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Introdução / Objetivo
Cerca de 1,4 bilhão de pneus são produzidos anualmente e

destes, 17 milhões de toneladas são descartadas. A

destinação correta de pneus inservíveis é de extrema

importância. Esse trabalho teve como objetivo a

caracterização do resíduo de elastômeros de pneus para fins

de análise de potenciais aplicações, como compósitos.
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Figura 1 – Morfologia do pó de borracha 

a) b)

Figura 2 – Curva termogravimétrica 

Figura 3 – Curva de DSC 

Figura 4 – Espectro de EDS 

Observa-se na curva de

DSC (Fig. 3) a presença

de enxofre residual

evidenciada pelo

evento de fusão em 77

°C e pelo início de pico

exotérmico em 200 °C,

o que indica uma

reação de pós-

vulcanização.

Verificam-se perdas

mássicas (Fig. 2) entre 300

e 450 °C referente a

degradação dos

elastômeros SBR (borracha

de butadieno-estireno) e

NR (borracha natural). O

teor de negro de fumo é de

8,5% e sua degradação

ocorre em 545 °C. O

resíduo (9,3%) corresponde

às cargas inorgânicas.

Foram verificados por EDS

(Fig. 4) elementos químicos

comuns em cargas minerais

como carbonatos e silicatos

além do ZnO (óxido de

zinco) utilizado para a

vulcanização da borracha.

Os pneus pós-consumo

foram moídos na forma de

pó e caracterizados por

Microscopia Eletrônica de

Varredura por emissão de

campo (MEV-FEG),

Termogravimetria (TGA),

Calorimetria Exploratória

Diferencial (DSC) e

Espectroscopia de raios X

por energia dispersiva

(EDS).
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Observa-se, na Fig. 1 (a) a presença de fibras junto aos grãos

de borracha, o que pode ser atribuído as fibras de nylon. As

partículas de borracha apresentam irregularidade superficial

ocasionada pela moagem. Materiais não orgânicos também

estão presentes (Fig. 1b), tratando-se de cargas de reforço

utilizadas na produção de compostos elastoméricos.

A caracterização dos resíduos de pneus é de extrema

importância para identificar as possibilidades de aplicação

deste tipo de material.
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