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RESUMO 

 

A poluição ambiental é alvo de uma das maiores preocupações do mundo atual e o principal 

responsável por esta condição é a própria humanidade, nossa evolução e o método com que 

utilizamos nossos recursos. O petróleo trouxe por meio do seu refino, uma nova geração de 

produtos que contribuíram para nossa sociedade moderna, onde tudo que é concebido a partir 

desse período se move por combustível ou tem algum tipo de polímero em sua composição. 

Consequentemente, os produtos quando não são mais utilizados são tratados como resíduos 

sólidos, que sem um tratamento adequado vem se acumulando em “lixões”, ruas e oceanos. 

Buscando reverter este quadro, inúmeros estudos e novas tecnologias aplicadas à reciclagem 

tem se mostrado em contribuição a esta frente, procurando através do reuso de resíduos 

sólidos uma das formas de reduzir a exploração. Neste cenário, este estudo buscou empregar 

um destes resíduos, o polietileno tereftalato (PET) reciclado em substituição a resina virgem 

na fabricação da corda de poliéster em um lote piloto, de modo a avaliar seu desempenho, 

custo de produção e requisitos qualitativos de performance. Os resultados obtidos revelaram 

que apesar de haver disponibilidade do produto no mercado e seu custo de aquisição ser 

menor comparado a matéria prima virgem, a qualidade deste material ainda é inferior, devido 

a falhas na cadeia de processamento pós consumo, o que refletiu em baixa produtividade, 

desempenho e refugo. Gerando um produto com um custo final mais elevado, inviabilizando a 

comercialização.  

 

Palavras-chave: Corda. Fibras. Flake. Extrusão de Polímero. Trançadeira. PET reciclado. 

Sustentabilidade ambiental. 

 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O marco da Revolução Industrial nos séculos XVIII e XIX é dado como um divisor 

de águas da evolução humana, o surgimento das máquinas a vapor com objetivo de poupar 

tempo do trabalho humano logo foram substituídas pelos combustíveis fósseis não renováveis, 

matéria prima da produção em massa. A utilização desordenada destes recursos naturais, 

aliado ao crescimento populacional, geram toneladas de resíduo a cada minuto, atualmente 

somos 7,6 bilhões de pessoas no mundo, frente a 1 bilhão de habitantes em 1800. Segundo as 

Nações Unidas (BRASIL, 2012), a produção de lixo no mundo deve ter um aumento de 1,3 

bilhão de toneladas para 2,2 bilhões de toneladas até o ano de 2025. 

Em recente relatório divulgado pelo WWF World Wildlife Fund (2019), coloca o 

Brasil como o 4º maior produtor de lixo plástico do mundo, atrás apenas de Estados Unidos, 

China e Índia, número que se torna ainda mais alarmantes quando apenas 1,28% deste total é 

reciclado. Estados Unidos, China e Índia reciclam 34,6%, 21,9% e 5,7% respectivamente. 

Minimizar estes grandes impactos causados pelo homem no meio ambiente vem de encontro 

ao reuso de matérias através da reciclagem.  

Atualmente, o maior mercado para o PET pós-consumo no Brasil é a produção de 

fibra de poliéster para indústria têxtil (multifilamento), onde são aplicados na fabricação de 

fios de costura, cordas, pelúcias, forrações, tapetes e carpetes, mantas de TNT (utilizado em 

fraldas, toucas, absorventes entre outras aplicações). 

O desenvolvimento de estudos e novas tecnologias aplicadas à reciclagem, tem como 

objetivo produzir materiais para substituir o plástico virgem, diminuindo a exploração de 

recursos minerais e os impactos ambientais causados pela própria exploração e pelo descarte 

inapropriado do lixo (ALMEIDA, COSTA, et al., 2013) o que nos permite realizar este 

projeto uma vez que nos possibilita o acesso a matéria a prima e conhecimento para a 

aplicação. 

Este projeto visa utilizar o PET reciclado na fabricação de corda, substituindo a 

resina virgem em um lote piloto, a empresa estudada apresenta em sua fabricação o 

recebimento da resina PET virgem em formato de grão que submetido a temperatura ao ponto 

de fusão é direcionado a processos de extrusão gerando fios de multifilamentos passando 

posteriormente por outras etapas até a corda propriamente dita. 

Para alcançar esse objetivo, entender a aplicação e aspectos relevantes acerca da 

corda e do processo de geração e obtenção do flake de PET reciclado foram abordados, bem 

como avaliar os resultados quanto à produtividade, custo e desempenho. Espera-se que ao 



5 

 

substituir a matéria prima virgem supracitada por PET reciclado neste ensaio possibilite levar 

ao entendimento da empresa a viabilidade do uso do PET reciclado em sua produção bem 

como demonstrar junto a sociedade uma vertente industrial como mais um incentivo a coleta 

seletiva de lixo, possibilitando ampliar com a reciclagem por meio da demanda, deste modo 

contribuir com a redução de resíduos destinados de forma incorreta.  

