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RESUMO 

 

 

Os materiais plásticos foram uma revolução para sociedade atual, com uma gama enorme 

de utilidades como baixo peso, facilidade de serem moldados, baixo custo dentre tantas 

outras que simplificaram o cotidiano da população. O grande vilão não é o material 

polimérico, mas sim a forma com que é descartado. Ao longo do trabalho foram 

discorridas algumas técnicas de reciclagem já abordadas por outros autores com ênfase 

na técnica de reciclagem química, pirólise e pirólise catalítica. Também foi abordado 

como o EPS está inserindo no mundo do surfe, além de chamar atenção para o grande 

volume de resíduos que a produção de pranchas de surfe gera anualmente. O intuito foi 

chamar atenção para inviabilidade de manter o padrão atual de descarte do material, já 

que vivemos em um planeta com recursos e espaço limitados. Na parte experimental do 

documento foi feito um trabalho de caracterização das amostras de EPS obtidas de 

retalhos da fabricação de pranchas de surf. Primeiro foi realizado TGA para avaliar a 

estabilidade térmica do material, além de avaliar as faixas de decomposição do polímero, 

obtendo assim resultados similares aos já encontrados na literatura com exceção do 

experimento 8 que apresentou certa instabilidade. Posteriormente foi feito uma 

caracterização da amostra com o DRIFTS, com o objetivo principal de identificar os 

componentes da amostra com base nas bandas espectrais que funcionam como uma 

impressão digital de cada função química. Devido a dificuldade no preparo da amostra o 

experimento não trouxe dados muito consistentes, contudo, foi possível identificar bandas 

típicas de estiramento do C-H aromáticos do poliestireno, além do estiramento do C-C do 

anel aromático. 

 

Palavras-chaves: Pranchas, Reciclagem, EPS, Pirólise, TGA, Surfe. 
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ABSTRACT 

 

 

Plastic materials have been a revolution for today's society, with a huge range of 

advantages such as low weight, moldability, cost efficiency, among many others that 

simplified the population's daily life. The big villain is not the polymeric material, but the 

way in which it is discarded. In this work, recycling techniques already discussed by other 

authors were addressed, with emphasis on the technique of chemical recycling, pyrolysis 

and catalytic pyrolysis. How EPS is inserting itself in the world of surfing, in addition to 

drawing attention to the large volume of waste that the production of surfboards generates 

annually was also analyzed. The aim was to draw attention to the impossibility of 

maintaining the current standard of material disposal, as we live on a planet with limited 

resources and space. In the experimental part of the document, an analysis was done to 

characterize the EPS samples obtained from flaps of the surfboards manufacturing. First, 

TGA was performed to assess the thermal stability of the material, in addition to 

evaluating the polymer decomposition ranges, thus obtaining results similar to those 

already found in the literature with the exception of experiment 8 that presented some 

instability. Then, a characterization of the sample with DRIFTS was performed, with the 

main objective of identifying the sample components based on the spectral bands that 

work as a fingerprint of each chemical function. Due to the difficulty in preparing the 

sample, the experiment did not provide very consistent data, however, it was possible to 

identify typical stretch bands of aromatic C-H of polystyrene, in addition to the c-c stretch 

of the aromatic ring. 

 

Keywords: Surfboards, Recycling, EPS, Pyrolysis, TGA, Surf. 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Com o aumento exponencial da população nas últimas décadas, o consumo de 

plástico de uma maneira geral tem aumentado de forma considerável. Muito pelo fato de 

possuírem baixo custo, baixo peso, alta durabilidade e facilidade de serem moldados nas 

mais variadas formas e tamanhos (Selpiana et al., 2018). O poliestireno expandido (EPS) 

