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Resumo: O presente estudo investigou variáveis importantes na reação de despolimerização do poli(tereftalato de 

etileno) - PET pós-consumo via hidrólise alcalina. Através dessa reação, é obtido o ácido tereftálico (PTA), monômero 

que purificado, é utilizado para a fabricação da resina de PET. O estudo foi baseado em um planejamento fatorial 2² 

onde as variáveis independentes foram a concentração da solução de NaOH e o tempo reacional, e a variável 

dependente foi o rendimento de PTA obtido. Os experimentos que geraram melhores resultados, 100 % de rendimento, 

foram obtidos com os valores superiores das variáveis independentes. A análise estatística mostrou que a concentração 

da solução de NaOH é a variável que mais influencia no processo. O PTA obtido foi analisado através da técnica de ¹H 

RMN, confirmando a forte semelhança ao PTA comercial obtido por via petroquímica.  
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Process of chemical recycling of post-consumer PET using a factorial design 

 
Abstract: The present study investigated important variables in the depolymerization reaction of post-consumer poly 

(ethylene terephthalate) - PET via alkaline hydrolysis. Through this reaction is obtained terephthalic acid (PTA), a 

monomer, which when purified, is used for the production of PET resin. The study was based on a 2
2
 factorial design in 

which the independent variables were the concentration of NaOH solution and the reaction time, and the dependent 

variable was the yield of PTA obtained. The experiments that generated the best results, 100 % of yield, were obtained 

with the higher values of the independent variables. Statistical analysis showed that the concentration of NaOH solution 

is the variable that most influences in the process. The PTA obtained was analyzed by NMR ¹H technique, confirming 

the strong resemblance to commercial PTA obtained by petrochemical way. 
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Introdução 

O poli(tereftalato de etileno) - PET é um poliéster termoplástico que é obtido pela reação entre o 

ácido tereftálico (PTA) e o etilenoglicol (EG), sendo um dos polímeros mais produzidos e 

consumidos no mundo [1]. É utilizado principalmente em fibras têxteis, embalagens processadas 

por injeção-sopro, filmes biorientados e polímeros para engenharia [2]. O PET possui excelente 

resistência à tração e ao impacto, resistência química, leveza, transparência, boa processabilidade, 

propriedades de barreira a gases, atoxicidade e razoável estabilidade térmica [1-4]. 

 

O crescimento da produção deste polímero nos últimos anos tem como consequência o alto índice 

de descarte do mesmo, especialmente em lugares inapropriados, gerando diversos problemas 

ambientais devido à difícil degradação em aterros sanitários e à impossibilidade de sua 

compostagem [2,5]. Em contrapartida, o PET também é considerado um dos materiais mais fáceis 

de reciclar e o segundo de maior valor agregado ao seu resíduo, perdendo apenas para o alumínio 

[6]. 

 

Diante dessa preocupação ambiental, a reciclagem química de polímeros tem sido amplamente 

utilizada [2,3,7]. A reciclagem química conduz à obtenção das matérias-primas (monômeros) a 
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partir dos quais os polímeros são produzidos [8-10]. Nesse sentido, vários estudos sobre o processo 

de despolimerização do PET via hidrólise alcalina tem sido realizados, analisando a influência de 

diversas variáveis [3,7-13]. A hidrólise alcalina do PET leva a formação de etilenoglicol (EG) e um 

sal dissódico, solúvel em água, que é convertido posteriormente em ácido tereftálico (PTA) a partir 

da acidificação com ácido sulfúrico [2,3,5,9,10,12,13]. 

 

Diante disto, o objetivo deste estudo foi avaliar estatisticamente o processo de despolimerização do 

PET pós-consumo via hidrólise alcalina, em tempos inferiores aos citados na literatura. A análise 

estatística foi feita empregando-se um planejamento experimental 2² onde as variáveis 

independentes foram o tempo reacional e a concentração da solução de hidróxido de sódio. 

 

Experimental 

Materiais 

Os experimentos foram realizados com amostras de PET reciclado no formato de flakes com 

dimensão inferior a 2,0 cm
2
. As soluções utilizadas foram preparadas a partir de hidróxido de sódio 

em pérola P.A. e ácido sulfúrico P.A.. Nas filtrações a vácuo, utilizou-se papel de filtro qualitativo, 

poro médio de 10,55 μm. 

 

Reação de hidrólise e determinação do rendimento 

As reações foram realizadas a partir de 50 mL de solução de hidróxido de sódio, cuja concentração 

variou de acordo com o planejamento experimental. A solução foi inicialmente aquecida em um 

balão de duas bocas acoplado a um sistema de aquecimento (recipiente contendo óleo de silicone), 

agitação magnética e refluxo. Quando a temperatura desejada estava seguramente estabilizada em 

118 ± 2 ºC adicionou-se rapidamente 2 g de PET, dando início à reação.  

 

Com o fim da reação (tempo reacional variando de acordo com o planejamento experimental), 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. 

 

Planejamento experimental 

Para avaliar estatisticamente o processo de despolimerização do PET, foi executado um 

planejamento experimental 2
2
. Os ensaios foram executados em duplicata e estão descritos na 

Tabela 1. 
 

Tabela 1. Ensaios do planejamento experimental 2
2
. 

Ensaios [NaOH] (M) Tempo Reacional (h) 

E1 8 2 

E2 10 2 

E3 8 3 

E4 10 3 

 

Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (1H RMN) 

A técnica de 
1
H RMN foi utilizada para avaliar a estrutura e a pureza do PTA. O espectro da 

amostra foi obtido numa frequência de 300 MHz, utilizando dimetilssulfóxido deuterado (DMSO-

d6) como solvente. 
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Resultados e Discussão 
Ao final das reações, obteve-se uma mistura composta por uma fase líquida levemente turva 

correspondendo ao etilenoglicol e ao sal tereftalato dissódico, e uma fase sólida formada pelos 

resíduos poliméricos não hidrolisados. Quando a mistura foi acidificada, esse sal foi convertido em 

cristais de PTA. Após a filtração a vácuo e a secagem na estufa, obteve-se o PTA, um pó fino de cor 

branca. Os resultados do planejamento experimental encontram-se na Tabela 2. 

