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Resumo: Este trabalho visa recuperar parte 

do alumínio e polímero aderidos na fabricação das 

embalagens de medicamentos do tipo blisters, por 

tratamento químico e térmico, resultando no alumínio 

na forma de óxido e do polímero PVC. 

A caracterização do produto particulado 

metálico obtido constitui-se em um caminho para se 

chegar a existência da coleta seletiva após seu descarte, 

o que acarretaria na diminuição deste tipo de 

embalagens nos aterros sanitários. 

 

1. Introdução 
A reciclagem do alumínio se tornou um 

processo de extrema importância na indústria. As 

primeiras reciclagens do Alumínio aconteceram no 

século XX, porém só ganhou destaque na década de 70 

com a reciclagem das latinhas de alumínio. 

 Mesmo com o destaque da reciclagem nos dias 

atuais, no Brasil, não há um destino apropriado para o 

descarte de embalagens de medicamentos. Isso acarreta 

um imenso impacto ambiental, pois são descartadas 

erroneamente em aterros sanitários. 

 

2. Metodologia 
Amostras de embalagens de diversos formatos 

e tamanhos do tipo “blister” foram pesadas para o 

ensaio com massa de 100 gramas, cortadas 

aleatoriamente em pedaços pequenos. 

Foram feitos quatros ensaios diferentes. Após a 

pesagem, as amostras foram colocadas em recipientes e 

foram mergulhadas em nas soluções contendo: 2000 ml 
de solução de Hidróxido de Sódio 0,6 mol/L com 

agitação;2000 ml de solução de Hidróxido de Sódio 0,6 

mol/L sem agitação;2000 ml de solução de Hidróxido 

de Sódio 1,0 mol/L com agitação;2000 ml de solução de 

Hidróxido de Sódio 1,0 mol/L sem agitação. 

               Para as soluções de 0,6 mol/L foram usados 24 

gramas de NaOH e para as soluções de 1,0 mol/L foram 

usadas 80 gramas de NaOH. Para todos os ensaios 

foram utilizadas 100 gramas de “blisters”. 

Após colocada as respectivas soluções em seus 

respectivos recipientes, foram deixados os ensaios sem 
agitações em repouso por 24 horas e os ensaios com 

agitações foram colocados no agitador por 24 horas 

interruptas. 

Durante as 24 horas de tratamento químico, 

ocorre a seguinte reação: 

  2 Al + 2NaOH + 6H2O                 2NaAl(OH)4 +3H2 

Ao término da reação no recipiente, ocorre a 

formação de duas fases. Uma fase se sobressai que 

contém o material polimérico e a outra fase se apresenta 

na forma de precipitado com alumínio na forma de 

aluminato de sódio. A solução então, é filtrada a vácuo 

onde o material polimérico é separado do aluminato de 

sódio  

O papel de filtro- já contendo o aluminato de 

sódio - é removido do filtro, colocado em cadinhos de 
porcelana previamente calcinados e levados ao forno a 

uma temperatura de 1100ºC por aproximadamente 5 

horas. 

 

2. Resultados 

 
A titulo de estudo, fora escolhido as amostras 

de NaOH 0,6 mol por apresentar o material particulado 

mais limpo e nítido de estudos. 

 
 

4.Conclusões 
Os estudos realizados neste trabalho revelam 

um rendimento da recuperação de 0,9878 gramas de 

particulado para cada 100 gramas de blister reciclado. 

Após análise química, foi observado que o ferro é o 

principal elemento contaminante. 
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