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RESUMO

O trabalho propõe um processo de desengorduramento através da reação de
saponificação. O objetivo desse processo é estabelecer a mesma qualidade da
garrafa PET utilizada para armazenamento de óleo de soja às utilizadas para o
armazenamento de água mineral, refrigerantes e outros produtos a base de água.
O hidróxido de sódio já é utilizado nas industriais, porém sem nenhum
controle. O objetivo do processo apresentado é estabelecer um padrão de utilização
do hidróxido de sódio.
Os gastos e o meio ambiente foram as principais preocupações durante o
desenvolvimento do projeto.
A eliminação do óleo de soja pela reação de saponificação apresentada no
projeto teve resultado satisfatório, principalmente no que se refere o custo. Não
somente para a implementação de matéria prima, mas também na adaptação do
processo atual.
Um segundo experimento eliminando o óleo de soja através do processo
utilizando lípase, porém tal projeto apresentou alto custo. Por essa razão o primeiro
experimento foi escolhido por apresentar o mesmo rendimento com custo mais
baixo.

Palavras-chave: polietileno tereftalato, saponificação, reciclagem.

ABSTRACT

This work proposes a degreasing process through beam saponification, the
objective of this process is to equalize the quality of PET bottles used as soil oil,
witch the ones used for packing mineral water, soda ond other products which are
water based.
The sodium hydroxide has been used in industries, however, wilhoput any
control. The presented process aims to slarthesh a measure of sodium hydroxide to
be used as standart.
The express and trh environment were the main concerns over the
development of this work.
The soy oil elimination by a saponification reacional presented inthis project
had a satisfactory result specialy in terms of cost, not only, to implement the raw
material, but also to adapt the current process.
A second experiment was done, the elimination of soil oil was made by the
lipase process, how ever, this project had a high cost. Due to this fact fisrt
experiment was chosen as presented the some performance witch a lower cost.
Key-words: polyethylene tereftalate, saponification, recycling
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1 INTRODUÇÃO
O problema do qual trataremos nesta pesquisa é o de eliminar o óleo de soja
restante nas garrafas de óleo comestível, após o consumo e descarte das
mesmas.
Tendo em vista que, o consumo de óleo de soja é comum no cotidiano, o
crescente volume de garrafas de PET (polímero polietileno tereftalato), é um
problema a ser analisado, conforme Coutinho (2003).
A cadeia alifática presente no óleo de soja não permite uma interação com
água, devido à polaridade das moléculas serem diferentes. Por conseguinte, o
óleo de soja não sofre alteração durante o processo de lavagem, bem como,
em parte alguma do processo até a transformação da garrafa de óleo em
lâminas de PET, o qual aqui chamará de “FLAKE”, conforme Solomons (1996).
Este trabalho tem como objetivo propor uma rota reacional, a fim de eliminar o
óleo de soja residual, sem gerar custos elevados e, assim, contribuir para o
processo de reciclagem de um dos materiais utilizados no nosso dia-a-dia,
as garrafas de PET.
A idéia principal foi a de saponificar o óleo de soja, a partir do conhecimento
prévio de sua composição, pensando em baixo custo e ajuste ao processo já
existente na indústria atual, conforme Allinger (2005).
No processo industrial ficou definida uma seqüência física de etapas para que
o PETOS (assim identificaremos o PET derivado das garrafas de óleo de soja)
seja reciclado, entretanto, não havia sido observado previamente que, o óleo
presente nas garrafas apresentaria fator prejudicial no momento da extrusão
para processar o novo material a partir do “flake”.
Para isso foram realizados ensaios de laboratório e piloto para garantir a
eficiência da proposta quando aplicada na unidade industrial. Foram realizados
ensaios de saponificação com NaOH e uso de lipase.
A seguir, na Figura 1, temos a fotografia das lâminas de PET (“flake”), que são
utilizados na confecção de novas fibras na indústria de reciclagem.

14

Figura 1: Fotografia de lâminas de PET (“flake”) pronto para o processo de extrusão.
Fonte: Autor.

O Brasil recicla cerca de 15% de PET e os transforma em fibras, conforme
http://www.ambientebrasil.com.br/composer, em 05/01/2007.
A seguir será apresentada uma revisão bibliográfica sobre o tema, a
apresentação dos materiais e métodos usados, a apresentação dos resultados
obtidos e as conclusões do trabalho.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Polietileno Tereftalato (PET)
O PET - Desenvolvido pelos químicos ingleses WHINFIELD E DICKSON, em
1941, conforme Anon (1997), é um material termoplástico. Isto significa que ele
pode ser reprocessado diversas vezes pelo mesmo ou por outro processo de
transformação. Quando aquecidos a temperaturas adequadas, esses plásticos
amolecem, fundem e podem ser novamente moldados, conforme SPINACE; De
Paoli (2005).
O PET possui algumas características como:
•

- absoluta transparência;

•

- grande resistência a impactos.

As embalagens de garrafas plásticas para bebidas (PET) são ideais para o
acondicionamento de alimentos, devido às suas propriedades de barreiras que
impossibilitam a troca de gases e absorção de odores externos, mantendo as
características originais dos produtos envasados. Além disso, são leves,
versáteis e 100% recicláveis. Além de trazer as indiscutíveis vantagens ao
consumidor, trouxe também o desafio de sua reciclagem, que nos fez despertar
para a questão do tratamento de muitas toneladas de lixo descartadas
diariamente em todo Brasil, conforme Dias e Teodósio (2006).
O polímero de PET é um poliéster, um dos plásticos mais reciclados em todo o
mundo devido à sua extensa gama de aplicações: fibras têxteis, tapetes,
carpetes, não-tecidos, embalagens, filmes, fitas, cordas, compósitos, etc.
A embalagem de PET quando reciclada tem inúmeras vantagens sobre outras
embalagens do ponto vista da energia consumida, consumo de água, impacto
ambiental, benefícios sociais, entre outros.
A reciclagem de qualquer material pode ser dividida em:
•

- Coleta e seleção: triagem por tipos de materiais (garrafas por cor,
garrafas de água e de óleo);

•

- Revalorização: Etapa intermediária que prepara os materiais
separados para serem transformados em novos produtos;

16
•

- Transformação: a etapa de transformação utiliza o material
revalorizado e o transforma em outro produto vendável, o produto
reciclado. A etapa de revalorização realiza a descontaminação e
adequação do material coletado e selecionado, para que possa ser
utilizado

como

matéria-prima

na

indústria

de

transformação

(PLASTIVIDA INSTITUTO AMBIENTAL DE PLÁSTICOS, 2006).
2.2 Tipos de Reciclagem do PET
a)

Reciclagem química: a reciclagem química consiste em transformar

o PET derivado das garrafas e outras embalagens através de reação química
como é a copolimerização, reação entre duas macromoléculas a fim de se
obter uma nova molécula de massa molecular maior, conforme a REVISTA
MATÉRIA... (2005). Utilizada também para outros plásticos, separa os
componentes do PET, fornecendo matéria-prima para solventes e resinas,
entre outros produtos;
b)

Reciclagem energética: a transformação ou reciclagem energética

prevê a combustão dos materiais plásticos utilizados como embalagem com a
recuperação da energia liberada. Os plásticos utilizados em embalagens de
alimentos,

como

materiais

orgânicos,

representam

valor

combustível

consideravelmente positivo quando submetidos à combustão total, comparados
a outros materiais. O calor gerado com a queima do produto pode ser
aproveitado na geração de energia elétrica (usinas termelétricas), alimentação
de caldeiras e altos-fornos. O processo de transformação energética, o controle
e tratamento dos produtos e substâncias residuais têm concentrado estudos e
críticas sob o ponto de vista ambiental conforme, Forlin e Faria (2002).
c)

Reciclagem mecânica: a transformação mecânica em novos

materiais ou produtos consiste em submeter os materiais plásticos a processos
mecânicos, moldando-os fisicamente em uma forma diferente da original. Os
materiais termoplásticos, como é o caso das embalagens plásticas primárias de
alimentos, adequarem vantajosamente ao processo, preservando, em grande
parte, as propriedades físicas, químicas e mecânicas dos polímeros originais
conforme Garcia (1998).
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A implementação do processo prevê a coleta seletiva, limpeza de
contaminantes (resíduos de alimentos, sujidades adquiridas pelo descarte pósconsumo e outros materiais incompatíveis com a natureza do material a ser
reciclado), delaminação (materiais de embalagem compostos), separação e
enfardamento das frações por compatibilidade de natureza polimérica. Nas
unidades

recicladoras

os

materiais

selecionados

são

desestruturados

mecanicamente. Na forma de particulados, são submetidos a um processo de
extrusão, seguido de resfriamento brusco que, após moídos e secados,
originam o material reciclado, o qual é vendido para a indústria de plásticos
para a fabricação de novos produtos ou outros materiais CEMPRE (2001).
Praticamente todo o PET reciclado no Brasil passa pelo processo mecânico.

2.3 Recuperação do PET
A recuperação consiste em retirar as garrafas do lixo, separando-as por cor,
imputando assim valor de matéria-prima ao material recolhido. Em seguida são
prensadas em fardos, por diferença de cor para facilitar sua aplicação
comercial.

