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Resumo: Neste trabalho, estudou-se a viabilidade da 

reciclagem mecânica de escovas de dente pós-consumo. 

Os compostos contendo ou não cerdas de PA6 foram 
obtidos por extrusão em duas temperaturas diferentes: 

uma abaixo e outra acima da temperatura de fusão das 

cerdas. Os corpos de prova obtidos por injeção são 

submetidos à ensaios de resistência de flexão e impacto. 

1. Introdução 

As escovas de dentes são compostas por diferentes 
tipos de materiais poliméricos. Suas cerdas são 

constituídas de PA6 (Nylon-6) e seu cabo é constituído 

por polipropileno (PP) ou ABS (Acrilonitrila-butadieno-

estireno), existindo em algumas delas uma parte 

emborrachada de SBS (Estireno-butadieno-estireno) ou 
EPDM (Etileno-propileno-dieno). As cerdas são fixadas 

na cabeça da escova por meio de pinças de material 

metálico (geralmente alumínio).  

A vida útil de uma escova de dentes normalmente 

varia de 1 a 2 meses. Portanto, são descartadas no meio 

ambiente em torno de 6 a 12 escovas de dentes por 

pessoa ao ano, gerando problemas ambientais com o 

descarte destes produtos. [2] 

A reciclagem mecânica das escovas pode ser uma 

alternativa para a redução da quantidade destes resíduos. 
No entanto, a presença desses diferentes polímeros 

acaba causando certa dificuldade no processo de 

reciclagem, pois cada polímero possui propriedades 

características. Além disso, a presença de material 

metálico torna-se mais um obstáculo neste processo. [1] 

Este trabalho tem como objetivo estudar o 

reprocessamento de escovas de dente pós-consumo. 

Compostos contendo ou não cerdas de PA6 foram 

obtidos por extrusão em uma temperatura abaixo e outra 

acima da temperatura de fusão das cerdas, verificando 

como se a fusão das cerdas afeta as propriedades do 
composto reciclado. Os corpos de prova obtidos por 

injeção foram caracterizados quanto as suas 

propriedades mecânicas.  

2. Metodologia 

Os materiais utilizados neste trabalho foram escovas 

de dente pós-consumo cedidas pela Empresa Terracycle. 
Inicialmente foi realizada a separação das cerdas do 

resto do corpo da escova, com a utilização de um 

estilete e o corte feito na metade de seu comprimento. 

Em seguida, a cabeça da escova foi separada do cabo da 

escova devido a presença de material metálico na 

cabeça. Os cabos foram triturados em um moinho de 

facas. Em seguida, os compostos contendo ou não 

cerdas de PA6 foram obtidos por extrusão em uma 

extrusora de dupla-rosca co-rotacional, modelo 

Thermocientífic Haake Rheomex PTW 16 OS, em duas 

temperaturas diferentes: uma temperatura abaixo e outra 

acima da temperatura de fusão das cerdas (200 e 

240ºC). Os corpos de prova obtidos por injeção foram 

caracterizados através de ensaios de resistência à flexão 

numa Máquina Universal de Ensaios Instron, conforme 

norma ASTM D790 e através de ensaios de impacto 

Charpy realizados na Instron Ceast Modelo 9050, 

conforme norma ASTM D611. 

3. Resultados 
      Os resultados dos ensaios mecânicos podem ser 

observados na tabela 1. Como o PP é o material que se 

apresenta em maior quantidade nas escovas de dentes, 

na tabela 1 também são apresentados valores de um PP 

puro com índice de fluidez de 3,2g/10min, utilizado em 

peças injetadas para comparação.  
 

Tabela 1: Resultados dos ensaios de flexão e impacto 

 Resistência a 
flexão 5% 

(MPa) 

Módulo em 
flexão 

0,3%(MPa) 

Resistência 
ao impacto 

(kJ/m²) 

200ºC sem 
cerdas 

25,6 ±2,1 952,5±65,2 5,4±0,8 

200ºC com 
cerdas 

26,5±2,1 1010,5±45,9 4,5±0,6 

230ºC sem 

cerdas 
27,9±1,7 1010,5±75,9 6,0±0,1 

230ºC com 
cerdas 

30,0±1,6 1037,9±70,8 4,2±0,2 

PP 39,4±1,3 1200,0±40 3,5±1,2 

Os compostos obtidos apresentaram menores valores 

de resistência e módulo em flexão que o PP puro, 

provavelmente devido à presença de diferentes materiais 

poliméricos. No entanto, os compostos obtidos 
apresentaram uma maior resistência ao impacto que o 

PP puro, provavelmente devido a presença de borracha 

que tenacificou o material. Os compostos sem adição de 

cerdas apresentaram uma resistência ao impacto 

ligeiramente superior aos compostos contendo cerdas. 

4. Conclusões 
Com os resultados obtidos na tabela 1, a reciclagem de 

escovas de dente é possível e pode-se utilizar os 

compostos obtidos principalmente quando se deseja 

maior resistência ao impacto que o PP. 
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