é um importante material sintético utilizado em diversas aplicações domésticas, 

profissionais e industriais. O EPS, do inglês, Expanded Polystyrene, faz parte da classe 

dos materiais plásticos e é fabricado a partir de pequenos grânulos à base de petróleo que 

passa por um processo de expansão com injeção de ar até a atingir a densidade deseja 

para uma dada aplicação. É bastante conhecido por seu nome popular, o famoso Isopor®, 

nome este que foi registrado em 1988 como uma marca brasileira de uma empresa 

multinacional do ramo de processamento de EPS. Com inúmeras aplicações no cotidiano 

e características que conferem isolamento térmico, acústico, alta resistência e, 

principalmente, peso bastante reduzido, tornam este polímero objeto de grande demanda 

no planeta (Mundo do Isopor, 2020). A produção global de (EPS) foi de 1,7 milhões de 

toneladas em 1990, para 5,2 milhões de toneladas em 2010 e 7 milhões de toneladas em 

2016, confirmando que a demanda global pela produção de EPS está aumentando 

constantemente (Hou e Luo., 2019). 

Como um material polimérico, o EPS pode ser reciclado e utilizado para diversos 

fins, como retornar ao monômero estireno para produção de novo poliestireno, vasta 

aplicação na indústria civil, do concreto leve até telhas térmicas, produção de benzeno, 

tolueno e etilbenzeno (BTE) que melhoram a octanagem da gasolina, (Verma et al., 

2020), entre muitas outras que serão discorridas ao longo deste trabalho. Mesmo com 

várias opções de reutilização do EPS, a grande questão que dificulta a sua reciclagem é o 

volume que o mesmo ocupa em relação ao seu peso, cerca de 98% do material consiste 

em ar e apenas 2 % polímero, logo, temos uma quantidade de massa do material muito 

pequena para um enorme volume ocupado. 

O poliestireno expandido, apesar de não ser biodegradável, pode ser reciclado de 

diversas formas: por reciclagem mecânica, voltando a ser matéria-prima para reutilização 
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em novos produtos plásticos como solas de sapato, interruptores, caixas e etc; por 

reciclagem energética, para recuperação de energia devido ao alto poder calorífico do 

EPS; e por reciclagem química para fabricação de óleos e gases (TESSARI, 2006). 

Características como a flexibilidade e leveza do EPS conferem ao material 

propriedades bastante convenientes para os surfistas. Com a chegada do EPS ao mundo 

do surfe foi possível produzir pranchas mais leves e ágeis. Esse tipo de material é bastante 

utilizado em pranchas voltadas para ondas pequenas e com pouca energia, pois o Isopor® 

é menos denso quando comparado ao poliuretano, material utilizado há décadas nas 

pranchas de surfe (GRIJÓ, 2004), o que promove uma maior flutuação e 

consequentemente um menor arrasto, fazendo com que o surfista deslize com mais 

facilidade pela parede da onda. Já a flexibilidade do material ajuda na hora em que o 

surfista movimenta a prancha para cima e para baixo na onda, transformando energia 

elástica, quando a prancha flexiona, em energia cinética. Com isso o atleta ganha uma 

propulsão a mais na hora de executar as manobras.  

O surf é um esporte que vem crescendo no país, principalmente por conta do 

desempenho dos brasileiros no cenário mundial, além de passar a ser um esporte olímpico, 

ampliando a visibilidade e atraindo ainda mais novos praticantes. Com isso, a procura por 

pranchas de surfe aumentou significativamente e com amplos benefícios para os 

praticantes de surfe, principalmente os mais iniciantes, o EPS ganhou muitos adeptos. De 

acordo com pesquisa feita pelo próprio autor, explicitada mais à frente, as pranchas feitas 

de poliestireno expandido representam a maior parte da produção, frente as tradicionais 

pranchas de poliuretano (PU), utilizadas desde o final da década de 50 (GRIJÓ, 2004).  