A fase da prensagem é de extrema importância para viabilizar o transporte,
pode-se destacar o fato do PET ter densidade extremamente baixa em relação
ao vidro(2,5g/mL)em torno de 1,35 g/mL, conforme
http://www.kgmplasticos.com.br/informacoes.htm/

2.4 Revalorização
Nessa fase as garrafas são moídas, momento no qual surgem os “flakes”
(material laminado que comercialmente são assim denominados), que são
produzidos de acordo com a granulação exigida para sua aplicação (8 mm)
conforme, http://www.bruspet.com.br/portugues/pet-flake.htm. O tamanho ajuda
no transporte e no desempenho da transformação final (ABIPET-2006).
A seguir, temos na Figura 2, um fluxograma que representa o ciclo de
reciclagem do PET.
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Figura 2: Fluxograma de reciclagem de PET
Fonte: ABIPET - Associação Brasileira dos Produtores de PET

2.5 Reciclagem de PET no Brasil
O processo de reciclagem de PET no Brasil mais utilizado é o mecânico. Esse
processo de reciclagem mecânica de embalagens plásticas para bebidas (PET)
requer, em média, apenas 30% da energia necessária para a produção de
matéria-prima, conforme www.jorplast.com.br .
A reciclagem do PET tem muitos benefícios, como:
•

- redução do volume de lixos coletados, que são removidos para aterros
sanitários,

proporcionando

melhorias

sensíveis

no

processo

de

decomposição da matéria orgânica (o plástico impermeabiliza as
camadas em decomposição, prejudicando a circulação de gases e
líquidos);
•

- economia de energia elétrica e petróleo, pois a maioria dos plásticos é
derivada do petróleo (um quilo de plástico equivale a um quilo de
petróleo em energia);

•

- geração de empregos (catadores, sucateiros, operários, etc.);

•

- menor preço para o consumidor dos artefatos produzidos com plástico
reciclado, aproximadamente, 30% mais baratos do que os mesmos
produtos fabricados com matéria-prima virgem.
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Diversos produtos podem ser produzidos a partir da reciclagem do PET,
como:
•

- indústria automotiva e de transportes: tecidos internos (estofamentos),
carpetes, peças de barco;

•

- pisos: carpetes, capachos para áreas de serviços e banheiros;

•

- artigos para residências: enchimento para sofás e cadeiras,
travesseiros, cobertores, tapetes, cortinas, lonas para toldos e barracas;

•

- artigos industriais: rolos para pintura, cordas, filtros, ferramentas de
mão, mantas de impermeabilização;

•

- embalagens: garrafas, embalagens, bandejas, fitas;

•

-enfeites-têxteis: roupas esportivas, calçadas, malas, mochilas, vestuário
em geral;

•

- uso químico: resinas alquídicas, adesivos (SATER, SOCIEDAD
ARGENTINA DE TECNOLOGOS EM RECUBRIMIENTOS).

A Tabela 1 mostra a evolução da produção e do consumo de PET no Brasil.
Tabela 1: Produção e consumo de PET no Brasil (ABIPET).

Produção Consumo

Reciclagem %Reciclado/

%Reciclado/

Ano

(ton)

(ton)

(ton)

Produção (ton)

Consumo (ton)

1998

170 mil

180 mil

27 mil

15,9

15

2000

260 mil

224 mil

40 mil

15,38

17,9

2002

295 mil

245 mil

50 mil

16,9

20,4

2004

340 mil

272 mil

67 mil

19,71

24,6

A Figura 3 mostra a distribuição de aplicação de PET reciclado de acordo com
novas aplicações.
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PET RECICLADO - APLICAÇÃO FINAL

14%

2%
3%

37%

5%

TÊXTEIS
CORDAS MONOFILAMENTOS
EXPORTAÇÃO
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Figura 3: Distribuição de PET reciclado no Brasil, adaptado 2004
Fonte: ABIPET.

Desde que o conceito de reciclagem surgiu, décadas atrás, a preservação do
meio ambiente é seu principal objetivo. Entretanto, o progresso das técnicas
viabilizou muitas atividades industriais, tornando a reciclagem também uma
alternativa de investimento e geração de trabalho e renda.
Normatizado pela Associação Brasileira de Normas e Técnicas - ABNT, o
símbolo do triângulo (Figura 4) da reciclagem é fundamental na hora de
separar os vários tipos de plásticos, tarefa fundamental para a viabilização
econômica e industrial da reciclagem, conforme, Associação Brasileira de
Normas Técnicas (1994) “NBR 13230 Reciclabilidade e identificação de
materiais plásticos".
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de
Figura 4: Figura representativa do PET
Fonte: ABNT (1994).

2.6 Descrição de uma Linha de Reciclagem de PET
A maneira de se processar o PET em uma linha de reciclagem, abordado neste
trabalho, consiste em recebê-lo já separado por cor e prensado em fardos; os
rótulos e tampas serão separados por densidade nos tanques citados a seguir.
Não significa desta forma, que não se possa adquirir o PET misturado e se
sacar tampas e rótulos manualmente.
Primeiramente,

aconselha-se

a

empresa

a

utilizar

uma

empilhadeira

motorizada para o transporte e carregamento de fardos e “big-bags”.
“Big-Bags” são sacolões de grande capacidade volumétrica, feitos em tecido de
nylon e revestidos de PVC (totalmente impermeáveis), destinados ao
transporte e armazenamento de produtos sólidos e secos: componentes
químicos, minerais, fertilizantes, farináceos, grãos e outros com o produto
pronto, já que se tratam de grandes volumes, porém pode-se utilizar uma
empilhadeira

manual

para

a

devida

tarefa,

conforme

http://www.supricel.com.br/bigbags.htm , acesso em 15/12/2006.
Os fardos são colocados sobre a plataforma para serem abertos por um
operador para dar início ao processo.
Na Figura 5, são mostradas as garrafas já separadas manualmente por
operários, essas garrafas são levadas através dessa esteira para iniciar o
processo de reciclagem.
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2.6.1 Garrafas são levadas para próximo da esteira

Figura 5: Garrafas espalhadas numa base antes da esteira (REVIPLAS LTDA.).
Fonte: Autor

As garrafas soltas dos fardos são distribuídas por uma plataforma que dá
acesso às esteiras de seleção.
Essas garrafas são coletadas por catadores e selecionadas por diferença
separando por cor e por líquido, água, refrigerante, óleo, sucos, etc......

2.6.2 Esteira de seleção
A seguir, na figura 6, é mostrada a esteira de seleção, esteira que transporta as
garrafas previamente selecionadas até o moinho para uma primeira moagem.
A esteira aqui mostrada recebe alimentação manual.
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Figura 6: Esteira para transporte de garrafas (REVIPLAS LTDA.)
Foto tirada pelo autor.

2.6.3 Moinho (primeira moagem)
O conjunto de moagem é composto por um moinho onde o material é triturado
e após a trituração o plástico cai na lavadora que fica encaixada abaixo do
moinho o qual

trabalha inclinada direcionando o material diretamente ao

tanque de decantação.
Nesse momento se faz a primeira moagem. Sua função é diminuir de tamanho
o PET e manter os vedantes e os rótulos em um tamanho apropriado para que
possam ser separados nos tanques de maneira mais eficiente. Essa moagem
também recebe água que complementa a pré-lavagem das garrafas.

Na Figura 7, é mostrada uma foto do moinho utilizado na primeira moagem das
garrafas.
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Figura 7: Moinho 01 (REVIPLAS LTDA.).
Foto tirada pelo autor.

2.6.4 Rosca Transportadora
Acionada por motor redutor, a rosca transportadora é utilizada para transportar
e

dosar

materiais

granulados,

conforme

http://www.arbrasil.com.br/pg_produtos.htm.
Transportam o PET, os rótulos e as tampas até o primeiro tanque de
separação, escoando a água mais impura para o descarte que será levado
direto ao tratamento de efluentes.
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Na figura 8, a seguir, temos a foto de uma rosca transportadora utilizada
na indústria.

Figura 8: Motor e rosca transportadora de material (REVIPLAS LTDA.).
Foto tirada pelo autor.

2.6.5 Tanque de separação
Onde será feita a pré-separação do “flake” de PET dos rótulos e tampas.
Nesse processo, os plásticos são separados por densidade, ficando sobre a
superfície os rótulos e as tampas e o PET, por ser mais denso, se deposita no
fundo e é retirado por uma segunda rosca transportadora.
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Na figura 9, o tanque de separação é mostrado em operação.

Figura 9: Tanque de separação (REVIPLAS LTDA.).
Foto tirada pelo autor.

2.6.6 Motor da rosca transportadora n° 02
Retira o material mais denso do tanque de decantação, e envia para um
segundo tanque a fim de submetê-lo a nova lavagem. Nessa nova lavagem, o
material vai ter nova remoção de pequenas partículas que não foram retiradas
no início do processo.
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2.6.7 Rosca transportadora Nº 02
Transporta o PET separando-o da água com impureza, encaminhando o
produto para o segundo tanque.