Através dos resultados será possível analisar o desempenho do produto virgem em 

comparação ao reciclado conforme NBR ISO 9554 e NBR ISO 2307 o avaliado em aspectos 

qualitativos de aceitação e em teste de ruptura com máquina de tração. 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

O cabo ou corda, comumente chamado, é formado a partir de fibras ou filamentos 

contínuos unidos através da trançagem ou torção com o propósito de garantir maior 

resistência a unidade possibilitando a tração de uma carga outrora impossível de ser 

transportada. 

Noel Jr. (1988, p. 627) as define como sendo um feixe alongado de fibras vegetais: 

sisal, manilha, cânhamo, e fibras sintéticas: poliamida, poliéster, polipropileno, polietileno, 

poliolefina mista ou matéria flexível similar, torcidas em espiral, de grossura e comprimento 

variáveis, mesma descrição utilizada posteriormente pela NBR ISO 9554 Cabos de Fibra - 

Especificações Gerais (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013, p. 

2). As NBR 15986 de outubro de 2011, NBR 15595 de novembro de 2016 e NBR ISO 1141 

Cabos e Fibras de Poliéster, especificam requisitos mínimos para fabricação de cordas têxteis 

de alma e capa trançada, utilizadas por pessoas em operações de acesso por corda. A NBR 

13018 de setembro de 1993 fixa as condições mínimas exigíveis para recepção e aceitação de 

corda empregada nos trabalhos em instalações energizadas, já a NBR13715-7 de setembro de 

2012 são utilizadas para conexão de amarra oceânica com cabo de poliéster destinada a cordas 

na indústria OffShore. 

Outras referências à corda são feitas nas Normas Regulamentadoras NR-35 Trabalho 

em Altura, determinando que estas podem ser usadas como ponto de ancoragem e NR-18 

Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, onde determina as 

especificações de segurança para cabos de fibra sintético utilizados para sustentação de 

cadeira suspensa, cabo-guia do cinto de segurança tipo paraquedista. 
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As inúmeras regulamentações atuais dão a esta ferramenta sua importância, uma vez 

que a atividade à qual está relacionada imprime um grau de risco, é comum encontrar 

qualquer caminhão circulando em algum ponto do mundo, sem que sua carga não esteja 

amarrada por uma corda, do alpinismo ao resgate por helicóptero, ou nas embarcações, uma 

falha neste equipamento pode causar acidentes graves ou grande prejuízo. 

Como é possível observar, a corda tem sua notoriedade em diversos segmentos da 

sociedade moderna, no entanto, mesmo que sua história remonte milhares de anos, pouco se 

sabe de sua origem. Costa (2000) cita que as civilizações primitivas utilizavam fibras vegetais 

através do aproveitamento de cascas de certas árvores, como a amoreira e a figueira, a casca 

era arrancada da árvore e mergulhada em água extraindo suas fibras e estirando. Plasmódia 

(2014) descreve as primeiras cordas rudimentares de que se tem conhecimento, feitas com 

fibras e pele, as quais remontam a quase 20 mil anos atrás. Foram, porém, os antigos egípcios, 

como demonstram algumas inscrições feitas nas tumbas dos faraós, a utilização de cordas que 

em muitos aspectos eram similares às atuais, compostas a partir de fibras do papiro trabalhado 

e trançado ao redor de um bastão.  

Um fato que valida tal referência são escavações, gravuras que retratam o uso da corda 

ainda em 2400 a.C no Egito antigo. A Figura 1 apresenta uma escavação na Cidade de Nínive 

na Mesopotâmia (Iraque atualmente) onde apresenta uma foto de uma colossal embarcação 

puxada por cordas, que se deduz pela empunhadura ter 50mm de diâmetro, semelhante as 

usadas atualmente (MCKENNA, HEARLE e O'HEAR, 2004, p. 3). 

 

Figura 1 – Escavação em Nínive Mesopotâmia 

 

Fonte: Handbook of fibre rope technology (2004). 
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De fato, a necessidade humana trouxe na solução de construir as primeiras cordas 

através da manipulação dos recursos ali disponíveis as ferramentas necessárias que os 

auxiliaram em nossa evolução, sem ela, pode-se afirmar que não haveriam os primeiros arco e 

flecha ou a captura e domesticação de animais, as construções egípcia e romana 

possivelmente a navegação. 

