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1. RESUMO

A experimentação e as práticas de laboratório são de grande importância no 

ensino de Química, pois, ajudam na construção da teoria, na fixação dos conteúdos, 

além  de  despertar  e  manter  a  curiosidade  do  aluno.  Com  a  deficiência  dos 

laboratórios das escolas brasileiras é indispensável pensarmos em alternativas que 

supram essas necessidades.  O politereftalato de etileno,  é um dos termoplástico 

mais  utilizados  no  mundo,  sendo  principalmente  empregado  na  fabricação  de 

garrafas  para  bebidas  carbonatadas.  No  Brasil,  cerca  de  90%  de  todo  PET 

consumido é destinado ao setor de embalagem e apesar do nosso país ser o maior 

reciclador mundial deste material, ainda estamos longe do ideal. Facilmente vemos 

garrafas PET descartadas indevidamente, causando danos ao meio ambiente, como 

por  exemplo,  a  contaminação dos cursos  de  água. O ato  de reutilizar  materiais 

diversos como alternativa à falta de equipamentos e materiais, tem sido estudada 

por  pesquisadores em Educação há muito tempo. Garrafas PET são facilmente 

encontradas  e  em  grande  abundância,  são  maleáveis,  possuem  propriedades 

químicas e físicas excelentes, e reutilizá-las permeia outra questão importante que é 

a  Educação  Ambiental.  Considerando  todos  esses  fatores  e  o  fácil  acesso  ás 

garrafas PET, adaptamos e calibramos essas garrafas, pelo método de pesagem de 

um líquido conhecido, a água destilada, para substituir vidraria de laboratório, em 

volumetria  de  neutralização.  Soluções  padrão  foram  preparadas  criteriosamente 

utilizando métodos  já  conhecidos.  Para cada um dos padrões foram feitas  duas 

amostras, sendo uma feita em balão volumétrico convencional e outra em garrafa 

calibrada para substituir o balão volumétrico. Padronizou-se, então, as soluções de 

NaOH e HNO3  nas garrafas adaptadas e calibradas para substituir  erlenmeyers. 

Foram feitas uma série de três repetições para cada amostra  e os dados foram 

anotados,  calculados  e  comparados.  De  acordo  com os  resultados  obtidos,  em 

análises de volumetria de neutralização, a substituição foi satisfatória. 



2. INTRODUÇÃO

O Polietileno  tereftalato (PET) é um termoplástico muito versátil que possui 

múltiplas aplicações na produção industrial, mas, é no mercado de embalagens em 

ele  mais  se  destaca,  especialmente  no  mercado  de  embalagens  para  bebidas 

carbonatadas. Suas excelentes propriedades físicas e químicas são as razões pela 

qual o PET é tão utilizado.

O Polietileno  tereftalato  possui  elevada  barreira  a  gases  e  odores,  brilho, 

transparência, leveza, excelentes propriedades mecânicas, facilidade de moldagem, 

boa performance, segurança, pois, se mantém inerte em contato com o alimento,  e 

baixo custo (FERRO, 2002).Todas essas características tornam o PET tão vantajoso 

para a indústria de embalagens em geral.

O  mercado  de  embalagens  de  PET  no  Brasil  cresce  exponencialmente. 

Segundo  a  ABIPET  (Associação  Brasileira  da  Indústria  do  PET),  em  2011,  o 

mercado brasileiro consumiu 572 Ktons de resina PET, sendo 90% dessa resina foi 

destinada ao setor de embalagens para alimentos e bebidas. A estimativa é que 

esse volume aumente 6,5% até 2016.

O Brasil é o maior reciclador de PET no mundo. Reciclamos 57,1% de todo 

PET que consumimos (ABIPET, 2012). 

Apesar  dos  números  serem favoráveis,  estamos  longe  do  ideal.  Entre  os 

diversos  danos  causados  ao  meio  ambiente,  um  está  relacionado  ao  resíduo 

plástico,  pois,  em geral,  estes  levam muitos  anos  para  se  degradarem (MANO, 

1994). Dessa forma, existe uma crescente tendência ao reaproveitamento desses 

materiais.

A crise no sistema educacional e o sucateamento dos laboratórios de ciências 

nas  escolas  públicas  dificultam e  até  impossibilitam a  experimentação,  atividade 

fundamental para a construção da teoria (HODSON, 1988). Outro fator importante 

sobre a  experimentação é  a relação que ela  cria entre  o  teórico  e o  “palpável”, 

aproximando os conceitos da química à realidade do aluno.



