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RESUMO

ANDRADE JUNIOR, A. J. Utilização de EPS reciclado e elastômeros de pneus
inservíveis para a obtenção de polímeros tenacificados. 2021. 99p. Dissertação (Mestrado
em Ciências) – Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2021.
Os danos ambientais produzidos pelos resíduos sólidos poliméricos têm sido motivo de
grande preocupação e consequentemente estimulado o estudo de novas formas de destino
final e reaproveitamento destes materiais. Neste contexto, o objetivo central do presente
estudo foi promover a reciclagem do poliestireno expandido (EPS) e resíduos de borracha de
pneus usados, com o propósito de gerar um polímero termoplástico tenacificado. Os resíduos
de EPS foram processados por três métodos distintos e o poliestireno reciclado (PS)
proveniente do método 3 demonstrou melhor eficiência e economia, logo foi utilizado para a
incorporação de resíduos elastoméricos de pneus inservíveis (EL) para a sua tenacificação,
gerando blendas não compatibilizadas (PS/EL) contendo 5, 10, 20 e 30% em massa de EL e
blendas de mesma proporção compatibilizadas (PS/SBS/EL) com a adição de 5% em massa
do copolímero em bloco estireno-butadieno-estireno (SBS). Também foram produzidas
blendas de PS com borracha previamente tratada com monômero estireno, nas proporções de
5 e 10% em massa de EL. Foram realizados ensaios mecânicos de tração e impacto, sendo
observado o aumento na resistência à tração, no alongamento na ruptura e na resistência ao
impacto, bem como redução no módulo de Young, denotando a tenacificação do polímero,
sendo este efeito mais evidente nas blendas compatibilizadas. A presença da borracha de
pneu na matriz de PS e os métodos de compatibilização também produziram mudanças
significativas em propriedades térmicas e no comportamento reológico do polímero reciclado.
A incorporação de borracha de pneu no PS reciclado e os métodos de compatibilização
utilizados produziram a tenacificação do polímero e melhora de propriedades como
alongamento na ruptura e resistência ao impacto. Isto influencia diretamente na viabilidade da
reciclagem dos resíduos de EPS e gera uma alternativa para o aproveitamento de borracha
moída de pneus na forma de um novo material com maior potencial de aplicações.

Palavras-chave: Reciclagem. Poliestireno expandido (EPS). Elastômeros. Pneus inservíveis.
Polímeros tenacificados

ABSTRACT

ANDRADE JUNIOR, A. J. Use of recycled EPS and elastomers from scrap tires to obtain
toughened polymers. 2021. 99p. Dissertation (Master of Science) – Escola de Engenharia de
Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2021.
The environmental damage caused by polymer waste has been a matter of great concern and it
has stimulated the study of alternatives for end destination and reuse of these materials. In this
context, the main aim of this study was to promote the recycling of expanded polystyrene
(EPS) and rubber waste from scrap tires, with the purpose of generating a toughened
thermoplastic polymer. The EPS waste was processed by three different methods and the
recycled polystyrene (PS) obtained from the method 3 was the most efficient and economic,
so it was used to the incorporation of elastomer waste from scrap tires (EL), generating noncompatibilized polymer blends (PS/EL) with EL content at 5, 10, 20 and 30 wt% and
compatibilized polymer blends (PS/SBS/EL) containing the block copolymer styrenebutadiene-styrene (SBS) at 5 wt% and the same EL proportions. It was also prepared polymer
blends from PS and rubber scrap tires previously treated with styrene monomer, using rubber
at 5 and 10 wt%, respectively. Impact and tensile tests of the materials showed increase in
impact resistance, tensile strength and elongation at break as well, as decrease in Young
modulus, denoting a toughness effect on the PS, which has been more evident for
compatibilized blends. The presence of rubber tire in the PS matrix and the compatibilization
methods has also produced significant changes on thermal properties and in the rheological
behavior of the recycled polymer. The incorporation of tire rubber in recycled PS and the
compatibilization methods used produced polymer toughening and improved properties such
as elongation at break and impact resistance. This directly influences the viability of recycling
EPS waste and generates an alternative for the use of ground rubber from scrap tires in the
form of a new material with greater potential for applications.

Keywords: Recycling. Expanded Polystyrene (EPS). Elastomers. Waste tires. Toughened
Polymers.
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1

INTRODUÇÃO

Os resíduos sólidos são motivo de grande preocupação, já que sua disposição de forma
inadequada produz impactos ambientais que afetam a saúde do ser humano e de outros seres
vivos. Por outro lado, a disposição em aterros, apesar de amenizar os impactos gerados, é
altamente dispendiosa e apresenta limitações, como a necessidade de ocupação de grandes
áreas (MANSOR et al., 2010).
Dentre os resíduos sólidos, os poliméricos apresentam características agravantes que
torna necessária a tomada de medidas para lidar com seus efeitos. Os polímeros apresentam
degradação lenta quando depositados no meio ambiente, podendo permanecer por décadas na
natureza e serem assimilados pela fauna, gerando a contaminação de toda a cadeia alimentar
até chegar ao próprio ser humano (SHIM; THOMPOSON, 2015; JONES, 2019).
Diante disso, é importante que existam estudos que avaliem soluções ou métodos que
minimizem os impactos ambientais gerados. A reciclagem de polímeros é a alternativa mais
adequada para o tratamento dos resíduos poliméricos, uma vez que permite a utilização destes
em nova aplicação, reduz a demanda por matéria-prima virgem, diminui o volume de resíduos
dispostos de forma regular ou irregular no meio ambiente, gera empregos e recursos
financeiros, bem como reduz custos com o gerenciamento destes resíduos.
No mundo, estima-se que chegam aos mares cerca de 8 milhões de toneladas por ano
de resíduos poliméricos. Além disto, dos resíduos que recebem destinação adequada, apenas
uma pequena fração é reciclada, sendo a maioria destinada a aterros sanitários
(VASCONCELOS, 2019).
No Brasil, apesar de ter havido crescimento no volume de materiais termoplásticos
pós-consumo reciclados entre 2018 e 2019, também houve aumento de 2% na geração destes
resíduos, equivalente a 3,5 milhões de toneladas. O índice de reciclagem ainda é baixo,
correspondente a aproximadamente 24% (ABIPLAST, 2021).
A espuma rígida poliestireno expandido (EPS), também conhecida pelo nome
comercial de Isopor®, é um dos polímeros mais utilizados no mundo. Dentre suas principais
aplicações, pode-se citar a fabricação de utensílios descartáveis como copos, bandejas, pratos,
embalagens e protetores para transporte de produtos. Entretanto, existem dificuldades
relacionadas a sua reciclagem, como a baixa densidade, que eleva o custo de transporte para
coleta e altera as propriedades mecânicas após seu reprocessamento, tornando-se denso, rígido
e quebradiço (SCHYNS; SHAVER, 2021; MAHARANA; NEGI.; MOHANTY, 2007).
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Assim como os produtos confeccionados com termoplásticos, os pneus são também
muito utilizados mundialmente e apresentam uma elevada demanda global. Entretanto, após
sua vida útil, os pneus inservíveis apresentam dificuldades para a reciclagem, pois são
resíduos complexos, apresentando em sua composição uma variedade de polímeros e outros
componentes como metais, negro de fumo e sílica. Outro efeito agravante é a presença de
ligações cruzadas provenientes da vulcanização, impossibilitando a plastificação do material,
o que leva à busca de processos alternativos, como a moagem e a desvulcanização
(BOCKSTAL et al., 2019).
Além disso, sabe-se que a produção de blendas poliméricas permite a obtenção de
materiais com propriedades variadas, em função da natureza dos constituintes, e que
polímeros de natureza rígida e frágil podem ser tenacificados quando apresentam elastômeros
incorporados como carga em sua composição, melhorando propriedades como resistência ao
impacto e permitindo o aumento de possibilidades para a aplicação final (WANG et al.,
2019).
Tendo em vista estas informações, o presente estudo teve como propósito o
desenvolvimento de uma alternativa inédita e viável para a reciclagem de EPS e de pneus
inservíveis na forma de blendas poliméricas, gerando um novo material com propriedades
mecânicas mais apropriadas para permitir a sua aplicação.
Neste trabalho, diferentes métodos de processamento do EPS foram avaliados, no
intuito de obter o material fragmentado e densificado. Foi também realizada a moagem
criogênica do elastômero para obtenção de partículas com granulometrias reduzidas. Assim,
blendas de poliestireno (PS) reciclado com teor variável de elastômero foram produzidas na
presença e ausência de agentes compatibilizantes. Também foi testado um método de
compatibilização pela reação química de estireno em presença de borracha.
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2

2.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Resíduos sólidos

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT 10004), os
resíduos sólidos são: “Resíduos nos estados sólido e semi-sólido que resultam de atividades
de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição”.
Ainda nesta norma incluem-se alguns tipos de lodos e líquidos que não podem ser despejados
na rede de esgoto. Estes resíduos podem ser classificados quanto à periculosidade, como
perigosos ou não perigosos, inertes ou não inertes e com diferentes tipos de toxicidade
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004).
A maioria dos resíduos sólidos tem sua destinação em lixões, aterros controlados e
aterros sanitários. Os lixões e aterros controlados representam uma forma irregular de
descarte, pois não apresentam tratamento dos resíduos recebidos, podem causar a
contaminação do solo, do lençol freático, além de expor pessoas a materiais contaminantes.
Os aterros controlados aplicam apenas algumas das medidas de controle, como a adição de
camadas de terra sobre os resíduos, porém sem impermeabilização, sem coleta de gás ou de
chorume (ANDREOLI et al., 2014; CASSANO et al., 2011).
O aterro sanitário consiste no meio de aterramento mais indicado, pois cumpre com
regulamentos que minimizam os riscos à saúde pública e impactos ambientais. Confina os
resíduos de forma segura, reduzindo seu volume por compactação e empilhando-os em
camadas de aterramento, tratando também os gases produzidos e o líquido lixiviado
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1992; MANSOR et al., 2010;
ANDREOLI et al., 2014). Aterrar é uma alternativa mais barata e simples que incineração,
pirólise e compostagem. Entre as principais limitações do aterro está a necessidade de grandes
áreas, que estão cada vez mais escassas em centros urbanos, bem como há a preocupação com
contaminantes, como metais pesados (MUÑOZ, 2002). Outro problema está relacionado à
necessidade de um controle rígido de contaminação, devido à formação de gases poluentes
como o metano e de chorume, que podem contaminar o ar, solos e águas subterrâneas. A
formação destes produtos ocorre por anos, mesmo após o fechamento do aterro, pois os
resíduos continuam em processo de degradação (RENOU et al., 2008; MANSOR et al., 2010;
CASSANO et al., 2011). Estes fatores reforçam a necessidade de práticas adequadas para o
destino destes resíduos.
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A gestão dos resíduos sólidos visa a redução dos impactos ambientais gerados por
estes, tendo o foco em quatro medidas denominadas “quatro erres” (4 Rs), que são redução,
reutilização, reciclagem e recuperação de energia. A prevenção de resíduos é uma prioridade,
uma vez que envolve a redução da geração de resíduos e a reutilização. A redução se dá por
medidas como mudanças no projeto, no método de fabricação, no formato das embalagens,
nos materiais, entre outras (MANSOR et al., 2010).
A reutilização representa uma alternativa de aplicação direta do resíduo sem a
necessidade de tratamentos industriais ou modificações complexas nas características
principais do material, ou seja, sem a necessidade de fundir, remoldar, modificar
quimicamente ou transformar em outro produto. Já a alternativa de recuperação de energia
consiste na utilização do material como combustível, produzindo energia térmica a partir da
combustão do resíduo (MANSOR et al., 2010; AL-SALEM; LETTIERI; BAEYENS, 2010)
Muitos benefícios podem ser obtidos por meio da reciclagem dos diferentes materiais.
O papel tem como vantagem a sua biodegradabilidade, mesmo assim o seu reaproveitamento
traz benefícios ambientais, como a redução da exploração de madeira e desmatamento de
áreas naturais. Muitos tipos de vidro também possuem a possibilidade de serem reciclados,
assim como os metais, reduzindo em muitos casos o custo de processamento pela não
extração de minério, com a consequente redução de seu impacto ambiental. (LINO, 2011).
O descarte inadequado de resíduos sólidos nas águas também produz efeitos
prejudiciais. Dentre as possíveis consequências do impacto provocado, além da exposição de
contaminantes, está o aumento da turbidez das águas, caracterizado pela redução da
transparência de um meio líquido devido aos sólidos em suspensão, reduzindo a intensidade
da incidência dos raios solares, o que prejudica a eficiência da fotossíntese produzida por
seres aquáticos, como algas marinhas. Isto resulta na redução de oxigênio em meio líquido,
que é essencial para a manutenção da vida, resultando na morte de peixes e animais aquáticos
(TENG; GUOXIANG; QIANG, 2007; ABREU; CUNHA, 2017).
Outro problema recorrente, que também é consequência direta dos resíduos nas águas,
é o consumo de resíduos tóxicos ou de difícil digestão por animais silvestres, causando danos
como intoxicação e sufocamento e resultando em ameaça a espécies silvestres como
tartarugas, peixes e outros animais aquáticos. Neste contexto, os resíduos poliméricos atuam
de forma significativa (DE WIT et al., 2019).
O volume de resíduos sólidos produzidos pode variar a partir de diversos fatores como
o desenvolvimento tecnológico de um país, sua economia e localização geográfica. Países
com economia forte e mais industrializados tendem a produzir maior quantidade de resíduos
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sólidos urbanos. Isto ocorre também em cidades litorâneas ou turísticas devido ao maior
número de pessoas que circulam, produzindo resíduos (ANDREOLLI et al, 2014). Devido a
este fato, diversos países estão adotando medidas de economia circular, que visam estender o
tempo de vida útil dos materiais a partir da redução de consumo, reutilização dos produtos e
maximização da reciclagem (TISSERANT et al, 2017).
Em 2010, foi implementada no Brasil a Política nacional de resíduos sólidos (PNRS),
que objetiva a preservação ambiental assim como da saúde pública, promovendo diretrizes
para redução do volume dos resíduos, redução de sua exposição à população, redução da
periculosidade do lixo, incentivo à reciclagem, regulamentação das leis relacionadas ao tema
e capacitação de profissionais para estudar e solucionar o problema proposto, objetivando um
desenvolvimento sustentável nacional. Outros aspectos importantes que também estão
presentes são a rotulagem dos produtos comercializados, assim como pesquisas de destinação,
políticas de controle e responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e
resíduos gerados (BRASIL, 2010).
Os resíduos poliméricos representam atualmente uma fração significativa dos resíduos
sólidos produzidos. Compostos por termoplásticos, termorrígidos e elastômeros, os resíduos
poliméricos possuem, em grande parte, resistência química e são de difícil degradação em
condições ambientais, o que têm levado a graves impactos ao meio ambiente. Os
termoplásticos representam a maior parcela do que é reciclado, fato atribuído a suas
características térmicas. Pode ser plastificado, conformado e moldado (SU et al., 2019;
WANG, H.; ZHANG; WANG, C., 2019; DE WIT et al, 2019).

