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Abstract 
The research aimed to study the feasibility of manufacturing a geomembrane manufactured from post-consumer 

PET, sealing in landfills. The PET coming from post-consumer packaging, was mechanically recycled through three 

different processes aimed at manufacturing a sealing mat that comply with patterns necessary for the purpose 

intended. The experiments allowed the behavioral analysis of recycled PET in different ways before processing and 

also to observe their properties and characteristics configured in products of each experiment. Furthermore, the 

study reveals new purposes that can be given to recycled PET. Finally, tests were carried out on virgin PET 

searching the evaluation of materials for use as raw material for waterproofing geomembranes. The results, 

although not favorable to the intended goal, allowed the analysis of the material that can be used to manufacture 

other products. 
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AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DE RECICLAGEM DO PET PARA FARICAÇÃO DE 
MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS 
 
 
Resumen 
A pesquisa teve como objetivo principal estudar a viabilidade de fabricação de uma geomembrana, fabricada com 
PET pós-consumo, para uso como impermeabilização de aterros sanitários. O PET advindo de embalagens pós-
consumo foi mecanicamente reciclado, por meio de 3 processos diferentes, objetivando a fabricação de uma manta 
de impermeabilização que antedesse os padrões necessário à finalidade pretendida. Os experimentos permitiram a 
análise comportamental do PET reciclado diante de diferentes formas de processamento e, também, a observação de 
suas propriedades e características configuradas nos produtos de cada um dos experimentos. Além disso, o estudo 
permitiu sugerir novas finalidades que podem ser dadas ao PET reciclado. Por fim, foram realizados testes no PET 
virgem buscando a avaliação do material para sua utilização como matéria prima de geomembranas de 
impermeabilização. Os resultados, embora não tenham sido favoráveis ao objetivo pretendido, permitiram  
 
Palabras clave: Aterro Sanitário; Geomembrana; PET; poltereftalato de etileno; reciclagem;  
 
 
Introducción 

 
No ano de 2011, o Brasil computou a geração de aproximadamente 62 milhões de toneladas de resíduos sólidos. 
Deste total, sabe-se que 31,9% correspondem a materiais recicláveis, portanto: metais, papéis, plásticos e vidros 
(ABRELPE, 2011).   
Os resíduos de plásticos correspondem a 13,5% do total de materiais presentes nos resíduos sólidos enviados a 
aterro, sendo o Poli(tereftalato de etileno) (PET) o maior contribuinte desta categoria, compondo praticamente a 
totalidade dos resíduos de plástico gerados, em massa (ABRELPE, 2011). Mesmo com o total de 56% dos resíduos 
de PET sendo encaminhados para a reciclagem, no Brasil, observa-se uma grande quantia do material sendo 
destinada a aterros sanitários (CEMPRE, 2012).  
Quando ocorre a destinação para aterros, o PET representa um problema ainda maior. Em razão de sua baixa relação 
de densidade, conciliada com sua baixa capacidade de compactação, as embalagens de PET consomem grande 
espaço do aterro, fazendo com que a vida útil deste seja reduzida consideravelmente (WINTER, 1993).  
Com a reciclagem do PET, inúmeros produtos e aplicações podem ocorrer devido às suas características de 
resistência e versatilidade. Podendo o material reciclado ser utilizado para fabricação de produtos com diferentes 
finalidades, como: estofamentos, cobertores, filmes fotográficos, garrafas, calçados, malas, tecidos, entre muitos 
outros (LINO, 2011). Buscando encontrar uma alternativa de destinação para as embalagens de PET pós-consumo, 
que desvie estes resíduos de aterros sanitários e, também, reduza os demais impactos ocasionados pela sua 
destinação inadequada, o presente estudo visa verificar a viabilidade de utilização de PET reciclado para fabricação 
de uma manta de impermeabilização para aterros sanitários.  
Desta maneira, o potencial de reciclagem do PET seria aproveitado, fazendo com que, além do aumento da vida útil 
do aterro, o ambiente seja protegido com um produto eficaz e com características de sustentabilidade. 
Para isso, o PET advindo de embalagens pós-consumo foi mecanicamente reciclado, em um processo similar daquele 
atualmente utilizado na reciclagem do material, objetivando a obtenção final de uma manta de impermeabilização 
que pudesse ser testada nos ensaios recomendados para as geomembranas com finalidade de impermeabilização 
(SINDIPLAST, 2011; EN DIN 13493, 2005).  
 
