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ABSTRACT 

 

This paper is a result of developments in plastic recycling, where polyethylene with aluminum that is 

discharged at papermaking process using Tetra Brik Aseptic packaging could be extruded and injected to 

produce  plastic pieces. The trials were done at industrial installations, and the material properties were 

measured at specialized laboratories. The presence of aluminium improves the mechanical resistance and 

possibilities the use of low density polyethylene with aluminum instead of high density polyethylene. 

 

SUMÁRIO 

 

Este trabalho é resultado de desenvolvimentos na área de reciclagem de plásticos. Foi processado o 

polietileno com alumínio da embalagem longa vida que é descartado do processo de reciclagem do papel 

presente nas embalagens. O desenvolvimento foi realizado em níveis industriais sendo as características do 

produto medidas em laboratórios especializados em desenvolvimento de plásticos. O alumínio presente age 

como carga e apresenta características interessantes do ponto de vista de mercado. 
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INTRODUÇÃO 

 

As embalagens cartonadas  Tetra Brik Aseptic, utilizadas para envase asséptico após o 

processo de ultra-pasteurização, são constituídas por três matérias-primas: Papel duplex, alumínio e 

polietileno de baixa densidade. A embalagem Tetra Brik Aseptic é popularmente conhecida como longa vida. 

A camada de alumínio presente na embalagem impede a entrada de luz e ar o que garante a preservação 

dos alimentos. A composição  média de uma embalagem é 75 % de papel duplex (fibra longa), 20%  de 

polietileno e 5%   de alumínio. As embalagens  Tetra Rex  são constituídas de papel branqueado e polietileno, 

podendo ter em sua composição a camada de alumínio. São utilizadas para produtos refrigerados como 

sucos  e leites pasteurizados. As embalagens Tetra Top são constituídas por papel duplex e polietileno e são 

utilizadas para envase de produtos pasteurizados. 

A reciclagem das embalagens é feita primeiramente em fábricas de papel que utilizam as fibras 

para fabricação dos diversos tipos de papéis. A reciclagem do polietileno e do alumínio, gerados na fábrica de 

papel, pode ser feita de três maneiras diferentes: a recuperação de energia do alumínio e polietileno através 

da incineração em caldeiras de biomassa, possibilitando economia de óleo combustível, a recuperação do 

alumínio em fornos de pirólise ou plasma e ainda a fabricação de peças por processos de extrusão ou termo-

injeção que é o tema proposto por este trabalho. 

Neves (1999) ressalta que a coleta seletiva é parte importante do processo de implantação da 

reciclagem de embalagens cartonadas e de toda sorte de materiais que são acrescentados dia a dia nos lixos 

urbanos, e que existe a tendência da coleta seletiva ser estabelecida como força de lei, como instrumento 

para auxiliar a solução do gerenciamento do lixo urbano. De acordo com Pesquisa Nacional de Saneamento 

Básico, realizada pelo IBGE e editada em 1991, 76 % do lixo nos municípios brasileiro são dispostos a céu 

aberto, 13% em aterros controlados, 10 % em aterros sanitários e apenas 1 % passam por tratamento 

(compostagem, reciclagem e incineração).  

O mercado de reciclados no Brasil está começando a fazer parte de plataformas políticas de 

diversos municípios e contam com apoio de empresas do setor privado, que incentivam tais programas, como 

é o caso da Tetra Pak que faz parceria com empresas recicladoras. São desenvolvidos juntamente com estas 

empresas as alterações necessárias nos processos de fabricação de papel ou plástico e são feitos incentivos 

aos municípios para  que implantem sistemas eficientes de coleta seletiva e venda dos materiais triados. 
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 PROCESSO DE RECICLAGEM DA  FIBRA 

 

 DESAGREGAÇÃO 

 

Para que a reciclagem da embalagem seja possível, é necessário que se faça a separação das 

diversas camadas de materiais que a compoem. A separação dos materiais é feita em hidrapulper sendo 

necessário um tempo de residência de 30 a 40 min para que as fibras presentes na embalagem se 

destaquem e fiquem suspensas possibilitando a retirada por bombeamento. A desagregação deste tipo de 

material não requer a utilização de qualquer aditivo químico no processo ou calor.  

As fibras de embalagens cartonadas Tetra Pak têm sido utilizadas para a produção de diversos tipos de  

produtos como  papelão ondulado, papel cartão, embalagem para ovos, palmilhas para sapatos,papel toalha, 

etc.   

