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ELABORAÇÃO DE UMA LINHA DE EXTRUSÃO PARA RECICLAGEM DE 

POLÍMEROS (ABS E PLA). 

 

1. RESUMO 

Neste trabalho desenvolveram-se cálculos matemáticos para a modelagem e 

posterior construção de uma linha de extrusão para a reciclagem de polímeros 

utilizados em impressoras 3D. Apesar do crescente aumento no uso de tais 

equipamentos, tanto em escolas de 1° a 3° grau, bem como em empresas ou 

laboratórios de desenvolvimento e até em hospitais, ainda não há no mercado 

nenhuma ferramenta que possa processar os resíduos poliméricos produzidos por 

tais máquinas ou mesmo recicla-los. Surge assim a problemática para este estudo, o 

desenvolvimento do arcabouço matemático para elaborar o projeto e construir o 

protótipo de uma linha de extrusão. Não somente com o intuito de reciclar as sobras 

de material, mas sim com o objetivo de reprocessá-lo para novo uso. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Com a crescente problemática ambiental bem como a iminente escassez de 

recursos naturais e até mesmo a temática econômica valoriza-se cada vez mais as 

soluções para reciclagem e reuso dos mais diversos materiais. Através dessa 

perspectiva bem como do vasto desenvolvimento de aplicações dos processos de 

extrusão e ainda observando a falta de uma destinação para os resíduos dos 

polímeros utilizados nas impressoras 3D do laboratório FabLab do Centro 

Universitário ENIAC, percebeu-se a necessidade do desenvolvimento de um 

equipamento que pudesse ao mesmo tempo reciclar este material bem como dar 

nova utilidade ao mesmo. Através de estudos e pesquisas viabilizamos a construção 

de uma linha de extrusão para reciclagem dos rejeitos poliméricos oriundos de tais 

equipamentos. A extrusão é um processo contínuo onde o polímero (o qual pode ser 

acrescido de aditivos e cargas) é alimentado pelo funil e conduzido pela rosca ou 

parafuso, que o impulsiona por todo o corpo do equipamento [1]. Esta é a etapa mais 

importante do processo onde diversas variáveis como temperatura de 

processamento, tipo de rosca e a velocidade do processamento devem ser 

consideradas. Tais variáveis dependem, das características de qual material será 

processado. O diâmetro da rosca vai aumentando ao longo de cada etapa, o que 

significa dizer que o raio da rosca aumenta ao longo do tambor do equipamento, o 

que também proporciona a geração de calor por cisalhamento [2]. 
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 Os polímeros usados pelas impressoras são o ABS (Acrilonitrila butadieno 

estireno) e o PLA (Poliácido lático). Acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS) é um 

termoplástico derivado do petróleo amplamente utilizado na indústria, um dos 

principais e mais antigos materiais que vem sido utilizados na impressão 3D. Tem 

como características sua rigidez, estabilidade dimensional elevada e resistência ao 

impacto, contudo possui baixa resistência a intempéries. A estabilidade ambiental 

pobre é devida a composição do ABS - uma "fase rígida" de SAN (estireno-

acrilonitrila) e uma "fase soft", que consiste principalmente de butadieno (borracha) 

[3]. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo sistemático está direcionado ao conhecimento científico 

e tecnológico de construção de equipamentos. Trabalhando com os materiais 

metálicos e poliméricos para construção de maquinas para reciclagem de material 

proveniente de rejeitos da impressão 3D. A determinação da área do conhecimento 

específico a ser pesquisado são as engenharias de materiais, mecânica, 

mecatrônica e elétrica.  

 

4. METODOLOGIA 

Para este  projeto foram realizados os estudos e os cálculos matemáticos do 

fuso da extrusora de reciclagem de polímeros PLA e ABS.  Sendo o fuso é a 

principal parte para de uma linha de extrusão.  Os  cálculos  incluem a taxa de 

compressão, diâmetro do fuso, comprimento do fuso, chaveta para acoplar na caixa 

de redução  e a relação de alimentação, pré-plastificação e compressão. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A produtividade e a vazão linear no processo de extrusão são questões chave 

no processo de obtenção de polímeros. Entretanto, a vazão linear seja em primeira 

instância diretamente dependente da velocidade da rosca na extrusão e das 

propriedades de fluxo do material em questão como os polímeros de PLA a ABS, 

também pode ser influenciados por outros fatores como pressão na matriz, 

temperatura, escorregamento na parede, comprimento do fuso, diâmetro do fuso, a 

relação entre alimentação, pré-plastificação e compressão, calibração e taxa de 

resfriamento do perfil. O conhecimento destas correlação traz novas perspectivas 

para construção do fuso e conseqüentemente de todo o equipamento de extrusão. 

Para isto realizou os cálculos para o fuso da extrusora e para posteriormente a 

construção. Os principais resultados obtidos são uma taxa de compressão de 2½x1, 
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LD de 24 com diâmetro de 30mm e uma relação é ¼ alimentação , 2/4 pré 

plastificação e ¼ compressão. Na figura abaixo segue o layout do fuso  com todos 

dos dados: 

 

Figura 1: layout do fuso de extrusora para os polímeros de PLA e ABS. 

 

6. RESLTADOS PRELIMINARES 

Até o presente momento os resultados obtidos na elaboração do layout do fuso 

assim com os cálculos envolvidos mostra possível a construção desta linha de 

extrusão de polímeros reciclados, sendo os polímeros de PLA e ABS provenientes 

das impressoras 3D do laboratório do Centro Universitário ENIAC (Laboratório 

FabLab).  

 

7. FONTES CONSULTADAS 

[1] BRETAS, R. E. S; D'ÁVILA, M. A, Reologia de Polímeros Fundidos, EdUFScar, 

São Carlos, 2005, p. 124. 

[2] SPINA G. G. A; Processamento de Equipamentos por Extrusão e Injeção: 

Conceito, Equipamentos e Aplicações. Ed. Erica, 2015. 

[3] CANEVAROLO S. V. J; Ciência dos Polímeros, Ed. Artliber, 3°ed., 2006. 