É importante destacar que durante a fabricação de uma prancha, boa parte do bloco 

de EPS é descartado até chegar ao produto final, gerando um grande volume de resíduos 

(OLIVEIRA, 2010). Aliado a isso, a maior parte da produção de pranchas é artesanal, ou 

seja, grande parte dos fabricantes trabalham informalmente, o que  dificulta a 

regulamentação do correto descarte do polímero, acarretando em uma falta de 

preocupação com a produção de resíduos, sem saber na grande maioria o que pode ser 

feito com as sobras da produção.  

As diversas características que o poliestireno expandido apresenta, sua 

flexibilidade, resistência e leveza, motiva a pesquisa das propriedades 

termogravimétricas, bem como sua estrutura atômica e composição para compreender seu 

comportamento, trazer melhorias e prever as reações do mesmo nas aplicações 
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destinadas. Com a correta destinação após sua aplicação primordial, o EPS pode gerar 

novas rendas, apresentando ganhos econômicos, sociais e principalmente ambientais, 

trazendo uma perspectiva de oportunidades no mercado econômico brasileiro e mundial. 

Portanto, o estudo detalhado das propriedades desse material promissor, das técnicas de 

processamento do mesmo, bem como sua reciclagem, aplicações, vantagens e limitações 

para o EPS, foram objeto de estudo do presente trabalho. 

1.2. OBJETIVO 

O presente trabalho tem como objetivo estudar a decomposição termogravimétrica 

do EPS e seu resultado é fruto de um estudo preliminar para servir de base para futuros 

estudos na área de pirólise e pirólise catalítica do EPS. Inicialmente, foram abordadas 

algumas das técnicas de reciclagem química de polímeros já estudadas por outros autores, 

porém com foco no poliestireno expandido proveniente das sobras da fabricação de 

pranchas de surfe. Posteriormente, foram realizadas caracterizações das amostras de EPS, 

através dos métodos TGA e DRIFTS com objetivo de avaliar a estabilidade térmica e o 

range de temperaturas de decomposição do material.  A ideia é chamar atenção para a 

enorme quantidade de resíduos gerados durante o processo de produção de pranchas e 

apresentar caminhos para uma melhor gestão desses resíduos, evidenciando que o 

descarte incorreto do EPS não faz mais sentido no atual cenário. Para isso foi realizado 

um mapeamento da quantidade de resíduos gerados na fabricação de pranchas de surfe, 

com ênfase no EPS, principal insumo de fabricação.  

Além disso, o conteúdo apresentado tem o objetivo de motivar estudos futuros 

sobre a reciclagem química do EPS de uma maneira geral, visto que os aspectos aqui 

abortados podem ser extrapolados para além das pranchas de surf. 

1.3. ESTRUTURA DO TEXTO 

Este documento está segmentado em quatro partes, sendo a primeira delas essa 

introdução. Em seguida será discorrida uma revisão bibliográfica falando dos materiais 

poliméricos de maneira geral, enfatizando EPS, tipos de reciclagem desses materiais com 

um maior detalhamento da técnica de pirólise, além de uma contextualização de como o 

poliestireno expandido está inserido no mundo do surf. Na terceira sessão será 

apresentado os métodos e materiais utilizados para caracterizar as amostras do polímero 

estudado, com intuito de auxiliar futuros trabalhos na área. Por fim, será feita uma análise 
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dos resultados obtidos, com a conclusão do trabalho e sugestões de futuros estudos. As 

referências bibliográficas estão citadas ao final do documento. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. MATERIAIS POLIMÉRICOS 

Os materiais poliméricos, comumente conhecidos como plásticos são 

macromoléculas formadas por longas cadeias de hidrocarbonetos com elevada massa 

molar. Podendo formar compostos aromáticos e apresentar heteroátomos como oxigênio, 

nitrogênio entre outros (CANEVAROLO JR, 2006). 

A palavra polímero vem do grego poli, que significa “muitas” e meros que é 

“partes”, isso é devido à repetição do monômero na cadeia molecular que dá origem a 

macromolécula (PIATTI e RODRIGUES, 2005). Como exemplo, temos o poliestireno 

que é a obtido através do monômero estireno, gerando a forma (C8H8)n, em que n 

representa o número de moléculas de estireno que deram origem a cadeia polimérica.  