 
OBJETIVOS 
 
Geral: Fabricar uma manta utilizando como matéria prima PET reciclado advindo de embalagens pós-consumo e, 
posteriormente, testa-la segundo a norma EN DIN 13493 para verificar a viabilidade técnica para aplicação como 
geomembrana de impermeabilização de aterro sanitário. 
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Específicos:  
a) Analisar processos de reciclagem mecânica do PET; 
b) Avaliar tecnologias de processamento experimental para fabricação da chapa de PET; 
c) Verificar a viabilidade técnica de aplicação de uma manta de PET virgem, como geomembrana de 

impermeabilização; 
d) Fabricar uma manta de 2mm de espessura, utilizando como matéria prima PET reciclado, advindo de 

embalagens de garrafas pós-consumo. 
 
 
METODOLOGIA 
 
O PET advindo de embalagens pós-consumo foi mecanicamente reciclado, passando por etapas de beneficiamento 
indicados pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB (Agencia ambiental de São Paulo) 
como indicado no Fluxograma 1:  
 
Plástico  Separação por tipo  Moagem/Lavagem  Homogeneização  Processamneto  Granulação  
Indústria de transformação do matéria 
 
Fluxograma 1: Fluxograma de Reciclagem Mecânica do PET (CETESB; SINDISPLAT, 2011) 
 
 
 
ATIVIDADES REALIZADAS 
 
A tentativa de fabricação da manta de impermeabilização aconteceu por meio de 3 processos diferentes: calandra, 
extrusão, aquecimento em estufa objetivando a produção de uma geomembrana que antedesse os padrões necessário 
à finalidade pretendida, como ilustrado pela Figura 1. 

 
Figura 1: Da esquerda para a direita - Calandragem, extrusão e aquecimento em estufa 

 
Além dos experimentos de fabricação na manta também foram realizados testes de tração e de punção estática com o 
PET virgem, em ensaios definidos pela norma EN DIN 13493, com procedimentos de ensaios estabelecidos de 
acordo com as normas ISO 527 e ISO 12236, respectivamente. Os padrões exigidos que deveriam ser alcançados 
para atingir o sucesso dos testes eram determinados por estas mesmas normas. Os teste foram realizados com a 
finalidade de se observar se de fato o material possuia ou não a capacidade de ser utilizado para a finalidade de 
geomembrana de impermeabilização mesmo no seu estado virgen. 
 
RESULTADOS OBTIDOS 
 
Os experimentos realizados no trabalho permitiram a análise comportamental do PET reciclado diante de diferentes 
formas de processamento e, também, a observação de suas propriedades e características configuradas nos produtos 
de cada um dos experimentos, os produtos como ilustrados pela Figura 2. 
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Figura 2: Produtos dos experimentos - da esquerda para a direita - Calandragem, extrusão e aquecimento em estufa. 

 
 
