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Resumo: O polietileno reticulado (XLPE) não pode 

ser reciclado por processos de refusão, pois é um 

termofixo. Para reaproveitar o polímero fez-se a sua 

trituração e incorporação como carga em polietileno de 

alta densidade (PEAD) a teores de 5 a 30%, através da 

extrusão e injeção. A incorporação de 5% XLPE 

resultou num aumento da resistência ao impacto em 

mais de 900%, caindo para teores maiores de XLPE, 

enquanto o módulo e resistência à flexão diminuíram. 

 

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, conferida pelas ligações 

cruzadas, dificulta a sua reciclagem. Assim, geralmente 
resíduos e rejeitos termofixos são incinerados ou 

descartados em aterros, tal como o XLPE usado como 

isolante em fios e cabos elétricos. Uma das sugestões 

viáveis para o reuso de rejeitos e resíduos termofixos é a 

moagem e incorporação em resina virgem como carga 

de enchimento [1] 

Esse projeto tem como objetivo principal estudar o 

efeito da incorporação de XLPE em PEAD, nas 

propriedades mecânicas e térmicas do composto final. 

 

2. Materiais e Métodos 
Foram utilizados pellets de PEAD da Braskem com 

IF de 6,7 g/10 min XLPE moído, doado pela empresa 

FAEX Soluções Ambientais Ltda. Os resíduos de XLPE 

foram triturados em um moinho de facas e incorporados 

a 5, 10, 20 e 30% no PEAD. As diferentes composições 

foram extrudadas em extrusora dupla rosca, resfriadas 

em água e cortadas na forma de grânulos. Corpos de 
prova foram injetados para ensaios mecânicos (de 

tração, impacto e flexão), e térmicas (HDT, TGA e 

DSC). Os ensaios de flexão foram realizados em 

Máquina Universal de Ensaios Instron 5567, conforme 

norma ASTM-D 790 e de impacto Charpy com entalhe, 

utilizando-se máquina Instron Ceast Modelo 9050 

conforme norma ASTM 6110. 

 

3. Resultados 

Os resultados obtidos até o momento estão 

apresentados na Figura 1, que mostra a variação da 

resistência ao impacto y e da resistência à flexão em 

função do teor de XLPE. Observa-se um aumento na 

resistência ao impacto de quase 10 vezes com a 

incorporação de 5% XLPE a partir de. Segundo Stepto 

[2] a reticulação do PE resulta em aumento nas suas 

resistências ao impacto e ao crescimento de trincas. 

Assim, a mistura da matriz de PEAD com a carga de 

XLPE, sendo os dois quimicamente idênticos, resultaria 
em um composto com resistência ao impacto superior 

ao do PEAD puro. Quanto à resistência à flexão, há uma 

queda contínua, pelo fato do XLPE ter comportamento 

ligeiramente borrachoso, muito mais flexível que o 

PEAD.  
 

 
Figura 1 – Resistência ao impacto e a tensão de flexão a 

5% de deformação em função da % XLPE no PEAD 

 

4. Conclusões 
A incorporação de XLPE resultou em aumentos 

muito grandes da resistência ao impacto quando 

comparado ao PEAD puro, porém há um decréscimo 

desses valores com o aumento da porcentagem de 
XLPE. À medida que a concentração de XLPE aumenta, 

os valores de resistência à flexão diminuem, o que era 

esperado pela característica borrachosa do XLPE. 
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