O nome polímero foi popularizado pelo cientista J. Berzelius em 1832, e seu 

conceito atual foi descrito apenas em 1922. Com a descoberta da síntese, cientistas 

pioneiros dessas tecnologias, como Staudinger e Wallace H. Carothers, criaram infinitos 

materiais, que podem ser divididos em várias categorias de acordo com sua fusibilidade, 

tipo de reação, tipo de mecanismo, aplicação, estrutura molecular ou grupos funcionais e 

etc. (HAGE JR., 1998; PITT et al., 2011; GUIMARÃES et al., 2014. 

Também é bastante utilizado para classificar polímeros com base em sua 

capacidade de fusão (um parâmetro que mede a facilidade de um material "derreter"); é 

subdividido em termoplásticos e termofixos, CORDEBELLO, 2003.  

As propriedades dos polímeros são inúmeras e irão variar de acordo com a sua 

composição, estrutura química, interações intra e intermoleculares, além da sua massa 

molar (MANO e MENDES, 1999), o que confere uma gama de diferentes materiais com 

as mais diversas aplicações no cotidiano da indústria e sociedade como um todo. 

Características como leveza, resistência, maleabilidade, baixo custo, propriedades 

térmicas e acústicas e muitas outras características que vem sendo descobertas dia após 

dia em relação aos plásticos, tornaram esses materiais quase que indispensáveis para a 

sociedade atual.  NODA et al. (2001) afirmaram que caso as embalagens plásticas fossem 
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substituídas por outros materiais, o peso médio delas triplicaria, levando à geração de 

maiores massas de resíduos.  

Os benefícios trazidos pelos materiais poliméricos são inúmeros. Contudo, um 

ponto importante a ser levantado é o tempo em que tais materiais levam para se degradar, 

associado ao descarte incorreto e falta de aproveitamento dos resíduos de forma 

inteligente acabam tornando os plásticos, de maneira equivocada, vilões da história. 

2.2. O POLIESTIRENO EXPANDIDO 

Dentro dessa gama de materiais poliméricos o presente trabalho traz ênfase ao 

poliestireno expandido, também conhecido pela sigla internacional EPS (Expanded 

Polystyrene). No Brasil, é popularmente conhecido como Isopor®, marca registrada da 

empresa Knauf Isopor. 

O poliestireno expandido é um plástico celular rígido, resultante da polimerização 

do estireno em água, através do agente expansor pentano, um tipo de hidrocarboneto que 

se deteriora rapidamente através da reação fotoquímica (MUNDO DO ISOPOR, 2020). 

O produto final deste processo são pérolas de até 3 milímetros de diâmetro, que se 

destinam à expansão. Durante a transformação, essas pérolas aumentam em até 50 vezes 

por meio de vapor, fundindo-se e moldando-se em inúmeras formas (MUNDO DO 

ISOPOR, 2020). Expandidas, as pérolas revelam em seu volume até 98% de ar e apenas 

2% de poliestireno. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Química 

(ABIQUIM, 2020), em 1m³ de EPS expandido, por exemplo, existem de 3 a 6 bilhões de 

células fechadas e cheias de ar. 

O EPS apresenta duas variações: recortado e moldado. Os recortados representam 

as placas de poliestireno, enquanto os moldados são as peças produzidas a partir do 

material, como as caixas e embalagens. De acordo com Mundo Isopor® (2017), o 

primeiro caso (recortados), apresentam uma densidade mínima de 10 kg/m³ e máxima de 

35 kg/m³. Já no segundo caso (moldados), possibilita-se a existência de densidades que 

variam de 16,5 kg/m³ a 90 kg/m³. Além desta divisão, o EPS também é especificado em 

relação aos diferentes tipos (T1 – T7) e classes (C e F), que revelam as características 

técnicas do material, Tabela 2.1. 

