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Resumo: Blendas de ABS e HIPS provenientes de 

carcaças de equipamentos eletro eletrônicos (EEE) 

foram estudadas. Corpos de prova para ensaios de 

tração e impacto de blendas ABS/HIPS na proporção 

50/50 (% em massa) foram obtidas diretamente por 

injeção variando-se a velocidade de dosagem e a 

granulometria do material moído. Os corpos de prova 

foram caracterizados quanto às suas propriedades 

mecânicas (resistência à tração e impacto).  

 

1. Introdução 
Em relação a reciclagem de carcaças poliméricas 

de equipamentos eletrônicos, sabe-se que não há muitos 
estudos sendo desenvolvidos em relação à qualidade do 

material reprocessado e sua posterior utilização. 

Resultados estatísticos revelam que os polímeros mais 

utilizados na fabricação de carcaças de equipamentos 

eletrônicos são o HIPS (poliestireno de alto impacto) e o 

ABS (acrilonitrila-butadieno-estireno) [1]. Na 

reciclagem mecânica, o ABS e o HIPS acabam retidos 

juntos por possuírem densidades semelhantes [2]. Por 

este motivo o estudo da mistura mecânica destes dois 

materiais torna-se interessante. Este trabalho tem como 

objetivo estudar o reprocessamento de carcaças de 

equipamentos eletrônicos e a influência das condições 
de processamento no comportamento mecânico de 

blendas fabricadas com ABS e HIPS. 

 

2. Materiais e Métodos 
Carcaças de ABS (acrilonitrila-butadieno-estireno) 

e HIPS (poliestireno de alto impacto), provenientes de 
equipamentos eletroeletrônicos em desuso, foram 

cortadas em pedaços menores, lavadas e trituradas em 

um triturador. Foram obtidas partículas com dois 

tamanhos diferentes (3 e 8mm de diâmetro 

aproximadamente). As blendas foram obtidas 

diretamente pelo processo de injeção utilizando-se uma 

injetora Battenfeld HM 60/350, onde se obteve os 

corpos de prova para a realização dos ensaios 

mecânicos. Antes da injeção, os materiais foram secos a 

80°C por 4 horas. Os corpos de prova foram obtidos 

com a mesma composição de blenda polimérica 

(50%ABS 50%HIPS), porém variou-se a velocidade de 
(50, 150 e 300 mm/s) e a granulometria do material 

moído (3 e 8mm). Os ensaios de tração foram realizados 

numa Máquina Universal de ensaios Instron 5567, 

segundo a norma D-635 e os ensaios de resistência ao 

impacto Charpy em equipamento Instron Ceast modelo 

9050 Italy, segundo norma ASTM D 6110-08. O entalhe 

utilizado foi do tipo A (em V e 2 mm de profundidade).   

3. Resultados 

Os resultados obtidos dos ensaios de tração e 

impacto estão apresentados na tabela 1. As diferenças 

obtidas nas propriedades mecânicas foram avaliadas 

através da análise de variância (Anova-fator duplo com 

repetição), adotando um nível de significância p (teste t-
student) de 0,05 ou 5%, e são apresentadas na tabela 2. 

 

Tabela 1-Resultados dos ensaios de tração e impacto 
Diâmetro 

dos 

Grânulos  

Dosagem 

(mm/s) 

Resistência à 

Tração  

(MPa) 

Deformação na 

ruptura  

(%) 

Módulo de 

elasticidade 

aparente 

(GPa) 

Resistência ao 

Impacto 

(KJ/m) 

3mm 

50 33,77 (± 0,90) 10,59 (± 3,04) 2,49 (± 0,07) 7,22 (± 1,15) 

150 33,97 (± 0,72) 4,66 (± 2,10) 2,44 (± 0,02) 7,62 (± 1,22) 

300 33,36 (± 1,09) 11,29 (± 4,93) 2,46 (± 0,04) 6,42 (± 0,24) 

8mm 

50 32,60 (± 1,18) 5,19 (± 2,21) 2,43 (± 0,09) 5,86 (± 0,19) 

150 32,48 (± 0,39) 9,58 (± 4,12) 2,44 (± 0,03) 6,05 (± 0,17) 

300 32,11 (± 1,12) 10,09 (± 6,21) 2,41 (± 0,05) 5,89 (± 0,22) 

 

Tabela 2-Resultados da análise de variância 
Propriedade 

Fonte da 

variação 
SQ 

g

l 
MQ F 

valor-

p 

F 

crítico 

 

Resistência 

à Tração 

Granulometria 12,75 1 12,75 11,55 0,00 4,26 

Dosagem 1,47 2 0,73 0,66 0,52 3,40 

Interação  0,14 2 0,07 0,06 0,94 3,40 

Módulo de 

elasticidade 

aparente 

Granulometria 5181,10 1 5181,1 1,33 0,26 4,26 

Dosagem 1167,25 2 583,63 0,15 0,86 3,40 

Interação  3649,65 2 1824,8 0,47 0,63 3,40 

 

Deformação 

na ruptura 

Granulometria 2,35 1 2,35 0,11 0,74 4,26 

Dosagem 70,40 2 35,20 1,72 0,20 3,40 

Interação  134,87 2 67,44 3,29 0,05 3,40 

 

Resistência 

ao Impacto 

Granulometria  10,06 1 10,06 16,16 0,00 4,26 

Dosagem 2,32 2 1,16 1,86 0,18 3,40 

Interação  1,51 2 0,76 1,21 0,31 3,40 

 

4. Conclusões 
A velocidade de dosagem e a granulometria do 

material não afetaram significativamente os valores de 

módulo de elasticidade aparente e deformação na 

ruptura das blendas obtidas (p>0,05 para fonte de 

variação: dosagem e granulometria). Já a granulometria 

mais fina resultou em blendas com uma maior 

resistência à tração e maior resistência ao impacto, não 

importando o valor da velocidade de dosagem utilizada 

durante o processo de injeção (p<0,05 para fonte de 

variação: granulometria). 
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