A seguir, temos a figura 10, que mostra a rosca que transporta o
material após a primeira moagem e , ainda, tem uma saída para uma caixa de
resíduos que será encaminhado para o tratamento de efluentes.

Figura 10: Rosca transportadora (REVIPLAS LTDA).
Foto tirada pelo autor.
2.6.8 Motor transportador na saída da rosca Nº 02

Transporta o PET, até o segundo tanque lavador. Este tem a finalidade
de separar resíduos deixados no primeiro tanque.
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O motor da figura 11 tem a finalidade de fazer o transporte, mantendo o
fluxo do material após a primeira moagem.

Figura 11: Motor usado no transporte de material (REVIPLAS
LTDA). Foto tirada pelo autor.
2.6.9 Tanque lavador 02
Esse tanque efetua a separação final antes da secagem do material.
Na figura 12 temos uma repetição da operação do primeiro tanque,
embora nesse tanque o “flake” já se encontre quase totalmente separado. Esse
é um dos últimos passos antes da secagem e envasamento do material.
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Figura 12: Tanque usado para lavagem e separação por
densidade
(REVIPLAS LTDA.). Foto tirada pelo autor.
2.6.10 Secadora centrífuga
Sua função é secar o PET por meio de centrifugação, processo em que
a água é expelida para fora e, o PET é transportado para o segundo moinho.
O equipamento da figura 13, através de força centrífuga, separa a água
do material a ser levado para a secagem.
É importante lembrar que o cilindro mostrado ao centro, ao girar, faz com
que a água seja expelida e o material (“flake”) seja contido através de uma tela
que compõe o equipamento.
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Figura 13: Secadora centrífuga (REVIPLAS LTDA).
Foto tirada pelo autor.

2.6.11 Segundo moinho
É onde se define o tamanho do “flake”. Esse processo utiliza água para
diminuir o atrito entre o material cortante e o “flake” seco. O tamanho depende
da aplicação final do material na indústria de reutilização do PET. O material do
nosso trabalho tem um tamanho médio de 8 mm, o qual será encaminhado
para extrusão, a fim de moldar outros materiais.
A figura 14, a seguir, mostra um moinho em operação que com suas
lâminas define o tamanho do material que será enviado para a secagem final.
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Figura 14: Moinho para definir o tamanho do “Flake” (REVIPLAS
LTDA.). Foto tirada pelo autor.
2.6.12 Equipamento para retirada do pó
Durante os processos de moagem (primeira e segunda), o material
acaba apresentando um pó, resultado do corte ao qual as garrafas são
submetidas e, assim, antes de encaminhar o material para o ensaque, este
passa por um separador de pó. Esse aparelho funciona por sucção e assim
todo o pó (mais leve) é retirado pela sucção do motor.
O aparelho da figura 15, a seguir, mostra a saída do moinho de número
dois e tem uma entrada para que a sucção seja feita e assim todo o pó seja
retirado.
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Figura 15: Silo removedor de pó (REVIPLAS LTDA.). Foto tirada
pelo autor.
2.6.13 Motobomba transportador de “flake” para o ensaque

Após a separação do pó, o “flake” é removido por um motor a fim de
continuar o processo e encaminhá-lo para o ensaque.
Na figura 16, o motor mostrado retira o pó, e encaminha o “flake” para o
separador de metais já antes de sair para o ensaque em “big-bags”.
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Figura 16: Motor usado no transporte do material (REVIPLAS
LTDA.).
Foto tirada pelo autor.
2.6.14 Coletor central com ímã superior e retenção de pó lateral
Nesse coletor há uma separação de possíveis resíduos de material
metálico na parte superior através de imantação, e retirada de pó por sucção
pelo motor lateral, e ao centro o “flake” é levado aos “big-bags” (recipiente
usado em indústrias para transporte de materiais granulados em grande
quantidade).

Na figura 17, o equipamento mostrado é dotado de íma na parte
superior, absorvedor de pó na parte lateral e formato de funil no centro a fim de
direcionar para o envasamento.
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Figura 17: Equipamento com separador magnético e aspirador de
pó lateral (REVIPLAS LTDA.). Foto tirada pelo autor.

2.6.15 “Big-Bag” com “Flake”
Os big-bags substituíram os tambores e outros recipientes na locomoção
de materiais particulados.
Na figura 18, os “big-bags” são mostrados com o “flake”.
Esses recipientes facilitam o transporte e são usados em larga escala na
indústria de granulados atualmente.
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Figura 18: “Big-bags” com “flakes” (REVIPLAS LTDA.).
Foto tirada pelo autor.
2.6.16 Linha de lavagem e descontamição de PET (produção de “flake”)

A figura 19, é um resumo do processo que foi fotografado pelo autor na
empresa onde o trabalho foi desenvolvido. A alimentação é feita na esteira,
passando pelas moagens com o uso das roscas transportadoras, depois o
material é encaminhado para os tanques de decantação, onde é feita a
separação, na fase final passa pelas lavadoras e por transporte de sucção é
enviado para o separador de metais e pó onde é direcionado para o
envasamento.
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Figura 19: Planta de lavagem e descontaminação de PET.
(http://www.reciclaveis.com.br/)
2.7 Descrição da aplicação do PET reciclado

Os principais contaminantes do PET reciclado de garrafas de refrigerantes
são os adesivos (cola) usados no rótulo e outros plásticos da mesma
densidade, como o (policloreto de vinila) PVC, por exemplo. A maioria dos
processos de lavagem não impede que traços desses produtos indesejáveis
permaneçam no laminado de PET. A cola age como catalisador da degradação
hidrolítica quando o material é submetido a alta temperatura no processo de
extrusão, além de escurecer e endurecer o reciclado.

A fim de evitar o uso da cola que foi detectado como fator negativo na
contaminação do material laminado final, o chamado “flake”, as indústrias
desenvolveram um novo tipo de garrafa para refrigerante com uma base
conhecida por petalóide, a fim substituir a base que era antes utilizada, que
recebia uma grande massa de cola para a fixação do rótulo do produto
(ABEPET, 1997).
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O material produzido chamado de “flake” é submetido ao processo de
extrusão e, quando reprocessado é direcionado para a fabricação de vários
outros produtos que não envolvam diretamente, o contato com bebidas ou
alimentos, para isso necessitaria de um processo de super descontaminação,
conforme http://www.revistapesquisa.fapesp.br/?art=2889&bd=1&pg=1&lg=

Inicialmente, apenas os EUA e alguns países da Europa, permitiram a
aplicação do plástico reciclado para embalagens alimentícias. No Brasil, Chile,
Austrália e até mesmo em alguns países europeus a aplicação do mesmo foi
restringida ao contato indireto com alimentos, ou seja, em produtos
multicamadas com uma camada de material descontaminado em contato direto
com o alimento, conforme Bayer (1997).

Apesar do PET ser um polímero comercializado há várias décadas na
forma de fibras, a reciclagem de PET ganhou impulso após o surgimento das
garrafas de PET em 1977, conforme EHRIG (1992).

Depois de muitas aplicações, como estofamentos de carro, carpetes,
tapetes, cerdas de vassouras, fitas de arquear, lonas para toldos e barracas,
roupas, adesivos e até tintas, o PET está sendo utilizado na produção de tubos
para redes de água, conforme http://www.abepet.com.br/noticias/vencedor_2003.

A figura 20, mostra o “flake” no momento do envasamento. Esse “flake”
é o que passa pelo processo de extrusão, a fim de novas aplicações como
descrito anteriormente.
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Figura 20: “flake” pronto para extrusão (REVIPLAS LTDA.).
Foto tirada pelo autor.
2.8 Processo de extrusão do PET reciclado

Uma vez que o “flake” é produzido, a seqüência do processo o deixa
pronto para a reaplicação no mercado consumidor.

O processo da Cia. de Fibras é descrito abaixo.
•

O “flake” é fundido a alta temperatura de cerca de 300°C, é filtrado para
eliminar resíduos sólidos, pedras e metais.

•

Depois de resfriado com água, o PET é granulado (“chips” verdes de
garrafas verdes).

•

Depois de homogeneizados (misturados), os “chips” passam por um
processo de extrusão a 300ºC, transformando-se em pasta. São
enviados para uma bomba de título, passando por microfuros das
fieiras, onde são lubrificados e reunidos em tambores.
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•

Microfuros onde são determinados os títulos (espessura da fibra).

•

Saindo dos tambores são reunidos e passam por um processo de
estiragem.

•

Processo de estiragem e termofixação.

•

Depois da termofixação, as fibras saem molhadas, passando em
seguida por um secador.

•

Depois de secas, as fibras passam pelo processo de carda.

•

As fibras são embaladas em fardos, prontas para suas diversas
transformações: fios, enchimentos de travesseiros, tapetes, carpetes
para linha automotiva e residencial, etc.

A figura 21, mostra a linha de produção como um primeiro passo do
processo onde o “flake” é submetido a fusão a uma temperatura de 300ºC.
Esse processo é feito a fim de eliminar as impurezas do produto a ser
transformado.
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Figura 21: Linha de produção para a fusão do “flake” (Cia. das
Fibras).
Na figura 22, os "flakes” passam a ser chamados de “chips” oriundos das
garrafas do princípio da reciclagem, verde para garrafas verdes e, incolor para
garrafas incolores.

