem Ltda. A primeira resina, designada neste trabalho de PET-clean I, foi 

reciclada com uma porcentagem de 100 wt % de PETpc-btg. A segunda resina, PET-clean II, 

apresenta coloração verde e continha à mesma proporção de PETpc-btg. Além da coloração, a outra 

diferença em relação à PET-clean I, é que este material foi submetido 2 vezes ao processo de 

reciclagem super-clean
®

. 
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Preparação das misturas de PETv-btg I / PETpc-btg 

O PETpc-btg foi lavado a temperatura ambiente e moída no moinho de facas Roni até uma 

granulometria de 7 mm. Posteriormente, ela foi seca e misturada com o PETv-btg I nas proporções: 

(0, 25, 50, 75 e 100 wt % de PETpc-btg). 

A mistura do PETv-btg / PETpc-btg foi realizada em um misturador interno de dois rotores contra-

rotatórios acoplado a reômetro de torque da HAAKE Rhecord 90, a 250 oC, 50 rpm durante 5 min 

com o alimentador travado [5].  

 

Caracterização 

MALDI-MS (Matrix-assisted laser desorption ionization mass spectrometry). 

Resumidamente, 0,1 g de PET virgem ou degradado foi dissolvido em 1 mL de TFA. A solução foi 

diluída em 8 mL de CHCl3 e o polímero foi precipitado pela adição de 2 mL de acetona. A mistura 

foi agitada durante a precipitação. A solução sobrenadante foi separada do polímero precipitado por 

filtração a vácuo. Posteriormente, as amostras foram depositadas (1,000 µL) diretamente na placa 

do MALDI e secas à temperatura ambiente. Em seguida, uma solução da matriz ácido 2,5-

dihidroxibenzóico (DHB) foi adicionada sobre a amostra. As análises foram feitas utilizando um 

instrumento Micromass MALDI-TOF (Manchester, UK) equipado com uma fonte de laser de 

nitrogênio (4 ns) emitindo em 337 nm. O espectro foi adquirido no modo reflectron. O detector foi 

operado no modo positivo de aquisição de íons [6].  

 

Fluorescência de Raios-X (XRF). 

Antes da realização das medidas de Fluorescência de Raios-X, as amostras foram moídas em um 

moinho Thomas® utilizando uma peneira de 2 mm. Todas as amostras foram colocadas em celas de 

polietileno com diâmetro de 32 mm, apropriadas para irradiação em espectrômetro de fluorescência 

de raios-X por dispersão de energia (ED-XRF). As celas são montadas utilizando um filme de poli 

(tereftalato de etileno) (Mylar®) de 2,5 µm de espessura, como sustentação para a amostra. As 

amostras foram analisadas em triplicata.  

As amostras foram submetidas à irradiação, usando-se o equipamento de bancada de ED-XRF 

(SHIMADZU, EDX 700), com tubo de raios-X de Ródio (Rh) e detector semicondutor de Si(Li). 

Todas as amostras foram irradiadas sob ar, por 500 s. As demais condições são: tempo morto do 

detector de Si(Li) de 25 %, 10 mm de colimação do feixe, 50 kV de voltagem e 100 µΑ de corrente 

aplicada ao tubo de raios-X de Ródio. A faixa de energia foi de 0 a 40,96 keV, com resolução de 

0,02 keV. 
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Para a construção de um modelo de calibração e previsão, foram realizadas diluições entre as 

amostras de PETv-btg I/PETpc-btg existentes ( 0/100, 25/75, 50/50, 75/25 e 100/0 wt %) obtendo 

assim, uma quantidade maior de amostras para uma melhor aferição do modelo. As demais 

concentrações preparadas foram: 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 45, 55, 60, 65, 70, 80, 85, 90 e 95 wt % 

de PETpc-btg em PETv-btg. 

 

Tratamento Quimiométrico 

Os espectros gerados por MALDI-MS e XRF foram usados para construção de matrizes de 

variáveis independentes para serem analisadas por PCA (Análise de Componentes Principais) e 

PLS (Regressão por mínimos quadrados parciais). Foram utilizados dois programas: The 

Unscrambler, versão 9.2, da CAMO e o PLS-Toolbox 4.02 para Matlab 7.0.1. 

