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Resumo 

No mundo contemporâneo, com o avanço das tecnologias, o uso de materiais 

plásticos está cada vez mais intenso e com demanda crescente. Sabe-se, 

porém, que este material, necessita de atenção especial quanto à 

reciclabilidade, pois a sua dificuldade de degradação está associada a 

problemas ambientais. Neste trabalho foram conformados filmes de poliestireno 

de copos descartáveis adicionados de bentonita sódica, devido a sua 

propriedade de formação de nanocompósito, inicialmente nas proporções de 1, 

2 e 3%, adicionado de glicerol como elemento plastificante. Foram testadas, 

também, as proporções de 4,5 e 7%, sem e com adição de sulfato de cálcio, na 

intenção de observar prováveis influências nas propriedades relativas aos 

aumentos de dosagens da carga nanométrica e na busca de melhoria nas 

propriedades. Os resultados das análises de caracterização (DRX, DSC, MEV) 

indicaram possibilidade de reciclagem desse material com propriedades 

satisfatórias além de evidenciar a influência nas propriedades mecânicas do 

nanocompósito em função da carga de argila bentonita.  

 

I. INTRODUÇÃO 

       Fundamentado na necessidade de manter a sustentabilidade ambiental 

diversos países têm desenvolvido pesquisas para a criação de materiais 

ambientalmente amigáveis e/ou buscando alternativas para viabilizar a 

reciclagem de produtos, principalmente os plásticos que apesar de suas 

virtudes e facilidade de emprego sempre está associado a problemas 
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ambientais devido a sua difícil degradação. O Brasil participa ativamente deste 

desafio, assim como os demais países, na expectativa de tornar o plástico 

reciclado, produtos viáveis. 

Este trabalho envolve os materiais; poliestireno descartado, a bentonita, um 

comoditie de grande valor e em abundância, assim como o sulfato de cálcio 

presente no gesso e proveniente de reservas minerais. Como solvente, utiliza-

se o acetato de etila, considerado um solvente leve e acessível, importante na 

formação da solução, assim como o glicerol, que irá proporcionar maior 

flexibilidade ao material. 

Explora-se, neste trabalho, o mecanismo da solvatação em que o solvente 

adicionado ao poliestireno reciclado promove a dissociação molecular no 

soluto, poliestireno, tornando suas moléculas livres na solução em que vão 

interagir com a argila e demais componentes da fórmula. A argila bentonita 

sódica, por sua vez, devido, principalmente, sua propriedade expansiva e 

elementos químicos que a compõem facilita a penetração de elementos da 

solução em seus espaços interlamelares e galerias proporcionando aumento 

permanente desses espaços indicando a intercalação ou esfoliação da mesma. 

Isto significa uma afinidade entre os materiais a ponto de se perceber 

mudanças significativas em suas propriedades, o que é característico de um 

nanocompósito (1). 

A composição do gesso, assim como do glicerol, devido afinidade química, 

contribuem para a melhoria de algumas propriedades importantes. 

Esses fatos são constatados por meio de ensaios e análises laboratoriais que 

indicam se houve ou não a intercalação ou esfoliação e que propriedades 

foram, ou são, melhoradas, ou não, nos filmes produzidos 

II. MATERIAIS E MÉTODOS. 

        Utiliza-se neste trabalho o poliestireno de copos descartáveis pós-uso, 

referenciado pelo símbolo internacional de reciclagem presente no mesmo, 

apesar de, após caracterização ter sido identificado outros componentes em 

sua formulação. Estes recebem uma limpeza simples com agua e 

posteriormente são secos à temperatura ambiente, fragmentados e separados 

em grupos para cada fração de carga que receberão. A argila é a bentonita 

sódica comercial, sem modificações além do peneiramento ABNT 200, com 
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malha de 0,075mm (75 µm) e sem contaminantes ambientais. Após pesquisas 

preliminares foi introduzido o glicerol na formulação além do acetato de etila.  

          Inicialmente, foram sintetizados materiais com 0%, 1%,2% e 3% de 

carga nanométrica apenas de bentonita, em seguida foram empregadas as 

dosagens de 3%,4%, 5% e 7% com a adição do hemi-idrato de sulfato de 

cálcio (gesso β). 

Após a adição dissolução do poliestireno, pelo solvente, são adicionadas as 

cargas e, em seguida, levadas ao agitador orbital. 

          A solução é colocada em formas de vidro especiais permanecendo em 

repouso até a solidificação dos filmes e evaporação parcial das moléculas 

livres dos solventes, formando os filmes com a espessura controlada, dos quais 

são retiradas amostras para os ensaios de caracterização. 

      No material sintetizado foram efetuadas difrações de raio-x, microscopia 

eletrônica de varredura, microscopia ótica, DSC e TGA, além de infravermelho 

por transformada de Fourier para o primeiro grupo de formulação. Ainda no 

primeiro grupo de formulação foi efetuado o ensaio de resistência à tração pelo 

método ASTM 638-10 (Tipo IV) (2), apesar de serem filme com espessura tais, 

que se justificaria a aplicação do método ASTM 882 (3), aplicados no segundo 

de formulação, percentuais 3,4,5 e 7. A aplicação do método ASTM 638-10 

teve o objetivo de aumentar o rigor do teste na fase inicial. 