Figura 22: Resultado da fusão, “chips” naturais de garrafas
transparentes (Cia. das Fibras).
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Na seqüência do processo os “chips” são misturados a altas
temperaturas (300°C, aproximadamente), processo de extrusão transformandose assim em pasta. Em seguida, passam por pequenos furos que definem a
espessura da fibra dependendo da sua finalidade.

Na figura 23, a pasta formada após a fusão do PET, é direcionada a fim
de passar por microfuros e assim definir a espessura dos fios.

Figura 23: “flakes” já em pasta (‘chips”) sendo misturados (Cia.
das Fibras).
Na figura 24, após ser definido a espessura e a aplicação do fio, através
de pressurização, a pasta passa pelo equipamento a fim de obter o fio
propriamente dito.
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Figura 24: “flakes” já em fio definindo espessura para futura
aplicação (Cia.das Fibras).

Na seqüência do processo, na estiragem o fio é esticado para depois
ser entrelaçado formando a fibra para aplicação adequada.

Na figura 25, temos os fios passando pela linha de estiragem, que é feita
para que o fio seja enviado para a confecção da fibra a ser utilizada pela
empresa.
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Figura 25: “flakes” fibra passando por processo de estiragem
(Cia. das Fibras).
Uma vez formados os fios, esses são submetidos a uma queda brusca
de temperatura, numa lavagem, para termofixá-los, para em seguida, serem
encaminhadas para secagem.

A seguir, na figura 26, os fios estão passando por uma lavagem, onde a
fibra recebe um abaixamento brusco de temperatura.
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Figura 26: Estiramento das fibras.
Abaixo, na figura 27, é mostrada a fibra sendo encaminhada para a
secagem.

Figura 27: Fibras para secagem (Cia. das Fibras).
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Após a secagem as fibras vão para a cardagem.

A carda é o equipamento que trabalha fibras entre superfícies dentadas
(guarnições) de maneira a separar, limpar e paralelizar as fibras em uma
orientação longitudinal.

Cardagem (carding): processo de formação de um véu de fibras através
de uma carda.

A Figura 28, mostra o equipamento realizando a cardagem.

Figura 28: Fibras durante a cardagem (Cia. das Fibras).

As fibras são embaladas em fardos, prontas para suas diversas
transformações: fios, enchimentos de travesseiros, tapetes, carpetes para linha
automotiva e residencial, etc.

As fibras são então esticadas e prontas para o consumo.
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Na figura 29, são mostradas as fibras prontas para nova aplicação a
partir do PET reciclado.

Figura 29: Fibras prontas (Cia. das Fibras).
Um dos grandes problemas encontrados na extrusão do PET, derivado
de garrafas de óleo de soja é o resíduo de óleo que sobra durante o processo
de reciclagem. Assim, o presente trabalho apresentará algumas possibilidades
de extração desse óleo durante o processo, sem aumentar demasiadamente o
custo e, sem comprometer o processo já existente.

Uma das rotas que veremos já vem sendo utilizada, porém, sem a
padronização desejada numa aplicação em escala industrial, que é o uso de
hidróxido de sódio (conhecido comercialmente como soda caústica). Além
disso, o trabalho vai também avaliar uma rota enzimática através do uso da
lipase.
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2.9 Reação de saponificação
A rota reacional para eliminação da gordura do meio é a de saponificar a
gordura existente gerando ainda glicerol.

A reação de saponificação é a conversão de matéria graxa em sabão a
frio ou a quente. Abrangem os sais de sódio ou potássio de diversos ácidos
graxos (ácidos carboxílicos de cadeia longa). Nessa reação, o triglicerídeo
(glicerol ligado a três ácidos graxos) sofre hidrólise alcalina: obtém-se o ácido
graxo livre na hidrólise, que por sua vez reage com hidróxido de sódio ou
potássio, formando um sal do ácido graxo, conforme (MORRISON &
BOYD,1996).

A figura 30, mostra a reação entre o triéster e o hidróxido de sódio
resultando em sal de ácido graxo e glicerina.

Figura 30: Reação representativa da saponificação, (ALLINGER, N. L.,
1976)

A glicerina (ou glicerol) é um subproduto da fabricação do sabão,
conforme NAEQ (2005).
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A glicerina foi preparada pela primeira vez em 1779, pelo cientista
Scheele, já em 1846 foi descoberta a nitroglicerina explosivo poderoso, que só
pode ser manuseada com segurança, depois de 1868, após trabalho
desenvolvido por Nobel, conforme http://www.monografias.com/trabajos16/grasaslubricantes/grasas-lubricantes.shtml

Para separá-los, procede-se à operação chamada "salga do sabão".
Essa operação consiste em adicionar cloreto de sódio à mistura. A mistura,
então, se divide em duas partes, a superior que contém sabão impuro, e a
inferior, uma solução de glicerina e cloreto de sódio. O sabão impuro sofre
duas etapas de purificação: a primeira, por ebulição com mais soda cáustica e
a segunda, por aquecimento em água. O sabão ainda quente é colocado em
moldes, na forma de uma grande barra. Após seu resfriamento, é cortado em
pedaços menores. A fim de melhorar as condições de lavagem, o sabão recebe
alguns aditivos como o carbonato de sódio.

Durante a Segunda Guerra Mundial, as donas de casa guardavam o
excesso de óleos e gorduras de cozinha e, o devolviam para a recuperação da
glicerina.

Nessa padronização temos como alvo principal uma mudança mínima
de processo, porém, com alta eficácia na retirada do óleo, isso nos levará a um
baixo custo de compra e um bom preço de venda.
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2.10 Lipases

O resíduo apresentado no banho tem alto teor de gordura e, uma rota
proposta para eliminar esse alto teor é o uso direto da lipase.

As lipases são enzimas classificadas como hidrolases e, atuam sobre a
ligação éster de vários compostos, sendo os acilgliceróis seus melhores
substratos, conforme JAEGER, REETZ, (1998). São comumente encontradas
na natureza, podendo ser obtidas a partir de fontes animais, vegetais e
microbianas, conforme KAZLAUSKAS, et al(1998).

Dependendo da fonte, as lipases podem ter massa molecular variando
entre 20 a 75 kDa, atividade em pH na faixa entre 4 a 9 e em temperaturas
variando desde a ambiente até 70°C. Lipases são usu almente estáveis em
soluções aquosas neutras a temperatura ambiente apresentando, em sua
maioria, uma atividade ótima na faixa de temperatura entre 30 e 40°C.
Contudo, sua termoestabilidade varia consideravelmente em função da origem,
sendo as lipases microbianas as que possuem maior estabilidade térmica,
conforme Vulfson, et al (1994).

2.11 Reações catalisadas pelas lipases

A reação típica catalisada pelas lipases em meio aquoso é a hidrólise de
éster. Essa reação ocorre via hidrólise seqüencial dos grupos acila no
glicerídeo, de tal forma que, num dado momento, a mistura reacional contém
não somente triglicerídeo, água, glicerol e ácidos graxos, como também
diacilgliceróis e monoacilgliceróis, conforme GANDHI (1997).
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A Figura 31, mostra a ação da lipase sobre o triéster .

Figura 31: Figura representativa de hidrólise catalisada por lipases,
(CARVALHO 2003)
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3 OBJETIVOS
O trabalho tem como objetivo, analisar e definir a porcentagem de óleo
de soja presente nas garrafas a serem recicladas.
Tem ainda, a preocupação de padronizar o processo de eliminação de
óleo de soja presente nas garrafas de PET, podendo assim, ser utilizado por
qualquer indústria no processo de reciclagem.
E, ainda, propõe a realização de uma análise econômica do processo
existente, comparando com o processo desenvolvido neste trabalho.
Essa comparação, tem como finalidade não onerar o processo existente,
mas sim apresentar uma opção viável para uma economia adequada no
processo de reciclagem.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS
4.1 Petos (PET contaminado com óleo de soja)
O material utilizado foi fornecido pela empresa Reviplas Indústria e
Comércio de Plásticos Ltda., localizada em Mogi das Cruzes, São Paulo,
através de seu proprietário José Luiz Marban.
O material alvo de reciclagem da empresa consiste em garrafas de
refrigerantes, de água mineral e de óleo de soja. As de refrigerante e de água
são separadas por cor e, as de óleo de soja são recicladas num processo
isolado.
Todo esse material é entregue na empresa por catadores desse tipo de
material que movimenta boa parte da economia dos municípios. Vale salientar
que, as garrafas chegam sujas de terra e tantas outras impurezas que devem
ser extraídas, a fim de não prejudicar o equipamento utilizado no processo de
reciclagem.
Esse material é entregue em fardos de aproximadamente 200 kg,
amarrados com fitas de nylon.
A Figura 32, mostra garrafas de refrigerantes amarradas por fita de
arquear antes da reciclagem.
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Figura 32: Garrafas de PET antes da reciclagem.
Foto tirada pelo autor.