2.2

Resíduos poliméricos

Com o avanço da industrialização, da produção e do consumo de polímeros no mundo,
houve também o aumento dos resíduos gerados a partir destes materiais, com isso aumenta a
preocupação com o impacto negativo que tem sido observado. (DAUVERGNE, 2018;
ANDREOLI et al., 2014).
Os polímeros termoplásticos são consumidos em larga escala nas mais diversas
aplicações como na área da saúde, na fabricação de produtos automotivos e de aeronaves, na
produção de roupas, em embalagens de alimentos, etc. Embora o consumo seja elevado,
apenas uma fração pequena dos polímeros pós-consumo é reaproveitada ou reciclada, o que
gera prejuízos econômicos e ambientais. A cada ano estima-se que cerca de 8 milhões de
toneladas de resíduos poliméricos chegam aos mares, afetando de forma prejudicial a vida
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marinha, o turismo e a pesca. Outra consequência é a formação de grandes aglomerações
flutuantes de material polimérico constituído de diferentes tipos de termoplásticos, que são
observadas em diversas partes dos oceanos. De 1950 à 2016 foram produzidos 8,9 bilhões de
toneladas de resíduos termoplásticos no mundo, entre estes apenas 600 milhões foram
reciclados, enquanto 2,6 bilhões estão em uso, 800 milhões sofrearam incineração e a maior
parte foi depositada em aterros, equivalente a 4,9 bilhões de toneladas (Figura 1). É um
consenso que o volume reciclado no país ainda é baixo, tornando importante a implementação
de políticas públicas que promovam a reciclagem e a economia circular, envolvendo os
produtores, as indústrias transformadoras, revendedores e consumidores (VASCONCELOS,
2019).

Figura 1 - Destino da produção mundial de termoplásticos entre 1950 e 2016.

Fonte: VASCONCELOS, 2019.
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Estima-se que entre 35% e 40% dos termoplásticos produzidos são de único uso, com
descarte imediato, entre estes os objetos mais comuns são copos, sacolas, canudos,
embalagens e talheres descartáveis. Apesar do imediato descarte, a presença destes objetos de
lenta degradação permanece por período prolongado na natureza, assim como seus impactos
produzidos (VASCONCELOS, 2019).
Em 2019 foram recicladas 838 mil toneladas de termoplásticos no Brasil, sendo que a
região sudeste é responsável por 51,6% da produção, equivalente a 464 mil toneladas. Em
contrapartida a geração destes resíduos também apresentou crescimento, sendo produzidos 3,5
milhões de toneladas em 2019, 2% superior ao ano de 2018 (ABIPLAST, 2021).
Quanto à origem, a maior parte dos resíduos obtidos da reciclagem é do Sudeste
(48%), seguido pelo Sul (27%), nordeste (12%) e outros (12%). Os resíduos poliméricos têm
origem predominantemente pós-industrial, doméstica e não-doméstica, sendo equivalente a
28%, 52,5% e 19,5%, respectivamente. (ABIPLAST, 2021).
Os polímeros comerciais são predominantemente sintéticos e em muitos casos não são
reconhecidos por micro-organismos quando dispostos no meio ambiente. Com isto, os
resíduos poliméricos podem permanecer por muito tempo no meio ambiente, causando a
poluição de água doce, do solo e dos oceanos (DE WIT et al, 2019; SU et al, 2019; WANG,
H.; ZHANG; WANG, C., 2019).
Os termoplásticos sofrem lenta degradação por processos foto e termo-oxidativos que
levam gradualmente à fragmentação do material, produzindo microplásticos e nanoplásticos.
Estes têm motivado o desenvolvimento de estudos recentes, tendo em vista a preocupação por
seus efeitos, já que estão cada vez mais comuns em mares, no solo e no ar, facilitando a
chance de serem assimilados pelo ser humano e animais sem a nossa percepção, além de
serem de difícil detecção e remoção de ambientes afetados (SHIM; THOMPOSON, 2015;
PRATA et al., 2020).
Outro aspecto agravante dos microplásticos nos oceanos é que quanto menores as
dimensões dos resíduos, maior a sua biodisponibilidade, ou seja, torna possível sua ingestão
por organismos cada vez menores, podendo ocasionar na obturação do trato digestivo destes
organismos (SHIM; THOMPOSON, 2015; JONES, 2019). Os microplásticos podem ser
assimilados por ingestão, inalação ou contato dérmico. A ingestão é a principal via de
exposição, pois estes estão presentes em peixes, sal de cozinha, açúcar, água engarrafada e
frutos do mar. Os microplásticos podem atingir o sistema gastrointestinal, produzir resposta
inflamatória ou alterar o metabolismo, além disto podem translocar para o sistema circulatório
ou ser internalizado por células. (PRATA et al., 2020).
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Para solucionar ou controlar estes efeitos resultantes do descarte incorreto desses
resíduos é importante a cooperação, não apenas do governo e dos produtores, como também
dos consumidores finais.

2.3

Reciclagem de polímeros

A reciclagem é a alternativa mais adequada para o tratamento dos resíduos
poliméricos, uma vez que reduz a quantidade a ser depositada de forma regular ou irregular
no meio ambiente, pode diminuir a demanda de polímeros virgens e pode levar à produção de
novos materiais. Entretanto, a reciclagem de polímeros apresenta desafios para o seu avanço,
pois depende do envolvimento de diferentes setores da sociedade que incluem os fabricantes,
na geração dos materiais e possíveis consumidores de polímeros reciclados, o poder
legislativo, na criação de leis específicas para o setor, o poder executivo nas esferas federal,
estaduais e municipais, na implementação de políticas para o gerenciamento da reciclagem, os
comerciantes, distribuidores, bem como o consumidor, que pode exigir e fomentar práticas
adequadas de coleta seletiva dos resíduos.
Outro fator que afeta diretamente o avanço da reciclagem de polímeros é o
desenvolvimento tecnológico, que intensifica a procura por inovações na área de materiais
para atender às necessidades de novos produtos e suas propriedades específicas. Assim, existe
o aumento da complexidade da composição dos materiais produzidos, surgindo a necessidade
de desenvolvimento de novos métodos de separação e recuperação desses materiais.
Exemplos deste fato são aditivos e misturas presentes em polímeros, também em produtos
com variedade de materiais, como celulares e a composição complexa de pneus (GU;
SUMMERS; HALL, 2019; BOCKSTAL et al., 2019; HAHLADAKIS et al., 2018). Assim, a
pesquisa no campo da reciclagem de polímeros é também um elemento importante para
melhorar os índices de reciclagem destes materiais.
Para os materiais poliméricos existem quatro tipos principais de reciclagem,
denominadas reciclagem primária, secundária, terciária e quaternária. Suas principais
diferenças estão relacionadas ao local de coleta e a forma de reaproveitamento.
A reciclagem primária consiste na reciclagem do material pré-consumo, ou seja, ainda
na indústria geradora, possuindo assim a grande vantagem de não apresentar contaminantes
externos, como resíduos orgânicos, hospitalares e restos de alimentos. Estes resíduos podem
ser rebarbas, recortes e produtos defeituosos. Devido a não contaminação com o meio
externo, em muitos casos podem ser reaproveitados simplesmente por meio do

27

reprocessamento junto com a matéria prima virgem. Entretanto, também podem se enquadrar
nesta categoria alguns resíduos pós-consumo, que são passíveis de serem re-extrudados,
mantendo características próximas ao original (AL-SALEM; LETTIERI; BAEYENS, 2010;
OLIVEIRA, 2012;).
A reciclagem secundária, também podendo ser denominada reciclagem mecânica, é a
reciclagem de produtos após o final de sua vida útil, podendo ou não serem descartáveis. São
geralmente obtidos por meio de programas de coleta seletiva e por catadores de resíduos, que
fazem a triagem manual. Exemplos destes produtos são pneus, copos descartáveis, vasilhas,
embalagens, sacolas plásticas, entre outros. Dentre as dificuldades encontradas para o
tratamento destes materiais está a presença de contaminantes e a possível necessidade de
utilização de reforço, aditivos ou matéria prima virgem em muitos casos (AL-SALEM;
LETTIERI; BAEYENS, 2010; OLIVEIRA, 2012; HIRAYAMA, 2015; KOWALSKA;
WIELGOSZ; PELKA; 2002). Este tipo de reciclagem é alvo do estudo da presente
dissertação.
A reciclagem terciária, também conhecida como reciclagem química, refere-se ao
tratamento dos polímeros para sua transformação em outros compostos, como monômeros,
produtos químicos de baixa massa molar, lubrificantes ou em combustíveis. Exemplos deste
tipo de reciclagem são a pirólise, gaseificação e a despolimerização. Também podem ser
feitas modificações na estrutura, transformando o material em outros produtos químicos (ALSALEM; LETTIERI; BAEYENS, 2010; IGNATYEV; THIELEMANS; VANDER BEKE,
2014; OLIVEIRA, 2012).
A reciclagem quaternária trata-se basicamente do aproveitamento do elevado poder
calorífico dos polímeros para a obtenção de conteúdo energético por meio da combustão do
material (AL-SALEM; LETTIERI; BAEYENS, 2010; IGNATYEV; THIELEMANS;
VANDER BEKE, 2014; OLIVEIRA, 2012).
Na reciclagem mecânica é feito o reprocessamento do material, que pode envolver
separação, moagem ou trituração, lavagem e extrusão do material. Obtém-se o material na
forma de grânulos (pellets), pó, ou outro formato que facilite seu processamento sob
aquecimento (AL-SALEM; LETTIERI; BAEYENS, 2010). Porém, uma das desvantagens
destes métodos está na degradação das cadeias poliméricas, diminuindo seu comprimento e
comprometendo as propriedades mecânicas, necessárias em sua aplicação final (SCHYNS;
SHAVER, 2021).
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2.4

Poliestireno (PS): Estrutura, propriedades e reciclagem

É possível encontrar no mercado uma variedade de produtos compostos de polímeros
estirênicos, derivados do monômero de estireno, entre estes os principais são o poliestireno
(PS), o poliestireno expandido (EPS), o poliestireno de alto impacto (HIPS), os copolímeros
de estireno-butadieno-acrilonitrila (ABS), estireno-acrilonitrila (SAN), estireno-isoprenoestireno (SIS), estireno-butadieno-estireno (SBS) e o copolímero aleatório de butadienoestireno (SBR) (CANEVAROLO JR, 2002).
O poliestireno (PS) ou poliestireno de propósito geral (GPPS) é um dos polímeros
mais utilizados na indústria, produzido a partir da polimerização de monômeros de estireno
mediada pelo iniciador peróxido de benzoíla. Sua unidade de repetição é composta por dois
carbonos com hibridização sp3 e uma substituição com o grupo fenila lateral, conforme
ilustrado na Figura 2. Este polímero possui baixo custo de produção, é amorfo e de isomeria
atática, com temperatura de transição vítrea (Tg) aproximada em 100°C (CANEVAROLO JR,
2002; SASTRI, 2013).

Figura 2- Representação da estrutura química do polímero PS.
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Fonte: Próprio do autor.

O PS é um termoplástico commodity e amorfo que se apresenta como rígido e
quebradiço. Este comportamento tem como justificativa a baixa mobilidade que as cadeias
apresentam em temperatura ambiente, comportamento que apenas muda em temperatura
acima de 100°C, em que é possível produzir deformação pelo escoamento viscoso das cadeias
poliméricas. Outro fator determinante é a massa molar, pois seu aumento proporciona também
o aumento da rigidez do material (SOKOLOV; NOVIKOV; DING, 2007). Além destes
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fatores, o grupo lateral fenila contribui para o aumento da rigidez, por consistir em grupo
volumoso com capacidade de interagir com outros anéis aromáticos por empilhamento
(PICKETT; TILLMAN; VOTER, 2011).
Devido a características como baixo custo, baixa densidade, estabilidade dimensional,
baixa absorção de água e biocompatibilidade, apresenta aplicações como na área médica,
embalagens de alimentos, utensílios de laboratório, como placa de Petri, utensílios
descartáveis (talheres, pratos e copos), recipientes, caixas de CD ou DVD, acessórios de
escritórios, entre outras aplicações. Dentre as características físicas do poliestireno cristal (PS)
estão transparência, isolamento térmico e elétrico, elevada dureza, baixa resistência ao
impacto em temperatura ambiente e facilidade de ser orientado sob cisalhamento e de ser
processado por moldagem por injeção e extrusão (SASTRI, 2013). Entretanto, dependendo do
processamento do material, pode haver aditivos ou impurezas presentes na mistura como
plastificantes, retardantes de chama, antioxidante, pigmentos, entre outros que podem
apresentar risco de contaminação para alimentos ou produtos hospitalares (HAHLADAKIS et
al., 2018; PILEVAR et al., 2019). Além disso, quando utilizado para embalagens,
dependendo do produto armazenado, pode haver liberação de monômeros (PILEVAR et al.,
2019).
Além do PS cristal existe também o poliestireno expandido (EPS) e o poliestireno de
alto impacto (HIPS). O EPS e o HIPS têm preços moderados e excelentes propriedades
mecânicas, de isolamento e de resistência ao impacto. Porém grande parte do que é produzido
tem aplicações de uso único e gera resíduos, que são destinados a aterros sanitários ou são
incinerados. Tendo em vista sua estabilidade química e resistência à decomposição, a
persistência destes resíduos no meio ambiente pode proporcionar problemas ambientais
(CHAUKURA et al., 2016).
O GPPS e o EPS são produzidos de forma parecida, utilizando os mesmos
equipamentos e recipientes, também aplicando a metodologia de polimerização em suspensão.
Entretanto a principal diferença está associada a adição do agente expansor na produção do
EPS (YUAN; KALFAS; RAY, 1991).
O EPS é obtido por polimerização via radicais livres em suspensão. O monômero
estireno permanece em meio aquoso junto de iniciadores peróxidos organo-solúveis e agentes
de expansão. Obtém-se pequenas esferas com agentes de expansão em sua matriz. Este agente
trata-se de uma substância, normalmente hidrocarbonetos, com a capacidade de vaporizar e
expandir termicamente no interior do PS, aumentando seu volume e reduzindo
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significativamente sua massa específica. (YUAN; KALFAS; RAY, 1991; FEN-CHONG et
al., 1999; NEVES, 2002; COSTA, 2006).
O pentano é o agente comumente empregado na expansão do EPS. Ao aquecer o
sistema, o PS, em temperaturas próximas da sua Tg, adquire maior mobilidade, enquanto o
pentano passa do ponto de ebulição, produzindo a expansão. O resultado da microestrutura
pode ser observado na Figura 3. Após a pré-expansão, o material pode ser aquecido
novamente entre 100 e 115°C durante a moldagem, em que o produto adquire as dimensões e
formas do molde, o agente expansor (pentano) se difunde e é substituído por ar (FENCHONG et al., 1999).

