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POLIAMIDAS 

NYLON 6 POLI(ε-CAPROLACTAMA)  

 

NYLON 66  POLI(HEXAMETILENOADIPAMIDA 



Mercado de PA na América do 
Sul 

Material Reciclado

Brasil: 10.000 t/ano

Restante da 

América do Sul: 

como os consumos 

são pequenos, não 

há estatísticas





Influência da Umidade nas PA 



Temperaturas PA 

 Poliamida 
 Trabalho 

contínuo (ºC) 

 Trabalho 

esporádico (ºC) 

 Temperatura de 

fusão (ºC) 

  PA 6     80 – 100    140 – 160    217 – 223 

  PA 6.6     80 – 100    150 – 170   255 – 260 

  PA 6/6.6     50 – 70     80 – 100   180 – 190 

  PA 6.6/6     80 – 100    140 – 160    240 – 250 





• Tecidos de nylon (recupera o fio e aglomera) 
• Elastano (contaminante) 

• Embalagens pouch 
• PA, EVOH, PE 
• Polinylon 

 

• Multifilamento (aglomerado) 
• TiO2 

• FV Nova 



Perda de Propriedades na 
Reciclagem 

• A diferença entre os “plásticos de engenharia” e os “convencionais” 
na reciclagem é a capacidade de preservar as propriedades após 
reprocesso. 

 

• Convencionais perdem entre 40 e 60% de suas propriedades originais, 
os plásticos de engenharia perdem entre 0 e 30%.  

 

• Em média as PA têm uma perda de propriedades na ordem de 20%, 
dependendo de como serão reaproveitadas. 

 



TESTE 
NOVO 
PA 6 

RECICLD 
PA 6 

NOVO 
PA 6.6 

RECICLD 
PA 6.6 

Tração (MPa) 75 68 78 70 

Impacto 
Charpy c/ent  

(kJ/m2) 
5 4 4 3,8 

Impacto 
Charpy s/ent 

(kJ/m2) 
- - - - 

Flexão (MPa)  100 100 105 100 

Materiais reciclados a partir de multifilamentos, regranulados, sem fibra de vidro, sem dióxido de 
titânio. 
Materiais ensaiados na condição seca (0,20% H2O máximo). 
Valores médios de lotes produzidos. 



TESTE 
NOVO 

PA 6 30FV 
RECICLD 

PA 6 30FV 
NOVO 

PA 6.6 30FV 
RECICLD 

PA 6.6 30FV 

Tração (MPa) 160 140 180 135 

Impacto 
Charpy c/ent  

(kJ/m2) 
- - - - 

Impacto 
Charpy s/ent  

(kJ/m2) 
60 50 60 30 

Flexão (MPa)  230 220 250 230 

Materiais reciclados a partir de multifilamentos, regranulados, com fibra de vidro, sem dióxido 
de titânio. 
Materiais ensaiados na condição seca (0,20% H2O máx.).  
Valores médios de lotes produzidos. 



Efeitos da Reciclagem na PA 

• Materiais já reforçados, quando reciclados, têm uma perda maior das 
propriedades, devido a quebra do reforço. Isso provoca, também, um 
aumento na contração. 

• O material reciclado cristaliza mais rapidamente, reduzindo, em 
alguns casos, o tempo de ciclo devido a melhora no fluxo do material. 

• As características de resistência à chama são diminuídas com a 
reciclagem. 

• A possibilidade de oxidação (efeito visual) é maior no material 
reciclado.    

• Restrição de cores. 

 



Características de processamento 

• Natureza higroscópica da resina. 

 

• Altos pontos de fusão cristalina e baixa viscosidade na temperatura 
de processamento. 

 

• Tendência a oxidar a temperaturas elevadas de processamento. 

 

• Alto grau de cristalinidade e, consequentemente, extensivo 
encolhimento no resfriamento.  

 





PET 
POLI(TEREFTALATO DE ETILENO) 



 PET 

• Excelente combinação de rigidez e tenacidade, isolação elétrica, alta 
resistência ao calor, estabilidade química e dimensional, leveza, 
transparência e brilho. 

• Síntese do PET se deu em 1941 pelos ingleses Dickson e Whinfield. 

• Nos anos 50, sua produção dedicou-se principalmente à indústria 
têxtil, puxada pela DuPont.  

• O filme de PET biorientado tornou-se disponível nos anos 60 p/ 
embalagens alimentícias.  

• Em 1973 desenvolvimento da injeção/sopro DuPont introduziu PET 
p/garrafas (carbonatados). 



Obtenção do PET (cristalização/pós 
condensação) 
• Polimerização em fase sólida/pós-condensação: pellets 16h 215ºC 

(40.000 g/mol) para produtos fabricados por injeção/sopro: 

 



Características Físicas do PET 

 

• Massa molar: 15.000 – 42.000 g/mol 
• Densidade: 1,33 – 1,45 g/cm3 

• Índice de Refração: 1,65 – 1,66 
• Tm: 250 -270ºC 
• Tg: 70 – 74ºC 
• Tc: 140 – 145ºC  
• Cristalinidade: até 40% 
• Termoplástico, branco, transparente a opaco. 
• Baixa permeabilidade a gases. 