4.2 Caracterização do Petos
Para determinação da porcentagem de óleo vegetal no PETOS (as
garrafas de PET contaminada com Óleo de Soja), foi utilizado o solvente nhexano, baseado em informações da Petrobrás.
Solventes

alifáticos

são

solventes

com

predominância

de

hidrocarbonetos parafínicos, provenientes do fracionamento de naftas e
querosenes, originados da destilação de petróleo. Entre os solventes alifáticos
destacam-se:
Hexano: formado por compostos orgânicos inflamáveis, volátil, de alto
poder de solvência, o hexano é obtido a partir do fracionamento de nafta e
posterior purificação para eliminação de benzeno. Esse solvente é utilizado nas
indústrias de extração de óleos vegetais, e na fabricação de colas, adesivos,
manufaturados

de

borracha

e

laminação,

conforme

http://www2.petrobras.com.br/produtos_servicos/port/Produtos/Solventes/Solve
ntes.asp, largamente usado na extração de óleo e em outros segmentos:
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“(...)separação através de destilação simples, com a
mistura sendo aquecida com mantas elétricas/banhos
de água. Neste estágio é importante eliminar
completamente o solvente” (VIANNA; PIRES; VIANA,
1999)

Procedimento:
Dentro de uma capela de laboratório com a exaustão ligada, foi feita
uma bateria de 18 ensaios, a fim de se definir uma diretriz para os ensaios de
extração do óleo de soja durante o processo.
A um balão de reação com três bocas de 50 ml foi adicionada cerca de
1g

de PETOS e, em seguida, solvente sobre um agitador magnético com

agitação por 30 minutos.
Essa amostra de PETOS foi coletada de um determinado lote de
garrafas, retirando-as aleatoriamente dos fardos e em seguida picotado-as para
servirem de amostra dos ensaios.
Após esse tempo, o conteúdo foi transferido para cápsula de porcelana,
a qual foi levada em banho de água ao contato com o bico de Bunsen, sob uma
tela de amianto até praticamente a evaporação total do solvente.
Em seguida, foi levada à estufa a 65°C, onde, após 30 minutos,
observou-se evaporação total do solvente, até massa constante.
Finalmente, a cápsula foi retirada da estufa e transferida para um
dessecador e pesado novamente e, assim, por diferença de massa, foi feito o
cálculo da porcentagem de óleo de soja presente no PETOS.
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O cálculo foi feito pela seguinte fórmula:

 mi − mf 

 × 100 =
 mi 

porcentagem de óleo retirado do PETOS

mi = massa inicial de PETOS (g)
mf = massa final de PETOS (g)
% Óleo = porcentagem de óleo extraído do PETOS por hexano
Md = Média dos resultados

Os resultados das dezoito amostras serão mostrados em resultados e
discussão.
4.3 Uso de hidróxido de sódio para remoção de óleo de soja sobre
PETOS
Após análise do problema, e definição da porcentagem de óleo de soja
no PETOS, definiu-se por reação de saponificação, já que esse processo é
profundamente conhecido (ALLINGER, 1976).
O processo em laboratório testou as variáveis como temperatura e
volume de solução.
4.4 Definição de quantidade de hidróxido de sódio
A primeira rota proposta para quantificar a presença do óleo de soja no
processo já existente na indústria foi da saponificação, uma vez que, esse
processo orgânico é uma reação extremamente conhecida. Para tal
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determinação usamos como base a equação esquematizada abaixo, a fim de
poder trabalhar com base no volume industrial.
Numa bateria de 18 ensaios, fizemos a adição de NaOH sobre o PETOS
até a determinação do teor de gordura (o qual será detalhado em resultados e
discussão).
A Figura 33 mostra a equação de triéster em meio alcalino, a fim de
produzir glicerol e sal de ácido carboxílico.

Figura 33: Representação esquemática da saponificação.
Fonte: Allinger, 1976.

O processo tem como subproduto glicerol e sais de ácido carboxílico, os
quais foram encaminhados para o tratamento de efluentes da empresa, a fim
de ter um controle de emissão de íons para o meio ambiente.
No controle de efluentes da empresa Reviplas LTDA., o sabão produzido
será separado para ser encaminhado para o setor de vendas, e o teor de
glicerina será analisado a fim de obedecer a normas da CETESB.
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4.5 Uso de lipase para remoção do óleo de soja
A lipase usada foi a LIPOZYME 100 TL, fornecida pela empresa
Novozyme (Curitiba – PR).
Baseando-se na literatura fornecida pela empresa, os ensaios se
sucederam a partir de 8 porcento de enzima sobre a massa de “flake”, variando
até 0,8% porcento, em peso de PETOS.
Os vinte ensaios realizados com a lipase em nosso laboratório seguiram
as recomendações do fabricante sendo os resultados detalhados mais a frente.
De forma sucinta, podemos salientar que a porcentagem entre 8 e 0,8%
por cento foi testada conjuntamente com variação de temperatura, respeitando
o tempo de trinta minutos, tempo esse necessário para a realização da
hidrólise, segundo o fabricante.
4.6 Ensaio Piloto
Usou-se um recipiente com 50 cm de altura, diâmetro de 28 cm e
volume de 20 L, dos quais 36 cm ficaram tomados pelo processo em questão,
como podemos observar na Figura 34, a seguir.
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Figura 34: Fotografia do ensaio piloto em laboratório.
Foto tirada pelo autor.

Um pHmetro MICRONAL (aparelho para medir pH) foi acoplado a fim de
verificar a variação de pH e, assim, definir o momento ótimo para a
neutralização (em torno de 30- 40 minutos).
O motor utilizado PODE em sua capacidade máxima ATINGIR 2000 rpm
(rotação por minuto), no entanto, durante o processo foram utilizados apenas
1000 rpm.
Na Figura 35, a seguir, temos uma foto do processo em execução.
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Figura 35: Fotografia panorâmica do ensaio em laboratório.
Foto tirada pelo autor.

4.7 Análise do óleo de soja pelo extrator Soxhlet
A fim de comprovar a eficiência do processo de remoção de óleo de soja
do “flake” obtido por saponificação com NaOH, após o término do processo foi
coletada uma amostra de PETOS e, em laboratório foi submetida a uma
extração em Soxhlet.
Na Figura 36, a seguir, temos o extrator Soxhlet com entrada e saída de
água no condensador na parte superior, logo abaixo temos o local do cartucho
poroso, onde colocamos a amostra a ser analisada. No sifão do lado direito,
temos a passagem do líquido (solvente – hexano) em direção ao balão e, do
lado esquerdo, temos a passagem do solvente no estado gasoso, tudo isso
sobre uma manta de aquecimento.
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Figura 36: Extrator Soxhlet,
Fonte: ilustração retirada
http://www.unb.br/iq/litmo/disciplinas/LQO2005_2/Roteiros/QPN_Eugenol.doc

Para comprovar a eficiência do processo proposto, foi feita uma extração
do material original, processado na REVIPLAS.
Abaixo é explicado detalhadamente o processo de extração em Soxhlet,
conforme Vogel, 1971-1985.
Quando o solvente condensado ultrapassa certo volume, ele escoa de
volta para o balão, onde é aquecido, e novamente evaporado. Os solutos são
concentrados no balão. O solvente, quando entra em contato com a fase
sólida, está sempre puro, pois vem de uma destilação.
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A seguir, na Figura 37, temos fotos do processo realizado no laboratório
do IQ-USP, B4 superior.

Figura 37: Equipamento de extração Soxhlet.
Foto tirada pelo autor.

Com a análise, foi comprovado que o “flake” fabricado pela REVIPLAS
apresenta óleo de soja, e já o produzido pelo processo PETOS-IPT deixa o
material final isento de óleo de soja.
Os ensaios com lipase não passaram por esse processo, por que os
testes finais foram realizados apenas com o procedimento da rota definida para
aplicação industrial.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1 Definição da Quantidade de Hidróxido de Sódio
A extração foi feita segundo método já descrito e, assim serão
apresentados a seguir os ensaios realizados a fim de definir a porcentagem a
ser retirada do meio reacional.
As amostras foram retiradas de um mesmo lote a fim de podermos
comparar o material aqui tratado.
A Tabela 2 apresenta os dados coletados durante o processo de
extração com n-hexano antes da reciclagem, caracterizando assim a
porcentagem de óleo presente nas garrafas de óleo de soja antes do processo
de reciclagem.
Tabela 2: Porcentagem de óleo de soja retirada por extração com n- hexano.

EXP.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Média
Exp. – Experimentos
mf – massa final

mi (g)
1,4252
1,6833
1,7532
1,8264
1,6498
1,5469
1,6545
1,5987
1,6327
1,5982
1,7365
1,4588
1,4115
1,5268
1,3598
1,5689
1,2497
1,2894

mf (g)
1,4125
1,6532
1,7335
1,8169
1,6215
1,5216
1,6508
1,5845
1,6112
1,5899
1,7203
1,4465
1,3946
1,5103
1,3463
1,5539
1,2369
1,2768

% Óleo
0,8911
1,7882
1,1237
0,5201
1,7154
1,6355
0,2236
0,8882
1,3168
0,5193
0,9329
0,8432
1,1973
1,0807
0,9928
0,9561
1,0242
0,9772
1,0348

mi – massa inicial
% Óleo - porcentagem de óleo retirada
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O valor máximo encontrado de óleo nas garrafas a serem processadas
foi da ordem de 1,8%, portanto para segurança do processo será utilizado
NaOH em excesso que ao final do processo será eliminado na neutralização
por ácido acético.
Essa medida será adotada a fim de evitar a variação brusca de lotes
diferentes de material a ser processado.
Após os ensaios podemos observar uma média de 1,0348 porcento de
óleo, presente nas garrafas de óleo de soja antes do processo de reciclagem.
Através dos métodos adotados anteriormente, ficou definida a
quantidade de 1 porcento de óleo de soja presente no PETOS, o passo
seguinte foi o de trabalhar no desenvolvimento da quantidade ideal de
hidróxido de sódio a ser utilizado durante o processo.
Na Figura 38, a equação de saponificação é representada.