Somente após a idade média com a difusão do comércio por mar, a fibra manufaturada 

através da cordoaria se tornou uma atividade estratégica em toda a Europa, fabricando cordas 

cada vez mais longas flexíveis e resistentes, foram fundadas dezenas de cordoarias a partir 

deste mesmo período (DA SILVA, 2014). 

Nota-se que mesmo com a difusão das cordoarias voltadas à navegação, é observado 

até aquele ponto da história, que todo cabo ou corda eram fabricados exclusivamente de fibras 

naturais, produzidas a partir da celulose, substância fibrosa encontrada na madeira algodão 

entre outras plantas, a mudança ocorre com o surgimento do petróleo no cenário global em 

1850 pelas mãos de James Young. Logo em agosto de 1859 o americano Edwin Laurentine 

Drake, perfurou o primeiro poço para a procura do petróleo, na Pensilvânia. O poço revelou-

se produtor e a data passou a ser considerada a do nascimento da moderna indústria petrolífera 

(BERNARDI, 2019).  

Posteriormente, um novo marco no mundo das fibras, quando Wallace H. Carothers 

sintetiza em 1930 o primeiro poliéster linear a partir de monômeros derivados da base do 

petróleo, especificamente de trimetileno glicol e do ácido dicarboxílico hexadecametileno. 

Entretanto, este polímero apresentou baixa temperatura de fusão e baixa estabilidade 

hidrolítica o que comprometem a qualidade do produto final. Em 1946, Whinfield e Dickson 

descobriram o poli (tereftalato de etileno) (PET), o qual apresenta alta temperatura de fusão 

(~265 ºC) e alta estabilidade Hidrolítica devido a presença de anéis aromáticos na cadeia 

principal (KUHN, 2016). 

Hidrolítica refere-se a Hidrólise: 

 

Quando buscamos sentido para a hidrólise entende-se que se tratar de um processo 

de degradação que provoca a cisão das cadeias, levando a uma queda da massa 

molar média (Mn) e por conseguinte da viscosidade intrínseca. A velocidade de 

hidrólise do PET é muito baixa até 180°C, mas aumenta rapidamente acima desta 

temperatura. Portanto, durante o processamento, o PET no estado fundido (260 a 

290°C), sofre rápido e intenso ataque das moléculas de água nas ligações éster 

provocando a cisão das cadeias moleculares (ISOLDI, 2003, p. 41). 

 

Com essa descoberta novas dimensões são determinadas no campo da indústria, não 

apenas das fibras, cordas e derivados mas o plástico que nasce 1946 será para os próximos 
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setenta anos o protagonista de grandes avanços e discussões na sociedade a partir daquele 

momento um dos produtos mais utilizados no mercado dando ao polímero uma posição de 

destaque no cenário global, uma vez que o poliéster poderia ser empregado puro ou em 

combinação com algodão, náilon, linho ou lã em proporções variadas permitindo diversas 

aplicações em especial na área têxtil (ROMERO, VIEIRA, et al., 1995). 

De fato, o PET pode não só ser combinado, como ser moldado por diversos processos, 

entre eles: moldagem por injeção, moldagem por sopro, moldagem por extrusão método este 

que dá origem as cordas atuais, termoformagem, entre outros. 

Para Romão (DORES e BARREIRA, 2016) a utilização do plástico especialmente o 

PET tem se destinado em sua grande maioria a produtos destinado as massas, como as 

embalagens de refrigerante ou produtos de limpeza com curta vida útil, isto se deve ao fato do 

PP e do PVC serem utilizados como matéria-prima na fabricação de produtos acabados com 

longa vida útil nas indústrias de bens de consumo e construção civil.  

O esquema apresentado na figura 2 extraído de Ladchumananandasivam (2006), 

demonstra a dimensão das fibras de um modo geral até a àquela altura desde sua origem, e 

com a descoberta de 1946 uma outra vertente surge, além da somente fibras naturais 

existentes até aquele ponto. 

Ainda segundo mesmo autor, a fibra é caracterizada pela flexibilidade, finura, alta 

razão do comprimento para espessura e a versatilidade para uso sendo o filamento o resultante 

da fibra de comprimento indefinido, está entre outras características permitiram a fibra não 

ficar restrita somente a fabricação de cabos e cordas uma vez que a indústria do têxtil estava 

em amplo crescimento e contribuiu fortemente com o desenvolvimento de novas tecnologias.  

Como cita Dias (2002), o polímero é difundido também na indústria de roupas, ou 

substituindo a cerâmicas e vidro usados até aquele momento. Sua demanda é amplamente 

pulverizada no mercado sendo utilizado em seus diversas formatos, muito pois, ao mesmo 

tempo se vivia em meio a Revolução Industrial, onde cidades se formavam e que, devido ao 

aumento populacional se alavancava também a demanda do produto. 