No primeiro experimento para fabricação da manta, observou-se que o material PET pós-consumo, apresentou 
características que impedem seu processamento mecânico em uma calandra devido à falta de controle da temperatura 
no processo em questão. Embora a calandra utilizada, seja destinada exatamente para processos experimentais, as 
características do PET não permitem seu processamento sem o controle exato da curva de temperatura que deve ser 
usada poara o material, apresentou-se ainda mais sucetível quando provocadas alterações bruscas de troca de calor, 
como no caso do experimentol. Os fragmentos de placas em menores dimensões conseguidos, não apresentaram 
minimamente, sob avaliação tátil e visual, as características necessárias para uma geomembrana que tem como 
função a impermeabilização de terrenos. 
O segundo experimento, aquele que consistiu na simulação de uma extrusora,  não atingiu os resultados esperados de 
maneira satisfatória, todavia algumas importantes considerações puderam ser balizadas, uma vez que o experimentou 
permitiu a observação do comportamento do material. Os pellets produzidos, embora queimados, apresentaram ainda 
características observadas no PET virgem. O estado amorfo é visível, sendo o material reflexivo em suas partes mais 
lisas. A dureza do material se mostra consoante com suas características iniciais sendo levado em conta o aumento de 
sua espessura. Novamente o PET reprocessado não apresentou qualquer propriedade de maleabilidade ou 
elasticidade necessária para a fabricação de geomembrana de impermeabilização.  
Durante o processo de extrusão, foi possível observar a facilidade com que se formaram os fios de PET, produto 
mais característico da reciclagem deste material. Uma vez que a faca no interior da extrusora não realizava de 
maneira eficiente o corte do pellets, foi necessário realizar a retirada do material com uma espátula de maneira que se 
evitasse a combustão completa deste. Quando executada a extração do material, observava-se a formação dos fios de 
PET, desta maneira, comprovando a facilidade de se executar a reciclagem do PET objetivando a produção de 
filamentos. 
O terceiro experimento para a produção da manta apresentou resultados insatisfatórios uma vez que não foi possível 
retirar o produto em dimensões adequadas para confecção de corpos de prova. Além disso, o produto do experimento 
novamente não apresentava características, após avaliação visual e tátil, que dignassem o material a ser testado para 
utilização como manta de aterro. Nesse  experimento, com aquecimento em estufa permitiu, diferentemente das 
demais tentativas, o controle da curva de temperatura, o que nos permite analisar mais adequadamente o 
comportamento do material durante este processamento.  
O produto final apresentou as mesmas características daqueles obtidos nas tentativas anteriores de fabricação da 
manta: flexibilidade praticamente inexistente, não sendo notado nenhum atributo de maleabilidade ou elasticidade. A 
dureza do material foi a mesma observada nos produtos anteriores. Destaca-se também a existência de 
irregularidades da placa em sua superfície.  
Em certo ponto, a alternativa de fabricação da manta por aquecimento em mufla pode ser considerada como bem 
sucedida, formando adequadamente placas com as dimensões pretendidas. No entanto, devido a sua pouca espessura 
(2mm), a manta não foi capaz de ser destacada do desinformante compondo uma peça completa, sofrendo facilmente 
rachaduras (com posterior fragmentação) quando submetida a esforço e/ou impacto, como mostrado acima. 
Por fim, os testes realizados na manta de PET virgem, em acordo com os testes e resultados mínimos sugeridos pela 
norma europeia EN DIN 13493, permitiram a comparação demonstrada na Tabela 1. 
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TABELA 1: Valores Comparativos dos Testes 
 
 

TESTE TÉCNICA ANALÍTICA 
VALOR 

ALCANÇADO 
NO TESTE 

VALOR 
MÍNIMO 
EXIGIDO 

Tração 

Carga a rupture (KN/m²) 0,77 20,00 
Carga no escoamento (KN/m²) 0,44 11,00 

Algamento à carga maxima 25,892 12,00 
Alogamento a rupture 27,516 700,00 

Punção Resistencia ao puncionamento (N) 3685,00 240,00 

 
 