 

 SEPARAÇÃO E LAVAGEM  DO POLIETILENO COM ALUMÍNIO 

 

A primeira separação da fibra e do rejeito do hidrapulper composto de alumíno e polietileno é 

feita no próprio equipamento após a desagregação. O  material fibroso que está suspenso em água é retirado 

por bombeamento pela parte inferior do hidrapulper, passando por uma chapa perfurada que evita  passagem 

do polietileno e do alumínio. Estes são retirados pela lateral por gravidade e passam por processo de 

separação do residual de fibras e lavagem do polietileno e alumínio. As fibras retornam para o processo 

enquanto o alumínio e o polietileno são prensados e secados ao ar. As figuras 1 e 2 mostram o processo de 

retirada das fibras antes e após a desagregregação. 

                 

                    Figura  1   - Hidrapulper  antes da desagregação                 Figrura 2  -   Hidrapulper após a desagregação 
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EXTRUSÃO E INJEÇÃO DO POLIETILENO COM ALUMÍNIO 

 

O alumínio e o polietileno são acondicionados em fardos como mostra a figura 3 e 

encaminhados a recicladores de plásticos, onde passarão por um novo processo de limpeza em lavador de 

plástico dimensionado para extrair todo residual de fibras do material. Após a limpeza o polietileno contendo 

alumínio é centrifugado e seco.  

         

         Figura  3  -  Fardo de polietileno  com alumínio           Figura 4 – Detalhe do lavador de PEBD/Al 

 

A limpeza do polietileno contendo alumínio é feita em equipamento contendo rotor não cortante 

operando acima de 1000 rpm. Sua função é a eliminação por completo das fibras de papel que prejudicam a 

extrusão do material.  A separação das fibras é feita por peneira perfurada no interior do lavador que é 

composto de dois compartimentos. No compartimento interior é retido o polietileno contendo alumínio e no 

exterior a polpa de papel. É feita injeção de água tangencialmente às paredes do lavador.  

 

AGLUTINAÇÃO, EXTRUSÃO  E  INJEÇÃO 

 

O processo de aglutinação consiste em um tratamento termo-mecânico onde o plástico é 

agitado a seco por um rotor até atingir a temperatura de plastificação, quando é aplicado um choque térmico 

através da adição de água em pequena quantidade. O objetivo deste processo é aumentar a densidade do 

material para facilitar sua passagem na extrusora e retirar residual de umidade. A retirada de umidade pode 
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ser otimizada instalando-se um exaustor na saída dos gases do aglutinador. A figura 7 mostra o processo de 

aglutinação do  polietileno com alumínio. 

 

                                    

          Figura 5 – Lavador de plástico                                        Figura  6 – PEBD/Al  após limpeza 

 

A quantidade de alumínio presente no material está em média entre 18 e 20 %.  A umidade do 

material na entrada do aglutinador é um fator importante, já que o material aglutinado deve ter baixa umidade 

com o objetivo de eliminar possíveis bolhas de ar durante a extrusão. Este processo permite que o alumínio 

seja dispersado garantindo um material homogêneo. 

 

                             

         Figura 7-    Descarga do Aglutinador                         Figura 8 – Extrusão do PEBD/Al 
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Após o processo de aglutinação, o material passará pela extrusão onde será obtido o pellet, 

matéria-prima para a injeção ou laminação de peças plásticas. A extrusão consiste na passagem do material 

por um equipamento em que o material será aquecido, atingindo o ponto de plasticidade sendo 

posteriormente cortado em grãos. Os tipos de extrusoras disponíveis no mercado são bastante variados. 

Foram realizados testes com extrusoras de fio e de corte na cabeça. Na extrusora de fio,  o material 

aquecido, já no estado plástico, é resfriado em uma cuba com água e posteriormente cortado. Nas extrusoras 

com corte na cabeça o material é cortado imediatamente após sair da extrusora e os pellets são 

transportados em água que tem função de resfriá-los e transportá-los até o separador e secador. Os testes 

realizados neste trabalho foram obtidos com pellets produzidos em extrusora de fio operando na faixa de 120 

a 150°C. A zona I ou de alimentação trabalha em torno de 120 °C, na zona II ou de compressão, a 

temperatura é em torno de 135 a 140 °C e na zona III ou de homozeinização, a temperatura é de 150°C. O 

cabeçote opera em torno de 170 °C.  A figura 8 mostra a operação de extrusão.  

A etapa final do processamento é a injeção de peças, como mostra a figura 9. A figura 10 

ilustra os tipos de peças que podem ser injetadas utilizando o compósito de polietilenio e alumínio. 