Em suma, o petróleo impulsionado pela indústria automobilística, aeronáutica e 

química, se tornou uma commodity e sem dúvida protagonizou o mundo atual globalizado, 

dando velocidade a mudanças tecnológicas, econômicas, políticas e sociais. Antes de 1850 os 

produtos que eram orgânicos passaram a ser sintéticos, e o ciclos de vida dos produtos e 

processos vêm se encurtando significativamente, o que gera uma quantidade alarmante de lixo 

que antes tratado como rejeito, passou a ser tratado como resíduo. Onde a partir da segunda 
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metade do século XX foi iniciada uma reviravolta e a humanidade torna-se preocupada com o 

planeta onde vive, pouco mais de um século depois. 

 

Figura 2 – Classificação das fibras 

 

Fonte: Ladchumannandsivam (2005) 

 

Outras inquietações como o buraco na camada de ozônio, o aquecimento global da 

Terra tem despertado a população mundial sobre o que tinha acontecido com o meio ambiente 

é apontado por Koetz (2016) e nesse "despertar", a questão da geração e destinação final do 

lixo foi percebida, e nesta primeira década do século XXI tem sido enfrentada com a urgência 

necessária.  

A problematização relacionada aos resíduos sólidos vem mobilizando diversos 

segmentos da sociedade na tentativa de minimizar esses impactos. A quantidade de lixo 

gerado tem aumentado substancialmente ano a ano como apontada no artigo publicado na 
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revista acadêmica Science Advances, o pesquisador Roland Geyer, da Universidade da 

Califórnia em Santa Bárbara, estima em 8,3 bilhões de toneladas a quantidade de plástico já 

produzida no mundo (BBC, 2017).  

Um estudo recente apresenta um levantamento realizado pelo WWF (2019) com base 

nos dados do Banco do Mundial os dados apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Produção e reciclagem de Plástico no Mundo mar/2019 

 

Fonte: WWF (2019). 

 

E complementa, mesmo sendo 145 mil toneladas (1,28%) são efetivamente recicladas, 

há perdas na separação dos tipos de plásticos por motivos como estarem contaminados, serem 

multicamadas ou de baixo valor. No final, o destino de 7,7 milhões de toneladas de plástico 

são os aterros sanitários. E outros 2,4 milhões de toneladas de plástico são descartados de 

forma irregular, sem qualquer tipo de tratamento, em lixões a céu aberto. 

Outras fontes contradizem esses números como é o caso do IPEA (2017), onde afirma: 

 

Mesmo com as dificuldades enfrentadas pelas instituições e pelos catadores no 

Brasil, alguns avanços foram identificados nos últimos anos, ao menos em alguns 

materiais específicos, com maior valor de mercado, destaca Silva. Entre 1994 e 

2008, o índice de reciclagem de latas de alumínio variou de 56% para 91,5%, o de 

papel de 37% para 43,7%, o de vidro de 33% para 47%, o de embalagens PET de 

18% para 54,8%, o de lata de aço de 23% para 43,5%, e o de embalagem longa-vida 

de 10% em 1999 para 26,6% em 2008. 
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A ABIPET (2016) retrata números próximos aos apresentados pela IPEA, no seu 

último censo onde o Brasil já reciclava em 2016, 274Kton o que representa 51% do montante 

de PET consumido no País conforme demonstrada no gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Evolução da Reciclagem do PET no Brasil 

 

Fonte: Abipet – Decimo censo de reciclagem PET (2016). 

 

Segundo o IPEA (2017) existe ainda uma grande dificuldade de se obter informações 

sobre os empreendimentos desse segmento da sociedade, a partir de dados de 2006 a 2009 

foram analisados 83 empreendimentos coletivos de reciclagem o que revela que os números 

apresentados podem ser incertos. E complementa, tanto entre o número de organizações 

quanto de catadores, verificou-se que cerca de 60% estão em situação de baixa ou baixíssima 

eficiência. 

Em outro espectro vemos por essa pressão, as grandes empresas geradoras de plástico 

diante do inconveniente da adequada destinação final de sua embalagem no Brasil, a Coca-

Cola, AmBev e Pepsico vêm buscando ampliar o reaproveitamento das suas embalagens. 

Cerca de 70% da cerveja vendida pela AmBev é sob a forma de garrafas retornáveis de 

plástico e vidro, e em março de 2010, em São Paulo, a Coca-Cola lançou o “PlantBottle”, uma 

garrafa sustentável que utiliza uma embalagem feita de PET, na qual o etanol da cana-de-

açúcar substitui parte do petróleo utilizado como insumo (MARCHI, 2011). 
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2.1 PROCESSOS DE RECICLAGEM E OBTENÇÃO DE FLAKE 

 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria do PET (ABIPET, 2016), o Brasil tem 

sua reciclagem quase que realizada apenas de forma mecânica. Considera-se o PET o segundo 

material mais reciclado no país, superado apenas pelo alumínio. 