Figura 3 - Imagem de MEV da microestrutura de uma seção de EPS isolado.

Fonte: FEN-CHONG, 1999.

Devido às características, como a não-toxicidade, fácil moldabilidade, leveza, fácil
transporte, baixa absorção de umidade e isolamento térmico, a aplicação do EPS é muito
ampla no setor de embalagens de produtos e alimentos, como carnes e ovos. Também possui
ampla aplicação como embalagens térmicas, protetores de eletrodomésticos e protetores de
produtos sensíveis durante o transporte, absorvendo parte da energia de impacto produzida
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(PILEVAR et al., 2019; SASTRI, 2013). O poliestireno expandido também apresenta
aplicação em construção civil, como sua inserção em cimento para pisos, devido ao seu
amortecimento compressivo de baixas deformações (GAO et al, 2019), e sua aplicação como
carga em concreto para construções de edifícios, contribuindo para isolamento térmico e
acústico (RAMLI SULONG; MUSTAPA; ABDUL RASHID, 2019). O EPS é um dos
polímeros comerciais mais utilizados no mundo, entretanto muito do que é produzido é
destinado a aterros sanitários. O EPS pode ser reaproveitado por reciclagem mecânica,
reciclagem química ou energética. Porém, o seu aproveitamento por reciclagem mecânica leva
a perda de propriedades do material, como redução de resistência mecânica sob impacto,
flexão e tração. Isto é atribuído à degradação do material devido à cisão de cadeias que ocorre
ao longo do processamento pelo aquecimento e cisalhamento em etapas como extrusão e
moldagem. Entre as alternativas utilizadas que amenizam essas dificuldades está a aplicação
de aditivos e reprocessamento de misturas com adição de polímeros virgens (SCHYNS;
SHAVER, 2021; MAHARANA; NEGI.; MOHANTY, 2007).
O mecanismo de degradação do PS é representado na Figura 4. Após a formação do
radical livre no PS pode haver o rearranjo eletrônico da estrutura, levando à cisão de cadeias e
reações de despolimerização. Também existe a possibilidade de haver reação química entre as
cadeias, promovendo reticulações, entretanto sendo mais comuns em situações com baixo teor
de oxigênio. O resultado deste mecanismo é a redução da massa molar, da resistência
mecânica, de alongamento na ruptura e da viscosidade (SCHYNS; SHAVER, 2021;
MAHARANA; NEGI.; MOHANTY, 2007).
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Figura 4 – Ilustração do mecanismo de degradação do PS.
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Fonte: Adaptado de SCHYNS; SHAVER, 2021.

Outro aspecto relevante quanto ao uso e reciclagem do EPS é que grande parte dos
produtos comercializados deste material é de uso único e de rápido descarte, como copos,
recipientes e protetores internos de embalagens. Entretanto, apesar de ser muito utilizado e de
ser reciclável, existe baixa demanda em sua coleta e reciclagem, que pode ser explicada pelo
fato de que mais de 95% do volume do EPS ser composto por ar. O fato de o material ter
elevado volume e baixa densidade acarreta em dificuldades de manuseio e elevado custo de
transporte devido ao baixo rendimento final após seu reprocessamento. Outra dificuldade é o
reaproveitamento de embalagens alimentícias, devido à presença de resíduos, existindo a
necessidade de limpeza do material e elevando o custo de operação (CHAUKURA et al.,
2016; SCHYNS; SHAVER, 2021).
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Estes fatores contribuem para o incentivo ao estudo de alternativas de
reaproveitamento deste material após o consumo, como reprocessamento, adição de misturas,
a utilização de solventes químicos ou a despolimerização do EPS. Apesar de haver avanço
nestas pesquisas, muitas ainda não possuem viabilidade econômica para serem aplicadas
atualmente, além de normalmente não conduzirem ao desempenho original do material, por
sofrer degradação no processo (LEITE et al., 2007; SARKIS, 2009; UKEI et al., 2000).
Existem estudos de alternativas de reciclagem pela dissolução do EPS, no intuito de
facilitar transporte e manuseio, entretanto são necessários métodos específicos para seu
processamento, como agitação mecânica, separação de precipitados, compra e utilização de
produtos químicos como solventes, fatores que elevam o custo neste método (SCHYNS;
SHAVER, 2021; CELLA, 2017). Outras limitações são a possível toxicidade do solvente e a
possível degradação das cadeias poliméricas, dependendo da natureza do solvente (GARCIA
et al., 2009).
Recentemente diversos estudos avaliam possibilidades de reciclagem destes resíduos.
Abdel-Hakim et al. (2021) produziram compósitos com serragem e poliestireno expandido
reciclado, no intuito de produzir um material isolante acústico; foram produzidas diferentes
composições do compósito com a serragem variando de 0 à 80%. As composições com 20%
de serragem exibiram maior dispersão com a matriz, proporcionando aumento da resistência à
tração e flexão; quando a proporção de carga aumenta (acima de 40%) ocorre a agregação que
leva à piora nas propriedades mecânicas. A propriedade de absorção de som também
aumentou com o aumento do teor de serragem, entretanto o aumento de serragem intensifica a
tendência de biodegradabilidade do compósito. Milling, Mwasha e Martin (2020) estudaram a
substituição do cimento por resíduos de EPS na confecção de argamassas. Este estudo visou
contribuir não apenas para a reciclagem do EPS, como também alternativa ao impacto
produzido na produção de cimento, que demanda alta energia e produção de gases poluentes.
Os autores produziram argamassas a partir de grânulos de EPS dissolvidos em acetona e areia;
foram ao todo 5 composições variando as proporções de cada componente e as misturas foram
comparadas com argamassa Portland comum. A argamassa de proporção ideal de EPS
apresentou mais que o dobro da resistência de aderência da argamassa de cimento, entretanto
obteve pior desempenho nas resistências de compressão, tração e flexão, falhando de forma
mais dúctil. Já comparando a permeabilidade e absorção de água, as argamassas possuem o
mesmo comportamento. Segundo os autores, apesar de mais limitado, atende os requisitos
para utilização em diversas aplicações de uso geral. Mumbach, Bolzan e Machado (2020)
desenvolveram um projeto de reciclagem de EPS em circuito fechado, utilizando a técnica de

34

dissolução do material em estireno, seguido de polimerização em suspensão desta solução
para incorporação do monômero na cadeia principal, evitando a separação do polímero e do
solvente. Foram produzidas partículas do tamanho apropriado para expansão, assim como
propriedades químicas, térmicas e reológicas adequadas para aplicação e sem a formação de
resíduo secundário. O estudo apresentou potencial para a reciclagem de EPS, se aplicado em
larga escala, promoveria redução significativa no impacto ambiental produzido por estes
resíduos. Uttaravalli et al. (2021) estudaram o desenvolvimento de materiais adesivos de
baixo custo a partir de EPS pós-consumo; o EPS foi dissolvido em 6 solventes distintos,
sendo estes, acetato de n-butil (n-BA), tetrahidrofurano (THF), metil-etil-cetona (MEK), mxileno, tetracloreto de carbono (CTC) e gasolina, permitindo a obtenção de materiais
adequados para colar papel e substratos à base de madeira, entre estes o metil-etil-cetona
(MEK) apresentou maior solubilidade e viscosidade. Suas composições apresentaram
resistência ao cisalhamento apenas 7% inferior ao adesivo comercial. Os adesivos produzidos
neste estudo possuem natureza mais elástica que o comercial e também demonstraram ser
adequados para aplicação em argilas e cerâmicas.

2.5

Reciclagem de borracha de pneus inservíveis

De acordo com a resolução 416 do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) de 2009, os pneus ou pneumáticos podem ser definidos como:

componente de um sistema de rodagem, constituído de elastômeros, produtos
têxteis, aço e outros materiais que quando montado em uma roda de veículo e
contendo fluido(s) sobre pressão, transmite tração dada a sua aderência ao solo,
sustenta elasticamente a carga do veículo e resiste à pressão provocada pela reação
do solo (CONAMA, 2009).

E pneu inservível é: “... pneu usado que apresente danos irreparáveis em sua estrutura
não se prestando mais à rodagem ou à reforma.” (CONAMA, 2009).
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Os pneus são produtos essenciais para o desenvolvimento industrial, social e
econômico atuais, principalmente por serem necessários para o funcionamento de veículos.
Segundo dados da Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP) em 2019 30,5
mil empregos diretos e aproximadamente 120 mil indiretos foram gerados por esta indústria
em 4,5 mil pontos de venda no Brasil, demonstrando sua expressiva importância no comércio
nacional. Os pneus são vendidos principalmente para reposição, montadoras ou exportação,
somando mais de 70 milhões de unidades por ano (Figura 5).
Figura 5 – Vendas de unidades de pneus por ano, dados de 2006 a 2019.

Fonte: Adaptado de ANIP, 2019.

Conforme avança a tecnologia dos pneus, aumenta também a sua complexidade de
composição, atualmente sendo composta em sua maior parte por uma mistura de diferentes
borrachas. Os principais componentes presentes são o poliisopreno, polibutadieno,
poliisobutileno (PIB) a borracha de estireno-butadieno (SBR), negro de fumo, sílica e metais
nas cintas de sustentação (BOCKSTAL et al., 2019).
Apesar dos pneus serem fundamentais no desenvolvimento econômico nacional, existe
preocupação no gerenciamento e na disposição inadequada dos pneus inservíveis. As
empresas importadoras e fabricantes de produtos pneumáticos, segundo a resolução número
416 do CONAMA de 2009, são responsáveis pela coleta e destino final dos pneus inservíveis
no Brasil, na proporção definida pela resolução. Isto estimula também o estudo de novas
maneiras de reaproveitar o produto e o material, estendendo o ciclo de vida com a sua
reciclagem. (CONAMA 416 2009).
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Segundo dados da RECICLANIP (2020), os fabricantes nacionais de pneus deram
destinação correta a 471 toneladas de pneus inservíveis em 2019, que é um valor maior que
dos anos anteriores, sendo 458 toneladas em 2018, 445 em 2014, 250 em 2009, 72 em 2003 e
40 em 2001. Ao todo entre 1999 e 2019 foi estimado que 5,23 milhões de toneladas de pneus
inservíveis foram destinados adequadamente. As principais destinações correspondentes
foram a utilização como combustível, devido ao seu elevado poder calorífico, a incorporação
em massa asfáltica, artefatos de borracha, como tapetes de automóveis, pisos de quadras
esportivas e pisos industriais. Outra aplicação é a laminação, que permite a produção de solas
de calçados, percintas e dutos de águas pluviais (RECICLANIP, 2020). Entretanto, esta
destinação adequada não ocorre com a totalidade dos pneus, ainda existindo diversos casos de
irregularidade. Sendo assim, o principal problema está na disposição ambientalmente
incorreta dos pneus, que leva a impactos, como exposição à natureza e animais silvestres,
lixiviação, e queima, que em muitos casos provoca incêndios descontrolados.
Os pneus têm composição de materiais variadas entre misturas de borrachas
equivalentes a 50% da massa, 25% de negro de fumo ou gel de sílica, 10% de aço, 1% de
enxofre e 1% de oxido de zinco (DOWNARD et al., 2015; SEIDELT et al., 2006). No caso
da queima não controlada, esta mistura de elevado poder calorífico representa perigo devido a
inalação de contaminantes por pessoas e animais que vivem ao redor do local, pois a queima
emite elevadas quantidades de gases poluentes e mutagênicos, produtos de combustão
incompleta e partículas suspensas (ARTIÑANO, 2017). Os componentes tóxicos afetam a
saúde de quem é exposto em curto e em longo prazo. Entre os produtos emitidos têm-se o
monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO ), óxidos de nitrogênio (NO ), óxidos de
2

x

enxofre (SO ), compostos orgânicos voláteis, poluentes atmosféricos perigosos (HAPs),
x

metais e diversos voláteis orgânicos, como aromáticos e clorados (DOWNARD et al., 2015;
REISMAN, 1997; STOKWELL, 2014).
Outro efeito associado à queima irregular de pneus é o óleo pirolítico liberado, que
contribui para a contaminação de solo e águas subterrâneas. Em estudos como de Wang
(2007), foi verificado em águas nas proximidades de locais em que pneus foram queimados, a
presença de impurezas, em sua maior parte hidrocarbonetos, que podem variar de composição
química, de acordo com a fonte ou a condição de queima, porém sempre há a presença de
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos tóxicos (PAHs), em torno de 10% da massa do óleo
(UNAPUMNUK; LU; KEENER, 2006).
No que se refere a pneus, os aterros não constituem uma forma eficiente ou adequada
de destino

final,

devido

às características

específicas dos pneus,

como

baixa
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compressibilidade, degradação lenta, além da tendência em subir quando enterrados
(LAGARINHOS, 2004; BOCKSTAL et al., 2019). Quando expostos a céu aberto, os pneus
também contribuem para a proliferação de vetores como roedores e o mosquito Aedes Aegypti
que é o transmissor do vírus da Dengue e da febre amarela (LAGARINHOS, 2004; SEGHAR
et al., 2019).
Portanto, como uma solução para prevenção de exposição de pneus em locais
inadequados e ocupação de grande volume em aterros sanitários, a reciclagem torna-se uma
alternativa recomendável para redução do impacto ambiental, apesar de apresentar limitações
como a presença de ligações cruzadas que não permitem a remoldagem do material
(BOCKSTAL et al., 2019).
A preocupação com o destino destes pneus motiva estudos com alternativas para seu
reaproveitamento. Kang et al. (2021) utilizaram resíduos de pneus para sintetizar catalisadores
dopados com nitrogênio para reação redução de oxigênio. A sulfonação em ácido sulfúrico
com o tratamento térmico em atmosfera inerte de NH3 promoveu grupos funcionais de
nitrogênio nos carbonos. Os testes revelaram a atividade catalítica esperada, produzindo mais
uma alternativa de reaproveitamento e aplicação destes resíduos. Moreno (2019) produziu
compósitos de pneus inservíveis com argamassa, no intuito de modificar as propriedades
físicas do material para aplicação na construção civil. O autor testou diferentes resinas para
compatibilização entre a argamassa e os resíduos de pneus. Foi obtida a compatibilização
interfacial entre a carga e matriz, sendo mais eficiente para resinas de fenol-formaldeído e
poliéster insaturada, enquanto a presença da carga elastomérica permitiu a dissipação de
energia vibracional em baixas deformações, característica importante em aplicações que
necessitam de isolamento acústico ou amortecimento de trepidações. Tendo em vista a
impossibilidade de fundir e moldar elastômeros, Hirayama (2009) realizou o estudo da
desvulcanização por micro-ondas do SBR em diferentes condições de processamento. Foi
verificada a desvulcanização da borracha, porém sendo mais efetiva em SBR com maiores
teores de negro de fumo e pelo processo de desvulcanização em batelada, comprovando ser
uma técnica viável para geração de moléculas livres, mais fáceis de serem recicladas.
Kosmela et al. (2021) estudaram a influência do tratamento termomecânico de resíduos de
pneus moídos com óleo de colza para compatibilização e produção de compósitos com a
inserção destes resíduos em espuma de poliuretano. Foram realizados testes de tração,
compressão e termogravimetria, comprovando que o tratamento termomecânico proporcionou
melhora significativa na resistência à tração e compressão das espumas, assim como melhora
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da estabilidade térmica. Estes estudos visam contribuir com o destino adequando para os
pneus, através de inovação tecnológica.