 

                     

      Figura 9 – Injeção de peças de PEBD/Al                         Figura 10 -  Peças injetadas com PEBD/Al 
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PROPRIEDADES DO POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM ALUMÍNIO 

             

As características do compósito PEBD/Al presentes neste trabalho foram ensaiadas pelo 

Instituto de Química da Unicamp. As análises foram feitas de acordo com as normas técnicas determinadas 

pela American Society for Testing and Materials (ASTM). 

 

ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA (TGA) 

 

A análise termogravimétrica foi realizada em equipamento TGA 2950 HR, TA Instruments, 

sendo os ensaios feitos sob atmosfera inerte ( argônio) e oxidante ( ar sintético), a taxa de fluxo de gases foi 

de 50 mL/min e o material analisado foi reduzido a pó em moinho de facas sendo aquecido à taxa de 

10°C/min numa faixa de temperatura de 25 °C a 950 °C. 

As temperaturas de início de degradação para o compósito foram superiores a 220 °C tanto 

para atmosfera inerte como oxidante. A temperatura inicial de degradação térmica para o compósito foi de 

245 °C em atmosfrera não oxidante e 229 °C em atmosfera oxidante. O alumínio parece não interferir no 

mecanismo de degradação do polietileno na presença de oxigênio. O resíduo obtido foi em torno de 15 %, 

podendo ser correlacionada com a quantidade de metal presente no compósito. 

 

CALORIMETRIA DIFERENCIAL DE VARREDURA (DSC) 

 

Foram medidas as temperaturas de cristalização e fusão, e calculadas as entalpias de fusão e 

cristalização experimentais.  Foi utlilizado o equipamento DSC 2910, TA Instruments com acessório LNCA 

(Liquid Nitrogen Cooling Acessory), utilizando atmosfera de argônio com o seguinte programa de 

aquecimento:  

Pré aquecimento de 25 °C a 225 ° C a uma taxa de 10 °C/min, permanecendo constante a temperatura por 

10 min, sendo posteriormente resfriado até 25 °C, à taxa de 10  °C/min e por último, aquecimento até 225 °C 

à mesma taxa de aquecimento. Os resultados obtidos são listados na tabela 1. 
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 O grau de cristalinidade é a razão das entalpias de fusão experimental e da entalpia de fusão para o 

polímero 100% cristalino. No caso do PEBD, o valor de ∆Hf100%  é 293 J/g. Assim, o grau de cristalinidade 

obtido foi de 53%. 

 

 Cristalização Fusão 

Temperatura (oC) 92,0 109,0 

∆H (J/g) 154,9 154,7 

Fonte : Felisberti & Lopes, 1999 
  
          Tabela  1 -  Dados de análise por Calorimetria Diferencial por Varredura 

 

 

MORFOLOGIA DO COMPÓSITO 

 

Para avaliar a morfologia do material foram feitas fotos com aumento de 40 e 100 vezes, 

utilizando Microscópio Nikon Eclipse E 800 ( luz Transmitida) equipado com câmera Nikon FDX-35.  

 

                             

                 Figura 11 - Micrografias ópticas dos lotes A e B  com aumentos de 40 x(1) e 100 x (2) 

 

O resultado é mostrado na figura 11, onde foram feitas fotos de dois lotes de materiais. O lote 

A sofreu apenas uma extrusão e mostra-se mais heterogêneo, apresentando bolhas representada pelas 
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regiões mais claras. Na amostra B, que foi extrusada duas vezes, houve uma melhor distribuição de 

partículas. A presença de bolhas  em ambas as análises são devidas à umidade no material, pois no 

processo de extrusão, ocorre a  evaporação da água o aumentando da porosidade do material. Este efeito 

pode ser reduzido efetuando-se uma secagem mais eficiente e estabelecendo-se critérios para padronizar a 

aglutinação. 

 

ÍNDICE DE FLUIDEZ 

 

O índice de fluidez é uma propriedade que está relacionada com a massa molar e 

consequentemente com a viscosidade de materiais poliméricos. Foi utilizado para a análise o plastômero 

DSM MI3 com temperatura 190 °C e carga de 2,160 Kg conforme norma ASTM 1238. 

O valore médio obtido  para o compósito  foi de  3,87 g/10min. Foram feitas sete medições com 

desvio padrão de 0,0009. O valor de fluidez para o polietileno virgem é de 6,0 a 8,0 g/10 min. A grande 

diferença de índices de fluidez entre o compósito e PEBD virgem deve estar relacionada à presença do 

alumínio e não apenas decorrente de esforços mecânicos ou intemperismo decorrentes do processo de 

reciclagem.  