A reciclagem mecânica do PET pós-consumo inicia-se na coleta das garrafas de 

refrigerantes, descartadas pela sociedade. Nesta fase, os catadores recolhem manualmente as 

garrafas encontradas no meio ambiente, em aterros sanitários, lixões, ou unidades municipais 

de coleta seletiva. Logo após as garrafas são separadas por cor e prensadas, originando fardos 

com peso médio de 80kg e volume de 0,5m³. A prensagem e enfardamento viabilizam a 

comercialização do material a longas distâncias (SANTOS, 2008). 

Ainda segundo o autor O PET enfardado é enviado para centenas de empresas 

recicladoras que desfazem os “amarrados”, revisando a sucata, com auxílio de uma esteira 

transportadora, equipada com um detector de metais. Contaminações grosseiras visíveis 

podem ser removidas manualmente, por peneira estática ou vibratória, e por outros 

dispositivos desenvolvidos para tal. Na etapa seguinte as garrafas são moídas com água, em 

moinhos de facas rotativas originando o PET moído, denominado flocos ou flakes, que 

apresentam granulometria em torno de 9,5mm. 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa será experimental, ou seja, será utilizado na fabricação da corda de 8mm, 

por se tratar de produto de maior comercialização da empresa em estudo, será utilizado o PET 

reciclado, em formato de Flake em substituição ao polímero virgem utilizado na empresa para 

o mesmo fim. Inicialmente será submetido à extrusão que por sua vez será elevado ao ponto 

de fusão gerando microfilamento, em seguida submetido a estiramento e resfriamento. 

Após resfriado o mesmo será unido a outros filamentos dado origem a perna da corda, 

num segundo momento sendo enrolado em espula e máquina de trançagem formando a corda.  

A corda será avaliada em máquina de tração que suporta até 20KN o que equivale 

2039,43kg até o ponto de ruptura e seu resultado de desempenho será comparado a corda 

fabricada com o polímero virgem de mesma bitola.  

Este projeto visa, avaliar os resultados quanto à produtividade, custo e desempenho, 

quando substituímos a matéria prima virgem supracitada por PET reciclado em um lote piloto. 
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Para atingir os objetivos propostos no projeto realizaram-se os ensaios com dois tipos de 

materiais, na forma de flake ou grão cristalizados, cuidados com umidade e possíveis 

contaminantes na matéria prima citados na pesquisa bibliográfica também foram 

considerados, de modo a não prejudicar o desempenho: 

a) PET virgem – copolímero grau garrafa, comercializado no país; 

b) PET reciclado pré-lavado ou PET normal. 

 

3.1. SEPARAÇÃO E PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

O PET virgem (Poliéster resina Polietileno Tereftalato), figura 6, anexo D, utilizado 

pela empresa é adquirido pela Rhodia-Ster em forma de chips em big bags de 1 e ½ toneladas. 

Produto já existente no estoque da fábrica em estudo uma vez que se trata da matéria prima 

utilizada em seus produtos. Características, tabela 6 anexo B. 

A amostra do PET reciclado, big bag de 0,8 tonelada figura 5, anexo C, foi adquirida 

pela empresa Total PET de Santa Catarina, especializada na reciclagem de materiais plásticos, 

atuando no mercado com produção de flake de PET, segundo o fornecedor o produto passou 

por limpeza a fim de retirar detritos, impurezas e residual de óleo, ainda segundo ele o flake 

adquirido é exclusivamente de garrafas, mas também poderia ser de fita de arquear ou tambor 

plástico. Questionado quanto a capacidade de produção foi mencionado que sua empresa tem 

capacidade produtiva de atender a demanda na fabricação de cordas caso houvesse um acordo 

comercial sinalizando a demanda de seis meses.  

Para o estudo será mantido 1 linha dedicada das 8:00 as 17:00 para avaliar o 

comportamento do produto sem intervalo na fabricação do fio em PET reciclado, que segundo 

a empresa o mesmo seria convertido em corda na sua totalidade, mantendo-se a 

rastreabilidade adequada para realização da venda direcionada em uma campanha especifica 

fora de seu catálogo. 