 

Resultados e Discussão 
MALDI-MS  

Após a aquisição dos espectros de MALDI-TOF MS, foi realizado um tratamento quimiométrico, 

utilizando a ferramenta PCA, na região do espectro referente aos íons da matriz polimérica. As 

intensidades dos sinais foram normalizadas. Foram escolhidas 4 espécies de oligômeros: An, Bn, Cn 

e Kn, identificadas na Tabela 1, onde ela mostra os valores de m/z desses oligômeros. Todas as 

espécies escolhidas se encontram com o íon sódio aduto [M + Na+]. Foram selecionadas 36 

variáveis (oligômeros). 

Tabela 1. Íons oligoméricos utilizados e seus respectivos valores de m/z. 

Espécie Estrutura Variáveis [M+ Na]+ 

 

(An)  C

O

O CH2CH2OC

O n  

791 (1), 983 (2), 1175 (3), 1367 (4), 

1559 (5), 1751 (6), 1944 (7), 2136 (8) e 

2328 (9) 

 

 

(Bn) 

 

C

O

O CH2CH2OC

O

CH2CH2On  

835 (10), 1027 (11), 1219 (12), 1411 

(13), 1603 (14), 1795 (14), 1987 (16), 

2179 (17) e 2371 (18) 

 

 

(Cn) 

 nC

O

O CH2CH2OC

O

HO H

 

809 (19), 1001 (20), 1193 (21), 1385 

(22), 1577 (23), 1769 (24), 1962 (25), 

2154 (26) e 2346 (27) 

 

 

(Kn) 

 nC

O

OCH2CH2O HC

O

OCH2CH2H

 

853 (28), 1045 (29), 1237 (30), 1429 

(31), 1621 (32), 1813 (33), 2005 (34), 

2197 (35) e 2389 (36) 
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As amostras analisadas são mostradas e separadas por classes, Tabela 2. Na maior parte das classes, 

as medidas foram realizadas em quadruplicada, onde cada medida é identificada por um número 

inteiro. 

     As variâncias explicativas para a PC1, PC2 e PC3 foram de 69,18 %, 14,87 % e 5,63 %.  A 

Figura 1a-b mostra o gráfico dos scores da PCA. Podemos observar que ambos, a PC1 e a PC3, 

separam as amostras de PET em dois grupos: grupo das resinas com [η] < 0,65 e com [η] ≈ 0,8 dL 

g-1, Tabela  1 e 2. 

Tabela 2. Amostras analisadas pelo MALDI-MS e tratadas pela ferramenta PCA. 

Amostras Classes [ηηηη] dL g-1 

 PETv-btg I / PETpc-btg   

1-4 100 / 0 wt % 0.658 ± 0.010 

5-8 75 / 25 wt % 0.647 ± 0.001 

9-12 50 / 50 wt % 0.639 ± 0.001 

13-16 25 / 75 wt % 0.612 ± 0.006 

17-20 0 / 100 wt % 0.598 ± 0.003 

 Amostras Industriais  

21-24 PET clean I  0.810a ± 0.010 

25-28 PET clean II  0.820 a ± 0.010 

29-31 PETv-btg I 0.800 ± 0.003 

32, 33 PETv-btg II 0.790 a ± 0.010 

34-37 PETpc-btg 0.763 ± 0.016 

38, 39 PETv-btg III 0.800 a ± 0.010 

Analisando a Figura 1a-b, observa-se que a PC2 distingue todas as misturas de PETv-btg I/ PETpc-

btg que foram realizadas em nosso laboratório. À medida que a quantidade de material reciclado 

aumenta, os valores dos gráficos de scores diminuem de + 25 (PETv-btg I puro processado) para – 

(20-30) ( PETpc-btg processado, 0/100 wt %). Um outro resultado bastante interessante está 

relacionado ao fato da PC2 não conseguir separar as amostras: PET-clean I, PET-clean II, PETpc-

btg e o PETpc-btg processado (0/100 wt %). Todas essas amostras possuem 100 wt % de material 

pós-consumo e independente do processo de reciclagem, ocupam praticamente a mesma região na 

PC2 (0 a -20), Figura 1a. Entretanto, analisando a PC1 uma separação é evidenciada. Portanto, 

através da espectrometria de massas é possível prever a presença do material reciclado na resina 
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virgem em qualquer proporção e, subdividindo os grupos, caso as amostras tenham massas molares 

diferentes, como é o caso da resina PET-clean I, II, [η] ≈ 0,80 e PETpc-btg processado, 0/100 wt %, 

[η] ≈ 0,60 dL g-1 que são separados pela PC3.  Analisando ainda a PC2, vemos que ela é capaz de 

separar as resinas de PETv-btg, de acordo com a origem do fabricante. Neste estudo, os 3 grupos de 

