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O PLÁSTICO COMO FONTE 

SUSTENTÁVEL

INTRODUÇÃO

Neste trabalho, apresentaremos sobre o plástico, que é um material de origem natural ou sintética, obtido

através dos derivados de petróleo ou de fontes renováveis como a cana-de-açúcar e o milho. E atualmente é

uma importante fonte sustentável, quando dado o destino correto. Através dele é possível produzir novos

materiais que podem ser utilizados no dia a dia. Trataremos de assuntos específicos sobre o plástico, como:

sua origem, características e o processo de reciclagem.

CONCLUSÃO

A palavra “plástico” é de origem grega, que significa

“aquilo que pode ser moldado”. Uma característica

importante do plástico é que ele é capaz de manter

a sua forma depois da moldagem (RECICLOTECA,

s/d). Há vários tipos de plásticos, e são divididos em

dois grupos: os termoplásticos, são aqueles que

amolecem quando aquecidos, podendo ser

moldados, e quando resfria ficam sólidos e ganham

novas formas, pertence a esse grupo o PET, o

PEAD, o PVC, o PEBD, o PP, o OS e outros; e o

segundo grupo, são os termorrígidos, que não

derretem quando aquecidos, impossibilitando sua

reutilização através do processo convencional da

reciclagem, pertence a esse grupo o PU, EVA e

outros. Atualmente em nosso país, o uso de

plásticos, sobretudo, do PET (polietileno tereftalado)

tem crescido, substituindo as embalagens de metal,

vidro, multilaminados, e até mesmo de outros

plásticos, por ser um material não tóxico, leve,

resistente e transparente (RECICLOTECA, s/d). O

PET é produzido a partir de processos

petroquímicos, e foi desenvolvido pelos químicos

ingleses Whinfield e Dickson, em 1941. Por

pertencer ao grupo dos termoplásticos, é possível

realizar sua reciclagem, a partir do seguinte

processo: as embalagens PET, são separadas por

cor; em seguida para facilitar o transporte, para as

fábricas, os PETs são prensados; então, para se

concretizar o processo de reciclagem, o PET passa

pela moagem e pela lavagem, daí são novamente

transformados em grânulos. Podendo depois disso,

ser utilizado para fabricação de fibra de poliéster,

corda, novas embalagens (que só não podem ser

destinadas a indústria alimentícia). Esse processo é

ilustrado na figura 1.
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Ao término da pesquisa, concluímos que o plástico é

uma importante fonte sustentável, devido as várias

formas de reutilização que ele possui após a sua

reciclagem. Reciclar esse material e utilizar a

criatividade para reutiliza-lo das mais diversas formas,

faz com que cooperemos com a preservação da

natureza. Uma vez que o plástico quando descartado

de maneira inadequada no ambiente pode demorar

mais de 100 anos para se decompor.

Fonte: http://www.mrflymoda.com.br/blog/wp-

content/uploads/2011/03/reciclagem_pet.jpg

Figura 1: O processo de reciclagem do PET.