Os cuidados de secagem, desumidificação e cristalização (ocorre simultaneamente 

com a secagem) são também imprescindíveis como alegou Isoldi (2003) em sua pesquisa, que 

os grânulos de PET devem ser secados e cristalizados antes da extrusão e que somente a 

secagem não é suficiente, pois o PET amorfo amolece e adere à rosca da extrusora. A 

cristalização dos grânulos evita esta aderência. Deste modo a secagem e a cristalização 

ocorrem juntas quando o material é aquecido sob temperaturas acima de 150°C, o que será 

considerado. 
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Outro aspecto relevante será considerado o de Wiebeck; Piva (SANTOS, 2008) onde 

recomenda-se que a umidade presente no material, não seja superior a 0,005%, para que a 

reação de hidrólise não promova reduções elevadas na massa molar do polímero. Apesar deste 

aspecto ser conhecido pelos envolvidos, as garrafas recicladas se originam de inúmeros 

lugares e seu processo como mencionado pelas referencias é de baixa eficiência, o que gerou 

preocupação quanto ao tempo ideal de secagem, O processo consistirá em insuflar ar quente e 

seco num silo de secagem a 150°C por 5h proveniente de um secador de ar mesmo tempo 

utilizado para material virgem. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A empresa que concede a realização deste estudo prefere não ser identificada, possui 

duas plantas sendo uma em Santa Catarina, Brasil outra em Assunção no Paraguai, conta com 

300 funcionários diretos, gerando uma produção de 3 tonelada/dia em 3 turnos. Entre os seus 

produtos contemplam:  cordas, cintas têxteis de cintas de elevação e amarração, lonas para 

cobertura de cargas entre outros produtos, para tanto se utilizando dos polímeros em forma de 

resina, Poliamida (PA), Polietileno (PE), Tereftalato de Polietileno (PET) e Polipropileno 

(PP). 

As etapas de fabricação da corda são demonstradas na figura 4, anexo A. A fabricação 

da corda em PET reciclado utilizará da mesma extrusora e matriz de extrusão, bem como 

demais processos conforme PET virgem de mesma bitola. 

Na apresentação do Flake a empresa, existiu dúvidas com relação a qualidade da 

matéria prima reciclada uma vez que foi localizado flocos de garrafas de várias cores, o que 

segundo o gerente operacional da empresa para se manter a cor do produto final seria 

necessário o uso de pigmento para PET, um produto que eleva significativamente o custo do 

produto final.  

O tempo de secagem de 5 horas se mostrou suficiente, porém, durante o processo de 

extrusão houve a necessidade de interrupções para limpeza da matriz devido a sedimentos que 

vieram a entupir a saída do filamento acarretando em paradas para estas manutenções, 

também foi necessidade realizar a redução da velocidade no estiramento pois os filamentos se 

mostravam quebradiços se enrolando nas polias. 

Posteriormente, o fio obtido por meio da extrusão do Flake, (também chamado de 

pernas), foram trançados conforme a norma NBR ISO 9554 (2013) que se trata de uma 
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sobreposição dos fios um sobre os outros de modo alternado realizado por máquinas 

automatizadas. Figura 7, Anexo E, traz foto imagem da máquina utilizado. 

 

4.1 COMPARAÇÃO DAS CORDAS 

 

Em comparação, as espessuras das cordas fabricadas se mantiveram próximas umas 

das outras sendo a amostra de PET reciclado A:1 se apresentando com 0,01mm inferior a 

fabricado com PET virgem. Figura 9, anexo G. 

Se tratando do peso, a diferença apresentada no PET reciclado A:1, foi de 1,17g 

inferior a corda fabricada com PET virgem A:2, peso atribuído a 1metro de corda. Figura 10 

anexo H. 

 

4.2 ENSAIO MECÂNICO DE TRAÇÃO 

 

A fim de avaliar a capacidade máxima de carga que pode ser atribuída a corda 

fabricada a partir do Flake de PET reciclado, a amostra A:1 corda 8mm foi submetida a teste 

de tração no próprio laboratório da empresa.  

Esse ensaio consiste na aplicação de carga de tração uniaxial crescente em um corpo 

de prova especifico até a ruptura. Os valores para densidade linear e carga de ruptura mínima 

para poliéster são determinados pela norma NBR ISO 1141 (2013), no entanto tal documento 

abrange parâmetros para cordas e cabos com bitola entre 12 e 160mm. Como detalhado na 

figura 7 anexo E.  

Deste modo o parâmetro de resistência utilizado será o histórico da empresa na 

fabricação da corda de 8mm PET virgem, onde os resultados de ruptura da corda em PET 

reciclado devem apresentar similaridade para aprovação sendo 8,21KN o que equivale a 

830Kgf.  