De acordo com Styro (2014), os EPS da classe T (T1 a T7) não são retardadores 

de chama, enquanto os poliestirenos da classe F (F1 a F7), que seguem os mesmos 

princípios e especificações técnicas, possuem o diferencial de retardar o fogo. Além desta 
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classificação, também existe o tipo C.P, que deriva do EPS triturado (entre 30 e 40%), e 

integrado com a matéria-prima virgem (entre 60 a 70%). 

 Tabela 2. 1 - Classificação do poliestireno expandido. 

  Norma Unidade Tipos de EPS 

Propriedades 
Método 

Ensaio 
  

Tipo 

1 

Tipo 

2 

Tipo 

3 

Tipo 

4 

Tipo 

5 

Tipo 

6 

Tipo 

7 

Densidade Aparente Nominal NBR11949 Kg/m³ 10 12 14 18 22,5 27,5 32,5 

Densidade Aparente Nominal NBR11949 Kg/m³ 9 11 13 16 20 25 30 

Condutividade Térmica  

(máxima 23°C) 
NBR8082 W/(mK) - - 

 ≤ 

0,042 

 ≤ 

0,039 

 ≤ 

0,037 

 ≤ 

0,035 

 ≤ 

0,035 

Tensão por Compressão com 

deformação de 10% 
NBR8082 Kpa ≥ 33 ≥ 42 ≥ 65 ≥ 80 ≥ 110 ≥ 145 ≥ 165 

Resistência Mínima à Flexão 
ASTM C-

23 
Kpa ≥ 55 ≥ 60 ≥ 120 ≥ 160 ≥ 220 ≥ 275 ≥ 340 

Resistência Mínima EN- 12090 Kpa ≥ 25 ≥ 30 ≥ 60 ≥ 80 ≥ 110 ≥ 135 ≥ 170 

Flamabilidade de Material Classe F NBR11948 - Material Retardante à Chama 

 

Fonte: ADAPTADO de STYRO, 2014 

 

Como pode ser visto pela Tabela 2.1, o EPS do tipo T3, apresenta densidade 

nominal de 14 Kg/m3, e utilizado, por exemplo, para a construção de lajes. Já o tipo T6, 

com densidade de 27,5 Kg/m3, apresenta uma superfície bem resistente, satisfazendo as 

necessidades de obras mais robustas ou que necessitem de maior precisão. Por fim, o tipo 

T7 apresenta uma densidade superior a 30 Kg/m3 que é o mais utilizado no cenário do 

surfe, em virtude da precisão no corte e alta rigidez, resultando em uma prancha mais 

resistente.  

Desta forma, evidenciam-se as seguintes características do referido material 

(HAGE, 1998): 

- Leve, flexível e resistente; 

- Impermeável e isolante térmico; 

- Reciclável e reaproveitável; 

- Não perde propriedades mecânicas após ser reciclado; 

- Não prolifera fungos e bactérias; 
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- Inócuo (não prejudicial à saúde); 

- Inerte, inodoro e atóxico; 

- Não contamina o solo, ar e água; 

- Não gera danos à camada de ozônio (sem CFC/HCFC na fabricação). 

Sendo assim, conforme mencionado acima, o EPS é um material 100% reciclável 

e que, atualmente, é reutilizado de inúmeras formas. Além disso, vale ressaltar que o EPS 

é extremamente versátil e eficiente, podendo apresentar diversos formatos, tamanhos, 

padrões e densidades, revelando inúmeras aplicações, que beneficiam os segmentos 

automotivo, de embalagens, da construção civil, área da saúde entre muitos outros 

(MUNDO DO ISOPOR, 2020). 

Para atender às particularidades e necessidades de cada segmento, o EPS passa 

por processos diferenciados de transformação física, resultando em produtos com 

densidades, massas e volumes específicos distintos para, enfim, estar apto a atender as 

características exigidas como, por exemplo, maleabilidade, isolamento térmico ou 

acústico, retardação à chama, estabilidade, resistência ou rigidez. 

