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“ESTUDO DA MODIFICAÇÃO DE COMPOSTOS DE PP/EPDM POR RADIAÇÃO 

ULTRAVIOLETA E RADIAÇÃO GAMA, UTILIZANDO COMO MATÉRIAS-

PRIMAS, POLIPROPILENO RECICLADO E RESÍDUO DE EPDM COLETADOS 

APÓS PROCESSAMENTO”. 

 

1 - Introdução e relevância da pesquisa 

 O lixo urbano, na forma de resíduos sólidos apresenta seu volume crescente, em 

função do crescimento populacional, urbanização e introdução da cultura de produtos 

descartáveis. Os resíduos sólidos urbanos possuem uma composição média de: 52% de 

materiais orgânicos; 28% de papel e papelão; 5% de metal; 3% de vidros; 6% de 

plásticos e 6% de outros materiais. Embora a contribuição dos materiais plásticos seja 

pequena, em relação aos outros materiais, esses resíduos descartados apresenta um 

aspecto negativo, que é o seu volume aparente. Em média, os resíduos plásticos estão 

distribuídos da seguinte maneira: 37% de polietilenos (PEBD e PEAD); 21% de 

poli(tereftalato de etileno) (PET); 14% de poli(cloreto de vinila) (PVC); 10% de 

polipropileno (PP); 18% de plásticos rígidos (PIVA e WIEBECK, 2004). 

  Na sociedade contemporânea, os polímeros vêm sendo utilizados em 

quase todos os setores da economia como alternativa para substituição de outros 

materiais, pela escassez destes, pelos altos custos de obtenção dos mesmos ou 

simplesmente pelas melhores propriedades apresentadas pelos polímeros em relação aos 

materiais substituídos (ROSA, 2003). 

 O polipropileno (PP) esta entre os termoplásticos de maior consumo mundial, 

em função de suas propriedades físicas e mecânicas, que o coloca entre as resinas com 

ampla gama de aplicações, em diferentes segmentos industriais, e também devido a 

baixo custo, baixa densidade e facilidade de processamento, utilizando equipamentos 

convencionais (PEREIRA, N. C., 1999). 

O polipropileno (PP) é um plástico obtido pela polimerização do propileno. Para 

polimerizar o propileno utilizam-se catalisadores estereoespecíficos de polimerização, à 

base de cloreto de titânio e etil alumínio, sendo possível obter polipropileno do tipo 

isotático, de alta massa molecular e cristalino. Esses catalisadores são denominados de 

catalisadores tipo Ziegler-Natta (STEVENS,1999). 

A matéria-prima básica, o propeno (ou propileno), deve ter um alto nível de pureza 

(superior a 99,5% e isento de água, oxigênio, dióxido de carbono, hidrogênio, enxofre e 

acetileno, que podem envenenar os catalisadores empregados (ULLOA, 2004). 

A reação de obtenção do polipropileno está apresentada na Ilustração 1. 

 

  



 

 

Ilustração 1 - Reação de obtenção do polipropileno 

 

O polipropileno é uma resina de baixa densidade que oferece um bom equilíbrio 

de propriedades térmicas, químicas e elétricas, acompanhadas de resistência moderada 

(MANO, 1985). 

Os polipropilenos não-reforçados são utilizados em aplicações de embalagens, 

tais como recipientes farmacêuticos e médicos moldados por sopro, além dos destinados 

a alimentos. Os tipos em espuma são empregados em móveis e encostos de assentos de 

automóveis (ULLOA, 2004).  

Tanto os tipos reforçados como os não-reforçados são aplicados em automóveis, 

aparelhos domésticos e elétricos. Por exemplo: carcaças de baterias, de lanterna, rotores 

de ventoinha, carcaças de ventiladores, forros de proteção e guarda-luvas, bombas 

domésticas, carcaças de ventoinhas, pás de ventiladores, e como suportes para peças 

elétricas condutoras de corrente, carretéis de bobinas, capas protetoras de cabos 

elétricos, jogos magnéticos de TV, cartuchos para fusíveis e como isoladores, entre 

outras aplicações (MIRANDA et al, 2004). 

O polipropileno é o terceiro termoplástico mais vendido no mundo (abaixo 

somente do polietileno baixa densidade e do PVC), representando vendas em torno de 

17 milhões t/a com um valor superior a US$ 11 bilhões/ano. Por outro lado, o 

polipropileno atualmente se coloca ao lado do ABS, ou seja, em uma zona de transição 

entre os plásticos de grande consumo e os plásticos de engenharia (existem estimativas 

que consideram que 25% do consumo do polipropileno são para aplicações técnicas) 

(ALBUQUERQUE , 2001). 