Para esta avaliação foram realizados ensaios com corpos-de-prova de quatro amostras 

diferentes de PET reciclado, conforme demonstrado na tabela 2 e gráfico 2. Sendo duas 

coletas no período da manhã de produção e outras duas no período da tarde de modo aleatório. 
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Tabela 2 – Resultados do ensaio de ruptura das cordas 

Nº Corpo 

de prova 

Carga de 

Ruptura

KN

Carga de 

Ruptura

Kgf

Carga 

deTrabalho

KN

Carga 

deTrabalho

Kgf

Nº Corpo de 

prova 

Carga de 

Ruptura

KN

Carga de 

Ruptura

Kgf

Carga 

deTrabalho

KN

Carga 

deTrabalho

Kgf

A: 1.1 5,83 594,14 4,61 470 A: 2.1 8,77 894,47 7,26 740

A: 1.2 5,73 584,35 4,61 470 A: 2.2 7,87 802,57 7,26 740

A: 1.3 5,47 558,26 4,61 470 A: 2.3 8,41 857,36 7,26 740

A: 1.4 5,51 561,79 4,61 470 A: 2.4 8,47 863,82 7,26 740

média 5,64 574,63 4,61 740 média 8,38 854,55 7,26 740

AMOSTRA A.1.X -  RUPTURA CORDA PET RECICLADA AMOSTRA A.2.X - RUPTURA CORDA PET VIRGEM

 

Fonte: O autor (2019). 

 

Gráfico 2 – Comparação das médias das amostras A:1 e A:2 

 

Fonte: O autor (2019). 

 

A corda de PET reciclado A:1 em ensaio de tração apresentou ruptura média de 

574,6Kgf, sendo para corda PET virgem A:2 a ruptura ocorreu eu 854,5Kgf, valor próximo a 

média histórico de 830kgf para corda de 8mm da empresa. As imagens correspondentes as 

avaliações estão dispostas em anexo conforme tabela 3. 

 

 

 

 



17 

 

Tabela 3 – Demonstrativo dos resultados 

 

Fonte: O autor (2019). 

 

Nota-se ao final deste processo, que mesmo apresentando um custo de aquisição 

inferior em 57% a resina virgem,  tabela 4, o comportamento do PET reciclado na linha de 

produção sobrepõe grande parte dos controles elaborados para o uso da resina virgem, pois ele 

por sua vez não permite uma padronização dos controles gerando um alta variação na 

espessura do filamento, gotejamento na extrusora, entupimento da matriz devido a sujidade na 

matéria-prima, areia, fios quebradiços e  redução na velocidade de produção. 

 

Tabela 4 – Precificação dos materiais 

 

Fonte: O autor (2019). 

 

Logo, o baixo custo de aquisição é superado pelo alto custo desprendido no processo 

como inserção de pigmento, desgaste do maquinário e refugo.   Entende-se que a não 

homogeneidade é reflexo da originam de milhares de garrafas, exigindo inúmeros manuseios 

desde seu descarte inicial e nem sempre recebem o tratamento de higienização e seleção 

adequada. 

 

4.3 DISCUSSÃO 

 

 Os números obtidos ao final das nove horas de produção com o PET reciclado 

mostraram uma produção 94,08Kg inferior àquela obtida com a PET virgem determinando o 

mesmo processo para os 2 produtos. Verificou-se também paradas de máquina totalizando 

1hora e 10 minutos superior a uma produção normal, atrelados a 46,50kg de refugo, devido a 

sedimentos contaminantes no flake, areia, pedras o que resultaram em uma produtividade 19% 

menor. Com uma estimativa de custo de produção superior em   R$ 0,17 por metro de corda 
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que multiplicado ao rolo de 200 metros resultaria em R$ 34,00 a mais por rolo fabricado, o 

que torna a venda inviável em um mercado tão competitivo. 

Na comparação do peso, espessura da corda PET virgem e PET reciclado, 

considerando que a corda é vendida em rolos de 200 metros e a matéria prima adquirida em 

kg/tonelada esta diferença se mostraria benéfica se a corda em PET reciclado desempenhasse 

resultados similares em teste de ruptura, o que não ocorreu. 

 

Tabela 5 – Resultados obtidos na fabricação da corda 8mm com PET reciclado em 

comparação aos números cedidos pela própria empresa fonte: PCP fabricante. 

DIA MATERIAL PROCESSO  01 simb % sucata

800,000 kg

704,538 kg

46,500 kg 6,60%

01:30:00 horas

77% %

0,77 R$

154,00 R$

DIA MATERIAL PROCESSO  01 simb % sucata

800,000 kg

799,338 kg

0,662 kg 0,08%

00:20:00 horas

96% %

0,60 R$

120,00 R$CUSTO ROLO

PLANEJADO

PLANEJADO

HORAS /PARADAS

PRODUTIVIDADE

CUSTO DE FABRIC. POR METRO (S/ PIGMENTO)

PRODUTIVIDADE

CUSTO DE FABRIC. POR METRO (C/ PIGMENTO)

EXTRUSORA 1  - RECICLAGEM - PET RECICLADO

PRODUÇÃO

SUCATA 

A:1

HORAS /PARADAS

CUSTO ROLO

EXTRUSORA 1  - PET VIRGEM

A:2
PRODUÇÃO 

SUCATA 

 

Fonte: O autor (2019). 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A proposta da utilização da corda, como alternativa para o reuso do plástico traria a ela 

mais um marco em sua evolução que já remonta milhares de anos como citado anteriormente, 

e principalmente, permitiria as gerações seguintes entender de que modo aquela civilização 

obteve soluções para seu próprio resíduo, mesmo seu emprego correspondendo a uma fração 

do que é gerado. No entanto, mesmo que exista algumas empresas que empreguem o PET em 
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reuso em suas fábricas, nota-se que exige grande empenho, investimento e análise da empresa 

que o deseja fazer. 