Figura 38: Representação esquemática da saponificação
Fonte: Allinger, 1976.
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Numa bateria de 18 ensaios definimos aqui o de melhor aproveitamento
para a aplicação técnica de saponificação de forma controlada, adequando às
condições de massa e temperatura do processo.
Observa-se a formação de glicerol, que devido às pontes de hidrogênio,
apresenta uma solubilidade elevada em água, formando uma solução e, sendo
descartado para tratamento na estação de efluentes, o qual se encarregará de
verificar o índice aceitável pelo órgão fiscalizador (CETESB), para então
promover um tratamento adequado, caso o índice apresentado pelo processo
ultrapasse os limites estipulados pelo órgão responsável.

5.2 Resultado da análise de porcentagem de óleo no PETOS, pela extração
com NaOH PA
Na retirada do óleo de soja do PETOS por NaOH, pesou-se uma
amostra igual a 51,23 g, adicionou-se em 300 mL de água, e colocou-se em
agitação mecânica, em seguida foram acrescentados 0,053 g de hidróxido de
sódio PA, notou-se uma pequena liberação de calor, e o pH atingiu o valor igual
a 12,8, ficando assim estável.
Durante o tempo de reação (30 minutos) o pH não se alterou, porém,
notou-se formação de espuma, o aspecto passa de amarelo para incolor e,
portanto, a reação é encerrada. Nesse momento adiciona-se 1,0 mL de ácido
acético 30% até pH ficar em torno de 6,5 – 7,0. A mistura é encaminhada para
lavagem , na qual separa-se o sólido do líquido por filtração simples.
O aspecto final do “flake” (material laminado) originário do processo
muito se aproximou do aspecto do “flake” derivado de garrafas de água e de
refrigerantes.
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A massa final do “flake” analisado foi igual a 50,74 g, portanto chegamos
a massa eliminada igual a 0,49 g, totalizando um percentual de 0,96%,
baseado na análise feita pela extração o processo se apresentou dentro do
padrão esperado.
Tendo em vista que o hidróxido de sódio utilizado foi totalmente
convertido em sabão (sal de ácido carboxílico) e glicerol, o uso de ácido acético
se faz necessário para eliminar algum vestígio de hidróxido de sódio que tenha
sobrado após a reação de saponificação.
Sendo assim, a formação de acetato de sódio é de escala desprezível
(cerca de 0,025 ppm) para o meio ambiente.
Estequiometria do processo:
1 mol de óleo ------------------- 3 mols de NaOH
(1000g) _______________ 3. ( 40g)
10 g ---------------------------------- x
.: x = 1,2 g de NaOH / kg de óleo
Em um processo de 500 kg de garrafa a massa de NaOH empregada é da
ordem de 600g.
A seguir, na Tabela 3, apresenta-se um resumo dos ensaios do
desenvolvimento que nos levou a definição da massa de NaOH PA a ser
utilizada.
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Tabela 3: Massa de NaOH usada para retirada de óleo no PETOS.

Mf (g)

mNaOH (g)

Ensaios

Mi (g)

01

54,00

53,47

10,80

20,00

98,15

02

53,29

52,76

5,33

10,00

99,46

03

53,47

52,95

2,67

5,00

97,25

04

52,83

52,31

1,32

2,50

99,00

05

51,23

50,74

0,51

1,00

96,00

06

54,32

53,79

0,54

1,00

96,80

07

53,50

52,98

0,54

1,00

97,40

08

56,16

55,61

0,56

1,00

97,05

09

58,14

57,57

0,58

1,00

97,20

10

58,30

57,73

0,58

1,00

97,15

11

56,40

55,85

0,56

1,00

97,35

12

59,40

58,82

0,59

1,00

97,32

13

56,30

55,78

0,28

0,50

92,50

14

57,40

56,87

0,29

0,50

91,60

15

53,50

53,01

0,27

0,50

91,80

16

52,25

51,78

0,26

0,50

90,80

17

52,92

52,44

0,26

0,50

90,30

18

55,50

54,99

0,28

0,50

91,25

19

58,60

58,06

0,29

0,50

91,50

20

54,30

53,80

0,27

0,50

92,02

21

56,40

56,04

0,14

0,25

63,00

22

54,30

53,94

0,14

0,25

66,70

23

53,90

53,54

0,13

0,25

67,50

24

51,20

50,85

0,13

0,25

68,10

25

57,30

56,93

0,14

0,25

64,20

Ens

Ensaios

Mi

massa de PETOS inicial (g)

Mf

massa de PETOS final (g)

mNaOH

massa de NaOH

% NaOH

(m NaOH/mpi)*100

(g)

%NaOH

Rendimento
retirada de óleo
(%)
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Na Figura 39, a seguir, temos o gráfico representativo do processo de
determinação de porcentagem de óleo de soja no material reciclado.
mpi representa a massa inicial do PETOS
mpf representa a massa final do PETOS
Equação de rendimento de extração
 mpi − mpf

mpi



 × 100 = porcentagem de rendimento de extração


Extração de óleo por NaOH
115,00
110,00
105,00
% Extração

100,00
95,00
90,00
85,00
80,00
75,00
70,00
65,00
60,00
0,00

2,00

4,00

6,00

8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00
% NaOH

Figura 39: Extração de óleo de soja do PETOS com uso de NaOH.

O gráfico acima, representado, mostra a porcentagem de óleo de soja
retirado nos 25 ensaios realizados em laboratório, a fim de estabelecer um
padrão para poder ser usado na indústria.
Através desse gráfico, podemos concluir que o emprego de 1 porcento
de NaOH PA, foi suficiente para a reação de saponificação do óleo contido no
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PET, assim chamado PETOS, e, conseqüentemente, não houve sobra de óleo
no PET.
5.3 Resultados da análise de porcentagem de óleo de soja na extração
com Enzima (lipase)
Uma das rotas estudadas neste trabalho foi o emprego da enzima
(lipase) com o intuito de verificar a eficiência no processo de eliminação do óleo
no PETOS.
A seguir temos a Tabela 4, com os resultados do processo desenvolvido
através do uso da lipase - Lipozyme TL 100 L.
Todos os ensaios foram realizados a temperatura ambiente.
Tabela 4: Massa de Lipase usada para retirada de óleo no PETOS.

ensaios

mi (g)

mEnz (g)

mf (g)

%Enz

Rendimento
(%)

01

40,50

3,24

40,09

8,00

101,04

02

38,87

2,33

38,46

6,00

104,98

03

42,92

1,72

42,50

4,00

99,01

04

44,63

1,34

44,19

3,00

99,90

05

41,53

0,83

41,13

2,00

98,02

06

39,87

0,40

39,48

1,00

97,00

07

40,32

0,20

40,02

0,50

74,40

08

42,25

0,21

41,91

0,50

80,47

09

43,58

0,22

43,21

0,50

84,90

10

46,24

0,23

45,90

0,50

73,53

11

48,67

0,24

48,25

0,50

86,30

12

41,33

0,21

41,00

0,50

79,85

13

39,80

0,10

39,55

0,25

62,81

14

38,78

0,10

38,56

0,25

56,73

15

42,64

0,11

42,35

0,25

68,01

16

45,11

0,11

44,80

0,25

68,72

17

45,09

0,11

44,80

0,25

64,32

18

43,64

0,11

43,40

0,25

55,00

19

43,18

0,11

43,00

0,25

41,69

20

44,58

0,11

44,35

0,25

51,59
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mf = massa de PETOS final (g)
M Enz = massa de enzima (g)
% Enz = (massa de enzima/massa de PETOS)*100

O gráfico da Figura 40 representa o rendimento da retirada do óleo de
soja através do emprego da lipase.
mpi representa a massa inicial do PETOS
mpf representa a massa final do PETOS
Equação de rendimento de extração
 mpi − mpf

mpi



 × 100 = porcentagem de rendimento da reação


Extração de óleo por lipase
105

Rendimento

95
85
75
65
55
45
35
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

% Lipase
Figura 40: Extração de óleo de soja do PETOS com uso de Lipase.