Tais características técnicas anteriormente mencionadas (capacidade de 

isolamento térmico, a inflamabilidade, absorção de água e resistência a impactos) são 

extremamente importantes à medida que influenciam diretamente na qualidade do 

poliestireno expandido. Portanto, para garantir que o material esteja de acordo com as 

normas e padrões exigidos, deve-se atentar às especificações reveladas na Tabela 2.1 que 

classifica o poliestireno expandido. 

Finalmente, o material pode ser modificado pela adição de aditivos, como 

retardadores de chama, para melhorar o comportamento do EPS em relação ao fogo, ou 

até mesmo revestido de tecido de fibra de vidro com uma camada de resina epóxi como 

é feito nas pranchas de surf, conferindo um produto impermeável, resistente e com boa 

hidrodinâmica. 

2.2.1. O mercado do poliestireno expandido 

Na última meia década, a produção mundial de termoplásticos cresceu 

rapidamente devido à necessidade do mercado. De acordo com a Merchant Research & 

Consulting Ltd (2019), o consumo global de estireno é impulsionado pela demanda de 

poliestireno e EPS. 
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A demanda global de poliestireno e poliestireno expandido (EPS) aumentou de 13 

milhões de toneladas, em 2000, para cerca de 17,9 milhões de toneladas, em 2020. A 

demanda cresceu a uma taxa anual média de 2,9% entre 2000 e 2020, sendo os principais 

consumidores as indústrias de embalagem, construção civil, eletrodomésticos e 

eletrônicos (PLASTEMART, 2020). Os principais mercados consumidores da resina de 

EPS em 2020 foram a Ásia, seguida da Europa e da América Latina. 

O Brasil segue a tendência mundial de aplicação do estireno, sendo o maior uso 

para a fabricação de poliestireno. O poliestireno representou cerca de 7% das resinas 

termoplásticas consumidas em 2019 (330 mil toneladas). Destas, 66 mil toneladas 

corresponderam a resina de EPS (ABIPLAST, 2020). O Consumo Aparente Nacional 

(CAN) e a produção de EPS, em 2019, bateram recorde de volumes, alcançando os 

patamares de 107 mil e 68,8 mil toneladas, respectivamente. Neste mesmo ano, a 

participação de importação no CAN chegou a 36,6%. Considerando a série histórica 

contemplada no relatório estatístico da Abiquim, de 1999 a 2019, essas variáveis 

cresceram a uma taxa anual de 4,4% (CAN) e 5,1% (produção), como é possível verificar 

na Figura 2.1. Na mesma base de comparação, as importações cresceram a 3,5% a.a. e as 

exportações a 2,8% a.a; sendo CAN (Consumo Aparente Nacional) = (Produção + 

Importação) - Exportação. 

 

Figura 2. 1 - Evolução Anual do CAN de EPS.  

Fonte: Abiquim 2020. 
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2.2.2. EPS no mundo surfe 

Segundo a entidade que regulamenta o circuito mundial de surf, World Surf 

League, o número de praticantes de surfe no mundo gira em torno de 35 milhões, sendo 

mais de 3 milhões de praticantes apenas no Brasil. Além disso, em virtude das novas 

conquistas para o esporte, como torna-se uma modalidade olímpica e o inédito título 

mundial de um brasileiro, 2014 com Gabriel Medina. O esporte ganhou ainda mais 

adeptos no Brasil e no mundo.  

Dentro desse contexto, a demanda por equipamentos de surf, entre eles o principal 

item de um surfista, a prancha, aumentou exponencialmente. Segundo a Folha de São 

Paulo, logo após a conquista do ouro olímpico pelo atleta Ítalo Ferreira, a empresa OLX 

registrou entre os dias 26 e 27 de julho de 2021, um aumento de 40% nas vendas de 

pranchas de surfe comparado ao mesmo período do ano anterior (FOLHA, 2021).  

