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(57) Resumo: PROCESSO DE
DESPOLIMERIZAÇÃO DE POLIPROPILENO E
DE POLIETILENO POR MEIO DE
RECICLAGEM QUÍMICA. A presente invenção
se refere a um método para a obtenção de
oligômeros de PP e de PE empregando o uso de
solvente terpênico, preferivelmente d-limoneno,
e de tensoativo catiônico brometo de
hexadeciltrimetrilamônio (CTAB). A
despolimerização é realizada utilizando-se os
polímeros PP e também para o PE de baixa
densidade (PEED) e de alta densidade (PEAD)
ambos pós-consumo. Cada um dos ditos
polímeros foi previamente limpo com água e
seco para ser posteriormente moído e
adicionado a um meio reacional contendo o
solvente d-limoneno e uma solução 0,01 mol/L
de tensoativo catiônico CTAB, para obtenção de
oligômeros. O tensoativo CTAB adicionado
funcionou como um catalisador, onde o tempo
de reação foi de 1 h, para cada polímero.
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