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ABSTRACT 
Micronized rubber (MR) generated in the elastomers vulcanized industry was used as filler in thermoplastics 

compound, based on styrene-butadiene-styrene (SBS), used to inject shoe soles. The results were compared with 

formulations containing calcite (CE), filler expensive used at thermoplastic industry. The surface of the fillers was 

analyzed by Scanning Electron Microscopy (SEM). The thermoplastic compounds were prepared with 0, 5, 10, 15 

and 20 phr of MR and other with similar content of CE. All the compositions were processed in torque rheometer 

and the specimen test were prepared by thermal compression molding. The samples were evaluated by density, 

hardness, tensile strength, abrasion and visual color evaluation.  The results indicate that the addition of MR 

increased the abrasion resistance, a important requisite to use in shoes industry, without significant influence in the 

other properties. The use in thermoplastics compounds to shoe soles demonstrated to be a good way to reuse 

vulcanized waste, without lose quality, reusing waste and conserving nonrenewable natural resources.  
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REUTILIZAÇÃO DE RESÍDUO INDUSTRIAL DE BORRACHA VULCANIZADA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE SBS.  

 
 

Resumo 
Borracha micronizada proveniente de resíduos de borracha termofixa foi utilizada como carga de enchimento em um 
elastômero termoplástico a base de copolímero em bloco estireno-butadieno-estireno (SBS), tradicionalmente usado 
para a injeção de solados para calçados. Os resultados obtidos nas formulações com borracha micronizada foram 
comparados com ensaios de formulações contendo calcita, carga muito utilizada na indústria polimérica. A superfície 
das cargas foi analisada por Microscopia Eletrônica de Varredura. As amostras foram preparadas em reômetro de 
torque e os corpos de prova foram moldados em prensa e submetidos aos ensaios de densidade, dureza, resistência a 
tração, resistência a perda de volume por abrasão e avaliação visual da cor. O uso do resíduo de borracha 
micronizada não gerou perdas significativas nas propriedades mecânicas das composições, com um positivo aumento 
na resistência a perda em volume por abrasão, quesito importante para aplicações que exijam maior resistência ao 
desgaste, tais como solados para calçados. Os resultados demonstram que a borracha termofixa micronizada é uma 
promissora carga para uso em composições de SBS destinadas a fabricação de solados, sem comprometimento da 
qualidade e permitindo o reaproveitamento de resíduos e a conservação de recursos naturais não renováveis. 
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Introdução 

 
Os elastômeros termoplásticos (TPEs) a base de estireno-butadieno-estireno (SBS) apresentam um comportamento 
elastomérico à temperatura ambiente, mas podem ser processados como termoplásticos (Simpson, 2002; Chanda e 
Row, 2007; Hamlry, 2004). Em função da facilidade de processamento e das características de desempenho, desde a 
década de 1970 o SBS é empregado em composições para a fabricação de solados para calçados, substituindo os 
elastômeros vulcanizados, com pequenas perdas de performance (Kear, 2003). Outros atrativos para o uso deste tipo 
de TPE em aplicação calçadista é a total reciclabilidade em todas as etapas do processamento e a ausência da 
necessidade de vulcanização. Segundo Kear (2003), os elastômeros termoplásticos apresentam vantagens ecológicas 
e trazem importantes benefícios à sociedade, o que os torna ainda mais atrativo para  substituição de elastômeros 
vulcanizados, que demandam maior energia no processamento, com perdas de material (geração de resíduos) da 
ordem de 10% a 50%. 
 
A destinação e reuso de resíduos de elastômeros vulcanizados é um problema ambiental, já que não podem ser 
recuperados pelos processos de reciclagem normalmente adotados para plásticos, ou seja, moagem, aquecimento e 
remoldagem de novas peças. A disposição em aterros e a queima para geração de energia elétrica, não são 
alternativas ambientalmente aceitas para a destinação destes resíduos (Adhikari e Maiti, 2000). Neste contexto, uma 
opção adequada para o reaproveitamento é a moagem e reuso do material vulcanizado como ingrediente em novas 
composições elastoméricas.  

