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Resumo: O objetivo principal desse projeto é de 
realizar a reciclagem mecânica de parachoques 
automotivos com e sem tinta para avaliar a influência 
da tinta nas propriedades mecânicas do material. Os 
parachoques foram moídos, injetados e seu 
comportamento mecânico foi avaliado. Foi visto que a 
tinta resulta em uma diminuição das propriedades 
mecânicas do material do parachoque, em especial a 
resistência ao impacto. 

1. Introdução 

     Devido ao seu preço competitivo e grande 
funcionalidade, os polímeros têm substituído os 
materiais metálicos e cerâmicos cada vez mais em 
aplicações no dia a dia. Na indústria automobilística o 
polímero desempenha um papel muito importante, pois 
permite uma maior flexibilidade do projeto e economia 
na produção. Além disso, apresenta baixa densidade, o 
que afeta o peso final dos veículos resultando em uma 
redução do consumo de combustíveis [1]. 

     No entanto, a utilização crescente desses materiais, 
tem gerado muitos resíduos. Uma solução para esse 
problema ambiental é a realização da reciclagem. No 
Brasil, a reciclagem componentes automotivos ainda 
não é realizada de maneira satisfatória e sistemática. 
Além disso, partes poliméricas costumam ser pintadas, 
principalmente se externas aos veículos, como para-
choques, e a não remoção da pintura pode acarretar em 
problemas tanto na fase de reprocessamento do 
material quanto na fase de reutilização do material após 
a reciclagem. Nesse trabalho foi feito um estudo da 
influência da tinta do parachoque nas propriedades 
mecânicas do material submetido à reciclagem 
mecânica.  

2. Experimental 

    Os parachoques utilizados foram obtidos através de 
doações e de projetos antigos de iniciação cientifica do 
Centro Universitário da FEI. Todos os parachoques 
utilizados (com ou sem tinta) são da marca GM e a 
composição dos parachoques é de polipropileno (PP) 
com etileno-propileno-monômero-dieno(EPDM).   

     Inicialmente realizou-se a moagem do material para 
deixá-lo em uma granulometria fina (máximo 2mm, 
estabelecida pela peneira utilizada no moinho), e após 
a moagem, o material foi injetado em moldes de corpos 
de prova para realização de ensaios de laboratório. 
Foram realizados ensaios de tração, com utilização de 
um extensômetro externo para uma medição mais 
precisa a velocidade de 50mm/min (ASTM D638), e de 

impacto Charpy com entalhe (ASTM D256), no qual 
foi utilizado um pêndulo de 5,4J. 

4. Resultados e Discussão 

     As tabelas I e II apresentam os resultados obtidos 
para ensaios de tração e impacto dos parachoques 
reciclados com e sem tinta.  

Tabela I – Resultados do ensaio de tração 

Tração E (MPa) 
Resist. 
(MPa) 

Along. 
(%) 

Sem Tinta 2664,1±209,1 23,4±3,8 21,9±7,7 
Com Tinta 2294,4±151,1 19,8±0,7 9,3±1,9 

 

Tabela II – Resultados do ensaio de impacto 

Impacto RI (kJ/m²) Energia (J) 
Sem tinta 19,8±4,7 0,67±0,16 
Com tinta 14,1±2,5 0,48±0,08 

 

     Pode ser visto (tabela I) que a tinta causa uma 
diminuição na rigidez, resistência e na ductilidade do 
parachoque reciclado. Além disso (tabela II) em 
ensaios de alta velocidade, a resistência ao impacto 
diminui com a presença de tinta. São vistas variações 
das propriedades em torno de 25% ao comparar o 
material reciclado com tinta com o material reciclado 
sem tinta. 

5. Conclusão 

     Com os resultados obtidos, nos quais claramente o 
material reciclado com tinta se mostrou mecanicamente 
menos resistente, é possível concluir que as partículas 
de tinta presentes no interior dos corpos de prova 
testados funcionaram como concentradores de tensão, 
que fragilizaram o material e o tornaram 
significativamente menos resistente. 
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