 Sendo o polipropileno uma resina de elevado consumo, tem-se como 

consequência, o mesmo figurar entre as resinas mais descartadas após consumo. Isto 

gera elevada quantidade de resíduos em aterros sanitários, causando problemas 

ambientais, pois o polipropileno apresenta dificuldade, em curto prazo, de degradação 

por micro-organismos presentes no lixo. Assim, propostas de reciclagem dessa resina 

são sempre bem vindas, aumentando a possibilidade de reutilização, e diminuindo a 

concentração da mesma nos aterros sanitários, contribuindo dessa forma, para 

minimizar os efeitos negativos de sua disposição no meio ambiente. 

 O EPDM, elastômero de copolímero de etileno, propileno e dieno não 

conjugado, esta entre os elastômeros mais utilizados para a produção de artefatos para a 

indústria automobilística, e de modo geral, onde as propriedades como resistência a 

oxidação e ao calor sejam requeridas. O EPDM também é utilizado como modificador 

de impacto, com bastante eficiência, para resinas termoplásticas que apresentem baixa 

resistência ao impacto. 

 O EPDM vulcanizado é resistente aos fluidos sintéticos para freios automotivos; 

ésteres de aril e alquil-aril fosfato; a água quente e vapor acima de 200ºC com EPDM 

vulcanizado por peróxido (em ausência de ar); soluções aquosas de ácidos inorgânicos, 

álcalis e sais; álcoois, glicóis e cetonas, e ésteres de baixa massa molecular; óleos de 

silicone e lubrificantes (NAGDI, 1993). 

 Assim, a adição de uma fase elastomérica em uma matriz de polipropileno 

resultará em compostos com propriedades modificadas como resistência ao impacto, 

tenacidade, dureza, e aplicações onde se requer trabalhos específicos, com aumento, ou 

decréscimo de algumas dessas propriedades. 

 Alguns fabricantes de artefatos de borracha, que utilizam como matérias-primas 

EPDM, informam que são descartados os resíduos após processamento, em grande 

parte, em aterros sanitários. Assim, a proposta de reutilização desse subproduto, 

também virá a contribuir para a não-degradação do meio ambiente. 

 Sob a ação da radiação solar, os materiais poliméricos sofrem uma série de 

reações químicas que levam à degradação do material. Exemplos de consequências da 

degradação incluem: fragilização mecânica, perda de brilho, alteração na cor, formação 

de fissuras e perda de transparência. Dentre as razões para o baixo desempenho de 

polímeros degradados estão a cisão da cadeia principal, além da formação de trincas 

superficiais (RABELLO & WHITE, 1996; SCHOOLENBERG & MEIJER, 1991; 

WHITE & TURNBULL, 1994). O mecanismo de fotodegradação envolve basicamente 

a absorção da radiação ultravioleta e, subsequentes reações químicas oxidativas, em 

processos auto-catalíticos, que podem ser acelerados em temperaturas elevadas e em 

presença de umidade. Além da redução na massa molar, várias mudanças químicas 

ocorrem nas moléculas, como a formação de grupos carbonila, hidroperóxidos e grupos 

carboxílicos terminais (RABEK, 1995). A durabilidade de materiais poliméricos 

depende não apenas do grau de degradação química presente, mas também de aspectos 



como a profundidade da degradação, o tamanho dos cristais e a deterioração superficial 

(ALLEN, 1995). 

 Raios gama são ondas eletromagnéticas de alta energia da mesma natureza da 

luz visível ou ultravioleta, porém de menor comprimento de onda (). São gerados por 

núcleos de isótopos radioativos naturais ou artificiais, sendo que o mais largamente 

usado é o 
60

 Co. 

A degradação fotoquímica ocorre quando polímeros são irradiados com luz 

visível ou ultravioleta e absorvem energia. A energia luminosa é absorvida por grupos 

cromóforos presentes nas macromoléculas. Isso torna o processo de degradação 

fotoquímica seletivo, ou seja, é necessário que haja grupos cromóforos que absorvam a 

energia luminosa para que se iniciem as reações fotoquímicas. 

 Ao contrário do que ocorre na absorção de luz visível e ultravioleta, as radiações 

ionizantes são absorvidas não especificamente e todas as moléculas em uma mistura têm 

certa probabilidade de absorção que depende da densidade eletrônica. 