 
A prática de  reaproveitamento de resíduo particulado de elastômeros vulcanizados é tão antigo quanto o próprio uso 
da borracha na indústria. Em 1908, na Alemanha, já havia a trituração e o reaproveitamento de resíduos de borracha 
como carga em novas composições (Lagarinhos e Tenório, 2008), entretanto o uso desta matéria prima em 
composições de elastômeros termoplásticos destinados a fabricação de componentes de calçados é pouco comum. No  
Brasil em 2011 foram produzidos 819 milhões de pares de calçados (Abicalçados, 2012)  sendo  boa parte desta 
produção  fabricada com solados injetados em elastômeros com matriz termoplástica, especialmente composições a 
base de SBS  que correspondem a  75% deste mercado. Na industria calçadista, elastômeros termoplásticos a base de 
SBS são normalmente chamados de TR e solados injetados  com estes materiais são vistos como uma opção 
adequada para a substituição de solados tradicionalmente fabricadas em policloreto de vinila (PVC), sem apresentar 
os impactos os ambientais inerentes ao material clorado e sem os riscos da presença de ftalatos, plastificantes  
largamente utilizados em PVC e que são substâncias suspeitas de causar câncer (INMETRO, 2011).  Em função do 
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grande mercado,  composições a base de SBS, mostram-se  como uma boa opção para o consumo de  dos resíduos de 
borracha vulcanizada, micronizados e  incorporados como carga (Kear, 2003). 
 
 
Objetivos 

 
Compostos elastoméricos a base de SBS para aplicações em solados para calçados são conhecidos pela sigla TR 
(thermoplastic rubber) e geralmente contém: o copolímero SBS, óleos plastificantes, poliestireno (PS) e cargas 
minerais (Centro técnologico de couro, 2002). Este estudo visa avaliar o efeito do uso de resíduo micronizado de 
borracha vulcanizada como carga de enchimento em formulação de TR para uso em solados, ampliando as 
possibilidades do consumo deste tipo de resíduos em materiais que, por possuir matriz termoplástica, mantenham a 
característica de serem 100% recicláveis pelas técnicas convencionais de reciclagem mecânica de plásticos.  
 
 
Materiais e Métodos 

 
Para avaliar o efeito da adição da borracha micronizada sobre as propriedades de compostos TR foram preparadas 
amostras com base em uma formulação padrão de SBS/HIPS/Óleo plastificante, adicionando-se 0, 5, 10, 15 e 20 
partes por cem de resina (pcr) de borracha vulcanizada micronizada. Para comparação, foram preparadas amostras 
usando as mesmas proporções de calcita como carga.  
 
A borracha micronizada utilizada é proveniente de resíduos da indústria automotiva, composta de uma mistura de 
borracha natural (NR), borracha de estireno-butadieno (SBR), borracha de butadieno (BR) e terpolímero de etileno-
propileno-dieno (EPDM). Este resíduo de borracha foi fornecido pela empresa RPolymer na granulometria de 35 
mesh. O SBS utilizado neste estudo é um copolímero linear, com relação de estireno/butadieno 70/30, fabricado pela 
empresa Kraton Polymers. O poliestireno de alto impacto (HIPS) de alta fluidez foi fornecido pela Innova. Como 
plastificante foi utilizado um óleo mineral de natureza parafínica hidrotratado. Nas composições contendo calcita foi 
utilizada a carga não tratada, com 15m de diâmetro médio de partícula.  

 
Todas as  composições  foram preparadas em misturador interno Rheomix OS, acoplado a um Reômetro de Torque 
Haake Rheodrive 7. Os corpos de prova foram preparados por prensagem a 180ºC. As amostras foram caracterizadas 
pelos ensaios físicos e mecânicos. A morfologia das partículas da borracha micronizada e da calcita foi avaliada por 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), a 5kv. A dureza  das composições foi analisada na escala Shore A, 
seguindo a norma ABNT NBR 14454/2007. A resistência ao desgaste por perda em volume foi verificada em um 
abrasímetro Maqtest, seguindo a norma ABNT NBR 15190/2005. As propriedades de tração foram mensuradas em 
uma máquina universal de ensaios, segundo a norma ABNT NBR 14459/2000. A caracterização da densidade foi 
realizada segundo a norma ABNT NBR 14737/2001. 
 

 

Resultados e Discussão 
 
As imagens obtidas no ensaio de MEV são mostradas na Figura 1Figura 1, nota-se que a borracha micronizada 
possui partículas de tamanho irregular, variando entre 50 m e 200 m, com superfície áspera e de aspecto poroso. 
Artigo publicado pelo The Waste & Resources Action Programme (Evan e Evan, 2012), identifica esta maior 
porosidade da partícula da borracha (maior área superficial), como um fator importante para a absorção de agentes 
ligantes e para a adesão com outras superfícies. As partículas de calcita apresentam-se no formato de pequenos 
blocos, com tamanho de até 40 m. 
 