2.6

Polímeros tenacificados

O estudo e a produção de polímeros tenacificados com diferentes tipos de matrizes e
elastômeros vêm crescendo e produzindo variadas descobertas. Wang et al. (2019)
produziram uma revisão compilando as principais categorias de tenacificação possíveis a
partir de diferentes materiais e métodos de interação entre a carga e matriz, conforme
ilustrado na Figura 6, destacando as principais categorias de micropartícula de borrracha que
podem ser produzidas. As micropartículas homogêneas são constituídas pelas micropartículas
de borracha inteiras e sem descontinuidade, já as partículas heterogêneas podem apresentar
um ou mais núcleos no interior das partículas, sendo estes núcleos preenchidos com a matriz
ou um polímero diferenciado (Figuras 6a a 6e). Também podem ser produzidos materiais com
partículas de formatos variados, como em forma de hastes orientadas, flocos orientados,
nanopartículas esféricas ou fibrilares (Figuras 6f a 6i), além de distribuição de partículas com
dimensões bimodais (Figura 6j).
A resistência ao impacto está diretamente relacionada à interação entre a matriz rígida
e a carga elastomérica, já que as micropartículas de borracha concentram as tensões e as
cavitações, reduzindo a fissuração e cisalhamento da matriz polimérica em torno destas.
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Figura 6 - Ilustração representativa de diferentes tipos de distribuições de carga elastomérica para tenacificação
de polímeros rígidos. (a) Tenacificado por micropartículas de borracha homogêneas. (b – e) Tenacificado por
micropartículas de borracha heterogêneas com (b) um núcleo de matriz, (c) vários núcleos de matriz, (d) um
núcleo de enchimento, (e) vários núcleos de enchimento. (f e g) Tenacificado por micropartículas de borracha
anisotrópica orientada com (f) estruturas em forma de bastão e (g) estruturas em flocos. (h e i) Tenacificado por
nanopartículas de borracha com (h) estruturas esféricas e (i) fibrilares. (j) Tenacificado por partículas de
borracha distribuídas de tamanho bimodal.

Fonte: Adaptado de Wang, et al., 2019.

Ainda segundo Wang et al. (2019) os polímeros que mais utilizam as técnicas de
tenacificação são termoplásticos rígidos, termoplásticos pseudo-dúcteis e polímeros
termorrígidos. Este fato tem como justificativa a tendência destes materiais fraturarem sob
baixa deformação. Desta forma, para promover compatibilização, facilitando a transferência
de tensão pelos contornos, estratégias de adesão são utilizadas, sendo as principais a adição de
compatibilizante, utilização de borrachas reativas e enxertia de cadeias na superfície da
borracha.
A utilização de elastômeros reativos promove a compatibilização por meio de ligação
química nas superfícies dos constituintes da blenda; esta ligação pode ser iônica ou covalente.
Já a técnica de adição de compatibilizante utiliza copolímeros com segmentos semelhantes
aos componentes da mistura, que vão interagir por meio de interações químicas e físicas
(LEE, 1993; WANG, 2019).
Variados estudos evidenciam o efeito de tenacificação, como observado em blendas de
PET com borracha, com aumento da resistência ao impacto (FUNG; LI, 2005). Também
podem ser observados estudos que utilizam termorrígidos como resina epóxi, poliureia,
poliuretano e poliéster, aplicando carga de elastômeros e até resíduos de pneus, modificando
propriedades mecânicas (HEJNA et al., 2020).
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2.7

Poliestireno tenacificado com elastômeros

2.7.1 Enxertia de cadeias

O exemplo de produto comercial mais comum de PS tenacificado com elastômero é o
poliestireno de alto impacto (HIPS). É um polímero produzido a partir da polimerização em
massa de estireno em presença de polibutadieno (PB), produzindo um material com a fase
vítrea de PS, porém com PB disperso na matriz. Neste caso, a compatibilização ocorre pela
graftização, ou seja, ligações químicas entre as fases proporcionando maior adesão. Entre os
HIPS comerciais, a morfologia mais comum de ser encontrado é do tipo salame ou com
múltiplos núcleos de matriz, conforme ilustrado na Figura 6c (BUCKNALL, 1977).
A graftização que ocorre durante a polimerização do estireno permite a obtenção de
um material com propriedades mecânicas superiores, especialmente a resistência ao impacto,
que sofre um aumento significativo. A graftização e entrecruzamento PS-PB se inicia com a
abstração de hidrogênios alílicos da cadeia de PB por radicais livres do meio; na sequência
um macroradical de PS em crescimento faz a reação de conexão, produzindo o PB graftizado,
a partir de uma adição perpendicular, formando uma estrutura em forma de “T”. (GRASSI;
FORTE; DAL PIZZOL, 2001; COSTA, 2009). A Figura 7 ilustra o respectivo mecanismo de
reação.

Figura 7 - Mecanismo da reação de graftização entre o PB e os macrorradicais de PS.
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Fonte: Adaptado de GRASSI; FORTE; DAL PIZZOL, 2001.
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Ainda segundo Grassi et al. (2001), existem diferentes possibilidades de combinações
possíveis de reações entre PS e PB, produzindo as combinações representadas na Figura 8,
sendo estas combinações de terminações do macrorradical PS com outros de PS ou de PB.
Esta reação química produz melhor adesão entre as duas fases do material, promovendo a sua
compatibilização. Além disso, a interação provocada pelas cadeias graftizadas reduz as
tensões interfaciais e inibe a formação de microfissuras no material.

Figura 8 - Diferentes combinações provenientes da reação de graftização: (a) PS livre; (b); PB reticulado; (c)
copolímero graftizado em “T” e (d) copolímero graftizado em “H”, sendo o branco representação do estireno e o
preto o PB.

Fonte: GRASSI; FORTE; DAL PIZZOL, 2001.

Coutinho et al. (2007) realizaram um estudo comparativo sobre a graftização de PS
com diferentes tipos de polibutadieno: o polibutadieno baixo-cis (PBb), o copolímero em
bloco estireno-butadieno-estireno (SBS) e o polibutadieno alto-cis (PBa). Neste estudo foi
utilizado até 20% de PB na matriz de PS, resultando que, em proporções diferentes, todas os
materiais apresentaram redução do módulo de Young, aumento do alongamento e aumento da
resistência ao impacto, sendo que o PBa proporcionou as maiores varrições de propriedades.
Nos testes reológicos, foi apresentado comportamento pseudoplástico, com o decréscimo de
viscosidade em função do aumento do cisalhamento.
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2.7.2 Incorporação de elastômeros

A rigidez do PS pode criar limitações de aplicação. Entretanto quando se realiza a
incorporação de elastômeros na matriz de PS, ocorre a tenacificação do material, sendo que a
principal mudança de característica consiste no aumento de resistência ao impacto.
Araújo et al. (1997) produziram blendas de poliestireno com resíduos de borracha e
fizeram estudo comparativo analisando as influências da concentração e da granulometria dos
resíduos nas propriedades mecânicas das blendas. Foi observado que com o aumento do teor
de borracha reciclada, a resistência à tração tende a diminuir, assim como a resistência ao
impacto tende a aumentar. Ainda segundo este estudo, foram testados resíduos de elastômeros
retidos em diferentes peneiras e não foi observado variação significativa de resistência à
tração para blendas com produtos retidos entre 30 e 80 mesh. Também não foi observada
diferença significativa da resistência ao impacto em função da granulometria para a faixa
estudada. O autor atribui que provavelmente a baixa influência da granulometria ocorre
devido à baixa adesão da borracha à matriz.
Diferentes resíduos de elastômeros podem promover resultados diversos de
tenacificação, com maior ou menor eficiência, significando que a origem do resíduo pode
influenciar diretamente no comportamento da blenda. Fatores associados à composição
química, grau de reticulação e aditivos presentes podem explicar tais variações. Como
exemplo cita-se o estudo de Araújo et al. (1997) para blendas de PS com elastômeros
reciclados, no qual foi constatado que os resíduos de calçados levaram a resultados de
tenacificação superiores aos resíduos de pneus, devido provavelmente à presença de cargas
inertes como o caulim e o carbonato de cálcio nos resíduos de calçados, enquanto os resíduos
de pneus apresentam negro de fumo na composição, que é uma carga ativa com a capacidade
de enrijecer a blenda.
Veilleux e Rodrigues (2016) utilizaram o método de solubilização parcial do SBR em
tolueno para induzir interpenetrações entre as cadeias de PS e SBR. Verificou-se que o
método proporcionou melhor adesão entre a carga e a matriz. Logo, durante a caracterização
notou-se propriedades típicas de polímero tenacificado, com o consequente aumento da
resistência ao impacto e redução das resistências de tração e flexão, sendo que os materiais
com melhor adesão interfacial apresentaram também melhor desempenho mecânico.
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2.8

Compatibilização de blendas de PS/elastômeros

Adições não poliméricas também podem proporcionar características diferenciadas a
blendas de PS com elastômeros, como a adição de grafite esfoliado (EG) em PS/SBR, que
produz maior resistência ao impacto, pelo fato de o EG absorver parte da energia do impacto,
também aumentando a resistência à flexão, aumentando a miscibilidade e proporcionando
características diferenciadas, como transformando o material em condutor elétrico (MOUSA
et al., 2018).
A estratégia de adição de compatibilizante é normalmente realizada com copolímeros
em bloco, aumentando o emaranhado interfacial das fases imiscíveis (Figura 9),
proporcionando melhor interação entre estas. Exemplos disto foram os resultados obtidos nos
estudos de Mathew e Thomas (2003), que estudaram a mistura de poliestireno (PS) com
acrilonitrila-butadieno (NBR). A blenda PS/NBR apresentou baixa adesão interfacial,
entretanto ao adicionar o copolímero (SAN), ocorreu a compatibilização. Com a redução do
domínio de fase dispersa, o material também apresentou melhora nas propriedades mecânicas.
Cigana e Favis (1997) testaram a compatibilização de blendas de PS com borracha de etilenopropileno

(EPR),

utilizando

dois

compatibilizantes

do

tipo

copolímero

estireno/etileno-butadieno/estireno (SEBS) com massas molares distintas.

tribloco

A adição dos

copolímeros resultou em melhores propriedades mecânicas, entretanto foi percebido que os
copolímeros de menor massa molar apresentaram maior difusão para a interface, gerando
consequentemente melhor adesão entre as fases e maior capacidade de transmissão de
tensão.
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Figura 9 - Representação esquemática da posição de copolímeros atuando na interface de blenda polimérica.

Fonte: Adaptado de YOUSEFI, 2013

Vazquez et al. (2018) tiveram como objetivo produzir blendas de HIPS/ABS,
utilizando SBR como compatibilizante. Foram avaliados variados teores de SBR na mistura,
sendo verificado que a compatibilização é eficaz tendo o HIPS como a matriz da blenda.
Também se notou que os melhores resultados foram obtidos com 2% de SBR, promovendo
maior módulo de Young, dureza e resistência à flexão. Também observaram que os materiais
com a presença de compatibilizante não apresentaram duas Tgs, o que pode significar melhor
miscibilidade e compatibilização entre as misturas.
Zhang et al. (2013) realizaram um estudo no intuito de promover compatibilização de
blendas de poliestireno e resíduos de borracha em pó (PS/WRP); também foi produzido por
polimerização em emulsão o copolímero enxertado PS-g-SBR para avaliação de sua
performance como agente compatibilizante. Em uma relação em massa de 80/20 na blenda foi
possível observar aumento na resistência ao impacto. Este aumento foi maior nas
composições com a presença de compatibilizantes. A presença do copolímero também
melhorou a adesão interfacial, apresentando morfologia co-contínua. Outra evidência foi a
melhora de miscibilidade observada pelo deslocamento da Tg. Além disto, nestas blendas
testadas não foi possível observar Tg referente ao WRP.
Costa (2009) realizou um estudo em que o PS foi misturado em diferentes tipos de
polibutadienos (PB), sendo estes, alto teor de cis e baixo teor de cis, com a adição de 2,5% de
compatibilizantes SB e SBS. As misturas ocorreram no estado fundido, produzindo variações
de HIPS. Todas os materiais apresentaram comportamento pseudoplástico de morfologia
bifásica, sendo para este estudo, o SB um compatibilizante mais eficiente que o SBS. A
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presença de compatibilizantes como SB e SBS em misturas de PS também resultou no
aumento da temperatura de decomposição térmica, proporcionando maior estabilidade térmica
na mistura final.
Ainda de acordo com Costa (2009), existem evidências de que as propriedades do
material apresentam diferenças de acordo com a isomeria do PB, pois as partículas de alto
teor de cis produzem maior miscibilidade, ou seja, facilitando a interação elastômero-matriz,
porém ainda apresentando duas transições vítrea (tg), indicando que ainda são imiscíveis
(COSTA, 2009).
Cavanaugh et al. (1998) testaram a eficácia de diferentes copolímeros de estirenobutadieno como agentes interfaciais na produção de blendas de PS e PB, descobrindo que os
compatibilizantes mais eficientes foram os copolímeros assimétricos de blocos longos, por
interagirem em ambas as fases individualmente, emaranhando e interagindo com as cadeias e
promovendo melhor adesão. Os copolímeros em bloco simétricos longos foram eficientes,
porém menos que os assimétricos, já os copolímeros diblocos curtos foram ineficazes.
Gopalakrishnan (2012) realizou estudo produzindo e testando diferentes blendas de
poliestireno, sendo estas com borracha natural (NR), com borracha de estireno-butadieno
(SBR) e com resíduos de borracha de pneus (WTR). Foi realizada a mistura mecânica no
estado fundido entre os componentes. Em todas as blendas produzidas ocorreu o mesmo
comportamento com o aumento da proporção de fase borrachosa na blenda, verificando-se a
redução do módulo de Young e da resistência a flexão, bem como o aumento do alongamento
na ruptura e da resistência ao impacto.
Existem estudos que abordam alternativas para a reciclagem, utilizando o poliestireno
em suas diferentes formas comerciais. Luna et al. (2019a) publicaram uma pesquisa
analisando a influência da mistura de PS com SBR reciclado coletado a partir de resíduos de
calçados, utilizando o compatibilizante SBS. Os resultados apresentaram melhorias nas
propriedades da blenda com o compatibilizante, pela redução da tensão interfacial e aumento
da dispersão. Ainda neste estudo foram testadas diferentes ordens de mistura de componentes
por extrusão, descobrindo que mesmo mantendo a composição final, a ordem da mistura
proporciona diferenças nas propriedades, fator atribuído a interação molecular dos
componentes.
Silva et al. (2014) realizaram um estudo com blendas produzidas a partir de PS cristal
e resíduos de elastômeros provenientes de calçados (predominantemente SBR), em que foram
produzidas blendas de diferentes composições de PS/SBR e PS/SBR/SBS, no intuito de
promover a tenacificação, sendo que o SBS foi testado como agente compatibilizante. Foi
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observado pelos autores que ambas as blendas apresentaram aumento da resistência ao
impacto e redução da resistência à tração quando comparadas ao PS puro, comprovando a
tenacificação, sendo que as blendas com a presença de SBS como compatibilizante
apresentaram maior resistência ao impacto em relação à blenda sem compatibilizante.
Entretanto, o desempenho de todas as blendas foi inferior ao do HIPS.
Outro compatibilizante que apresenta melhora de propriedades em blendas de
poliestireno (PS) com SBR é o estireno-b-(etileno-co-butileno)-b-estireno (SEBS), que nas
composições de 0 à 15% demonstra eficiência no aumento da resistência ao impacto, não
compromete características de módulo ou resistência à tração, porém a blenda apresenta maior
sensibilidade à fotodegradação quando exposta ao envelhecimento (LUNA, 2019b).
O SEBS também produziu melhora nas propriedades mecânicas de outras misturas à
base de poliestireno (PS), como da mistura de PS com poli(estireno-co-acrilonitrila) (PS/
SAN), onde a incorporação do SEBS resultou no aumento da ductilidade, assim como no
alongamento na ruptura e resistência ao impacto (BEDJAOUI et al, 2019).
Para a mistura de PP/HIPS (80/20 em massa), inicialmente incompatíveis, o SBS e o
SEBS também apresentaram efeito benéfico, aumentando a resistência ao impacto, porém
com redução da resistência à tração e do módulo de Young (DE MELLO, 2018).
O presente estudo fundamenta-se no uso de resíduos de poliestireno expandido (EPS)
com o propósito de reciclá-lo por métodos mecânicos (reciclagem secundária) em presença de
resíduos de elastômeros de pneus (SBR), utilizando também agentes compatibilizantes, a fim
de produzir polímeros tenacificados. Vale ressaltar que atualmente o EPS apresenta baixo
interesse para a sua reciclagem, enquanto que a reciclagem mecânica de elastômeros ainda é
um desafio. Ambos resíduos apresentam alto potencial poluidor e são produzidos globalmente
em larga escala.
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3