 A absorção da radiação ionizante pela matéria ocorre por meio de interações 

com o núcleo dos átomos e com a nuvem eletrônica ao seu redor. A interação com o 

núcleo atômico pode ser negligenciada se a energia do fóton é menor que 10 MeV e se o 

material consiste apenas de núcleos leves, como é o caso dos polímeros orgânicos que 

são constituídos essencialmente de C, O, H, N, S e P. Desta forma, a absorção de 

energia da radiação por materiais poliméricos ocorre em nível eletrônico, não tornando 

o material radioativo. Para fótons com energia inferior a 0,1 MeV e materiais com alto 

número atômico (Z) ocorre preferencialmente o espalhamento coerente (Advances in 

radiation chemistry of polymers, 2003) 

 Os ensaios de  ponto de amolecimento ocorreram de acordo com a norma ASTM 

D 1525, e teve a finalidade de verificar a temperatura em que uma agulha de 1mm
2
 de 

área, penetrar 1mm no corpo de prova, sob carga constante. Com esses ensaios será 

possível a comparação das características de amolecimento térmico dos compósitos 

PP/EPDM. 

 A caracterização mecânica dos compósitos foi realizada por ensaios de 

resistência a tração, resistência ao impacto, e dureza, como forma de avaliar diversas 

propriedades mecânicas dos materiais compostos obtidos. 

 Os ensaios de tração foram realizados em máquina de ensaio universal, de 

acordo com a ASTM D 638, e serviu para avaliar, comparativamente, as propriedades 

mecânicas dos compósitos PP/EPDM, através de curvas de tensão-deformação, para 

calcular parâmetros como: módulo de elasticidade em tração, tensão e deformação na 

ruptura. Nesse tipo de ensaio, uma amostra é deformada, geralmente até a sua fratura, 

mediante uma carga de tração gradativamente crescente que é aplicada uniaxialmente ao 

longo do eixo mais comprido de um corpo de prova. O módulo de elasticidade 

(chamado de módulo de tração) e a ductibilidade em termos do alongamento percentual 



são determinados para os polímeros da mesma maneira que para os metais (Callister, 

2002). 

Os ensaios de resistência ao impacto ocorreram de acordo com a ASTM D 256. 

São ensaios de curta duração, que têm com principal objetivo analisar o comportamento 

frágil-dúctil dos materiais. A resistência ao impacto é quantificada em termos da energia 

absorvida por unidade de espessura ou de espessura ao longo do entalhe, quando os 

corpos de prova são entalhados. Existem vários fatores que influenciam os resultados 

dos ensaios de resistência ao impacto. Por exemplo, podemos citar a temperatura do 

ensaio: quanto maior a temperatura do ensaio, maior é a resistência ao impacto. 

 

2 – Objetivos 

O objetivo deste Projeto de Pesquisa foi produzir composições (misturas), com 

diferentes concentrações dos materiais polipropileno e EPDM reciclados, e avaliar o 

efeito das radiações ultravioleta e gama, nas propriedades e térmicas e mecânicas dos 

compósitos a serem obtidos. 

3 – Metodologia 

3.1 – Materiais 

 a) Polipropileno reciclado.  

b) EPDM reciclado  

 

3.2 – Método 

A parte experimental do PROJETO DE PESQUISA abrangeu as seguintes etapas: 

1) Preparação dos materiais: 

a) 

 • Os resíduos de EPDM foram obtidos após processamento e microlização na 

Arniflex Indústria e Comércio de Artefatos de Borracha Ltda.  

 • O polipropileno reciclado foi obtido em indústria recicladora de polímeros 

termoplásticos, e caracterizado nos Laboratórios de Ensaios e Caracterização de 

Materiais, do Departamento de Engenharia de Materiais, da UPM. 

b) Processamento dos compósitos. 

c) Caracterização dos compósitos obtidos; 

d) Irradiação com UV; 



e) Irradiação com gama. 

f) Análise de dados. 

2) Preparação dos materiais e processamento dos compósitos. 

 Os materiais compósitos foram processados, em primeiro lugar, em misturador 

tipo Drais (misturador de alta velocidade), para mistura dos materiais (PP + EPDM 

reciclados). A partir da mistura, os materiais foram triturados em moinho de facas, e 

posteriormente processados em moldagem por injeção, para obtenção de corpos de 

prova, e para posteriores caracterizações dos compósitos obtidos. 