Formatiert: Schriftart: 10 Pt.
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(a) (b) 

Figura 12. Micrografias das cargas (a) borracha micronizada e (c) carbonato de cálcio. 
 
Na Tabela 1 estão reportados os resultados dos ensaios de densidade, dureza, tensão na ruptura e aspecto visual da 
cor dos compostos preparados. Como esperado, o aumento do teor de carga teve como efeito o aumento da densidade 
dos compostos, em razão da maior densidade da borracha micronizada e da calcita, em comparação com os demais 
constituintes das composições. As composições com borracha micronizada apresentaram menores densidades 
quando comparadas com composições com igual teor de calcita. Esta menor densidade possibilita o maior 
rendimento em peças para uma mesma concentração em peso de composto formulado com a borracha micronizada. 
 

TABELA 1. Resultados de densidade, dureza, tensão na ruptura e tonalidade dos compostos. 
Amostra Teor de Borracha 

micronizada (pcr) 
Teor de Calcita 

(pcr) 
Densidade 

(g/cm³) 
Dureza 

(Shore A) 
Tensão na Ruptura 

(N/mm²) 
Cor 

0 0 0 0,948  0,002 45  1 7,5  0,4 Clara 
BM - 5 5 - 0,954  0,002 47  1 6,7  0,4 Preta 
BM -10 10 - 0,960  0,002 47  2 6,3  0,3 Preta 
BM - 15 15 - 0,979  0,001 44  1 6,6  1,0 Preta 
BM - 20 20 - 0,983  0,001 42  0 5,9  0,4 Preta 
CA - 5 - 5 0,958  0,001 48  1 6,7  0,2 Clara 

CA - 10 - 10 0,982  0,002 47  1 6,4  0,3 Clara 
CA - 15 - 15 0,990  0,002 47  1 6,3  0,2 Clara 
CA - 20 - 20 1,015  0,000 42  1 5,5  0,3 Clara 
BM: Borracha Micronizada  CA: Calcita 
 
Confirmando dados de literatura (Karakaia, 2010), o aumento do teor de calcita promoveu o aumento da dureza das 
composições, exceto na amostra CA-20, onde houve uma redução da dureza quando comparada com a amostra sem 
carga. As composições com borracha micronizada também apresentaram aumento de 2  pontos nos valores de dureza 
com a adição de 5 pcr e 10 pcr e  queda de 1 e 3 pontos , respectivamente,  nas amostras com 15 e 20 pcr de carga.  
Esta queda na dureza com maiores teores de carga podem ser atribuídas a diminuição da resistência mecânica das 
composições o que é confirmado pela menor tensão das amostras BM-20 e CA-20, como mostrado na Tabela 1.  
 
A diminuição da resistência mecânica com o aumento do teor de carga pode ser justificada pela  redução do teor total 
de polímero na composição e a maior presença de carga  entre as cadeias poliméricas, formando aglomerados  ou 
vazios  que atuam como pontos concentradores de tensão, facilitando o rompimento (Karakaia, 2010). Entretanto, 
mesmo nas composições com menor desempenho os valores de tensão são superiores ao mínimo valor recomendado 
pelo Instituto de Ensaios e Pesquisas para a Fabricação de Calçados de Pirmasens na Alemanha (PFI), que 
recomenda que solados fabricados em borracha termoplástica tenham tensão na ruptura mínima 5 N/mm2 (Reichert, 
2006). 
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Quanto à cor, a calcita por ser um pó branco, não alterou significativamente  a cor do composto original, já adição da 
borracha micronizada, um pó preto, deixou as amostras escuras em todas as formulações, conforme ilustrado na 
Figura 2Figura 2. 
 

 
Figura 23. Diferença na cor das amostras com a adição de cargas. 