Observando o quadro acima temos que , no teste de tração, o valor adequado ao limite exigido foi alcançado apenas 
no item de alongamento a carga máxima. Todos os demais resultados foram bastante inferiores aos níveis aceitáveis. 
Por outro lado, no teste de punção estática, o resultado de resistência ao puncionamento foi amplamente maior do 
que o exigido para mantas de impermeabilização.  
Os resultados obtidos nos testes podem ser explicados pelas características do PET, no caso, como testado, em seu 
estado amorfo. Como o material apresenta características de alta tenacidade e ampla resistência mecânica, é natural 
que este tenha apresentado bom desempenho no teste de puncionamento.  
Por outro lado, observando seu módulo de elasticidade reduzido, faz-se novamente justificável o desempenho pífio 
na maioria dos testes de tensão. Vale notar que o resultado satisfatório obtido no alongamento à carga máxima, 
novamente é validado pelo bom desempenho de resistência mecânica do material.  
Ressalta-se ainda que, o PET testado no experimento encontrava-se em estado amorfo, portanto, apresentando-se em 
sua forma mais maleável e elástica. Caso os mesmos testes fossem realizados em peças com maior índice de 
cristalinidade, provavelmente, os ensaios de tensão teriam resultados inferiores e o de punção resultados superiores. 
 
 
CONCLUSÕES  
 
A partir dos resultados obtidos na tentativa de fabricação da manta de impermeabilização, conclui-se que o PET 
reciclado não atende às especificações necessárias para ser utilizado como matéria prima de tal produto. A conclusão 
é obtida após observação dos seguintes pontos:  
 

 O produto pronto não obteve, após avaliação tátil, maleabilidade e elasticidade mínima das características 
necessárias à uma manta de impermeabilização;  

 O produto final não obteve dimensões mínimas para que fosse subtraído um corpo de prova. Para uma 
manta de impermeabilização é necessário a produção em dimensões amplamente maiores;  

 
Outro ponto que deve ser ressaltado é a confirmação de que o PET virgem, assim como o PET reciclado, não atende 
as características necessárias para o emprego proposto para o material. Os resultados dos ensaios laboratoriais 
ealizados confirmam a inviabilidade técnica de sua utilização, revelando principalmente a ausência de elasticidade 
necessária para mantas de impermeabilização.  
O custo apresentado pelo material PET, quando comprado como polímero virgem, também não justifica o emprego 
do material substituindo o PEAD. Os valores dos polímeros virgens se mostram significativos, já que os processos 
para fabricação da manta em si são parecidos para os dois materiais, apenas alterando algumas especificidades dos 
equipamentos utilizados, podendo-se então desconsiderar os custos de produção.  
O produto obtido na pesquisa, embora não tenha servido para o objetivo requerido no trabalho, apresenta 
características que se assemelham as necessárias para fabricação de outros produtos. Uma vez que este se mostrou 
tenaz e resistente, mesmo em espessuras finas, conclui-se que o material seja útil para composição de peças mais 
espessas.  
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Em princípio, alguns produtos que aparentemente podem ter como matéria prima o PET reciclado são: telhas, 
tapumes utilizados em obras civis, peças ornamentais (vasos, moldura de quadros), entre outros. Em geral, peças que 
tenham o processo de fabricação por injeção em moldes, se mostram aptas para utilização do PET.  
Por fim, após a confirmação da inviabilidade da aplicação do materal para a finalidade proposta, este trabalho se 
caracterizou como um estudo inicial para fabricação da geomembrana de impermeabilização. Algumas tecnologias 
que não puderam ser experimentadas por falta de recursos, ainda se mostram como alternativas para a fabricação da 
manta.  
É valido ressaltar que o processo de micronização pode assumir papel fundamental para homogeneização do 
material. Este método é capaz de isolar as impurezas e plásticos contaminantes durante o processo, fazendo com que 
o processamento do material fosse facilitado.  
Destaca-se também que o processamento em uma extrusora especifica para PET, com lábio apropriado para 
fabricação de manta, pode apresentar resultados diferentes dos conseguidos neste trabalho, uma vez que em uma 
extrusora com precisão ocorre o devido controle da curva de temperatura.  
A terceira consideração se refere à viabilidade de amenizar as propriedades de maleabilidade e elasticidades ausentes 
na manta de PET reciclado. Para isso, acredita-se que o emprego de aditivos, usualmente utilizados no 
processamento de termoplásticos, poderão conferir ao material as características necessárias para a geomembrana de 
impermeabilização.  
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