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RECICLAGEM DE FILAMENTOS 3D

 
Os materiais mais usados na impressão 3D são o PLA e o ABS.

O PLA é um termoplástico biodegradável, feito de recursos 
renováveis. 

O ABS é formado por composições derivadas do petróleo e 
pode expelir gases tóxicos.

Assim como o PETG, eles se tornam líquidos em seu ponto de 
fusão.



RECICLAGEM DE FILAMENTOS 3D

 

A reciclagem é um fator importante para proteger o planeta.
Diariamente são produzidas toneladas de materiais plásticos e, no 
processo de impressão 3D, são produzidas muitas quantidades de 
resíduos que podem ser reaproveitados. 

A seguir, estão alguns métodos utilizados para a reciclagem de 
filamentos de impressoras 3D.



RECICLADOR

 
Estudantes de Engenharia, da Universidade de British 

Columbia, no Canadá, desenvolveram uma máquina que 
transforma os resíduos de impressora 3D ou qualquer plástico em 
novos carretéis. 

O reciclador tritura e derrete os plásticos, que são resfriados e 
enrolados em uma bobina. 

O reciclador produz até 10 metros de
filamento por minuto.

Link para a matéria.

https://super.abril.com.br/blog/planeta/maquina-transforma-plastico-reciclado-em-filamento-para-impressora-3d/#:~:text=Buscando%20uma%20maneira%20de%20tornar,e%20transform%C3%A1%2Dlo%20em%20filamento.


RECICLAGEM POR EXTRUSÃO

Em um outro projeto, estudantes de engenharia da 
Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) desenvolveram uma 
máquina extrusora, capaz de reciclar o material de filamentos 3D.

Foi considerado o uso de diferentes materiais para produção 
de filamentos semelhante aos encontrados no mercado com baixo 
custo, possibilitando a reciclagem de materiais que seriam 
descartados. Um exemplo é a utilização de PETs para a produção 
de filamentos. 

Esse projeto foi composto por três etapas: resfriador, puxador 
e bobinador.

Link para o projeto

https://www.virtual.mostratec.com.br/projeto/reciclagem-do-filamento-de-impressora-3d-por-meio-do-processo-de-extrusao/


MÁQUINA EXTRUSORA DA UCDB

Fonte: JESUS, MAGALHÃES, 2017



RECICLAGEM CASEIRA

Uma maneira fácil de fazer a reciclagem dos restos de 
filamentos PLA é derretendo as sobras utilizando um 
forno elétrico. 

Dá para se fazer porta copos, chaveiros e até uma 
cadeira com os restos de filamentos.



COMO FAZER A RECICLAGEM CASEIRA

Para fazer a reciclagem caseira de filamentos de 
impressora 3D, você vai precisar de:

- Forno elétrico
- Forma de bolo
- Pedaços pequenos de filamentos, o que facilita o 

derretimento.

Observação: Esse método só foi testado com o PLA. 
Para outro tipo de filamento serão necessárias outras 
temperaturas e tempos.



COMO FAZER A RECICLAGEM CASEIRA

- Coloque no forno a forma com o filamento por 
aproximadamente 40 minutos a 180º graus.

- Diminua a temperatura para 50° graus e espere mais 
10 minutos.

- Deixe ele esfriar por completo. Isso deve levar 2h30.
- Ao retirar a peça, lixe e dê o acabamento. 
- Para fazer um banquinho com os pés, no assento é 

fundamental fazer uma pré-furação, caso contrário, 
pode rachar.

Link para a matéria

https://boaimpressao3d.com.br/dicas/reciclagem-caseira-de-pecas-pla/


PLACAS PARA CORTE A LASER

Outra maneira é produzir placas de 
filamento prensadas com 3mm de espessura 
com as sobras de filamentos.

Pode-se utilizar uma máquina de corte a 
laser para fazer cortes de diferentes tipo, 
como nas imagens ao lado. 

Link para a matéria

https://www.instructables.com/Plastic-Smoothie-DIY-Plastic-Recycling/
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