A tabela 1 apresenta um resumo das composições a serem desenvolvidas: 

Tabela 1 – Composições dos corpos de prova 

Amostra PPR (%) EPDM (%) 

PPR 100 - 

PPR10 90 10 

PPR20 80 20 

PPR30 70 30 

PPR40 60 40 

PPR50 50 50 

 

Onde: 

PPR = polipropileno reciclado sem a adição de resíduos de EPDM 

PPR10 = polipropileno reciclado + 10% de EPDM  

PPR20 = polipropileno reciclado + 20% de EPDM 

PPR30 = polipropileno reciclado + 30% de EPDM 

PPR40 = polipropileno reciclado + 40% de EPDM 

PPR50 = polipropileno reciclado + 50% de EPDM 

 

c) Caracterização dos compósitos obtidos 

A caracterização dos compósitos obtidos foi por meio de ensaios mecânicos de: 

Resistência à Tração, Teste de Dureza, e Resistência ao Impacto; por ensaios de Ponto 

de Amolecimento Vicat. 

c.1) Caracterização mecânica dos compósitos  

 A caracterização mecânica dos compostos se deu por ensaios de resistência à 

tração, de acordo com a ASTM D 638. A resistência ao impacto é uma das propriedades 



mais requisitadas para a caracterização mecânica de polímeros. Os corpos de prova são 

submetidos a solicitações mecânicas de impacto, aplicadas em tempos muito curtos, ou 

seja, de forma repentina e brusca. Os ensaios de impacto com pêndulos, Izod ou 

Charpy, são frequentemente baseados na norma ASTM D 256. 

 

c.3) Ensaio de Ponto de Amolecimento Vicat 

 O ponto de amolecimento Vicat é importante para se comparar as características 

de amolecimento dos termoplásticos. Este teste não é recomendado para materiais que 

tenham ampla faixa de amolecimento Vicat. O ensaio, seguiu a norma ASTM D 1525, 

que consiste de um banho de óleo ou câmara com circulação de ar, tendo controle 

sensível da temperatura e contendo um penetrador na forma de agulha fina, montado de 

forma a permitir o registro do grau de penetração com boa precisão (Agnelli, 1998). 

 

d) Irradiação com UV 

 

Os materiais serão expostos à radiação UV em uma câmara de envelhecimento 

acelerado QUV da Q-Panel contendo oito lâmpadas fluorescentes UVA que possuem o 

máximo da sua emissão centrada em 340nm e irradiância de 0,89 W/m2. As amostras 

serão submetidas a ciclos contínuos de lâmpadas ligadas durante 8h a 60 0 C e lâmpadas 

desligadas por um período de 4h com condensação ativada a 50 0 C. Após tempos pré-

determinados, serão coletadas amostras e estas serão caracterizadas de acordo com o 

item “c”, a fim de avaliar o efeito da radiação UV nas propriedades do composto. 

 

e) Irradiação com gama 

 Os corpos de prova foram submetidos à radiação em fonte de cobalto (
60 

Co) 

com dose variando entre 0 e 200kGy. Os corpos de prova foram submetidos a doses de 

30 kGy, 50 kGy e 100 kGy. 

 

f) Método de Análise de Dados: 

Para análises dos dados obtidos experimentalmente foi aplicado o método estatístico 

(média), da seguinte forma: 

f.1 - Ensaio de resistência à tração, resistência ao impacto, e dureza, em cinco amostras 

de polipropileno reciclado. 



f.2 – Ensaio de resistência à tração, resistência ao impacto, e dureza, em cinco amostras 

de compósitos de polipropileno reciclado com 10, 20, 30, 40 e 50% de resíduos de  

EPDM . Para os ensaios de resistência ao impacto o número de corpos de prova foi 15. 

f.3 - Ensaio de distorção térmica ao calor, ponto de amolecimento Vicat e Análise 

Dinâmico-mecânica, em cinco amostras de polipropileno reciclado. 

f.4 - Ensaio de ponto de amolecimento Vicat, em cinco amostras de compósitos de 

polipropileno reciclado com 10, 20, 30, 40, e 50% de resíduos de EPDM. 

 

4 - Resultados e Discussão 

Neste item serão apresentados os resultados para os diferentes ensaios desenvolvidos 

para caracterizações dos compostos obtidos.  

4.1 – Resistência à tração na ruptura dos compostos de polipropileno reciclado + 

resíduos de da borracha EPDM, submetidos à radiação UV, em função do tempo. 

Os resultados dos ensaios de resistência à tração estão apresentados nas tabelas 1, 2 e 3 

e gráficos 1, 2 e 3. 

Tabela 1: Resultados dos ensaios de resistência à tração na ruptura. 