Através dos ensaios apresentados, pode-se afirmar que a lipase também
é eficaz na retirada do óleo do material contaminado – PETOS. Entretanto o
emprego da lipase esbarra no alto custo do produto quando comparado ao
custo de NaOH PA. O custo da lipase é de R$ 10,00 (dez reais) por quilo.
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5.4 Análise de Custos
Diante do processo usado pela empresa REVIPLAS, da metodologia
aqui padronizada e da nova rota, usando uma saponificação ao longo do
processo, pode-se afirmar que o custo operacional continuará o mesmo, e a
adaptação

com a utilização de um tanque com capacidade menor, será

compensado baseando-se na compra do PET, derivado de garrafa de óleo de
soja e sendo vendido o “flake” como se fosse de garrafa de água.
Neste trabalho, também ficou evidenciado que, a rota reacional com a
aplicação de lipase é possível de ser realizada, entretanto, houve um ponto
levantado que limitou o uso dessa enzima, o alto custo da enzima e ainda a
variação de temperatura ao longo do processo, uma vez que, para a enzima ter
total desempenho, a temperatura ideal (em torno de 35-40°C) deveria ser
respeitada. A enzima, portanto, fica como opção, porém, a aplicação de NaOH
é economicamente mais viável e, não gera a possibilidade de inserção de
alteração de temperatura no processo.
Portanto, economicamente a aplicação seria a de comprar garrafas de
PET contaminadas com óleo de soja, fazer o processo de produção de “flakes”
com o uso da saponificação e, ao final vender o “flake” com a mesma qualidade
de um “flake” derivado de garrafa de água ou de refrigerante.
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Em números reais temos a seguinte comparação:
Custo de garrafa de óleo (catador):

R$ 0,25 /kg

Custo de garrafa de água / refrigerante (catador): R$ 0,60 /kg
Venda de “flake” óleo:

R$ 1,50 /kg

Venda de “flake” água /refrigerante:

R$ 1,90 /kg

(Dados fornecidos pela REVIPLAS LTDA.)
Os valores acima mostram o custo da garrafa de óleo de soja usada
(catador), comparada ao preço da garrafa de água (catador), e o preço de
venda depois de beneficiada (“flake”). Portanto, pode-se comprar a garrafa pelo
preço de óleo e vendê-la pelo preço da garrafa de água, através do processo
PETOS-IPT.
5.5 Comparação de Preço
A Tabela 5 mostra o preço da garrafa de PET de óleo de soja processada,
com o preço do custo do processo da garrafa de óleo.
Tabela 5: Tabela de preço do processo usado pela REVIPLAS para garrafas de óleo.

SIMULAÇÃO DE PRODUÇÃO DE 500 kg DE "FLAKE"
Valores em Reais (R$)
CUSTO GARRAFA ÓLEO (CATADOR) R$/kg

0,25

MÃO DE OBRA

60,00

ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA

15,00

VALOR DE VENDA "FLAKE"
LUCRO

R$ 1,50 / kg

750,00
550,00
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O lucro é feito, baseando-se no valor do custo somado a mão-de-obra e
energia elétrica, subtraído do valor total da venda.
Tabela 6: Tabela de preço do processo usado pela REVIPLAS para garrafas de água
e refrigerante.

SIMULAÇÃO DE PRODUÇÃO DE 500 Kg DE "FLAKE"
Valores em Reais (R$)
CUSTO GARRAFA ÁGUA (CATADOR) R$/Kg

0,60

MÃO DE OBRA

60,00

ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA

15,00

VALOR DE VENDA "FLAKE"

R$ 1,90 / kg

LUCRO

950,00
575,00

O lucro é feito baseando-se no valor do custo somado a mão-de-obra e
energia elétrica, subtraído do valor total da venda.

Tabela 7: Tabela de preços do processo PETOS-IPT para garrafas de óleo.

SIMULAÇÃO DE PRODUÇÃO DE 500 kg DE "FLAKE"
PETOS-IPT
Valores em Reais (R$)
CUSTO GARRAFA ÓLEO (CATADOR) R$/Kg

0,25

MÃO DE OBRA

60,00

VALOR ÁCIDO ACÉTICO 100% R$ 5,00 / kg

1,25

VALOR NaOH 50%

23,00

R$ 2,30 / kg

ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA

15,00

VALOR DE VENDA "FLAKE"

950,00

LUCRO

725,75
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O lucro é feito baseando-se no valor do custo somado a mão-de-obra,
energia elétrica, consumo de soda caústica 50% e ácido acético 100%,
subtraído do valor total da venda.
Comparando-se os valores de lucro de cada processo apresentado nas
tabelas acima, pôde-se concluir que o lucro da empresa seria da ordem de 32
porcento.
A idéia central do projeto é a de comprar garrafas de óleo, processar
retirando o óleo através da saponificação, e vender com o preço da garrafa de
refrigerante ou de água.
Baseado nos valores acima apresentados pode-se concluir que, para
cada 500 kg de material produzido haverá um ganho real de R$ 175,00.

5.6 Problemas com o meio ambiente e com a aplicação
Foi cuidadosamente levantado um possível problema no emprego do
hidróxido de sódio no ambiente fabril de reciclagem de PETOS, porém, houve
uma preocupação com esse fato.
A adição de ácido acético ao final do processo de esterificação não só
garante o acerto de pH do processo, como também assegura que o efluente
será de qualidade adequada, já que haverá neutralização do NaOH, que por
qualquer motivo não participe da reação de esterificação e, ainda, que a
quantidade de acetato de sódio formado seria na ordem de 0,025 ppm.
A estação da SABESP/SUZANO informou-nos que todo subproduto
lançado no esgoto será tratado para depois ser devolvido ao curso do rio Tietê.
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Foram oferecidas duas rotas para solução do problema apresentado ao
órgão competente:
•

Primeira: supervisão de órgão responsável com determinação do
fator relevante ao pagamento do tratamento por metro cúbico.

•

Segunda: envase em caminhão tanque e transporte até
tratamento na estação de tratamento da região, mediante análise
no local, de acordo com artigo 19 A , lei nº 997, conforme
www.sabesp.com.br/.../9AC48F348FEFA6E2832571A8005DC6D
B/$File/prospecto_definitivo_programa_6_emissao.pdf.

Outro aspecto discutido foi sobre o manuseio e os EPIs, necessários
para cada funcionário da planta, uma vez que não haverá somente processo
com água e parte mecânica, fica estabelecido que cada responsável pela
aplicação do processo desenvolvido aqui consultará a legislação em vigor a fim
de se informar sobre o material necessário como luvas, óculos, macacão, etc.
Fazendo uma análise geral de tudo que foi levantado, para poder
resolver um problema do dia-a-dia da indústria de reciclagem, encontrou-se
uma saída com custo baixo e aplicação fácil, já que o processo não exige
compra de maquinário bem como contratação de funcionários.
O desenvolvimento das pesquisas dentro da área industrial é sempre
uma tarefa árdua para os químicos, porém, apresenta um grau de satisfação
muito grande, uma vez que, debruçar sobre um problema, há dedicação e
determinação para viabilizar um caminho novo para melhorar processos que
são realizados às vezes com comodidade, mas, ao mesmo tempo, com
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desconforto operacional e possibilidades de ganho sem gerar gastos
exagerados.
Os engenheiros químicos também têm uma dura tarefa no momento de
converter as pesquisas bem sucedidas em atos operacionais.

5.7 Análise do Produto Acabado
A fim de comparar e observar a melhoria após o processo de extração
do óleo de soja do PETOS, abaixo se pode observar fotografias de “flake”
obtido com a aplicação de NaOH e sem a aplicação de NaOH.

Na Figura 41, é mostrado o “flake” do processo REVIPLAS oriundo de
garrafas de água ou refrigerante.

Figura 41: “Flake” de PET do processo padrão REVIPLAS LTDA.
Foto tirada pelo autor.
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Na Figura 42, é mostrado o “flake” do processo REVIPLAS oriundo de
garrafas de óleo.

Figura 42:“Flake” de PETOS do processo padrão REVIPLAS LTDA .
Foto tirada pelo autor.

Na Figura 43, é mostrado o “flake” do processo PETOS-IPT oriundo de
garrafas de óleo.
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Figura 43: Fotografia “flake” de PETOS-IPT.
Foto tirada pelo autor.

Pelas fotos das Figuras anteriores, pode-se afirmar que o produto
PETOS-IPT apresenta um aspecto límpido e cristalino.

5.8 Resultados do Processo de Extração Soxhlet
Abaixo temos a Tabela 8, que mostra a porcentagem do óleo existente
no processo de reciclagem do PETOS.
Esse processo foi realizado após o término da reciclagem e, serviu para
verificar a possibilidade de existência de óleo no material final.
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Tabela 8: Porcentagem de óleo retirado do “flake” REVIPLAS LTDA.

Amostra de garrafas de PETOS
(mesmo lote)

mi (g)

mf (g)

%óleo

01

13,256

13,123

0,990

02

12,856

12,734

0,991

03

13,006

12,875

0,990

04

13,561

13,426

0,990

05

12,893

12,766

0,990

06

13,478

13,341

0,990

07

13,069

12,940

0,990

08

13,258

13,133

0,991

09

13,698

13,562

0,990

10

13,599

13,465

0,990

11

12,792

12,665

0,990

12

12,698

12,565

0,990

13

12,766

12,633

0,990

14

12,943

12,806

0,989

15

13,678

13,536

0,990

16

14,019

13,879

0,990

17

12,660

12,533

0,990

18

13,007

12,876

0,990

mi = massa inicial (g)

mf = massa final (g)

porcentagem óleo = porcentagem de óleo retirada na extração

A seguir, teremos a Tabela 9, que mostra a porcentagem do óleo
existente no processo de reciclagem do PETOS.