Cristalinidade 

• amorfo (transparente): choque 
térmico. 

•  parcialmente cristalino e 
orientado (translúcido): média 
velocidade resfriamento. 

•  altamente cristalino (opaco): 
resfriamento lento 

 



Produção/reciclagem de PET 

• 2.000: 255 mil t/ano 

• 2015: 608 mil t/ano 

• Catadores recolheram 274.000 t (2017) 

• Corresponde a 51% de todo PET descartado no Brasil. 

• 49% viraram lixo – volume para 40.000 caminhões. 

 

• 28,6% carpetes e forrações veículos; 25,7% fibra têxtil; 25,7% novas 
embalagens; 20% outros. 

 



Reciclagem química 

• Despolimerização industrial por transesterificação em meio 
ácido (processo industrial), utilizando altas temperaturas e 
pressão (DuPont): Temperatura + pressão 

 

• PET + Metanol      H+        DMT (Tereftalato de Dimetila) + EtG  



Reciclagem mecânica 

• Flake 

• Lavagem 

• Superlavagem 

• Secagem 

• Extrusão 

• Cristalização 

• Embalagem 





Aplicações PET reciclado 

• Fibra: têxtil, mantas para filtros industriais e 
contenção de encostas. 

• Filmes: fitas magnéticas e cartões, fotografia e 
reprografia. 

• Artefato: componentes na indústria automobilística, 
eletroeletrônica, embalagens, cosméticos e limpeza 
(frascos e laminados) entre outros. 



• Há mais de 28 anos no mercado nacional; 

• Localizada no município de São Roque desde 2005, com sede própria. 

• Atua em diversas fases da cadeia produtiva do plástico: 

 Produção e comercialização compostos termoplásticos d engenharia; 

 Injeção peças técnicas termoplásticas; 

 Comercialização de máquinas, equipamentos e acessórios com a 
 finalidade de elevar a condição fabril do setor. 

GRUPO NZ 



GRUPO NZ 



• É a empresa destinada a separação e moagem de produtos 

• termoplásticos de engenharia. 

• Envolve: canal de injeção, peças refugadas, aparas, filmes, tecidos, 

• entre outros. 

• É fundamental para dar suporte às outras empresas do grupo NZ. 

ZALUT 



• Desenvolvimento, fabricação, industrialização e representação comercial 
de materiais termoplásticos de engenharia, para aplicação em produtos 
injetados e extrudados. 

NZ Cooperpolymer 



• O produto plástico chega à empresa (Zalut) onde é feita a separação e a 
moagem do mesmo; 

• Depois é encaminhada uma amostra para o laboratório, a matéria-prima 
é analisada, e se aprovado, é liberado pela qualidade. Se reprovado o 
mesmo é devolvido ao fornecedor; 

• Os materiais higroscópicos, são estufados antes do processo de extrusão 
e então processados; 

• O material é submetido a análises durante o processo de extrusão, 
como teor de carga, teor de umidade, ponto de fusão e índice de 
fluidez. 

• Após ser injetado o material é submetido a novos ensaios, tais como 
tração, flexão, impacto e dureza. 

Processo de produção 



➢ Fibra de Vidro 

➢ Carbonato de Cálcio 

➢ Talco 

➢ PTFE 

➢ Silicone 

➢ Grafite 

➢ Estabilizantes térmicos 

➢ Pigmentos em geral 

Incorporações e aditivações 



NZ Cooperpolymer 



Compactadora 

• Tese de doutorado - Estudo do reaproveitamento de aparas têxteis de 
poliamida e elastano com nanoreforço para uso industrial. 

• Diversos tipos de resíduos: aparas têxteis, filmes, cavacos, telas, entre 
outros. 



Compactadora 



• Revenda e comercialização de máquinas, equipamentos de laboratório e 
embalagens. Desenvolvimento e fabricação de peças plásticas injetadas. 

NZ Philpolymer 



Quantidades 

•NZ recicla 150t/mês de plásticos de 
engenharia   

•Radici recicla 100t/mês de 
poliamida  

 



  Dificuldades 

• Geralmente o preço do resíduo é mais caro  

• Poucos fornecedores  

• Cuidado especial com o resíduo  

• Necessidade de eficiente secagem  

• Necessita de equipamentos específicos  

• Caracterização da resina  



  Facilidades 

• Geralmente um ótimo comércio da resina  

• Resíduo na maioria das vezes não necessita de purificação  

• Pode ter propriedades bem próximas da resina virgem  



     

 

              Muito obrigado  
           
               Hélio Wiebeck  