Para a empresa que permitiu o estudo, pode-se afirmar que considerar o uso do PET 

reciclado como uma matéria prima de substituição a resina PET virgem na fabricação de 

corda é uma alternativa inviável de imediato visto os resultados apresentados, mas promissora 

a médio longo prazo segundo a empresa, mesmo registrando um desempenho inferior em 

alguns aspectos. O corpo gerencial do grupo que acompanhou o teste sugere que o resultado 

negativo pode ser melhorado adaptando uma linha exclusiva para o PET reciclado, adequando 

os parâmetros das máquinas de modo específico para outra realidade de insumo, incluído os 

cuidados a serem tomados desde a matéria prima.  

Para tanto, será avaliado pela empresa a parceria ou aquisição de um processo de 

manufatura de PET reciclagem para obter seu próprio insumo, o que evidentemente haverá 

necessidade de um estudo mais aprofundado sobre o tema.  

Em outro espectro, vemos uma evolução no tratamento seletivo de resíduos, mas longe 

do ideal em comparação com alguns países mais desenvolvidos, e pelo observado em teste, a 

qualidade desta reciclagem também requer atenção.  

O cenário atual é que evoluímos tanto nos últimos 100 anos, da descoberta do petróleo 

e seus derivados, a globalização e tudo que ele ajudou a criar, desenvolver gerou mais lixo e 

resíduo no meio ambiente do que jamais o fizemos em toda existência humana. Essa 

velocidade também impediu de certo modo de enxergamos o quanto isso nos afeta como 

sociedade e principalmente o quanto dependemos do planeta.  
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ANEXO A 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Etapas do Processo 
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ANEXO B 
 

 Tabela 1 - Características do RHOPET® 80 fornecido pelo fabricante 

CARACTERISTICA ESPECICAÇÕES MÉTODO UMIDADE

Viscolidade Intrínseca 0,800(+-)0,030 ASTM D2857 dL/g

Densidade >1,398 ASTM D1505 g/cm³

Acetaldeído Residual <3 ASTM D4526 Ppm

Cristalinidade (medida por densidade) >48,00 *PD-12021 %

Peso Chips 1,5 *PD-12029 g/100 chips

Umidade <0,40 *PD-12012 % m

Temperatura de Fusão 240(+-)5,0 ASTM D3418 °C

Cor: L 79,0(+-)3,0 ASTM D1925 CIE

A -0,5(+-2,0) CIE  

                                                              Fonte: O Autor (2019) 
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ANEXO C 

 

Figura 4 - a) Big bags e Chip; b) PET virgem / big bag PET reciclado 

 

Fonte: O autor, (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  b)   a) 
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ANEXO D 

 

Figura 5 - a) PET virgem; b) PET reciclado em formato de floco (Flake). 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 
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ANEXO E 

 

Figura 6 - Trançadeira 8mm – 16 fusos 

 

Fonte: O autor (2019) 
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ANEXO F 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 7 - A:1) PET reciclado; A:2) PET 

virgem 
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ANEXO G 

              

 

 

 

 

 

    

               

 

                               

 

     Fonte: o autor (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 - PET Espessura - A:1) PET reciclado; A:2) PET virgem 
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ANEXO H 

 
 

               Figura 9 - Peso - PET reciclado A:1/ PET virgem A:2 

               
   Fonte: O autor (2019) 
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ANEXO I 

 

 

   Fonte: O autor (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Máquina de tração 
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ANEXO J 

 

Figura 11 - Corda rompida em ensaio de ruptura com máquina de tração 

A:1) PET reciclado; A:2) PET virgem 

 

   Fonte: O autor (2019) 
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ANEXO L 
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Fonte: O autor (2019) 

Figura 12 - Gráfico gerado máquina ensaio em teste de ruptura:  A:1) PET Reciclado A:2) PET 

Virgem  
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ANEXO F 

                     Figura 23 - Parâmetros para ensaio de tração em Cabos de fibra Poliéster 

 
 

     Fonte: adaptada de NBR ISO 1141 (2019) 

 