OBJETIVOS

O objetivo central do presente estudo foi produzir, um material reciclado a partir de
resíduos de poliestireno expandido (EPS) e borracha de pneus inservíveis. A produção desta
blenda visa o aprimoramento das propriedades mecânicas e térmicas finais do produto,
ocasionada pela tenacificação do poliestireno (PS).
O presente estudo faz a utilização de métodos inéditos para a reciclagem de EPS e
resíduos de pneus inservíveis, empregando procedimentos específicos de processamento e
compatibilização, que são testados por meio da caracterização do produto final.

Os objetivos específicos foram:
1.

Testar diferentes métodos de processamento do EPS, no intuito de obter o
material fragmentado e densificado;

2.

Testar e proceder a moagem criogênica do elastômero, no intuito de obter
menores granulometrias possíveis.

3.

Produzir blendas de PS reciclado com diferentes teores de elastômeros na
presença e ausência de compatibilizantes;

4.

Produzir borrachas graftizadas por meio da reação com estireno;

5.

Avaliar e caracterizar as propriedades mecânicas das diferentes composições;

6.

Avaliar o efeito do compatibilizante (SBS) e da técnica de graftização nos
materiais;

7.

Avaliar e caracterizar as características químicas por meio do FTIR;

8.

Avaliar e caracterizar as propriedades térmicas por meio das análises de TGA e
DMTA;

9.

Avaliar as propriedades reológicas por meio do ensaio de índice de fluidez
(MFI);

10. Avaliar comparativamente as propriedades apresentadas pelas diferentes
composições;

48

4

4.1

MATERIAIS E MÉTODOS

Materiais

Os materiais obtidos para a execução deste estudo foram o poliestireno expandido
(EPS), de tamanhos e formatos variados utilizados em embalagens internas para proteção de
produtos, sobretudo eletrodomésticos, obtidos a partir de diversas fontes e de comércios locais
de Lorena.
Os resíduos de borracha são provenientes de raspagem da carcaça de pneus de
diversos modelos durante a preparação para receber a banda de rodagem no processo
conhecido como recapagem, os quais foram gentilmente doados pela empresa Vipal AS de
Lorena.
O compatibilizante utilizado foi o copolímero tri-bloco linear estireno-butadienoestireno (SBS) da marca Kraton® KD1155BO, fornecido na forma de grânulos (pellets) por
meio de doação da empresa BASF-Guaratinguetá-SP.
Os reagentes utilizados foram o monômero estireno da marca Sigma-Aldrich para o
tratamento da borracha, a alumina (Al2O3) para remoção de agentes inibidores de
polimerização do estireno e o agente iniciador radicalar peróxido de benzoila (PBO).

4.2

Métodos

Para a preparação das blendas de poliestireno reciclado com borracha de pneu moído
(PS/EL) foi necessária a realização prévia de tratamentos nos resíduos de EPS para o aumento
de sua densidade aparente e formação de partículas adequadas para o processamento por
extrusão, bem como nos resíduos de borracha moída para a redução da granulometria e
padronização do tamanho das partículas. Após a preparação dos resíduos, as blendas PS/EL
foram preparadas por extrusão e na sequência submetidas à moldagem por injeção para a
preparação de corpos de prova para ensaios mecânicos e demais caracterizações.

4.2.1 Processamento do resíduo de EPS

O processo de limpeza do EPS foi realizado com o propósito da retirada de poeira
retida na superfície com o auxílio de soprador. Outro cuidado tomado durante a preparação foi
a retirada manual de contaminantes grosseiros, como adesivos e outros materiais misturados
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ao EPS (polímeros, metais, papéis, entre outros). Após estas etapas, foram testados 3
diferentes métodos de processamento do material:

Método 1: O EPS foi moído e reduzido a partículas com dimensões em torno de 300
µm em um aglutinador KIE modelo AK 45 por 2 horas. Posteriormente o material foi mantido
em estufa a 100°C por 2 horas e em seguida foi processado em uma extrusora mono-rosca
IMACOM com perfil de temperatura de 200, 200, 190 e 150°C da alimentação para a matriz
para a obtenção de grânulos, após a peletização em dispositivo acoplado ao equipamento.
Método 2: O EPS foi submetido a aglutinação por tempo de 2h e posteriormente
submetido ao aquecimento em estufa na temperatura de 150°C por 1 hora e 40 minutos. O
produto foi extrudado sob as mesmas condições de temperatura do Método 1.
Método 3: O EPS foi acondicionado em estufa sem processamento prévio em pedaços
com dimensões de até 40 cm em temperatura de 150 ºC por 20 minutos. Após este
procedimento o material passou por aglutinação a seco por 40 minutos, formando particulados
finos. O material obtido foi extrudado sob as mesmas condições dos métodos anteriores.
A redução de volume verificada no método 3 foi calculada para avaliar sua eficiência.
Desta forma, seis pedaços de EPS foram cortados no formato de paralelepípedos (Figura 13).
Suas dimensões foram medidas com auxílio de paquímetro e seus volumes calculados. Na
sequência, após passar por 20 minutos sob tratamento térmico em estufa, seus novos volumes
foram medidos e comparados.

4.2.2 Moagem criogênica dos elastômeros

A moagem destes resíduos em temperatura ambiente é pouco eficiente devido à
absorção do impacto pelas partículas de elastômeros, dificultando a sua fragmentação, por isto
foi aplicado um método alternativo. Os resíduos elastoméricos foram submetidos a um
processo de moagem criogênica com o intuito de reduzir e padronizar o tamanho de
partículas. O método consistiu na rápida imersão do material em nitrogênio líquido por cerca
de 10 segundos, seguido de moagem mecânica da borracha em um moinho de rolos
PRENMAR. Como a borracha em nitrogênio líquido atinge temperaturas abaixo de sua
temperatura de transição vítrea, esta torna-se rígida e quebradiça, fragilizando o material e
permitindo a obtenção de partículas de menor granulometria. Cada batelada foi processada em
dois ciclos de imersão e moagem. Após a moagem, foi realizada a caracterização
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granulométrica do material a partir do peneiramento, empregando uma sequência de peneiras
empilhadas em ordem decrescente em relação a abertura das malhas (20, 30, 40 e 60 mesh).
Foi aplicada a agitação manual e posteriormente realizado a pesagem da massa retida
em cada peneira. Após a realização da medição em triplicata das massas retidas e passantes,
foram calculadas as médias em cada intervalo com seus respectivos desvios padrões.

4.2.3 Produção de blendas PS/EL

O EPS na forma de partículas obtidas a partir dos três métodos de
moagem/densificação (M1, M2 e M3) foi processado e caracterizado, enquanto para a
preparação de blendas de poliestireno/elastômero (PS/EL) foi utilizado somente o PS
reciclado pelo método 3 (M3) e o resíduo de borracha na forma de partículas após a moagem
criogênica. Foram preparadas composições variando o conteúdo de borracha moída na blenda
de 0 a 30% em massa no material, bem como a presença e ausência do agente
compatibilizante estireno-butadieno-estireno (SBS) e blendas com borrachas graftizadas
(PSgEL). A Tabela 1 apresenta a descrição detalhada da composição dos materiais
preparados.

Tabela 1 - Composições produzidas a partir do EPS e borracha de pneus reciclados.

Composição
PS(M1)
PS(M2)
PS(M3)
PS/EL5
PS/EL10
PS/EL20
PS/EL30
PS/SBS/EL5
PS/SBS/EL10
PS/SBS/EL20
PS/SBS/EL30
PSgEL5
PSgEL10

Teor de PS (%)
100
100
100
95
90
80
70
90,25
85,5
76
66,5
95
90

Teor de borracha moída (%)
0
0
0
5
10
20
30
4,75
9,5
19
25,5
5
10

Teor de SBS (%)
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
5
0
0

Fonte: Própria do autor.

Inicialmente foi realizada a pré-mistura dos materiais na temperatura ambiente e
depois foram processados por extrusão em um equipamento mono-rosca IMACOM, com
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perfil de temperatura de 150, 190, 200 e 200°C da alimentação para a matriz. Na sequência,
todos os materiais produzidos foram submetidos à moldagem por injeção em um equipamento
Spazio DW130, utilizando temperaturas de injeção de 160, 180, 200 e 220°C da alimentação
para o bico de injeção e pressâo de injeção de 130 Bar para a obtenção dos corpos de provas
para ensaios de tração e impacto.

4.2.4 Produção das blendas PSgEL

A produção das blendas PSgEL constitui-se na terceira alternativa para a reciclagem
dos materiais como um método inédito de compatibilização, utilizando o princípio da
graftização quando um macroradical em crescimento

de PS reage em presença de

polibutadieno (PB) ou de borracha de estireno-butadieno (SBR), produzindo copolímeros que
podem auxiliar na interação entre as fases de poliestireno e borracha de pneu, promovendo a
compatibilização e melhores propriedades mecânicas de absorção de energia, alongamento
sob tensão e resistência ao impacto (COUTINHO et al., 2007).
Neste sentido, a borracha moída de pneus foi intumescida com monômero estireno que
recebeu, na sequência, a presença do iniciador radicalar peróxido de benzoíla para promover a
polimerização do poliestireno em presença da borracha. A borracha tratada com estireno foi
então incorporada ao resíduo de PS por meio de extrusão para a preparação das blendas
PSgEL. A sequência de procedimentos teve início com a adição de 15 g de óxido de alumínio
(alumina) em 150 mL de estireno pelo período de uma hora (Figura 10a) para adsorção e
remoção de inibidores de polimerização que são incorporados ao monômero de estireno para
evitar sua polimerização prematura no frasco durante o seu armazenamento. Na sequência, a
alumina foi separada do estireno por filtração simples. Após esta etapa foi feita a mistura do
estireno sem o inibidor com os resíduos de borracha na proporção de 1mL para 1g em um
bécher de 150 mL que foi posteriormente vedado, conforme pode ser observado na Figura 10c
e deixado em armazenamento por um período de 24 horas para completo intumescimento.
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Figura 10 – Etapas de tratamento da borracha para preparação das blendas PSgEL: (a) adição de alumina ao
estireno, (b) adição de estireno na borracha para intumescimento e (c) borracha intumescida vedada para
armazenamento.

Fonte: próprio do autor.

Posteriormente foi adicionado 5% de peróxido de benzoila (7,5 g) ao recipiente. A
mistura foi novamente agitada, vedada e adicionada em estufa para aquecimento sob 100°C
por um período de 3 horas (Figura 11). Foram feitas três agitações manuais e breves durante
este período. Ao final teve-se a formação da borracha tratada, de comportamento ainda
maleável e viscoso. Este material foi armazenado em temperatura ambiente por 48 horas para
endurecimento completo, seguido de moagem em moinho de facas.
Figura 11 – Polimerização do estireno na borracha tratada: (a) Agitação com adição de peróxido de benzoíla e
(b) preparação para aquecimento em estufa.

Fonte: próprio do autor.
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Este processo foi repetido até a produção de borracha tratada suficiente para a
confecção de todas as composições, sendo estas 5, 10, 20 e 30% de elastômeros. Porém
apenas foi possível a produção das blendas de 5 e 10% de elastômero, já que a elevada
viscosidade das composições de 20 e 30% não permitiram serem processadas pela extrusão ou
moldadas por injeção. Sendo assim, para este método apenas foram feitos ensaios e
caracterizações para as blendas de 5 e 10% de elastômeros, denominadas de PSgEL5 e
PSgEL10, respectivamente.

4.2.5 Ensaio de tração
Os corpos de prova foram submetidos ao ensaio no equipamento EMIC DL 3000,
instalado no DEMAR/EEL-USP, utilizando célula de carga de 5 kN com garras apropriadas
para polímeros a uma velocidade de 4 mm/min, seguindo as recomendações da norma ASTM
D638.

4.2.6 Ensaio de Impacto (Izod)

Foram realizados ensaios mecânicos de impacto pelo método Izod, segundo a norma
ASTM D256, utilizando o equipamento Beam Impact Tester modelo XJU-22, empregando
um martelo de 2,75 joules.
Foram utilizados 10 corpos de prova de cada composição, com dimensões
aproximadas de 13 mm de largura e 3,2 mm de espessura. O entalhe foi confeccionado com o
auxílio de uma plaina limadora Rocco 900 II. A Figura 12 apresenta imagens dos corpos de
prova entalhados e preparados para o ensaio.
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Figura 12 - Corpos de prova para ensaio de impacto de todas as composições.