 
A resistência ao desgaste é uma das características mais importantes e desejáveis em materiais destinados a 
fabricação de solados, uma vez que influenciam diretamente na durabilidade do calçado. Os valores de desgaste por 
abrasão das composições estão demonstrados na Figura 3. Nas formulações com calcita observou-se uma redução na 
resistência ao desgaste nas amostras com 10 pcr e 20 pcr de carga, aproximadamente 15% e 30%. Por outro lado, o 
uso do resíduo micronizado de borracha vulcanizada promoveu a manutenção dos valores de desgaste em 
concentrações entre 5 pcr e 15 pcr e um aumento de 3% na resistência ao desgaste na amostra com 20 pcr de carga. 
Segundo o PFI (Reichert, 2006), solados fabricados em composições a base de SBS, são considerados como muito 
bons, em relação à resistência ao desgaste, quando apresentam resultados de análise de até 150 mm³. Este excelente 
desempenho pode ser explicado pela maior porosidade das partículas de borracha, como observado nos ensaios de 
microscopia eletrônica de varredura, confirmando uma maior aderência da partícula à matriz polimérica, tornando-a 
mais resistente ao desgaste por abrasão.  
 

 
Figura 3.  Resultados do desgaste por abrasão, perda em volume, nas composições com calcita e borracha 

micronizada. 
 

 
Conclusões 
 
A adição de resíduo micronizado de borracha vulcanizada em composições a base de copolímeros a base de SBS 
destinados à fabricação de solados, demonstrou ser uma técnica adequada para o reaproveitamento deste tipo de 
resíduo, principalmente em compostos destinados à moldagem de solados pretos, onde a cor escura do micronizado 
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não interfere na a aparência do produto final. Os resultados obtidos indicam que resíduos micronizados de borracha 
termofixa não comprometeram o atendimento das recomendações mínimas  de qualidade exigidas para solados 
fabricados em composições termoplásticas a base de SBS, promovendo inclusive um desejável aumento na 
resistência ao desgaste.  
 
 
Agradecimentos 
Os autores agradecem a CAPES, a UFRGS e a Prisma Montelur Compostos Termoplásticos Ltda 
 
 
Referências 
 
Abicalçados. http://www.abicalcados.com.br/noticias_brasil-calcados-2012-relatorio-revela-o-desempenho-do-setor-

calcadista.html, acesso em 28 de novembro de 2012; 
Adhikari, B.; S. Maiti, D. De. (2000) Reclamation and recycling of waste rubber, Progress Polymer Science, 25, 

909–948.  
Chanda, M.; Row, S. K. (2007) Plastics Technology Handbook, Editora CRC Press, 4ª ed, Boca Raton, 816 pp.  
Centro técnologico de couro, c. e. a. (2002) Materiais para calçados: solados, palmilhas de montagem. Novo 

Hamburgo: ABICALÇADOS : PSI/APEX : CTCCA, 156 pp. 
Evan, R; Evan. E.; The Differences in Post-Consumer Tyre Processing: Ambient vs Cryogenic; Devulcanisation; 

Pyrolysis, disponível em http://www.wrap.org.uk, acesso em 20 de novembro de 2012; 
Hamlry, I; W. (2004) Developments in Block Copolymer Science and Technology, John Wiley & Sons Ltd, 

Chichester, 367 pp. 
Inmetro. Programa Análise de Produtos: Relatório de Análise de Tênis, disponível em http:// 

http://www.inmetro.gov.br, acesso em 09 de abril de 2013. 
Karakaia, N.; Ersoy, O. G.; Oral, O. M.; Gonul, T.; Deniz, V. (2010) Effect of different fillers on physical, 

mechanical, and optical properties of styrenic-based thermoplastic elastomers. Polymer Engineering and 

Science, 50, 677-688. 
Kear, K. E. (2003) Developments in Thermoplastics Elastomers. Rapra Technology, Shawbury , 156 pp.  
Lagarinhos, C. A. F; Tenório, J. A. S. (2008) Tecnologias Utilizadas para a Reutilização, Reciclagem e Valorização 

Energética de Pneus no Brasil, Polímeros: Ciência e Tecnologia, 18(2), 106-118. 
Reichert, I. K. (2016) Dossiê Técnico: Normas de ensaios de controle da qualidade em calçados e especificações, 

SBRT. Disponível em http://sbrt.ibict.br, acesso em 23 de novembro de 2012. 
Simpson, R. B. (2002) Rubber Basics, Rapra Technology, Shawbury , 202 pp. 
 


	Vanda Ferreira Ribeiro
	REUTILIZAÇÃO DE RESÍDUO INDUSTRIAL DE BORRACHA VULCANIZADA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE SBS.