Resistência à tração na ruptura (MPa) 

Amostra 1 semana 2 semanas 4 semanas 6 semanas 8 semanas 

PPR 23,52  1,25 18,94  0,49 22,38  1,01 21,74  0,41 21,70  0,99 

PPR10 19,98  0,39 17,60  0,63 20,08  0,23 19,06  0,35 20,22  0,41 

PPR20 14,52  0,25 15,42  0,36 14,64  0,89 14,38  0,13 14,98  0,64 

PPR30 10,16  0,32 10,78  0,13 10,06  0,39 09,52  0,63 10,18  0,31 

PPR40 04,92  0,32 05,14  0,39 05,36  0,63 05,46  0,24 05,40  0,43 

PPR50 06,82  0,29 07,12  0,54 07,06  0,30 07,32  0,37 07,02  0,37 

 

Em relação aos resultados apresentados na tabela 1, para os ensaios de resistência à 

tração, foi possível observar que a resistência à tração na ruptura diminuiu com o 

aumento da concentração de resíduos de EPDM, até a concentração 40% de EPDM. 

Para a concentração 50%, em relação à concentração 40%, houve um aumento que 

variou de, aproximadamente, 30% a 38%, na resistência à tração para cada período de 

exposição à radiação UV. Ainda, em comparação dos compostos PPR40 e PPR50, por 

hipótese, conclui-se que o aumento da concentração de resíduos de EPDM promoveu 

maior interação entre a carga e a matriz de polipropileno reciclado, deixando os 

compostos mais rígidos, o que foi confirmado pelos resultados dos módulos de 

elasticidade apresentados na tabela 2. Os ensaios mostraram também, que se 

considerando os diferentes períodos de exposição, o comportamento dos compostos 

foram os mesmos, ou seja, mostrando que o tempo de irradiação não alterou a 

propriedade de resistência à tração, de maneira significativa. 



 

Gráfico 1: Resultados dos ensaios de resistência à tração na ruptura. 

 

A tabela 2, e o gráfico 2, mostram os resultados dos módulos de elasticidade dos 

compostos obtidos. 

Tabela 2 – Resultados dos Módulos de elasticidade (MPa). 

Módulo de elasticidade (MPa) 

Amostra 1 semana 2 semanas 4 semanas  6 semanas 8 semanas 

PPR 1059,75  

81,90 

981,41  

111,96 

1046,65  

66,85 

963,55  

65,39 

918,33  

93,20 

PPR10 767,09  

32,55 

810,44  

52,87 

820,28  

56,46 

804,48  

46,48 

807,55  

134,46 

PPR20 539,94  

20,42 

581,68  

25,90 

590,79  

43,49 

584,38  

23,30 

529,92  

49,95 

PPR30 344,74  

38,01 

359,76  

23,50 

354,84  

30,84 

329,48  

22,80 

314,12  

39,85 

PPR40 143,73  

68,37 

113,45  

10,92 

129,77  

18,55 

134,41  

9,79 

131,97  

19,61 

PPR50 172,55  

15,81 

189,40  

18,76 

200,07  

5,79 

210,08  

14,49 

178,17  

13,60 

 

Os resultados para os módulos de elasticidade seguiram as mesmas tendências 

observadas para a resistência à tração na ruptura, confirmando aqueles resultados, ou 

seja, a diminuição da rigidez, com o aumento da concentração de resíduos de EPDM. E 



de 40% para 50%, um aumento na rigidez dos compostos. Os resultados mostram que 

os compostos apresentam diminuição da rigidez, quando se usa carga de origem 

elastomérica. 

 

Gráfico 2: Resultados dos Módulos de elasticidade (MPa). 

A tabela 3, e o gráfico 3, mostram os resultados dos ensaios de flexão até a ruptura. 

Observa-se que a deformação aumenta com o aumento da concentração de resíduos de 

EPDM, para todos os períodos de exposição, até 40%, quando, então, ocorre uma 

diminuição na deformação, para a concentração de 50% de resíduos de EPDM, para  

todos os períodos analisados. Sabe-se que quanto mais rígido um material, menor a sua 

capacidade de deformação.  

Tabela 3 – Resultados de deformação até a ruptura. 

Deformação até a ruptura (%) 

Amostra 1 semana 2 semanas 4 semanas 6 semanas 8 semanas 

PPR 7,16  0,85 5,82  0,56 6,01  0,99 6,04  0,50 6,85  1,12 

PPR10 9,09  1,06 8,92  1,11 8,68  0,92 8,98  0,91 8,35  1,67 

PPR20 12,44  0,98 12,71  0,77 11,34  1,89 11,97  0,68 12,49  0,29 

PPR30 21,37  1,38 21,41  1,29 19,11  2,54 19,20  1,33 19,78  1,62 

PPR40 30,97  

13,80 

40,33  

11,93 

36,72  2,66 33,78  4,80 35,26  

13,33 

PPR50 27,58  6,25 31,11  4,41 23,65  3,36 25,75  4,03 28,12  6,76 

 



 

Gráfico 3 - Resultados de deformação até a ruptura. 