Fonte: Próprio do autor.
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4.2.7 Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR)

Para a caracterização química do material foi realizado o ensaio de FTIR, no intuito de
determinar os grupos funcionais e avaliar possíveis mudanças químicas em função da
composição e da reciclagem. Foi utilizado o equipamento Shimadzu IR PRESTIGE-21,
utilizando a resolução de 4 cm-1, os espectros foram obtidos por transmitância, aplicando-se
64 varreduras na faixa de 400 a 4500 cm-1,
Para a confecção das pastilhas, as amostras sólidas previamente trituradas foram
diluídas em brometo de potássio (KBr) e formadas com o auxílio de uma prensa de 80kN.

4.2.8 Análise termogravimétrica (TGA)

Para caracterização do comportamento térmico das composições, foi realizada a
análise de TGA em um equipamento NETZSCH, modelo STA 449 F3 Júpiter, utilizando a
faixa de temperatura de 30 a 900°C, em atmosfera inerte de N2 com fluxo de 100 mL/min
como purga e protetivo e taxa de aquecimento de 10°C/ min.
As

composições

utilizadas

foram

trituradas

previamente

e

depositado

aproximadamente 13 mg da amostra em um cadinho de alumina para análise.

4.2.9 Índice de Fluidez (MFI)

O índice de fluidez foi feito com todas as composições, utilizando corpos de prova
inservíveis triturados em um moinho de facas, a análise foi feita segundo a norma
ASTM1238, em um plastômetro de extrusão da marca CEAST, modelo 702100. Foi utilizada
uma carga de 5 kg, temperatura de 190°C e feito a média aritmética de 10 filamentos de cada
composição em intervalos de 10 segundos, no intuito de comparar o comportamento das
diferentes composições.

4.2.10 Análise termo-dinâmico mecânica (DMTA)

O comportamento mecânico sob solicitação térmica foi avaliado por DMTA utilizando
o equipamento NETZSCH, modelo DMA 242 E Ártemis. Foram realizadas análises no modo
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standard, usando a geometria dual cantilever, em frequência de 1Hz, amplitude de 10 µm,
forças estáticas e dinâmicas de 4kN, faixa de temperatura de -120 à 150°C e com a taxa de
aquecimento de 2,0 K/min. Os corpos de prova utilizados foram preparados a partir dos
corpos injetados de impacto, porém cortados para adquirir as dimensões aproximadas de 13 x
3,3 x 50 mm.
As comparações realizadas na discussão dos resultados, foram baseadas no teste de
Tukey, utilizando 95% de confiança para avaliar a significância entre as diferenças.
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5.1

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Moagem/Densificação do EPS

Ao comparar o método 1 com o método 2 de fragmentação e densificação do EPS, em
que em ambos o EPS foi inicialmente aglutinado e posteriormente aquecido em estufa, foi
verificada a necessidade de utilização de água no aglutinador para reter os particulados no
fundo do equipamento, provavelmente devido ao elevado teor de gases presentes na
composição do EPS, os quais resultam em baixa densidade do material, prejudicando a
eficiência da moagem. Outra limitação foi a dificuldade de carregar o aglutinador com um
volume de material correspondente à capacidade total de processamento, pois particulados
maiores mantinham tendência de permanecer no topo do equipamento, dificultando a
moagem, fato não observado no método 3.
No método 1 o material foi seco a 100°C, porém não foi possível observar mudança
significativa no seu volume durante este tempo. Entretanto, no método 2 em que o EPS foi
aquecido a 150 ºC, foi possível observar redução no volume do material, assim como
mudança de sua coloração para uma tonalidade mais escura, conforme pode ser observado na
Figura 13. Diferente dos métodos 1 e 2, não foi necessária a utilização de água no aglutinador
para reter os particulados no fundo do equipamento no método 3, sendo realizada a moagem
com a aglutinação a seco. Além disso, o tempo necessário de moagem do M3 foi
consideravelmente menor, resultado da densificação que ocorreu devido ao aquecimento do
material em estufa antes da aglutinação. A ausência de água no processo de aglutinação
também torna desnecessária a secagem posterior do material.
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Figura 13 - EPS processado pelo método 2: a) Antes do tratamento em estufa e b) após o tratamento.

Fonte: Próprio do autor.

No método 3, os resíduos foram submetidos diretamente ao tratamento térmico em
estufa, sem aglutinação prévia. Com isto, foi possível observar que a redução de volume dos
pedaços de EPS foi mais eficiente quando comparada com a redução de volume dos
particulados finos resultantes da aglutinação do método 2. O aquecimento durante 20 minutos
a 150°C foi suficiente para provocar uma redução significativa de volume, conforme pode ser
observado na Figura 14.
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Figura 14 - Redução de volume do EPS processado pelo método 3: a) antes do aquecimento em estufa e b) após
aquecimento em estufa.

Fonte: Próprio do autor.

A redução do volume do EPS após aquecimento também pode ser observada nas
amostras recortadas na forma de cubos (Figura 15) que foram utilizados para calcular a
variação precisa de volume do material. Os respectivos resultados são apresentados na Tabela
2.
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Figura 15 - Amostras de EPS: a) antes do tratamento térmico e b) após 20 minutos sob 150°C em estufa.

Fonte: próprio do autor.

Tabela 2 - Redução de volume do EPS empregando o método 3.

Amostra A
Amostra B
Amostra C
Amostra D
Amostra E
Amostra F

Volume inicial (cm3)
59,2
90,7
145,8
156,0
123,7
146,3

Fonte: Próprio do autor.

volume final (cm3)
4,6
8,3
13,7
14,7
11,5
9,7

redução de volume (%)
92,19
90,83
90,58
90,59
90,73
93,39
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Apenas com tratamento térmico em estufa a 150 ºC por um curto período de tempo (20
min.) houve a redução de volume maior que 90% em todas as amostras, sem necessidade de
aditivos, solventes ou controle atmosférico, degasando e densificando o material. Este
processo é simples de ser reproduzido, inclusive em larga escala, e pode economizar no
transporte do resíduo, bem como na eficiência e tempo de processamento.
Apesar da densificação eficiente dos resíduos de EPS, ainda assim foi observado
aparecimento de bolhas no material após a extrusão, mesmo para o material tratado pelo
método 3. Uma possível causa é a presença residual de agente expansor que pode ter sido
vaporizado durante a extrusão (FEN-CHONG et al., 1999).
Na escolha do método para o processamento de EPS houve a preocupação deste ser
simples e viável na tentativa de viabilizar financeiramente a reciclagem do polímero,
principalmente considerando o custo do transporte, que é uma das maiores barreiras para a sua
reciclagem. O método 3 se apresentou como o mais viável considerando o tempo de
processamento, praticidade do processo, eficiência de densificação e economia de energia
gasta para operação dos equipamentos. Logo, este método foi escolhido para as etapas
subsequentes de desenvolvimento experimental.

5.2

Moagem dos elastômeros

Após a moagem criogênica dos resíduos de borracha, foi obtido um material de
granulometria menor, o qual foi submetido à caracterização granulométrica para avaliar a
distribuição dos tamanhos de partículas. A Tabela 3 apresenta os resultados obtidos.

Tabela 3 - Distribuição de tamanho de partícula da borracha de pneu.

Peneiramento do elastômero
Mesh
% elastômero
20
40±2
30
32±1
40
14±2
60
12±1
> 60
3,0±0,5
Fonte: Próprio do autor.
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Nota-se que a maior proporção das partículas de borracha, acima de 70%, ficou retida
nas peneiras de dimensões maiores que 40 mesh. Para a preparação das blendas PS/EL foram
selecionadas somente as partículas passantes da peneira de 30 mesh (600 µm), excluindo
grãos maiores. Não foi selecionado granulometria menor por se tratar da abordagem mais
realista e econômica em aplicações industriais, obtendo alta quantidade de resíduos em
menores tempos de moagem e peneiramento. Esta escolha também se baseia no fato de que
em granulometrias entre 1200µm e 180µm (16 a 80 mesh) não há diferenças evidentes nas
propriedades mecânicas de PS/SBR (ARAÚJO et al., 1997). Porém foram descartados
resíduos maiores que 30 mesh, pois a adição de compatibilizante SBS em blendas de
PS/elastômeros promove mudança no comportamento com a granulometria, como no estudo
de Luna et al. (2014), que em blendas de PS tenacificado foi verificada maior desempenho de
resistência à tração e impacto com partículas passantes de 40 mesh em relação à 18 mesh.

5.3

Ensaio de tração

Foi possível realizar o ensaio de tração das amostras de poliestireno reciclado por
diferentes métodos (1, 2 e 3) e das blendas de PS/EL e PS/SBS/EL. Entretanto, nas blendas
PSgEL ocorreram mudanças no comportamento do material que inviabilizaram a realização
dos ensaios em algumas situações. O ensaio de tração da blenda PSgEL5 foi realizado sem
dificuldade, porém foram notadas deformações na região de fixação das garras nos corpos de
prova que não apareceram em outras composições (Figura 16), o que pode indicar um
comportamento viscoelástico distinto devido à presença do elastômero e ao método de
preparação desta blenda.
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Figura 16 – Marcas nos corpos de prova de PSgEL5 após ensaio de tração.

Fonte: próprio do autor.

Já para o ensaio da blenda PSgEL10 ocorreu dificuldade em manter o corpo de prova
preso à garra auto travante por efeito alavanca no decorrer do ensaio, uma vez que os corpos
de prova sofriam reduções significativas de espessura (Figura 16a). Logo, para a realização
dos ensaios, foi necessária a confecção de incisões perpendiculares ao comprimento do corpo
de prova na região de fixação da garra com auxílio de uma serra, conforme pode ser
observado na Figura 16b, permitindo a conclusão do ensaio devido ao maior atrito dos corpos
de prova com a garra.
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Figura 17 – Corpos de prova da blenda PSgEL10: (a) após deslizar pela garra e (b) com incisões no sentido
perpendicular à tração.

Fonte: Próprio do autor.

Nas Figuras 18 a 20 são apresentados os resultados dos ensaios de tração do
poliestireno reciclado obtido a partir dos três métodos distintos de moagem e densificação. A
Figura 18 apresenta os resultados de resistência à tração dos materiais.

Figura 18 - Resistência à tração do PS reciclado preparado a partir dos métodos 1, 2 e 3.
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Não há diferenças significativas entre os valores de resistência à tração do PS
preparado a partir dos três métodos distintos de moagem/densificação, que permaneceram em
torno de 17 MPa. Entretanto o PS (M3) apresentou menor desvio padrão das medidas, o que
pode representar uma maior homogeneidade deste comportamento no material, sobretudo
quando comparado ao PS (M1) que apresentou um elevado desvio padrão das medidas. A
Figura 19 apresenta os resultados de módulo de Young do PS reciclado.

Figura 19 - Valores do módulo de Young do PS reciclado em função do método de preparo.
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Fonte: Próprio do autor.

O elevado desvio padrão das medidas para o PS (M1) também pode ser constatado nas
medidas de módulo de Young. Por outro lado, o PS (M2) apresenta valor de módulo em torno
de 1000 MPa, enquanto para o PS (M3) o valor é próximo a 830 MPa. Isto demostra que o
método de processamento pode afetar as propriedades do material, considerando que a
degradação térmica e a eficiência da retirada de gases são distintas nos três métodos
empregados; estes são fatores prováveis para explicar a variação.
Já ao analisar o alongamento na ruptura (Figura 20), pode ser observado que não
houve diferença significativa entre os materiais. O baixo alongamento está associado a
elevada rigidez que o PS possui, que resulta na tendência de romper sob baixa deformação,
característica que é resultado da baixa mobilidade entre as cadeias, tendo em vista que a Tg do
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material (100°C) é mais elevada que a temperatura ambiente e de ensaio. Isto se deve à
interação entre os grupos fenila do PS, proporcionando maior rigidez ao material e
dificultando ainda mais a mobilidade das moléculas (SOKOLOV; NOVIKOV; DING, 2007;
PICKETT; TILLMAN; VOTER, 2011).
Figura 20 - Alongamento na ruptura do PS reciclado obtido por diferentes métodos de moagem.
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Fonte: Próprio do autor.

Nas Figuras 21, 22 e 23 são apresentados os resultados das propriedades de tração das
blendas PS/EL variando o teor de elastômero na composição com a presença e ausência do
compatibilizante SBS e das blendas PSgEL.
Ao analisar o comportamento de resistência à tração das blendas (Figura 21), é
possível verificar que em todos os casos houve aumento na resistência à tração com a
presença de borracha na composição. O PS puro apresenta resistência à tração de 16,48 MPa,
enquanto as blendas PS/EL apresentam valores superiores a 20 MPa (Figura 21a). Não há
variações significativas nesta propriedade para as blendas em função do teor de borracha no
material. Estes resultados não correspondem a de estudos realizados empregando PS virgem
com borrachas, como Asaletha. Kumaran e Thomas (1999) que produziram blendas de
PS/NR, onde a presença de NR reduziu a resistência à tração do material em relação ao PS
puro. Gopalakrishnan (2012) também realizou um estudo com a incorporação de SBR no PS,
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observando a mesma tendência, em que a blenda apresentou menor resistência à tração que o
PS sem a presença de SBR. Este fato pode estar associado à degradação térmica sofrida pelo
PS reciclado ao longo do processamento, promovendo cisão de cadeias e redução da massa
molar (MAHARANA; NEGI.; MOHANTY, 2007), uma vez que um dos fatores que
influencia rigidez do PS é a massa molar e seu módulo de Young reduz com a redução de
borracha (SOKOLOV; NOVIKOV; DING, 2007).
Em presença de SBS (Figura 21b), nota-se um aumento significativo da resistência à
tração até o teor de 10% de elastômero na blenda, com a posterior tendência de diminuição de
propriedade em função do aumento do teor de elastômero. A presença de SBS nas blendas
resulta em um nítido aumento de resistência à tração do material.