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Difratograma de RX. 

  A difração de raio-x da bentonita sódica, utilizada indica o pico característico 

do mineral montmorilonita, cristalino, e o espaçamento basal, conforme figura 

2. Na formação do nanocompósito   ocorre o aumento do espaço basal e 

eliminação ou redução desse pico característico, indicando que houve a 

intercalação ou esfoliação da argila devido a interação com o material 

polimérico, ou seja, penetração de constituintes da solução nos espaços 

interlamelares e galerias da argila. 
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Figura 2 – Difratograma de raio-x. 

Argila bentonita sódica. 

       Para os dois grupos de formulações utilizadas ocorreu    a formação do 

nanocompósito evidenciado pelos difratogramas das amostras representativa 

de cada grupo mostrados nas figuras 3 e 4.  

       

Figura 3 – Difratograma de raio-x                  Figura 4 – Difratograma de raio-x 

Primeiro grupo, 3% de carga.                         Segundo grupo, 7% de carga. 

Microscopia eletrônica de varredura 

        Na microscopia eletrônica de varredura, figuras 5 e 6, um segmento do 

material com ordem de grandeza de 50µm, na aresta, ampliado 1000x e 800x, 

respectivamente, mostra a homogeneidade da matriz e alguns micros pontos 

de argila incorporado de forma nanométrica. A figura 5 corresponde a uma 

dosagem de 1%, enquanto que a figura 6 uma dosagem de 3%. A superfície do 

material apresenta uma face lisa e de bom aspecto visual, principalmente nas 

dosagens sem sulfato de cálcio. A figura 7, exemplifica a superfície (face) com 

2% de carga em que também uma região de 50 µm é ampliada 1000x. Na 

figura 8, dosagem com 4% de argila e sulfato de cálcio, uma fratura é vista com 

os dois segmentos evidenciados, mostrando a fratura com alguma plasticidade, 

apesar do comportamento frágil do polímero. 
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Figura 5- aresta 1%-1000x - 50µm             Figura 6 -Aresta 3% -800x 50µm 

                      

Figura 7-Face 2%.                                        Figura 8- Fratura 4%. 

1000x - 50µm                                                100x- 200µm.                

Comportamento térmico do material 

         Das análises térmicas do material (TGA) e calorimetria exploratória 

diferencial (DSC), foram obtidas importantes constatações resumidas nas 

figuras 9 e 10 e tabela 1, sendo que a figura 9 representa o termograma do 

primeiro conjunto de amostras, sem o sulfato de cálcio e a figura 10, o segundo 

grupo de amostras com a presença desse sulfato. 

Acrescenta-se que, na figura 9, a sigla PSR representa o poliestireno residual 

tal como obtido no copo, sem ataque de solventes, servindo como referencial 

para as demais formulações. Além disso, o processo de degradação térmica 

nas formulações com sulfato resultou em dois estágios demostrados na tabela 

1, explicado pelo aumento da presença de elementos termicamente mais 

estáveis presentes no gesso, sulfato de cálcio e “impurezas”. Percebe-se, tanto 

na figura 9 quanto na 10, a influência dos solventes mais voláteis e superficiais, 

e perda de água, caracterizado pela deflexão da curva na região em torno de 

200°C e momentos iniciais da análise. 
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Figura 9 – Termograma do primeiro grupo de amostras com o resíduo de poliestireno 

descartado. 

 

Figura 10 – Termograma do segundo grupo de amostras com a adição do sulfato de 

cálcio. 

Tabela 1- Explicitação resumida dos dados do DSC indicando a melhoria do 

desempenho térmico. 

Amostra Argila 
(%) 

Primero estágio Segundo estágio 

Início 
°C 

Pico  
°C 

Final 
°C 

Reinício 
°C 

Fim 
°C 

Referência 0 370,0 424,8 490,3 - - 

(D) 1 380,9 413,1 494,7   

(E) 2 279,2 413,1 506,7   

(F) 3 399,4 418,1 517,9   

3 3* 400,7 416,8 437,4 617,2 703,5 

4 4* 398,9 413,9 540,9 615,9 735,9 

5 5* 400,1 417,3 437,0 557,1 713,2 

7 7* 399,3 416,4 438,4 625,9 695,7 

*Argila e sulfato de cálcio 
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      De uma maneira geral a adição do solvente no poliestireno reciclado e a 

presença de moléculas de agua, acelera a perda de massa inicial, 

caracterizado pelo afundamento da curva em torno dos 200°C porém, com a 

adição da nanoargila, ocorre uma maior tolerância ao aumento da temperatura 

tendendo aos valores típicos da amostra sem o solvente. Com a inserção do 

sulfato de cálcio na formulação reforça-se o desempenho do material 

melhorando-o ainda mais satisfazendo-se as expectativas iniciais. 