 

4.2 – Ensaios de resistência ao impacto. 

Os resultados dos ensaios de resistência ao impacto para os compostos submetidos à 

radiação UV, durante uma semana, e oito semanas estão apresentados na tabela 4, e 

gráfico 4. 

Tabela 4: Resultados dos ensaios de resistência ao impacto. 

 Resistência ao impacto (J/m) 

Amostra 0 semana 1 semana 2 semanas 4 semanas 6 semanas 8 semanas 

PPR 402  

74,17 

57,24 ± 

6,34 

- - - 52,74 ± 

4,89 

PPR10 - 50,56 ± 

1,85 

- - - 52,83  

8,51 

PPR20 - 92,22  

4,00 

- - - 88,20  

2,86 

PPR30 - 196,49 

11,38 

- - - 167,73  

10,79 

PPR40 - 231,61 

23,78 

- - - 218,61  

017,69 

PPR50 - 227,22  

23,52 

- - - 196,66  

13,29 



 

A tabela 4, e o gráfico 4, apresentam os resultados do ensaios de resistência ao impacto 

para o polipropileno sem carga e sem exposição, com uma semana, e oito semanas de 

exposição à irradiação UV. Em relação ao polipropileno reciclado, sem carga e sem 

exposição à radiação UV, a resistência ao impacto diminui drasticamente, mostrando 

que o período de exposição influi profundamente nessa propriedade, tornando os 

compostos com elevada rigidez. Para as amostras analisadas, observou-se que dentro de 

um mesmo período, a resistência ao impacto aumenta, com o aumento da concentração 

de resíduos de EPDM, tornando os compostos mais tenazes.  

 

Gráfico 4: Resultados dos ensaios de resistência ao impacto. 

 

4.3 – Ensaios de dureza. 

Os resultados dos ensaios de dureza Shore D, para os compostos submetidos à radiação 

UV estão apresentados na tabela 5 e gráfico 5. 

Tabela 5: Resultados dos ensaios de dureza. 

Dureza Shore D (J/m) 

Amostra 1 semana 2 semanas 4 semanas 6 semanas 8 semanas 

PPR 52,58  0,73 53,33  0,51 50,16  0,81 52,66  0,25 51,0  0,54 

PPR10 50,5  0,63 51,58  0,66 50,0  0,44 50,33  0,40 50,33  0,51 

PPR20 45,16  0,75 47,5  0,00 47,5  0,44 46,83  0,60 47,0  0,54 



PPR30 39,58  0,80 40,91  0,73 41,58  0,66 40,0  0,54 42,0  0,63 

PPR40 29,58  0,86 29,28  0,60 31,75  0,52 30,25  0,68 30,58  0,73 

PPR50 34,41  0,80 34,58  0,37 35,25  0,27 35,0  1,04 35,25  0,68 

 

 

Gráfico 5 - Resultados dos ensaios de dureza. 

Para os diferentes períodos de exposição à radiação UV, observa-se que a dureza Shore 

D diminui com o aumento da concentração de resíduos, até 40%. Dê 40% até 50%, 

ocorre um aumento da dureza, confirmando a influência na rigidez do composto quando 

se utiliza 50% de resíduos. 

 

4.4 –Ponto de Amolecimento Vicat. 

Os resultados dos ensaios Ponto de Amolecimento Vicat para os compostos submetidos 

à radiação UV estão apresentados na tabela 6 e gráfico 6. 

Tabela 6: Resultados dos ensaios de Ponto de Amolecimento Vicat. 

Ponto de Amolecimento Vicat (ºC) 

Amostra 1 semana 2 semanas 4 semanas 6 semanas 8 semanas 

PPR 126 126,4 126,7 120,2 126,9 

PPR10 123 126 125,4 125,0 127,3 

PPR20 120,9 121,2 120,6 118,9 120,6 

PPR30 112,9 113,9 115,9 115,7 112,9 



PPR40 93,1 97,0 94,3 93,1 77,0 

PPR50 104,4 106,2 103,2 105,4 93,9 

 

 

 

Gráfico 6 - Resultados dos ensaios de Ponto de Amolecimento Vicat 

 

Os ensaios para a determinação do Ponto de Amolecimento Vicat mostraram que houve 

maior facilidade de penetração da agulha, como o aumento da concentração de resíduos 

de EPDM, indicado diminuição da temperatura, quando a agulha tinha penetrado 1mm 

na amostra. Mais uma vez, de 40% para 50%, a temperatura aumentou, mais uma vez, 

confirmando a elevação da rigidez da amostra para concentração 50%. Para diferentes 

períodos de exposição, as alterações não foram significativas. 