Figura 21 - Resistência à tração das blendas de PS com borracha de pneu: (a) sem a presença de
compatibilizante; (b) com a presença do compatibilizante SBS e (c) compatibilizadas por tratamento da borracha
com estireno.
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Ao analisar a resistência à tração da blenda compatibilizada via tratamento da borracha
com o monômero de estireno (Figura 21c) é possível observar um aumento de propriedade
para as composições contendo 5% e 10% em massa de elastômero em relação ao PS puro,
sendo que a blenda PSgEL10 apresentou desempenho inferior (22,56 MPa) à blenda PSgEL5
(25,77 MPa). Na comparação com as blendas sem compatibilização (PS/EL) é possível
perceber que a resistência à tração das blendas PSgEL é superior nos teores de 5 e 10% em
massa de elastômeros. Já ao comparar com as blendas compatibilizadas com SBS
(PS/SBS/EL) pode ser observado que a blenda de PSgEL10 apresentou resistência à tração
inferior em relação à correspondente blenda compatibilizada com SBS (PS/SBS/EL10), que
apresenta a resistência de 27,91 MPa.
O comportamento do alongamento na ruptura também foi observado e comparado
entre as blendas, conforme representado na Figura 22. As blendas compatibilizadas com SBS
apresentaram tendência de alongamento crescente em função do aumento do teor de
elastômeros, e superiores aos valores das blendas PS/EL, provavelmente resultado de
mecanismo de múltiplas microfissuras com distribuição de tensões, que evita a rápida
formação de fratura (COSTA, 2009). Verifica-se que a blenda compatibilizada PS/SBS/EL30
apresenta praticamente o dobro do alongamento do PS sem a incorporação de borracha.
Já ao analisar as blendas PSgEL (Figura 22c), verifica-se que na blenda com 10% em
massa de elastômero apresentou o maior alongamento na ruptura (6,18%) quando comparada
ao poliestireno puro (4,12%), à blenda PS/EL10 (3,92%) e à blenda PS/SBS/EL10 (5,63%).
Por outro lado, a blenda PSgEL5 apresentou alongamento na ruptura inferior (3,78%) que a
blenda correspondente compatibilizada com SBS contendo 5% em massa de elastômero
PS/SBS/EL5, que apresentou alongamento de 5,31%.
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Figura 22 - Alongamento na ruptura das blendas de PS com borracha de pneu: (a) sem a presença de
compatibilizante; (b) com a presença do compatibilizante SBS e (c) compatibilizadas por tratamento da borracha
com estireno.
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Fonte: Própria do autor.

Para o módulo de Young (Figura 23), as blendas apresentaram um ligeiro aumento,
seguido pela tendência de redução com o aumento do teor de elastômero, este comportamento
ocorreu em todas as blendas, sendo nas blendas PS/SBS/EL a partir de 10% de EL e nas
blendas PS/EL e PSgEL a partir de 5% de EL, este comportamento se justifica pela presença
da fase tenaz e flexível de borracha. Como as blendas PS/SBS/EL e PSgEL apresentaram este
comportamento de forma mais significativa, é provável que os métodos de compatibilização
promoveram maior interação entre as fases (SILVA et al., 2014).
A blenda PSgEL5 apresentou aumento significativo no módulo de Young (940,9 MPa)
em relação ao poliestireno puro (828,4 MPa), seguido com redução para a blenda com 10% de
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elastômero (PSgEL10), que apresentou 588,5 MPa. Ao comparar as blendas PSgEL com as
outras blendas, pode ser observado que a PSGEL5 não apresentou diferença significativa de
módulo em relação a outras blendas com 5% em massa de elastômero (PS/EL5 e
PS/SBS/EL5). Entretanto, apresentou o menor módulo em relação as outras blendas com o
teor de 10% em massa de elastômero.

Figura 23 - Módulo de Young das blendas de PS com borracha de pneu: (a) sem a presença de compatibilizante;
(b) com a presença de compatibilizante e (c) compatibilizadas por tratamento da borracha com estireno.
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O fato das blendas PS/SBS/EL apresentarem menor módulo de Young e maior
alongamento na ruptura do que as blendas PS/EL demonstra que houve modificação no
comportamento do material, com maior compatibilização pela presença do SBS. Este efeito
também foi observado por Luna et al. (2014), que produziram blendas de PS comercial com
SBR. No respectivo estudo, as blendas com a presença de SBS apresentaram menor módulo
elástico, porém com maior resistência ao impacto, resultado da maior adesão interfacial que
facilita a transmissão de tensão para os elastômeros que absorvem e dissipam a energia.

5.4

Ensaio de impacto

Os resultados de resistência ao impacto do PS reciclado para os métodos de
processamento 1, 2 e 3 são apresentados na Figura 24, enquanto a Figura 25 apresenta os
resultados das blendas PS/EL, PS/SBS/EL e PSgEL, respectivamente.
Figura 24 - Resistência ao impacto Izod do PS reciclado pelos métodos 1, 2 e 3.
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Embora possa haver diferenças nos valores médios de resistência ao impacto do PS
processado a partir dos métodos M1, M2 e M3, o desvio padrão das medidas, sobretudo nos
métodos M2 e M3, impede que possam ser consideradas diferenças significativas na
resistência ao impacto do material processado pelos três métodos. Por outro lado, a maior
dispersão de valores, principalmente do PS processado pelo método 3, indica diferenças
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estruturais que podem estar associadas à eficiência da degasagem e tamanhos distintos de
bolhas de ar ainda presentes no material, as quais podem atuar como concentradores de tensão
em polímeros.

Figura 25 - Resistência ao impacto Izod das blendas de PS com borracha de pneu: (a) sem a presença de
compatibilizante, (b) com a presença de compatibilizante e (c) compatibilizadas por tratamento da borracha com
estireno.
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Nas blendas PS/EL (Figura 25a) verifica-se uma diminuição do desvio padrão das
medidas com a presença da borracha. Entretanto, não há diferença significativa nos valores de
resistência ao impacto do PS e das blendas PS/EL com teores de elastômero em até 20% em
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massa, permanecendo em torno de 2 kJ/m2. Somente para a blenda PS/EL30 pode-se notar um
aumento de resistência ao impacto que atinge valores acima de 3 kJ/m2.
Nas blendas compatibilizadas PS/SBS/EL (Figura 25b) o aumento de resistência ao
impacto em função do teor de elastômero na composição é mais perceptível, uma vez que as
blendas com 10 e 20% de elastômero atingem valores acima de 3 kJ/m2, enquanto na blenda
com 30% de elastômero a resistência ao impacto é superior a 5 kJ/m2.
Conforme pode ser observado na Figura 25c, não existe diferença significativa entre a
resistência ao impacto do PS puro e as blendas PSgEL5 e PSgEL10. Ao comparar as blendas
PSgEL com as blendas PS/EL e PS/SBS/EL de mesma proporção de elastômero é possível
afirmar que não existe diferencia significativa para o teor de 5% de elastômero. Já ao avaliar
as blendas com teor de 10% em massa de elastômero, a blenda PSgEL10 apresentou
resistência ao impacto superior à blenda PS/EL10. Isto pode ser um indicativo de
compatibilização entre as fases. Entretanto, não foi possível preparar as blendas PSgEL20 e
PSgEL30, de modo a realizar uma avaliação mais precisa deste comportamento. Além disso,
para este mesmo teor de 10% em massa de elastômero a blenda PSgEL10 apresentou
resistência ao impacto inferior em comparação às blendas com compatibilizante SBS
(PS/SBS/EL10).
As mudanças de propriedades como aumento de resistência ao impacto e ao
alongamento, são interessantes para melhorar a qualidade dos produtos em aplicações como
peças de eletrônicos, utensílios, peças injetadas e embalagens rígidas.
A presença da fase elastomérica proporcionou o aumento da resistência ao impacto,
comportamento mais evidente nas blendas compatibilizadas com SBS. Este efeito tem como
justificativa que as partículas dispersas de elastômeros absorvem parte da energia de impacto
e dissipam na forma de calor por meio de vibração dos átomos e pelos movimentos de
relaxação de segmentos de cadeia polimérica (SILVA et al., 2014).
A presença de um copolímero como compatibilizante proporciona melhor adesão entre
a fase dispersa e a matriz polimérica devido a interpenetração dos blocos do copolímero em
ambas as fases, permitindo maior integração de propriedades dos componentes e facilitando a
transmissão de tensão na interface (ZHANG et al., 2013).

5.5

Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR)

A Figura 26 apresenta a comparação entre os espectros de FTIR dos diferentes
materiais em estudo. Ao comparar os espectros de FTIR do resíduo de EPS processado a
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partir dos três diferentes métodos de densificação não foi possível observar alteração química
em função destes métodos (Figura 26a) ou nas blendas PS/EL em função do aumento do teor
de elastômero (Figura 26b). Também não foi possível observar mudanças nos espectros das
blendas

sem

compatibilizante

(PS/EL),

com

compatibilizante

(PS/SBS/EL)

ou

compatibilizadas por meio do tratamento da borracha com monômero de estireno (PSgEL),
demonstrando que os espectros de FTIR dos materiais é definido pela pelas bandas da matriz
de PS, independente do aumento do teor de elastômero.

Figura 26 - Espectros de FTIR dos materiais: (a) PS de diferentes métodos de processamento, (b) blendas PS/EL,
(c) blendas PS/SBS/EL e (d) blendas PSgEL.
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Na Figura 27 é feita uma comparação entre o espectro de FTIR do PS reciclado com
os espectros das diferentes blendas contendo elastômero no teor de 10% em massa. Apenas
deslocamentos sutis em algumas bandas podem ser observados, enquanto a presença de
borracha não pode ser identificada. A presença do negro de fumo na borracha é outro fator
que contribui para isto, uma vez que este absorve em toda a região espectral do infravermelho
e dificulta a manifestação de bandas específicas da borracha, evidenciando apenas as bandas
de vibração correspondentes ao poliestireno.
A banda larga de 3446 cm-1 pode estar associada a impurezas provindas dos resíduos
reciclados ou de aditivos presentes nos pneus. Estão presentes bandas correspondentes ao
estiramento de ligações C-H aromático em 3059 e 3026 cm-1, estiramento alifático de C-H
presentes e em 2920 e 2848 cm-1. Entre 2000 e 1650 cm-1 existe um padrão de sinais fracos de
bandas harmônicas característicos de estruturas aromáticas. As bandas em 1597 e 1543 cm-1
correspondem à vibração de estiramento de C=C aromático e 1660 cm-1 a C=C de alcenos; a
absorção de 1487 e 1448 cm-1 também correspondem à vibração de estiramento carbonocarbono do anel aromático. A vibração de 1448 cm-1 é a junção da vibração “ring breathing” e
vibração de deformação de -CH2. As bandas 1068 e 1026 cm-1 correspondem a vibração de
deformação de C-H no plano do anel aromático. As em 754 e 698 cm-1 se devem à vibração
de flexão de C-H arílico fora do plano (AL-KADHEMY; RASHEED; SALIM, 2016;
TURKU; KASALA; KARKI, 2018; SILVERSTEIN; WEBSTER; FRANCIS, 2005; SONG et
al., 2018).
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Figura 27 - Comparação de espectros de FTIR do PS e de diferentes blendas com o teor de 10% em massa de
elastômero.
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Fonte: Própria do autor.

Também é possível perceber bandas normalmente encontradas em poliestireno
reciclado, atribuídas à degradação; estas bandas se encontram próximas de 1720 cm-1 e
correspondem ao estiramento de C=O em aldeído, como evidência de produtos de oxidação
que não estão presentes no PS virgem (SONG et al., 2018; TURKU; KASALA; KARKI,
2018). Ainda na Figura 27 pode ser observado um sinal fraco em 943 cm-1, que aparece
apenas na blenda PSgEL e pode ser atribuído a grupos C=C do polibutadieno, que é um dos
constituintes da borracha.

5.6

Análise termogravimétrica (TGA)

A análise de TGA foi realizada no intuito de caracterizar as blendas em relação a
decomposição térmica. Foram realizadas análises do PS reciclado pelo método 3, da borracha
de pneu (Figura 28), e das composições de blendas de diferentes métodos de produção,
variando o teor da borracha (Figura 29 a 31).
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Figura 28 - Curvas de TGA do PS reciclado e da borracha de pneus.

100
90
80

Massa (%)

70
borracha de pneus

60
50

PS reciclado

40
30
20
10
0
100

200

300

400

500

600

700

800

Temperatura (°C)
Fonte: Própria do autor.

Observa-se que o poliestireno apresentou uma temperatura de início de perda de massa
em 377°C, ocorrendo a decomposição completa do material em 428°C e também apresentou a
temperatura de taxa máxima de perda de massa em 411°C. Já a borracha de pneu apresenta
diferentes componentes como óleos, plastificantes, negro de fumo, metais, zinco, borracha
natural (NR), polibutadieno (PB) e borracha de estireno-butadieno (SBR). Assim, a perda de
massa principal da borracha está na faixa de 336 a 470°C, em virtude dos diferentes
componentes

apresentarem

temperaturas

de

decomposição

também

distintas

(JANUSZEWICZ et al., 2017). A curva de TGA da borracha também mostra uma segunda
etapa de perda de massa de 500°C até 740 que se caracteriza pela decomposição de
componentes mais estáveis termicamente (SHIH; KUO; CHANG, 2011; JANUSZEWICZ et
al., 2017).
A Figura 29 apresenta a comparação entre as curvas de TGA do resíduo de
poliestireno após processado pelo método 3 de densificação e das blendas PS/EL sem a
presença de compatibilizantes.
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Figura 29 – Curvas de TGA do PS e das blendas PS/EL: (a) na faixa de temperatura completa e (b) detalhe da
região principal de decomposição térmica.
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Fonte: Própria do autor.

A partir da Figura 29, ao comparar as blendas de PS/EL, é possível observar um
aumento da temperatura de início de decomposição em função do aumento do teor de
elastômeros, assim como o aumento na temperatura de máxima perda de massa, outra
observação possível é a faixa de decomposição térmica, que possui um intervalo médio de
54°C aproximadamente.
A Figura 30 apresenta a comparação entre as curvas de TGA do resíduo de
poliestireno obtido pelo método 3 e das blendas de PS com borracha de pneus em diferentes
teores de borracha na presença do agente compatibilizante SBS.
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Figura 30 – Curvas de TGA do resíduo de PS e das blendas PS/SBS/EL.
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Fonte: Própria do autor.

Assim como ocorre com as blendas PS/EL, as blendas PS/SBS/EL (Figura 30)
apresentaram tendência de aumento da estabilidade térmica em função do aumento do teor de
elastômero, isto pode ser verificado pelo aumento da temperatura de inicio de decomposição e
da temperatura de máxima taxa de perda de massa, esta blenda apresentou um intervalo médio
de decomposição de aproximadamente 51°C, sendo que houve o aumento destes intervalos
com o aumento de EL.
As curvas de todas as blendas apresentam o mesmo perfil, sendo composto de quatro
etapas principais, a primeira (antes de 300°C) está associada a umidade, aditivos,
plastificantes e óleos presentes na borracha de pneu. A segunda etapa, aproximadamente
entre 330°C e 470°C está associada a perda principal de massa associada a degradação das
cadeias da borracha de pneus e do poliestireno. A terceira etapa, entre 500 e 750°C, está
associada a decomposição de componentes mais estáveis termicamente. A quarta é a massa
retida de material residual refratário (LUNA et al., 2020; JANUSZEWICZ et al., 2017).
Esta perda de massa ocorrida durante o aquecimento está relacionada a decomposição
do material pela ocorrência de cisão de cadeias e transferências intermoleculares, promovendo
a despolimerização e volatilização do polímero. Comparando blendas de PS/EL e PS/SBS/EL,
o aumento da estabilidade térmica pela presença do SBS pode ser explicado pelo aumento da
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compatibilidade provocado pela interação interfacial que o copolímero promove entre as
fases, atuando como ligação entre as regiões PS e elastômero (ZHANG et al., 2013).
Na Figura 31 é feita a comparação entre as curvas de TGA do resíduo de poliestireno
após processado pelo método 3 de densificação e das blendas de PS com borracha de pneu
tratada com monômero de estireno.