 

CONDUTIVIDADE ELÉTRICA 

 

A medição da condutividade elétrica foi feita com uma fonte Kethley conectada a uma célula de 

condutividade cilíndrica usando-se fios de ouro como eletrodos. A medição foi feita a 25 °C com aplicação de 

potencial de 10 V por 30 segundos e de acordo com a norma ASTM D257. 

A  resistividade elétrica medida foi de  5,94 x 107 Ωcm, que corresponde a uma condutividade 

de 1,11 x 10-8 S/cm.  A resistividade para polietilenos de baixa densidade é da ordem de 1017 a 1019 Ωcm o 

que mostra que o alumínio eleva significativamente a condutividade elétrica do material. 
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MASSA ESPECÍFICA 

 

A massa específica foi determinada de acordo com a norma ASTM D-1505, utilizando 

Picnômetro multivolume 1305, Micromeritics. Foi utilizado gás Hélio como gás de purga, sendo realizadas 10 

purgas e  temperatura de 22°C. 

A massa específica obtida para o compósito foi de 0,90 g/cm3 com desvio padrão de 0,001. 

Este valor é inferior à densidade do polietileno virgem e seria de se esperar que a densidade do compósito 

fosse maior, já que a do alumínio é de 2,7 g/cm3. Este valor é mais uma evidência da presença de bolhas de 

ar na estrutura do material. 

 

COMPATIBILIDADE QUÍMICA 

 

Este teste tem por objetivo avaliar a resistência do material à substâncias químicas e  é 

importante na determinação das aplicações finais do material. Foram testados os seguintes reagentes: 

acetona, solução aquosa concentrada de hidróxido de sódio, tetracloreto de carbono, tolueno, ácido sulfúrico, 

gasolina e óleo diesel. 

RESISTÊNCIA QUÍMICA 
REAGENTE  Variação de 

Massa (%) 
 Aspecto Visual 

Acetona  +0,82  Normal 

NaOH  -1,04  Normal 

CCl4  +43,82  Normal 

Tolueno  +16,13  Normal 

Gasolina  +18,61  Normal 

Óleo Diesel  +4,86  Normal 

Ácido Sulfúrico  -1,20  Escurecido, redução significativa das 
dimensões, superfície mais áspera 

                  Fonte : Felisberti & Lopes, 1999 
 

              TABELA 2 – Teste de Compatibilidade Química 



 11
A norma utilizada foi a ASTM D 543, sendo realizadas 3 replicatas com tempo de imersão e 7 

dias e agitação a cada 24 horas. A temperatura do teste foi de 25 +/- 2°C. A tabela 2 mostra os resultados 

obtidos nos testes de compatibilidade química. 

A tabela 2 mostra o alto intumescimento que acontece com gasolina, tolueno e tetracloreto de 

carbono. Com óleo diesel há ainda um entumescimento significativo. O material se mostrou praticamente 

inerte à acetona e ao hidróxido de sódio. Com relação ao ácido sulfúrico, ocorreu ataque na superfície não 

havendo praticamente alteração na massa, mas apresentando alteração visual frente a este reagente. 

Felisberti & Lopes (1999) comentam que pode ter ocorrido formação de óxidos nas superfícies metálicas 

presentes na estrutura que retardaram o processo de corrosão. 

 

ABSORÇÃO DE ÁGUA 

 

Foi medida a absorção de água baseado na norma ASTM D570, com 3 repetições, tempo de 

imersão de 24 horas e temperatura de 25 +/- 2 °C . O resultado obtido foi de 0,54 % que apesar de ser um 

valor baixo, é bastante superior ao do polietileno puro ( < 0,01). Felisberti & Lopes (1999) comentam que o 

óxido de alumínio tem uma afinidade muito grande por água e substâncias polares em geral, sendo que sua 

superfície normalmente apresenta uma camada de água adsorvida. Esta absorção pode também ser 

resultado do compósito ser um material mais poroso, como pode-se visualizar nos pontos com bolhas 

mostrados na figura 11. 

 

PROPRIEDADES MECÂNICAS 

 

ENSAIO DE TRAÇÃO 

 

  Foram medidas as resistências à tração para o compósito polietileno-alumínio e comparados 

aos valores do polietileno de baixa densidade virgem segundo a Norma ASTM D-638.  O equipamento  

utilizado foi a máquina universal de ensaio mecânico EMIC com cela de carga de 5000N, velocidade de 

estiramento de 50 mm/min. As amostras  foram acondicionadas por 72 horas a 23 +/- °C e 44% de umidade. 