PETv-btg estudados foram separados. Relacionado a isso, vimos também que todas as resinas que 

nunca foram submetidas a um processo industrial por extrusão ou moldagem por injeção e sopro, 

como é o caso neste trabalho o PETv-btg I, II e III, são separados em um único quadrante, Figura 

1a. Portanto, além de podermos diferenciar o PET entre virgem ou reciclado, podemos afirmar se o 

polímero analisado já foi ou não, submetido a algum processo industrial [7,8]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Gráficos de scores das amostras de PETv-btg de vários fabricantes e de misturas de PETv-

btg I / PETpc-btg: (a) PC2 vs PC1 e (b) PC3 vs PC2;   

 
 
Fluorescência de Raios-X 

A Figura 2a mostra o espectro de ED-XRF na região de 0 a 30 keV. Os picos característicos dos 

espalhamentos de raios-X: Compton kα (19,20 keV) e kβ (21,56 keV); e Rayleigh kα (20,16 keV) e 

kβ (22,74 keV) são facilmente observados. Para amostras com valores de número atômico superior 

a 20 (Z > 20), a radiação é muito pouco espalhada, sendo este fenômeno imperceptível [7] . Quando 

a matriz da amostra é leve (caso de amostras orgânicas, cujos elementos carbono, hidrogênio e 

oxigênio constituem a maior parte de sua composição), o meio passa a interagir de forma 

diferenciada com a radiação incidente, ocorrendo um significativo aumento da intensidade do 

espalhamento da fonte primária de raios-X. Além do Ródio (Rh), são observados linhas kα para: S 

(2,28 keV), Cl (2,62 keV),  Mn (5,82 keV), Fe (6,32 keV), Cu (7,94 keV) e Sb (26,28 keV).  Dentre 

esses elementos inorgânicos, podemos destacar o Mn e o Sb, como catalisadores destinados à 

produção da resina polimérica [7]. Os demais metais inorgânicos e os contra-íons são derivados de 
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impurezas no processo de síntese do monômero ou vestígios metálicos liberados por alguns reatores 

durante a síntese do polímero.  

Quando comparamos os catalisadores presentes na resina de PETv-btg e PETpc-btg, vemos 

claramente que as amostras são oriundas de fabricantes diferentes. A síntese do PETv-btg I foi 

realizada utilizando os catalisadores Mn e Sb. Já a resina do PETpc-btg (onde não conhecemos o 

fabricante) foi sintetizada utilizando apenas Sb. Essa observação fica mais evidente quando o 

percentual de PETpc em relação ao PETv I aumenta, Figura 3a, cuja linha kα do Mn diminui até 

desaparecer. Uma outra observação bastante curiosa, é que, à medida que o teor da resina PETpc-btg 

aumenta, um aumento na concentração do Fe também foi observada. Portanto, não podemos 

descartar a possibilidade da ocorrência de contaminação das amostras durante o processo de 

limpeza do equipamento (realizado no intervalo de cada mistura) ou da migração por atrito do Fe 

presente no equipamento para a resina polimérica. Caso esta segunda justificativa seja relevante, 

toda vez que uma resina for reciclada deveríamos esperar um produto final com uma concentração 

de Fe superior ao de uma resina virgem.  

A Figura 2b mostra uma ampliação na região de 5 a 7 keV do espectro de ED-XRF. Nesta 

Figura, comparamos as linhas kα do Mn e Fe de todos os principais fabricantes de PET-btg do 

Brasil, incluindo a resina PET-clean I e II e as misturas de PETv-btg I/PETpc-btg  processada, 

(0/100) wt %. Podemos observar que ambas as resinas recicladas apresentam uma maior 

concentração de Fe quando comparado com todas as resinas de PETv comercial. Portanto, o Fe é um 

contaminante intrínseco ao processo de reciclagem secundária do PET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. (a) Espectros de ED-XRF para as amostras: PETv-btg I, PETpc-btg e as misturas de PETv-

btg I / PETpc-btg com: (100/0, 75/25, 50/50, 0/100 wt %); (b) Ampliação dos espectros de ED-XRF 

na região de 5-7 keV para as amostras: PETv-btg I, II e III, PET-clean I e PET-clean II e PETv I / 

PETpc : (0/100) wt %. 
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Um modelo de calibração multivariada obtido através de três variáveis latentes foi construído com o 

objetivo de diferenciar uma amostra de PETv-btg de uma amostra de PETpc-btg e, se possível, 

estimar o percentual do reciclado na resina virgem. A Figura 3 mostra a relação entre as 

concentrações medidas e as previstas, apresentando coeficientes de correlação adequados: 0,99 para 

curva de regressão e 0,98 para a curva de validação cruzada. Na regressão por PLS, a matriz de 

dados dos espectros foi correlacionada com o teor de PETpc-btg na resina de PETv-btg I em função 

da concentração dos metais Fe e Mn.   