Figura 31 - Curvas de TGA do resíduo de PS e das blendas PSgEL.
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Fonte: Própria do autor.

Nas blendas PSgEL com 5 e 10% de elastômeros é possível observar que não houve
mudança significativa na temperatura de máxima taxa de decomposição, sendo
aproximadamente 1°C de diferença. Entretanto houve redução da diferença de temperatura no
intervalo da faixa de decomposição, sendo que PSgEL5 apresentou variação de
aproximadamente 49°C e o PSgEL10 aproximadamente 46°C.
Ao analisar o comportamento das blendas em relação a decomposição térmica (Tabela
4) foi possível perceber que estas composições apresentaram maior estabilidade térmica em
relação ao poliestireno puro, com a tendência de aumento da estabilidade em função do
aumento do teor de borracha. As blendas com a presença de compatibilizante SBS
(PS/SBS/EL) apresentaram maior temperatura de início de decomposição térmica e maior
temperatura de taxa máxima de perda de massa em relação às blendas de mesmo teor de
borracha sem compatibilizante (PS/EL) e com a borracha previamente tratada com monômero
de estireno (PSgEL), e consequentemente maior estabilidade térmica.
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Tabela 4 – Temperaturas de decomposição térmica dos materiais.

Material

Temperatura de
máxima taxa de perda
de massa (°C)

PSM3
PSEL5
PSEL10
PSEL20
PSEL30
PSSBSEL5
PSSBSEL10
PSSBSEL20
PSSBSEL30
PSGEL5
PSGEL10
Borracha

411
417
414
419
426
422
425
422
432
414
413
376/446

Intervalo de decomposição
térmica (°C)
377
387
376
389
391
397
399
399
402
379
386
336

428
436
435
440
449
443
448
451
459
428
433
470

Fonte: Própria do autor.

As blendas de PSgEL (Figura 31) apresentaram maior estabilidade térmica que o PS
puro, entretanto apresentaram menor estabilidade que as amostras de PS/SBS/EL. Já ao
comparar as blendas PSgEL com as blendas PS/EL com 10% em massa de EL, verifica-se
maior temperatura de início de decomposição (386°C) na blenda compatibilizada, enquanto
para a blenda PS/EL10 esta temperatura é de 376°C.

5.7

Índice de fluidez

Conforme pode ser observado na Figura 32 e Tabela 5, houve diferença no
comportamento reológico do resíduo de PS em função do método de processamento. O
poliestireno proveniente do método 3 apresentou maior índice de fluidez em relação ao PS
processado pelo método 1, com média de valores também superior ao método 2, embora na
comparação entre os métodos 2 e 3 não há separação do desvio padrão das medidas (Figura
32a). O aumento de fluxo do polímero no estado fundido pode ser atribuído a diversos fatores
como a redução da massa molar do polímero que no sistema em estudo pode ser resultante de
efeitos de degradação. Assim, a degradação ocorrida no resíduo de PS processado pelos
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métodos 3 e 2 pode ter sido mais significativa do que no resíduo de PS processado pelo
método 1, provavelmente devido a menor exposição do polímero a condições térmicas no
método 1.

Tabela 5 - Resultado do índice de fluidez dos materiais.

Fonte: Própria do autor

Materiais

MFI (g/10 min)

M1

7,7 ± 0,4

M2

9±1

M3

9,8 ± 0,8

PS/EL 5%

8,1 ± 0,5

PS/EL 10%

6,9 ± 0,5

PS/EL 20%

5,1 ± 0,3

PS/EL 30%

4,0 ± 0,2

PS/SBS/EL 5%

5,1 ± 0,3

PS/SBS/EL 10%

5,1 ± 0,2

PS/SBS/EL 20%

4,8 ± 0,3

PS/SBS/EL 30%

2,07 ± 0,1

PSGEL 5%

10 ± 1,0

PSGEL 10%

12 ± 1,0
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Figura 32 - Índice de fluidez dos materiais: (a) resíduo de PS em diferentes métodos de processamento; (b)
blendas PS/EL; (c) blendas PS/SBS/EL e (d) blendas PSgEL .
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Fonte: Própria do autor.

Nas blendas PS/EL sem compatibilizantes (Figura 32b) nota-se uma diminuição
progressiva do índice de fluidez em função do aumento do teor de borracha nas blendas,
partindo de um valor em torno de 10 g/10min. para o resíduo de PS até chegar a um valor
próximo a 4 g/10min. para a blenda com 30% em massa de borracha. Este efeito corresponde
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à restrição ao escoamento viscoso do PS, uma vez que as partículas de borracha não
plastificam com o aumento da temperatura.
Nas blendas compatibilizadas PS/SBS/EL (Figura 32c) a redução do índice de fluidez
é abrupta com a presença de borracha, alcançando valores em torno de 5 g/10min. e mantendo
estável neste patamar nas blendas com teores de 5, 10 e 20% em massa de borracha. Na
blenda com 30% em massa de borracha, o índice de fluidez atinge um valor mínimo de 2
g/10min. O maior efeito da borracha sobre o índice de fluidez nas blendas PS/SBS/EL denota
a efetividade da ação do compatibilizante SBS na blenda, integrando as partículas de borracha
na matriz de PS e causando maior restrição ao escoamento do polímero no estado fundido.
Nas blendas PSgEL com borracha tratada com monômero de estireno (Figura 32d),
não há mudança significativa do índice de fluidez das blendas com relação ao resíduo de PS.
Uma possível causa para este comportamento poderia ser a formação de cadeias de menor
massa molar e oligômeros durante a polimerização do estireno na borracha, com isto haveria
menor média de massa molar e consequentemente menor viscosidade do sistema. Outra
hipótese é a mudança superficial das partículas da borracha, causando mudanças na interação
partícula/matriz.

5.8

Análise termo-dinâmico mecânica (DMTA)

Foi realizada a análise termo-dinâmico mecânica para avaliar o comportamento
mecânico do material em diferentes temperaturas. Nas Figuras 33 a 36 são apresentadas as
curvas de módulo de armazenamento (E’), módulo de perda (E”) e fator de perda (Tangδ)
referentes as diferentes composições estudadas.
Ao analisar a Figura 33, referente ao resíduo de PS processado pelo método 3, é
possível observar que a relaxação perceptível que predomina nas curvas de E´, E” e Tangδ
ocorre em torno de 100 ºC e corresponde à transição vítrea do PS.
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Figura 33 – Curva de DMTA do PS reciclado pelo método 3.
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Fonte: Própria do autor.

Na Figura 34 é feita a comparação entre as curvas de E´, E” e tangδ do PS e das
blendas PS/EL sem a presença de compatibilizantes em diferentes teores de borracha.
Nota-se que em baixas temperaturas, o PS é bastante rígido, com módulo de
armazenamento E’ acima de 108 Pa (Figura 34a). Com a presença da borracha nas blendas
PS/EL, a rigidez é ainda maior. Entretanto, em torno de -50 ºC, nas curvas de E’ das blendas
ocorre uma inflexão para temperaturas mais baixas, sendo este comportamento mais evidente
para as blendas com teores maiores de borracha (PS/EL20 e PS/EL30). Esta relaxação é
atribuída à transição vítrea do elastômero e converge com o fato de ser um sinal mais intenso
à medida que o teor de borracha aumenta na blenda. A relaxação relativa à transição vítrea da
borracha nas blendas PS/EL também pode ser verificada por sinais na forma de picos nas
curvas de módulo de perda (E”) e fator de perda (tangδ) nas Figuras 34b e 34c,
respectivamente. Um sutil deslocamento da temperatura de transição vítrea da matriz de PS
para valores mais baixos também pode ser verificado à medida que o teor de elastômero nas
blendas aumenta. Outra característica importante das blendas é a ocorrência de valores
menores do fator de perda (Figura 34c) em temperaturas intermediárias entre a transição
vítrea do elastômero e da matriz de PS. Isto indica um maior armazenamento de energia
elástica nas blendas do que no PS isolado, mostrando a influência de propriedades da fase
elastomérica no material.
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Figura 34 – Curvas de DMTA do PS e das blendas de PS/EL com diferentes os teores de borracha: (a) módulo de
armazenamento (E’), (b) módulo de perda (E”) e (c) fator de perda (tangδ).
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Fonte: Própria do autor.

Na Figura 35 é feita a comparação entre as curvas de E´, E” e tangδ do PS e das
blendas compatibilizadas com SBS (PS/SBS/EL).

86

Figura 35 - Curvas de DMTA do PS e das blendas de PS/SBS/EL com diferentes os teores de borracha: (a)
módulo de armazenamento (E’), (b) módulo de perda (E”) e (c) fator de perda (tangδ).
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Fonte: Própria do autor.

O comportamento de E’, E” e tangδ das blendas compatibilizadas com SBS (Figura
35) quando comparadas às blendas não compatibilizadas (Figura 34) é muito parecido,
notando-se também valor maior de E’ nas blendas (Figura 35a), sobretudo em temperaturas
abaixo de -50 ºC que denota a transição vítrea do elastômero e deslocamento discreto da
transição vítrea da matriz de PS para temperaturas mais baixas à medida que o teor de
elastômero na blenda aumenta. A diferença mais significativa entre os materiais é o
surgimento de uma relaxação em torno de -75 ºC (Figuras 35b e 35c) que pode estar
relacionado à transição vítrea do SBS incorporado ao material como compatibilizante.
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Na Figura 36 é feita a comparação entre as curvas de E´, E” e tangδ do PS e das
blendas compatibilizadas a partir do tratamento da borracha com monômero de estireno
(PSgEL).

Figura 36 - Curvas de DMTA do PS e das blendas PSgEL com diferentes os teores de borracha: (a) módulo de
armazenamento (E’), (b) módulo de perda (E”) e (c) fator de perda (tangδ).
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Fonte: Própria do autor.

Nas blendas PSgEL a diferença mais significativa é o deslocamento mais pronunciado
da transição vítrea da matriz de PS para temperaturas mais baixas como pode ser notado as
curvas de E’, E” e tangδ da Figura 36 e na Tabela 6. Este efeito pode estar relacionado a uma
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interação entre a matriz de PS e as partículas de borracha, neste caso mais evidente do que
ocorre quando a blenda é compatibilizada com o SBS.
Pelas análises foi observado que em faixas de temperatura próximas a do ambiente
(entre -40°C e 80°C) houve maior armazenamento elástico nas blendas do que no PS puro,
isto corrobora com as tendencias encontradas nos ensaios de tração, onde houve aumento no
módulo elástico pela presença de elastômeros.

Tabela 6 - Valores de Tg do PS obtidos por DMTA.

Amostra

Tg (°C)

PSM3
PSEL5
PSEL10
PSEL20
PSEL30
PSSBSEL5
PSSBSEL10
PSSBSEL20
PSSBSEL30
PSGEL5
PSGEL10

109
108
107
105
104
109
107
106
104
102
98

Fonte: Própria do autor.

A diferença de temperatura de transição vítrea (Tg) do PSgEL em relação as blendas
PS/EL e PS/SBS/EL pode ser um indicativo de aumento de miscibilidade entre a fase
elastomérica e a matriz rígida, tendo em vista seu maior deslocamento no sentido da Tg do
elastômero (COSTA, 2009; SILVA, 2015). Desta forma, torna-se mais um indicativo de
compatibilidade, que corresponde ao que foi encontrado nos ensaios mecânicos.

6

CONCLUSÕES

Para a reciclagem dos resíduos de poliestireno expandido (EPS) via processamento
termomecânico por extrusão foi necessário retirar o ar aprisionado no interior do material,
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aumentando a sua densidade. Três métodos de processamento, baseados em aquecimento e
fragmentação do polímero foram empregados, dos quais o procedimento que envolveu o
aquecimento do EPS a 150 ºC com posterior aglutinação a seco foi o que apresentou maior
eficiência e viabilidade para possível reprodução em escala industrial, por exigir menor
quantidade de etapas e demandar menor gasto energético. As propriedades do poliestireno
reciclado (PS) obtido por meio dos diferentes métodos de densificação do EPS não
apresentaram variações significativas de propriedades mecânicas e químicas.
A presença de partículas de borracha moída de pneu no resíduo de poliestireno
reciclado, gerando blendas PS/EL, conduz à melhoria de propriedades mecânicas do polímero
como aumento de resistência à tração, alongamento na ruptura e resistência ao impacto, com
redução de módulo de Young, o que denota um efeito de tenacificação do PS devido à
presença da borracha no material. Entretanto, não há uma tendência clara que possa relacionar
o teor de elastômero nas blendas não compatibilizadas com a variação de propriedades
mecânicas do material. Por outro lado, nas blendas compatibilizadas com o copolímero SBS
(PS/SBS/EL) o efeito do teor de elastômero nas propriedades mecânicas é evidente,
verificando valores máximos de resistência à tração e módulo de Young para blendas com
teor de borracha em 10 % em massa e aumentos progressivos de alongamento na ruptura e
resistência ao impacto em função do teor de borrachas nas blendas. Nas blendas produzidas
com borracha previamente tratada com monômero estireno (PSgEL), o efeito na
compatibilização do material é também significativo em teores baixos de borracha de 5 e 10%
em massa, respectivamente. A incorporação de partículas de borracha moída de pneu no PS
reciclado também produz mudanças em outras propriedades do material como aumento da
estabilidade térmica e diminuição do índice de fluidez do polímero.
A compatibilização das blendas com o copolímero de SBS demonstrou ser eficiente,
possibilitando maior tenacificação e desempenho das propriedades mecânicas do polímero. A
presença de borracha nas blendas não compatibilizadas (PS/EL) e compatibilizadas com SBS
(PS/SBS/EL) em teores de até 30% em massa não restringe a processabilidade do material por
métodos termomecânicos como extrusão e moldagem por injeção, o que contribui para o seu
uso em diversas aplicações como utensílios domésticos, artigos descartáveis, eletrônicos e
eletrodomésticos, objetos decorativos, revestimentos protetores e embalagens rígidas. Por
outro lado, a reologia nas blendas PSgEL é bastante afetada e impede o processamento do
material em teores de borracha acima de 10% em massa.
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A reciclagem mecânica do EPS na forma de blendas tenacificadas com borracha
moída de pneus é uma alternativa que pode contribuir para a redução destes resíduos sólidos,
gerando novos materiais poliméricos.
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