79
Esse processo foi realizado após o término da reciclagem e, serviu para
verificar a possibilidade de existência de óleo no material final.
Tabela 9: Porcentagem de óleo retirado do “flake” PETOS-IPT.

Amostra de garrafas
de PETOS
(mesmo lote)

mi (g)

mf (g)

%óleo

01

12,865

12,859

0,001

02

12,855

12,849

0,001

03

13,065

13,058

0,001

04

13,024

13,017

0,001

05

13,028

13,021

0,001

06

13,641

13,634

0,001

07

13,597

13,590

0,001

08

13,254

13,247

0,001

09

12,995

12,989

0,001

10

12,654

12,648

0,001

11

12,845

12,839

0,001

12

13,067

13,060

0,001

13

13,267

13,260

0,001

14

13,468

13,461

0,001

15

13,552

13,545

0,001

16

13,462

13,455

0,001

17

13,297

13,290

0,001

18

13,479

13,472

0,001

mi = massa inicial (g)

mf = massa final (g)

porcentagem óleo = porcentagem de óleo retirada na extração
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Após os resultados apresentados pelo processo de extração por Soxhlet,
já citado em materiais e métodos, pode-se concluir que o processo PETOS-IPT
proposto é de grande eficiência, eliminando em sua totalidade o óleo de soja,
presente em aproximadamente, 1 porcento na análise apresentada usando o
“flake” do processo REVIPLAS LTDA.
Nas próximas páginas são apresentados os fluxogramas do processo
proposto pelo PETOS-IPT, em escala industrial. São apresentados o processo
original REVIPLAS LTDA., em seguida, a planta já com a alteração para
aplicação da etapa de saponificação a fim de eliminar o óleo de soja.

5.9 Descrição e Análises
No processo Reviplas apresentado no primeiro fluxograma, as garrafas
entram pela esteira passam pelo moinho, e, em seguida, são lavadas na
lavadora e, uma rosca transporta o material laminado para o primeiro tanque de
decantação, onde ocorre a separação de tampas e rótulos, que saem pelo
descarte, e são encaminhados para o departamento de vendas, deixando no
tanque de decantação o material mais pesado, ou seja, as garrafas moídas no
primeiro moinho. Na seqüência do processo, uma segunda rosca transporta o
material para um segundo tanque, o qual separa por decantação materiais que
não ficaram retidos no primeiro tanque. A partir daí, o fluxo é direcionado para
as secadoras, onde a primeira elimina o excesso de água e, a segunda deixa o
material praticamente seco.
Em seguida, o “flake” é direcionado para um segundo moinho, que tem a
função de deixar o material no tamanho de interesse comercial. Finalmente o
material é conduzido para o silo coletor, que tem aspirador de pó e detector de
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metais, fazendo assim a última separação do “flake” acabado, ensacando-o em
“big-bags”.
A proposta do processo PETOS-IPT é que, na segunda lavagem o
tanque receptor com capacidade de 2500l seja duplicado e, assim poderia ser
feita a reação de saponificação nos tanques em intervalos que não
comprometam a produção hoje existente.
No momento em que o tanque recebe o material laminado pós-primeira
moagem, há adição de hidróxido de sódio 50 % (em solução), e o próprio
movimento da rosca transportadora do tanque serve como agitação. Após o
enchimento do segundo tanque, o fluxo será redirecionado para o terceiro
tanque, para que ocorra o enchimento do tanque e a reação aconteça no
segundo tanque.
Ao final das reações serão adicionadas através de bombas automáticas,
pequenas quantidades de ácido acético para a neutralização do resto de soda
caústica que possa sobrar. O material, a partir da saponificação, pode seguir o
processo convencional.
Baseado nos estudos realizados, o processo PETOS-IPT apresenta
vantagens, a fim de ter menor gasto na compra e maior lucro na venda do
material reciclado.
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5.9.1 Fluxograma produção

FLUXOGRAMA DO PROCESSO REVIPLAS

Figura 44: Fluxograma do processo original da Reviplas
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FLUXOGRAMA DO PROCESSO IPT-PETOS

Figura 45: Fluxograma do processo proposto pelo IPT

5.9.2 Análise dos fluxogramas
Nos fluxogramas apresentados, a esteira serve para colocar as garrafas
dentro do moinho, o qual é ligado numa lavadora que, na seqüência do fluxo,
passa pela rosca transportadora até o primeiro tanque, que faz uma separação
inicial, uma segunda rosca transportadora, é usada para encaminhar a garrafa
moída para o segundo tanque, no qual há separação total de resíduos e o
material a ser moído no moinho dois, material esse que segue padrão de
tamanho, devido ao emprego de material reciclado.
E, finalmente, após a passagem pela secadora e moagem final, passa
pelo silo coletor, o qual possui um detector de metais, não permitindo assim, a
passagem de metal no produto acabado.
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Para os fluxogramas apresentados nas paginas anteriores, pode-se
observar que para o processo proposto pelo trabalho chamado de PETOS-IPT,
na produção de “flake”, o tanque de lavagem foi dividido em dois, para que
possa receber o material e, dê tempo para que a reação de saponificação se
processe.
Inicialmente, o “flake” era produzido em tanque único e, não recebia a
adição de NaOH, o resultado final era um “flake” com alto teor de óleo, como já
ficou definido no processo de extração por soxhlet.
Essa alteração propicia à empresa um ganho real, já que o material
deverá ser produzido a partir de garrafas de PET, derivadas de óleo de soja e,
poderá ser vendida como se fosse derivada de garrafa de água.
Esse ganho real poderá ser observado mais adiante na análise pré–
econômica apresentado nesse trabalho.

5.10 Comparação de Resultados
Uma vez definida a padronização de um processo, usado em larga
escala, na indústria de reciclagem, pode-se ressaltar alguns benefícios para o
emprego desse processo baseado em processo já existente.
Mesmo utilizando o mesmo maquinário, com apenas adição de um
tanque a mais, a produção poderá continuar em escala de batelada e terá o
rendimento financeiro aumentado, já que a idéia central é a de comprar PET de
garrafa de óleo e vender como de garrafa de água.
Outro aspecto importante é o de não ter que alterar a mão-de-obra,
gerando um custo, muitas vezes não viável para a empresa, e, ainda, pode-se
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citar que o método padronizado evita alterações de “última hora”, facilitando
assim, a detecção do caimento do rendimento esperado do processo.
5.11 Considerações Finais
Baseado nos experimentos e na revisão bibliográfica apresentada neste
trabalho pôde-se concluir favoravelmente, a apresentação do processo
proposto à indústria, contribuindo assim para um ganho estimado em 30,0%
sobre o processo realizado atualmente.
O lucro de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais) tem um ganho
real para R$ 725,00 (setecentos e vinte e cinco reais), perfazendo um ganho
real de aproximadamente 30%.
As limitações apresentadas hoje na indústria, podem ser consideradas
pelo uso sem a preocupação com a quantificação de hidróxido de sódio
utilizado durante o processo a fim de eliminar o óleo presente nas garrafas,
sem a menor base de cálculo ou conhecimento prévio das reações que
envolvem esse processo.
Durante o desenvolvimento desse trabalho, tudo foi cautelosamente
definido baseado em equipamentos de confiabilidade irretocável.
As experiências no ambiente de laboratório obedeceram às normas
clássicas dos ensaios utilizando equipamentos de última geração.
Pode-se perceber também que, na aplicação da enzima LipozymeTL
100, houve sucesso do ponto de vista de processo, porém, esbarrou no alto
custo da enzima oferecida pela Novozyme, bem como, na temperatura exigida
para um resultado satisfatório.
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O custo da enzima Lipozyme TL 100 é de USD 135,00 (cento e trinta e
cinco dólares) o barril contendo 25 kg, equivale a aproximadamente R$ 10,00
(dez reais) o quilo.
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6 CONCLUSÃO
As principais conclusões do presente trabalho são as seguintes:
a) O processo de desengorduramento de flakes de PET baseado em
hidróxido de sódio conduz a resultados satisfatórios do ponto de vista de
qualidade final do material a custos compatíveis.
b) Para processamento de 500 kg de flake utilizamos 1% de hidróxido de
sódio em massa , conclui-se que existe um ganho real de R$ 175,00.
c) O processo estabelecido exige baixo investimento de capital ( citar
valor) e pequenas modificações na planta já existente.
d) O processo estabelecido não causa problema ao meio ambiente, já
que o excesso de hidróxido de sódio é neutralizado com ácido acético
gerando efluente com concentração de acetato de sódio da ordem de
0,025 ppm.
e) O processo estudado utilizando-se a enzima lipase (LIPOZYME 100
TL,Novozyme,Curitiba, PR) embora tenha resultados satisfatórios
relativo ao desengorduramento dos flakes é proibitivo do ponto de vista
econômico, uma vez que para cada quilo de material produzido terá um
gasto de R$ 50,00.
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