3. OBJETIVOS

Considerando  a  grande  importância  das  práticas  laboratoriais  e  da 

experimentação  para  o  ensino  de  Química  (SANTANA,  2006),  a  deficiência  dos 

laboratórios das escolas brasileiras e a importância da reutilização de materiais para 

redução  da  quantidade  de  lixo  visando  a  preservação  do  meio  ambiente,  este 

trabalho tem por objetivo trazer uma proposta de utilização de garrafas PET, material 

encontrado com facilidade e abundância, como uma alternativa para a substituição 

de materiais de laboratório, como béqueres, balões volumétricos etc.



4. METODOLOGIA

Garrafas PET foram lavadas, adaptamos e calibramos para substituir vidraria 

de laboratório, béqueres e balões volumétrico, em volumetria de neutralização, que 

envolve a titulação de espécies químicas ácidas ou básicas onde o ponto final da 

reação é determinado por um indicador químico.

 Ao todo utilizou-se quatro garrafas, sendo que, uma delas foi usada como 

balão volumétrico e três delas foram cortadas para serem usadas como béquer ou 

erlenmeyer.

As soluções padrão foram preparadas criteriosamente utilizando métodos já 

conhecidos. Para cada um dos padrões foram feitas duas amostras, sendo uma feita 

em balão volumétrico convencional e outra em garrafa calibrada para substituir  o 

balão volumétrico. Padronizou-se, então, as soluções de NaOH e HNO3  nas garrafas 

adaptadas e calibradas para substituir erlenmeyers. Foram feitas uma série de três 

repetições  para  cada  amostra   e  os  dados  foram  anotados,  calculados  e 

comparados.



5. DESENVOLVIMENTO

Calibrou-se uma garrafa para substituir o balão volumétrico, para um volume 

de 500 mL pelo método de pesagem de um líquido conhecido,  a água destilada 

termicamente equilibrada, com o auxílio de uma bureta graduada. Um menisco foi 

marcado para identificar seu volume (Figura 1). Em seguida, outras três garrafas 

foram  cortadas  e  calibradas  para  um  volume  de  250  mL,  utilizando  o  mesmo 

método,  para serem utilizadas em substituição aos erlenmeyers ou béqueres, os 

volumes foram marcados diretamente nos erlenmeyers de PET , de 50  em 50 mL 

até o volume total de 250 mL, como mostra a figura 2.

Figura 1 – Garrafa PET calibrada para substituir balão volumétrico.

 Figura 2 – Garrafa adaptada e calibrada para substituir o erlenmeyer.



Na preparação  de  500  mL da  solução  padrão  de  NaOH 0,1mol/L,  foram 

pesados 2,044 g de NaOH sólido.  A água destilada foi previamente fervida para 

eliminação do gás carbônico e em seguida resfriada. A dissolução do NaOH em 

água foi feita com cuidado em um béquer padrão antes de ser transferida para o 

balão  volumétrico  pois  poderia  causar  a  dilatação  térmica  do  mesmo  (VOGEL, 

2008).  O  padrão  primário  utilizado  na  padronização  do  NaOH foi  o  biftalato  de 

potássio  que foi  previamente dessecado por  duas horas a 40oC. O indicador  de 

neutralização  ou  indicador  ácido-base  utilizado  na  padronização  do  NaOH foi  a 

fenolftaleína  que  é  incolor  em  pH  8,3  e  vermelha  em  pH  9,8  (MORITA, 

ASSUMPÇÃO,  1998).  A  figura  3  mostra  o  ponto  de  viagem  do  indicador.  A 

concentração real da solução de NaOH encontrada através de média aritmética é 

0,0986 mol/L. 

Figura 3 - Ponto de viragem do indicador fenolftaleína na padronização da solução de NaOH em 
garrafa PET calibrada para substituir o erlenmeyer



A solução padrão secundário utilizada na padronização do HNO3 foi a solução 

de NaOH a 0,0986 mol/L. O indicador utilizado nesta etapa foi o alaranjado de metila 

que é levemente vermelha em pH 3,1 e laranja-amarelada em pH 4,4 (MORITA, 

ASSUMPÇÃO,  1998).  Foram preparadas  duas  soluções de HNO3  a primeira  em 

balão  volumétrico  e  a  segunda  em balão  volumétrico  de  PET (figura  1).  Foram 

realizadas três titulações para cada uma das amostras e a concentração real  de 

ambas foram respectivamente 0,0997 mol/L e 0,0996 mol/L, obtidas separadamente 

através de média aritmética. A figura 4 mostra o ponto de viragem do indicador.