 

 

Figura 3. Curvas de calibração e validação obtidas por PLS dos espectros de misturas de PETv I / 

PETpc-btg em diversas proporções: 0 (triplicata), 5, 10, 15, 20, 25 (triplicata), 30, 35, 40, 45, 50 

(triplicata), 55, 60, 65, 70, 75 (triplicata), 80, 85, 90, 95, 100 (triplicata) % wt de PETpc-btg. 

 

Com o modelo multivariado construído, foi realizada uma previsão da concentração de PETpc-btg 

na resina de PETv-btg, para todas as amostras de PET-btg industriais, Tabela 3. O modelo apresenta 

uma excelente correlação com as resinas da PETv-btg I e PETpc-btg. Entretanto para as demais 

resinas de PETv-btg, o modelo de previsão não funciona. Isto se deve ao fato do modelo ter sido 

construído em função de uma resina polimérica que utiliza um conjunto de catalisadores diferentes 

das demais amostras. Resumidamente, a resina de PETv-btg I sofre um efeito de “diluição” na 

concentração de Mn com o aumento do teor de PETpc-btg na matriz polimérica. Portanto, como as 

resinas PETv-btg II e III não apresentam Mn como catalisador, o modelo de previsão determina um 

percentual de reciclado de aproximadamente 100 wt % para essas amostras. O mesmo raciocínio 

pode ser feito para as amostras PET clean I e II.  

Vimos que é possível construir um modelo matemático para prever o percentual de PETpc-btg em 

PETv-btg utilizando a técnica de ED-XRF. Entretanto, é necessário que todas as resinas tenham sido 

produzidas com o mesmo tipo de catalisador. Sendo assim, o modelo poderia ser construindo 

analisando apenas o teor de Fe presente nas amostras. Uma outra possibilidade seria a construção de 

um modelo mais amplo, em função de todas as resinas de PETv-btg disponíveis no mercado. No 

entanto, como o mercado tende a diversificar cada vez mais isso é praticamente impossível.  
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Tabela 3. Previsão do percentual de reciclado em amostras de PET-btg industriais utilizando os 

resultados obtidos pelas medidas de XRF/PCA.  

 

Amostra 

Teor real  

(wt % PETpc-btg) 

Teor previsto  

(wt % PETpc-btg)  

PETv-btg I 0 -3,4 

PETpc-btg 100 97,6 

PETv-btg II 0 93 

PETv-btg III 0 91,4 

PET-clean I 100 92,5 

PET-clean II 100 90,0 

 
 
Conclusões  

É possível detectar a presença do PET pós-consumo grau-garrafa (PETpc-btg) em misturas de PET 

grau-garrafa. Utilizando a técnica de MALDI-MS aliado ao PCA (Análise Componentes 

Principais), foi possível distinguir as amostras em vários grupos. Esses grupos foram separados em 

função de alterações químicas como: variações na viscosidade intrínseca ([ηηηη] ≈ 0,80 e [ηηηη] = 0,65-

60); submetidas e não submetidas a algum processo industrial; wt % de PETpc-btg em PETv-btg I; e 

variação no processo de síntese do polímero (fabricante). A partir desses resultados foi possível 

construir um modelo de calibração, onde ele consegue, perfeitamente, distinguir entre uma amostra 

de PETv-btg e uma amostra de PETpc-btg. Para as medidas de XRF mostramos que alguns 

fabricantes utilizam mais de um catalisador para o processo de síntese do PETv-btg. Portanto, o 

modelo de previsão funciona, perfeitamente para prever a wt % PETpc nas resinas que foram 

utilizadas na construção dele, como é o caso da mistura de PETv-btg I e PETpc-btg. Observamos 

também através do XRF, que o teor de Ferro presente no PET aumenta em função do processo de 

reciclagem. Portanto, esta variável poderá ser utilizada, em trabalhos futuros, para a construção de 

um modelo quimiométrico abrangendo uma maior quantidade de variáveis.   
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