Comparando-se a figura 9 com a figura 10, na região assinalada em torno de 

400°C percebe-se a influência da adição do sulfato de cálcio na formulação 

com a melhoria da estabilidade térmica resultando em uma maior conservação 

da massa só conseguida na amostra antes da adição do solvente. 

Inflamabilidade 

      O poliestireno quando queimado apresenta chama com aparência amarela, 

pinga como vela propagando a chama além da emissão de fuligem, carbono, 

resultante da queima de hidrocarbonetos aromáticos (5), (6). A   chama 

resultante da queima apresentou comportamento coerente com essas 

características típicas conforme figura11. 

 

Figura 11 – Ensaio de queima ASTM D635-98 (4) 

     A performance sob chama foi testada apenas no segundo grupo de 

amostras, (com sulfato de cálcio). Ali percebe-se que no grupo de amostras 7, 

com maiores dosagens tanto de nanoargila quanto de sulfato de cálcio, houve 

uma diminuição na velocidade de queima em comparação com as dosagens 

menores, inclusive com o inesperado evento de interrupção da queima com 

sobra de material (35mm). A dosagem de 3% apresentou uma velocidade de 

queima baixa, indicando uma boa incorporação das adições no material. Esses 

dados podem ser percebidos na tabela 2.  

De um modo geral, os resultados, tanto das análises térmicas quanto do teste 

de inflamabilidade, mostraram melhorias no comportamento térmico do material 
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proporcional ao aumento da dosagem, com algumas exceções, o que satisfaz 

as expectativas iniciais para um material polimérico residual.  

Tabela 2 -  Média da velocidade de queima em função da dosagem 

 

 

 

 

 

 

 

** Ocorreu auto interrupção da chama, em uma das amostras sobrando 35mm do 

material 

Resistência à tração 

      Os ensaios de resistência à tração, representados na tabela 3, mostram, 

em termos médios, uma tendência de aumento desses resultados 

proporcionais à carga de argila, tendendo ao valor da resistência do material 

sem a carga. 

Tabela 3 – Média final dos ensaios de resistência à tração. 

Grupos 
de 

amostras 

% de 
Argila 

Tensão 
MPa 

00B (c ) 0 13,365 

(D) 1 10,642 

(E) 2 11,27 

(F) 3 12,71 

3 3* 10,84 

4 4* 11,19 

5 5* 11,76 

7 7* 11,71 

     

 O aumento da porosidade do material com a adição do sulfato de cálcio 

causou uma queda na resistência à tração em comparação com os dados do 

grupo anterior, amostras sem o sulfato de cálcio. Porém, especificamente em 

ambos os grupos, percebe-se a melhoria da resistência com as adições. 

Ressalta-se, ainda, que para os dois grupos foram utilizados procedimentos 

normativos diferenciados. A opção pelos métodos empregados teve o propósito 

de aumentar o rigor do teste, inicialmente, e analisar a viabilidade de aplicação 

Dosagem 
(%) 

Velocidade de queima 

Cm/min 

Média D padrão 

3* 15,333 0,5 

4* 23,600 3,9597 

5* 19 0,8164 

7** 13,666 3,0912 
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em materiais diferenciados, o que se mostrou favorável e demostrou a 

influência positiva da carga de argila no material. 

IV. CONCLUSÃO 

           Os resultados do estudo das propriedades, a qualidade visual e estrutural 

dos filmes foi satisfatória e indica grandes possibilidades de emprego do material;     

o método utilizado se mostrou adequado a produção de nanocompósitos com 

argila a partir dos copos descartáveis; as proporções e dosagens utilizadas na 

produção dos filmes foram satisfatórias para avaliar a qualidade do material e, 

entende-se que a dosagem de três ou cinco por cento são ideais para aplicação 

de filmes com características apropriadas a aplicações de maior durabilidade 

para o poliestireno reciclado; a etapa seguinte da pesquisa envolve a produção 

de materiais sólidos, que não filmes, a partir da mesma técnica e com 

processamento via extrusão e moldagens por injeção. 
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Abstract 

The technological advances in the world induces a great use of plastics materials 

with growing demand. Besides this fact, the improvement of this material’s uses 
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require a special attention because of its degradation difficulties that brings 

environmental problems. In this work were produced films of discarded polystyrene 

cups and sodium bentonite, due to its property of forming nanocomposite, initially, 

the ratios of filler with 1, 2 and 3% with glycerol added as plasticizer. Proportions of 

4, 5 and 7% were tested too, with and without addition of calcium sulfate, with the 

intention of observing the influences in the properties related to increases in dosage 

of nanoload and seeks to improve the properties. The results of the analysis of 

characterization (XRD, DSC, SEM) indicated the possibility of recycling this material 

with satisfactory properties for some importants applications. 

 
Keyword: Clay, Sodium Bentonite, Nano-composite, Polystyrene Recycling. 
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