 
Tabela 2. Resultados do planejamento experimental 2

2
. 

Ensaios Rendimento Médio (%) Desvio (%) 

E1 77,99 4,589 

E2 99,36 1,131 

E3 88,47 2,673 

E4 100,00 1,959 

 

Na Tabela 2 observa-se que os melhores resultados foram obtidos nos ensaios com os maiores 

valores das variáveis independentes. As reações dos ensaios E2 e E4 geraram rendimentos em torno 

de 100 % de PTA, utilizando solução de hidróxido de sódio 10 M. Mantendo fixo o valor da 

concentração de NaOH, percebemos que a maior parte do PET já é despolimerizado nas duas 

primeiras horas de reação, como verifica-se comparando os resultados dos experimentos E1 e E3 

para NaOH 8 M e E2 e E4 para NaOH 10 M. 

 

Mancini & Zanin [12] obtiveram rendimentos em torno de 95 %, enquanto Di Souza et al. [3] 

conseguiram rendimentos próximos a 100 %, ambos utilizando NaOH 7,5 M em reações de 6 horas. 

Pode-se afirmar então que os resultados obtidos nesse trabalho foram bastante satisfatórios, já que 

foram obtidos rendimentos semelhantes em 1/3 do tempo. Fonseca e colaboradores [13] alcançaram 

um rendimento de 92,37 % utilizando NaOH 10,82 M e um tempo reacional de 9 horas. Neste 

trabalho, 99,36 % de rendimento foi alcançando, utilizando NaOH 10 M em apenas 2 horas, 

resultando em um consumo de energia 4,5 vezes menor, fator decisivo para um processo industrial. 

 

Avaliação estatística 

Para a avaliação estatística, foi utilizado o software Statistica® versão 7.0. Na Fig. 1 tem-se o 

gráfico de Pareto do planejamento, que fornece informações sobre a influência das variáveis no 

rendimento do PTA através do teste t de Student.  

 

 
Figura 1. Gráfico de Pareto do planejamento experimental. 
 

Ambas as variáveis independentes ultrapassaram a linha tracejada vertical da Fig. 1, que indica um 

nível de confiabilidade de 95 %, o que mostra que ambas influenciam significativamente no 

processo. Observa-se então que a variável [NaOH] exerce maior influência no processo de 
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despolimerização do PET pós-consumo que a variável tempo e que a interação entre as variáveis 

independentes não é estatisticamente significante com 95 % de confiança. Isso significa que as 

influências que as variáveis exercem no processo podem ser seguramente avaliadas de forma 

independente. 

 

Na Fig. 2, observa-se a tendência do rendimento de PTA crescer no sentido dos maiores valores das 

variáveis independentes, seguindo o caminho de máxima inclinação. O caminho de máxima 

inclinação indica para onde o planejamento deveria ser deslocado se as respostas encontradas não 

fossem satisfatórias. Dentro das condições estudadas, o objetivo do experimento foi alcançado. 

 

  
Figura 2. Superfície de resposta do planejamento experimental. 

 

Análises espectroscópicas 

A Fig. 3 representa o espectro de 
1
H RMN do PTA obtido no experimento. Verifica-se o grupo 

hidroxila de ácido carboxílico e o anel aromático para-substituído. Os deslocamentos químicos (δ, 

em ppm) são dados para ambos: 13,155 (s, 2H, OH) e 8,035 (s, 4H, H-Ar) respectivamente.  

 

 
Figura 3. Espectro 

1
H RMN do monômero PTA obtido da despolimerização do PET, em DMSO-d6. 
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Os anéis benzênicos 1,4-dissubstituídos cujos substituintes são iguais apresentam dois eixos de 

simetria, como é o caso do ácido tereftálico, por isso, todos os hidrogênios aromáticos são 

equivalentes e estão associados a apenas um singleto no espectro. Observa-se também o 

deslocamento químico referente ao solvente em 2,500 ppm e o pico em 0,000 ppm, correspondente 

ao TMS (referência). Se na amostra de PTA fosse detectada água residual, um pico apareceria em 

3,300 ppm referente ao HOD (água deuterada), o que não aconteceu, garantindo a eficiência do 

processo de recuperação do produto formado, uma vez que, na literatura, o processo de recuperação 

do ácido tereftálico sempre está associado à presença de água [13,14]. 

 

Conclusões 
Esse trabalho permitiu comprovar a viabilidade e eficácia da reciclagem química do PET pós-

consumo, obtendo um PTA semelhante ao comercial, sendo um promissor substituto do PTA de 

origem petroquímica. Um rendimento de 99,36 % foi alcançado utilizando solução de NaOH 10 M 

em apenas duas horas de reação, o que torna o processo interessante do ponto de vista industrial 

quando comparado a outros resultados encontrados na literatura. Além disso, uma redução do 

tempo reacional permite a utilização de equipamentos de menor volume útil para o mesmo volume 

de carga processada por dia numa indústria. Pela análise da influência da concentração da solução 

de NaOH e do tempo reacional, observou-se que o rendimento da reação depende diretamente 

desses parâmetros. O espectro de 
1
H RMN confirmou a estrutura e pureza do PTA obtido no 

experimento, e permitiu concluir que o processo de secagem foi satisfatório, pois não foi encontrada 

água residual na amostra. 
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