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Resumo: Nesse trabalho foi feito um estudo da 
influência da tinta nas propriedades mecânicas de 
parachoques reciclados. Além da influência da tinta, foi 
analisado o efeito do tipo de processamento utilizado, 
através do emprego de duas rotas distintas de 
conformação: extrusão seguida de injeção e somente 
injeção. Foi visto que a presença de tinta resulta em 
maior fragilidade e menor resistência do material 
reciclado.  

 
1. Introdução 

Na indústria automobilística o polímero desempenha 
um papel muito importante, pois permite uma maior 
flexibilidade do projeto, economia na produção, além de 
sua baixa densidade que é essencial para a redução do 
consumo de combustíveis. [1]. Dentre os componentes 
plásticos do carro, o parachoque é uma peça muito 
importante, pois em colisão com a frente ou a traseira de 
um automóvel ele é o primeiro a receber o impacto.  

Os parachoques são relativamente fáceis de serem 
reciclados devido às suas dimensões, que facilitam o 
processo de trituração, e também pela simplicidade na 
separação do mesmo. No entanto, a reciclagem desse 
componente é dificultada pela presença de tinta em 
alguns tipos de parachoques, o que pode resultar em 
perda de propriedades mecânicas importantes. Algumas 
empresas já dominam a tecnologia de separação da tinta 
e posterior reciclagem, porém trata-se de um processo 
demorado e muito caro.  

Nesse trabalho foi feito um estudo da influência da 
tinta do parachoque nas propriedades mecânicas do 
material submetido à reciclagem mecânica.  

 
2. Metodologia 

Para o desenvolvimento do projeto, foram utilizados 
parachoques de PP/EPDM pós consumo com e sem tinta 
conseguidos através de doação. Inicialmente, o material 
foi triturado com auxílio de um moinho e em seguida 
processado em uma extrusora dupla-rosca (Haake 
Rheomex OS PTW6). Após a extrusão dos materiais com 
e sem a tinta (separadamente), os mesmos foram 
granulados e posteriormente injetados em corpos de 
prova de tração. Para fins de comparação e avaliação da 
influência do tipo de processamento, os parachoques 
moídos foram injetados sem passarem pela etapa da 
extrusão, obtendo quatro tipos de materiais para estudo: 
extrudado e injetado (extr+injet) com e sem tinta e 
injetado (injet) com e sem tinta. 

Ensaios de tração foram realizados em uma máquina 
universal de ensaios (Instrom 5567) e ensaios de dureza 
Shore D (Instrom SHORE 900) foram feitos nos corpos de 
prova de tração. Todos os equipamentos utilizados estão 
disponíveis no Centro de Laboratórios Mecânicos (CLM) 
da FEI. 

3. Resultados e discussão 
A tabela I apresenta os resultados do ensaio de 

tração das amostras estudadas. Pode ser visto que a 
presença de tinta nos parachoques reciclados resulta em 
uma queda na ductilidade e na resistência à tração dos 
materiais. O módulo de elasticidade manteve-se 
praticamente constante para as amostras que sofreram 
extrusão, porém para as amostras somente injetadas, 
parece haver uma tendência à diminuição do módulo 
com a presença da tinta. Provavelmente o processo de 
extrusão facilita a homogeneização do material devido a 
um cisalhamento mais expressivo. No entanto, devido a 
esse maior cisalhamento na extrusão, pode ter havido 
degradação do material uma vez que a deformação da 
amostra sem tinta foi menor quando o material passou 
por extrusão seguida de injeção. Os resultados indicam, 
portanto, que não há uma boa interação da tinta com a 
matriz PP/EPDM. Para uma melhora nas propriedades 
mecânicas dos parachoques com tinta, devem ser 
testados agentes de compatibilização. 

Nos ensaios de dureza Shore D foi visto que o valor 
de dureza não é influenciado pelo tipo de processamento 
ou pela presença de tinta, sendo que o valor médio de 
dureza instantânea para todas as amostras foi de 55 
shore D. 

Tabela I – Resultados do ensaio de tração 

Amostra 
Módulo de 

Elasticidade 
(0,3%e) (MPa) 

Resistência 
à Tração 
(MPa) 

Deformação 
na Ruptura 

(%) 
Extr+injet 
sem tinta 1752,6 ± 15,5 21,7 ± 0,1 13,0 ± 1,0 
Extr+injet 
com tinta 1776,9 ± 44,1 20,5 ± 0,4 10,9 ± 2,6 
Injet sem 

tinta 1869,5 ± 32,4 22,6 ± 0,2 20,9 ± 2,8 
Injet com 

tinta 1635,8 ± 84,2 19,7 ± 0,2 7,00 ± 1,5 

 
4. Conclusões 

Foi observado que o processo de extrusão seguida de 
injeção permite uma melhor homogeneização do 
material, porém resulta em maior degradação 
comparado ao material somente injetado. Foi visto 
também que a presença de tinta causa uma diminuição 
da tenacidade do material, porém não influencia na 
dureza de maneira significativa. 
 

5. Referências 
[1] HEMAIS, Carlos A. Polímeros e a indústria 
automobilística. Polímeros, São Carlos, v. 13, n. 2, p. 
107-114, Junho 2003.   

6. Agradecimentos 
Ao Centro Universitário da FEI pelo incentivo financeiro. 
 
1 Aluno de IC do Centro Universitário da FEI 