A tabela 3  mostra os dados do ensaio. 
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TENSÃO DE 
RUPTURA 

MPa 

 
DEFORMAÇÃO 

% 

 
MÓDULO ELÁSTICO 

MPa 

 PEAL PE PEAL PE PEAL PE 

MÉDIA 10,97 11,36 38,86 116,70 177,60 95,37 

DESVIO PADRÃO 0,1154 0,3052 3,508 4,092 2,230 5,130 

COEF.VARIÂNCIA (%) 1,052 2,686 9,026 3,506 1,256 5,379 

 

        TABELA  3 – Resultados dos ensaios de Tração 

 

  O aumento no valor do módulo elástico indica que o material com alumínio é mais resistente à 

tração e portanto mais rígido que o material puro. Por outro lado, a redução na deformação significa que o 

material perde tenacidade quando modificado. O aumento do módulo elástico  está em conformidade com 

observações práticas onde peças originalmente fabricadas com polietileno de alta densidade mostraram boa 

performance ao serem fabricadas com o compósito de polietileno-alumínio.  

 

ENSAIO DE IMPACTO 

   

  O ensaio de impacto foi baseado na norma ASTM D-256,  método A (tipo Izod). O equipamento 

utilizado foi a máquina de ensaio de impacto EMIC. A energia do martelo foi de 2,7 J, sendo realizado à 

temperatura ambiente ( 23+/- 2 °C ). A resistência  ao impacto média obtida foi de 302  MPa. O material 

mostrou alto valor  de força de impacto, indicando que o material é tenaz. Por outro lado, é preciso ressaltar 

que o material virgem não quebra com o martelo utilizado o que significa que o alumínio causa redução na 

resistência ao impacto do polietileno de baixa densidade o que é condizente com o resultado obtido no ensaio 

de tração. 
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RESUMO DOS RESULTADOS 

 

  Os resultados obtidos na caracterização do compósito de polietileno de  baixa densidade com 

alumínio  estão compilados na tabela  3 . 

 

PROPRIEDADES 

 

VALOR 

 

UNIDADES 

 

MÉTODO  

ASTM 

Temp.  inicial de degradação térmica 245 °C E-1641 

Temp.  inicial de degradação termooxidativa 229 °C E-1641 

Temperatura de fusão 109 °C D-3418 

Temperatura de Cristalização 92 °C D-3418 

Calor de Fusão 154,7 J/g D-3418 

Calor de Cristalização 154,9 J/g D-3418 

Fração Cristalina 53 % D-3418 

Tensão na Ruptura 10,97 MPa D-638 

Deformação na Ruptura 38,86 % D-638 

Módulo Elástico 177,6 MPa D-638 

Resistência ao Impacto Izod 302 MPa D-256 

Condutividade Elétrica 1,11x10-8 S/cm D-257 

Índice de Fluidez 3,87 g/10min D-1238 

Massa Específica 0,90 g/cm3 D-1505 

        FONTE : Felisberti & Lopes (1999) 

        TABELA  3 -  Resumo dos Resultados 

 

CONCLUSÃO 

 

A tecnologia desenvolvida para a reciclagem do alumínio e do polietileno mostrou-se 

tecnicamente viável. O uso do compósito na injeção de peças deverá levar em consideração a aplicabilidade 

da peça.  
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A dupla extrusão melhora sensivelmente a uniformidade das partículas de alumínio presentes 

no compósito, sendo esta uniformidade importante para a repetibilidade das características da peça. A 

condutividade do polietileno com alumínio mostrou-se maior se comparada à de polietilenos sem cargas. Esta 

característica pode ser interessante para desenvolvimento de produtos que necessitem da presença de 

cargas condutoras. A presença de alumínio diminui sensivelmente o índice de fluidez do material, mas o 

material não mostrou problemas durante a extrusão ou injeção, sendo esta análise qualitativa. Comparações 

quantitativas entre a produtividade do compósito com outros  materiais deverão ser analisadas em outro 

trabalho.  

A utilização do compósito para embalagens de produtos químicos possui restrições, devendo 

ser dada atenção para a compatibilidade química.  

Em função da presença de bolhas no compósito não foi possível determinar sua massa 

específica real. 

  Com exceção do módulo elástico, todas as resistências mecânicas foram menores que as 

medidas no PEBD virgem. O material com alumínio mostrou-se mais resistente à tração, sendo mais rígido, o 

que permite que peças plásticas originalmente produzidas com polietileno de alta densidade sejam fabricadas 

com o compósito de polietileno com alumínio. 
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