 

5.1 – Resistência à tração na ruptura dos compostos de polipropileno reciclado + 

resíduos de da borracha EPDM, submetidos à radiação Gama, em função da dose. 

Os resultados dos ensaios de resistência à tração estão apresentados nas tabelas 7, 8 e 9; 

gráficos 7, 8 e 9. 

 

 



Tabela 7: Resultados dos ensaios de resistência à tração na ruptura. 

Resistência à tração na ruptura (MPa) 

Amostra 30  KGy 50 KGy 100 KGy 

PPR 21,40  0,52 20,12  0,83 20,04  0,49 

PPR10 18,88  0,35 18,90  0,46 16,40  1,47 

PPR20 14,6  0,15 13,98  0,26 14,48  1,63 

PPR30 10,0  0,00 09,60  0,22 09,40  0,07 

PPR40 04,88 0,19 04,94  0,29 04,84  0,32 

PPR50 06,98  0,22 06,44  0,36 06,26  0,19 

 

 

Gráfico 7: Resultados dos ensaios de resistência à tração na ruptura. 

Analisando-se os resultados apresentados na tabela 7, observa-se que para a elevação da 

dose de irradiação gama não ocorrem alterações significativas, dentro da mesma 

concentração de resíduos, mas mantendo-se constante a dose de irradiação, e 

aumentando-se a concentração de resíduos, observa-se uma diminuição da resistência à 

tração na ruptura, até 40% de resíduos. De 40% até 50%, eleva-se a resistência em, 

aproximadamente, 43%, para dose 30 KGy; 30% para 50 KGy; e 30% para a dose 100 

KGy. Comparando os resultados da irradiação gama, com os resultados da irradiação 

UV, observa-se que em ambos, os comportamentos dos compostos foram semelhantes.  

 



A tabela 8 e o gráfico 8 mostram os resultados dos módulos de elasticidade para os 

compostos, submetidos à radiação gama, em diferentes doses. 

Tabela 8 – Resultados dos Módulos de elasticidade (MPa). 

Módulo de elasticidade (MPa) 

Amostra 30 KGy 50 KGy 100 KGy 

PPR 972,73  84,33 1318,61  49,66 1370,76  217,63 

PPR10 679,33  44,58 846,45  141,91 743,95  120,57 

PPR20 529,28  62,57 493,46  74,22 582,54  88,91 

PPR30 328,36  37,28 436,03  118,94 311,65  07,68 

PPR40 124,84  05,78 157,03  13,37 122,59  05,49 

PPR50 188,38  10,59 231,73  44,82 189,46  19,50 

 

 

Gráfico 8: Resultados dos Módulos de elasticidade (MPa). 

Os resultados dos módulos de elasticidade dos compostos para as diferentes doses de 

radiação Gama, mostraram comportamentos semelhantes aos obtidos para radiação UV 

em diferentes períodos (semanas), de exposição, ou seja, a rigidez dos compostos 

diminui com o aumento da concentração de resíduos de EPDM. Mostrou que para 

concentrações de 40% a 50%, também ocorreu elevação do módulo de elasticidade. 

Conclui-se que a diminuição do módulo ocorre até 40%. A partir de 50% supõe-se que 

haverá aumento na rigidez dos compostos, para uma mesma dose de irradiação. 

 



A tabela 9 e o gráfico 9 apresentam os resultados obtidos da deformação até a ruptura, 

dos compostos submetidos a diferentes dose de irradiação gama. 

Tabela 9 – Resultados da deformação até a ruptura. 

Deformação até a ruptura (%) 

Amostra 30 KGy 50 KGy 100 KGy 

PPR 04,68  0,57 4,04  0,45 3,61  0,32 

PPR10 06,70  0,53 6,63  0,69 5,09  1,03 

PPR20 09,78  0,49 8,44  0,98 6,25  1,19 

PPR30 15,29  1,17 13,17  074 10,45  0,94 

PPR40 23,85  2,87 23,99  2,29 18,79  3,46 

PPR50 17,69  3,84 15,10  1,35 11,14  1,24 

 

 

Gráfico 9 - Resultados da deformação até a ruptura 

A análise dos resultados mostrou que os compostos apresentaram comportamento 

semelhante aos obtidos quando os compostos foram submetidos à radiação UV, ou seja, 

a deformação aumentou com o aumento da concentração de resíduos de EPDM. Mais 

uma vez, da concentração 40% para 50%, houve uma diminuição na deformação, 

mostrando comportamento de material mais rígido. 

