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Resumo: Este Projeto busca soluções alternativas para 

um material polimérico denominado Polietileno 

Reticulado (XLPE), geralmente encontrado como 
isolantes em fios e cabos elétricos, que por si só não é 

reciclável. A intenção deste estudo, é justamente utilizar 

uma das soluções teóricas, que é a trituração e 

incorporá-lo como carga em uma matriz termoplástica, 

como por exemplo o Polietileno de Baixa Densidade 

(PEBD), variando sua composição em 5%, 10% e 20% 

em massa. 

1. Introdução 
Enquanto que a reciclagem de resíduos 

termoplásticos é relativamente simples, onde o resíduo é 

moído e misturado com o material virgem, para 

posterior moldagem por fusão ou plastificação, a 

recuperação e reuso de termofixos precisam de técnicas 

especiais. A natureza insolúvel e infusível dos 

termofixos após a cura dificulta a sua reciclagem. 

Assim, geralmente resíduos e rejeitos termofixos são 

incinerados ou descartados em aterros, tal como o 

PEBD isolante termofixo em fios e cabos elétricos. 
Atualmente, porém, as restrições ecológicas mais 

severas tornam imperativa a procura de meios 

alternativos para resgatar um pouco do valor destes 

rejeitos termofixos [1]. 

Uma das sugestões viáveis para o reuso de rejeitos e 

resíduos termofixos é a moagem e incorporação em 

resina virgem como carga de enchimento [2]. 

 

2. Metodologia 
O resíduo de XLPE proveniente de fios e cabos 

elétricos foi triturado em moinho de facas com peneira 

de 1,6 mm. Para certificar-se que o resíduo fornecido 

era PEBD reticulado, realizou-se um ensaio de 

infravermelho (FTIR) por refletância (ATR) e tentou-se 

fazer filme fino por fusão em chapa quente do resíduo. 

A distribuição do tamanho das partículas do XLPE 

moído foi determinada em um analisador de partículas a 

laser. O XLPE moído foi misturado manualmente com 
grânulos de PEBD ter moplástico (IF=6,7 g/10min) nos 

teores de 5, 10 e 20% em massa. A mistura (0,8 a 1 kg) 

foi alimentada a uma extrusora dupla rosca com 

resfriamento do extrudado em água e posterior 

granulação. O perfil de temperatura da extrusora variava 

de 165 a 180 ºC ao longo das 6 zonas, a rotação da rosca 

era de 250 rpm e a velocidade de alimentação 12%. 

Corpos de prova foram injetados a partir dos grânulos, 

usando perfil de temperaturas na injetora de 200 a 

230ºC e temperatura do molde 40ºC. 

 

3. Resultados 
A infusibilidade o resíduo indicou tratar-se de 

material reticulado. O espectro de FTIR (Fig.1) revelou 

bandas típicas de polietileno: 2917 e 2849 cm-1 

(deformações axiais de CH2); 1471 cm-1 (deformação 

angular de CH2) e 719 cm-1 (balanço de 4 ou mais CH2 

ligados em sequência). 

 

 
Figura 1- Espectro de FTIR do resíduo em pó obtido 

pelo método de refletância (ATR). 

 
O resultado da análise de partículas encontra-se na 

figura 2 que revela uma distribuição bimodal. 

 
Figura 2- Distribuição de partículas do XLPE moído  

 

4. Conclusões 
O resíduo foi identificado como PEBD por FTIR, e a 

infusibilidade do mesmo indicou tratar-se de um 

material reticulado. XLPE moído apresentou uma 

distribuição bimodal com partículas variando de 0,06 a 

2 mm. Conseguiu-se com êxito incorporar 5, 10 e 20% 

em massa do resíduo em PEBD termoplástico usando 

extrusora dupla rosca com injeção subsequente de 
corpos de prova para ensaios mecânicos e térmicos. 
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