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Atualmente, diversos produtos derivados de borracha são produzidos e consumidos, gerando

uma grande quantidade de resíduo com alto potencial de acúmulo por não ser reprocessável. Neste

contexto,  a  utilização de resíduos de borracha torna-se um desafio que alinha desenvolvimento

tecnológico  a  características  sustentáveis,  impulsionando  esta  pesquisa,  na  qual  foram

desenvolvidas blendas de poliestireno (PS) com resíduos industriais de borracha vulcanizada (RB)

provenientes  da  produção  de  sandálias. O  PS  possui  um baixo  custo  e  é  tipicamente  duro  e

quebradiço, motivando a inserção de uma carga de alta flexibilidade e resistência ao impacto, assim

como borracha, visando a harmonização de propriedades.

O processo de mistura do PS com o RB foi conduzido por extrusão e os corpos de provas

foram moldados  por  injeção.  As  propriedades  mecânicas  das  blendas  foram,  então,  analisadas,

assim como o índice de fluidez e a estabilidade térmica. Foram constatadas propriedades muito

boas, sem a necessidade do uso de um aditivo compatibilizante, combinando os melhores atributos

da  borracha  vulcanizada  –  tais  como flexibilidade  e  alta  resistência  ao  impacto  –  com o fácil

processamento e  reciclabilidade do PS. Dessa forma, as blendas produzidas,  além de aliarem a

conscientização ambiental a melhores propriedades de impacto e maior flexibilidade, não deixam de

ser economicamente vantajosas.