Figura 4 – Ponto de viragem do indicador alaranjado de metila na padronização da solução de  HNO3. 

À direita solução preparada em balão volumétrico convencional, à esquerda solução preparada em 
balão volumétrico de PET.



6. RESULTADOS

Na padronização da solução de NaOH, foram realizadas três repetições ao 

todo, sendo que, cada valor é mostrado na tabela 1.  A concentração real da solução 

de NaOH é 0,0986 mol/L, e foi obtida através de média aritmética das concentrações 

encontradas.

Tabela 1 - Resultados da Padronização da solução de NaOH.

Massa C8H5KO4  
(g)

Volume NaOH
(L)

Concentração da 
Solução de NaOH 

(mol/L)

1 0,758. 0,0377. 0,0984.

2 0,764. 0,0378. 0,0989.

3 0,759. 0,0376. 0,0988.

 

Na etapa da padronização do HNO3 com padrão secundário, foram realizadas 

três titulações para cada uma das amostras. A concentração real de ambas foram 

respectivamente  0,0997 mol/L e 0,0996 mol/L, obtidas separadamente através de 

média  aritmética  das  concentrações  calculadas.  Os  resultados  obtidos  nas 

padronizações são mostrados na tabela 2.

Tabela 2 – Resultados da Padronização da Solução de HNO3 preparadas em Balão Volumétrico e em 
Balão de PET.

Amostra Volume de NaOH
 (mL)

Concentração da solução 
de HNO3 (mol/L)

Solução 
preparada em 

balão 
volumétrico

1 20,1 0,0992.

2 20,3 0,1002.

3 20,2 0,0997.

Solução 
preparada em 

balão PET

1 20,1 0,0992.

2 20,1 0,0992.

3 20,3 0,0997.

De acordo  com os  resultados  obtidos,  observou-se  que  a  substituição  do 

material  volumétrico  convencional  por  garrafas PET adaptadas e calibradas para 

substituir  os  balões  volumétricos  e  erlenmeyers  em  análises  de  volumetria  de 

neutralização foram satisfatórios.



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segundo  VOGEL  (2008),  algumas  aparelhagens  de  laboratório  já  são 

fabricados a  partir  de materiais  plásticos.  E apesar  das  excelentes propriedades 

químicas  e  físicas  do  PET já  serem conhecidas,  não é  encontrado  no  mercado 

nenhum tipo de aparelhagem fabricada de polietileno tereftalato.

Questões ambientais e o fácil acesso às garrafas de PET foram importantes 

fatores na escolha deste material para a realização deste trabalho, para tal, foram 

escolhidas garrafas com paredes mais  espessas e fabricadas cem por  cento  de 

material PET. Sabe-se que no mercado brasileiro algumas marcas de fabricantes de 

bebidas carbonatadas envazam seus produtos em garrafas que tiveram a espessura 

de suas paredes reduzidas e outras empresas que utilizam as garrafas conhecidas 

como “PlantBottle”, que são garrafas fabricadas com trinta por cento de material de 

origem  vegetal,  à  base  de  cana-de-açúcar  e  setenta  por  cento  de  PET,  e  que 

também sofreram redução de peso. Garrafas “PlantBottle”  e garrafas de paredes 

mais finas não foram utilizadas, pois, por serem mais leves, mais frágeis e mais 

maleáveis  dificultam  a  manipulação  em  processos  como  o  de  mistura  ou  de 

homogeneização  de  soluções,  e  poderiam  distorcer  o  volume,  comprometendo, 

assim, todo o resultado final.

Uma ressalva importante fica por conta das características do PET, que como 

todo  material,  inclusive  o  vidro,  possui  suas  limitações,  no  que  diz  respeito  a 

temperatura de uso e os reagentes químicos a serem utilizados.

Mais um fator a se destacar está na questão da finalidade analítica, pois, é de 

conhecimento  que  na  existência  de  trabalhos  que  exijam  melhor  exatidão,  a 

indicação de uso é de aparelhagem com padrões classe A, e mesmo esse tipo de 

equipamento deve ser calibrada antes do uso (VOGEL, 2008).
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