 

 



5.3 – Ensaios de resistência ao impacto 

Os resultados dos ensaios de resistência ao impacto para os compostos submetidos à 

radiação gama estão apresentados na tabela 10, e gráfico 10. 

Tabela 10: Resultados dos ensaios de resistência ao impacto. 

Resistência ao impacto (J/m) 

Amostra 30  KGy 50 KGy 100 KGy 

PPR 35,77  3,11 35,24  5,98 32,12  2,73 

PPR10 32,82  4,22 30,79  3,76 26,48  4,60 

PPR20 66,20  2,53 67,71  9,09 - 

PPR30 146,64  8,18 122,89  7,49 87,84  5,49 

PPR40 230,61  15,64 213,97  9,94 174,30  16,29 

PPR50 - 164,51  11,24 122,48  10,93 

 

 

 

Gráfico 10 - Resultados dos ensaios de resistência ao impacto. 

Os resultados mostram que a resistência ao impacto para os compostos, quando 

submetidos a diferentes doses de irradiação gama, aumentou com o aumento da 

concentração, mostrando que a carga de resíduos elastoméricos são bons absorvedores 

de impacto. Comportamento semelhante foi encontrado quando os materiais formam 

submetidos à radiação UV. 



5.4 – Ensaios de dureza. 

Os resultados dos ensaios de dureza para os compostos submetidos à radiação gama 

estão apresentados na tabela 11 e gráfico 11. 

Tabela 11: Resultados dos ensaios de dureza. 

Dureza Shore D 

Amostra 30  KGy 50 KGy 100 KGy 

PPR 50,1  1,98 51,4  0,54 50,7  0,44 

PPR10 49,0  0,93 49,0  1,22 49,9  1,19 

PPR20 45,4  0,41 45,6  0,54 46,6  0,65 

PPR30 39,4  0,41 39,0  0,61 40,3  0,83 

PPR40 31,0 1,96 29,3  0,57 29,1  0,54 

PPR50 32,6  1,47 33,4  0,41 33,2  1,03 

 

 

Gráfico 11 - Resultados dos ensaios de dureza. 

De acordo com os resultados apresentados na tabela 11, os ensaios de dureza Shore D 

diminuíram com o aumento da concentração de resíduos de EPDM,  para dose constante 

de irradiação gama. Considerando a concentração constante, para diferentes doses, os 

resultados permaneceram, praticamente, sem alterações. Como na irradiação por UV, 

houve uma pequena elevação da dureza quando a concentração passou de 40% para 

50%. 

 



5.5 –Ponto de Amolecimento Vicat. 

Os resultados dos ensaios Ponto de Amolecimento Vicat para os compostos submetidos 

à radiação gama estão apresentados na tabela 12 e gráfico 12.. 

Tabela 12: Resultados dos ensaios Ponto de Amolecimento Vicat. 

Ponto de Amolecimento Vicat (ºC) 

Amostra 30 KGy 50 KGy 100 KGy 

PPR 127,1 127,9 127 

PPR10 123,9 124,0 126,7 

PPR20 121,1 120,9 119,9 

PPR30 112,9 111,4 111,0 

PPR40 63,7 88,9 81,9 

PPR50 105 102,7 98,8 

 

 

Gráfico 12 - Resultados dos ensaios Ponto de Amolecimento Vicat. 

Os ensaios para a determinação do Ponto de Amolecimento Vicat mostraram muita 

semelhança com o comportamento das amostras submetidas à radiação UV, ou seja,  

que houve maior facilidade de penetração da agulha, como o aumento da concentração 

de resíduos de EPDM, indicado diminuição da temperatura, quando a agulha tinha 

penetrado 1mm na amostra. Mais uma vez, de 40% para 50%, a temperatura aumentou, 

mais uma vez, confirmando a elevação da rigidez da amostra para concentração 50%.  

 



6- Conclusões 

 O desenvolvimento do Projeto de Pesquisa mostrou que é possível o 

reaproveitamento de resíduos gerados a partir de resíduos sólidos de borracha 

vulcanizada, e resíduos termoplásticos reciclados. 

 As propriedades observadas nos compostos obtidos mostram que os resíduos de 

borracha modificam as propriedades do termoplástico polipropileno, quando 

irradiados, tanto por radiação UV, como por radiação gama. 

 Os compostos de polipropileno com diferentes concentrações de resíduos de 

EPDM apresentaram comportamento semelhante quando submetidos à radiação 

UV, como à radiação gama. 

 O Projeto de Pesquisa mostrou que é possível, que a sociedade, empresas, 

prefeituras e governos estaduais, pratiquem a Lei que institui a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, recentemente assinados no Congresso Nacional. 
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