Com a alta procura por pranchas de surfe a produção desse equipamento nas 

fábricas vem crescendo bastante, de acordo com os shapers, fabricantes de pranchas, da 

Região dos Lagos - RJ. Por consequência os resíduos gerados durante a produção seguem 

a mesma linha de raciocínio, aumentando a quantidade de retalhos de blocos que são 

descartados. A grande questão é que maioria das fábricas são de produção artesanal, 

trabalhando de maneira informal, o que dificulta a reciclagem do material. As técnicas 

são passadas de um profissional para outro e ainda com poucas opções de cursos e 

profissionalizações. Isso acaba acarretando em uma falta de preocupação como a 

produção de resíduos, na grande maioria por não terem informações a respeito de como 

descartar e o que pode ser feito com os mesmos (REVISTA SURFAR, 2005). 

 

Figura 2. 2 - Diagrama de blocos fabricação de pranchas. 

Fonte: Autor. 

Atualmente as pranchas são compostas por basicamente três materiais: tecido de 

fibra de vidro, resina poliéster ou epóxi e, por fim, o bloco que é feito de poliuretano ou 

poliestireno expandido. De maneira resumida, inicialmente o bloco passa pelo processo 

de usinagem em que é “recortado” por máquina ou manualmente até tomar um formato 

mais semelhante ao de uma prancha. Em seguida, através de uma plaina e lixas o shaper 
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dá os toques finais que configuram as peculiaridades e hidrodinâmica de cada prancha, 

para posteriormente receber tecido de fibra de vidro por toda superfície e finalizando com 

a resina, processo chamado de laminação. 

Pela facilidade de manuseio, menor custo do material e maior flutuabilidade, o 

que favorece os novos praticantes da modalidade, o EPS tem sido uma excelente opção e 

vem crescendo consideravelmente o seu uso na produção de pranchas de surf.  

Uma pesquisa conduzida por Tobias Schultz, em 2011, constatou que somente 

15% das pranchas produzidas no mundo são feitas com bloco de espuma de poliestireno 

expandido combinado com resina epóxi, enquanto 85% usam bloco de poliuretano 

combinado com resina insaturada de poliéster (ECYCLE, 2011). Contudo, após 

mapeamento feito na região dos lagos de rio de janeiro, explicitado mais à frente, é 

possível constatar que essa proporção já não é mais a mesma. 

Outro ponto importante a ser destacado é a informalidade da produção e o pequeni 

número de indústrias de grande porte no ramo, o que dificulta mapear com exatidão o 

número de pranchas fabricadas. Contudo, segundo a World Surf League, 2019, cerca de 

400 mil pranchas são vendidas por ano no Brasil e uma estimativa de 13 a 24 milhões no 

mundo. Só em 2018 os EUA importaram mais de 900 mil pranchas da China. 

Extrapolando a porcentagem de pranchas em EPS encontrada na Região do Lagos para o 

cenário nacional teremos aproximadamente 306 mil pranchas (76,43%) sendo fabricadas 

em EPS no país, anualmente. Gerando assim, cerca de 272 toneladas de resíduo do 

material todos os anos, que pode não parecer um número tão expressivo em um período 

de um ano para um país continental como o Brasil. Entretanto o material que é cerca de 

98% ar e apenas 2% polímero, ocupa um grande volume, representando grande impacto 

ambiental, principalmente se considerar o destino incorreto para aterros e lixões. 

2.3. IMPORTÂNCIA DA RECICLAGEM DO EPS 

Segundo a Plastivida, a energia contida em 1 kg de plástico é equivalente à energia 

contida em 1kg de óleo diesel ou combustível (PLASTIVID, 2020). Ou seja, um resíduo 

que poderia ficar incorretamente disposto em aterros sanitários pode ser destinado a estas 

indústrias para geração de energia, devido ao alto poder calorífico, e ainda reduzir os 

resíduos presentes na atmosfera após produção e consumo de plásticos, em especial o 

poliestireno expandido. No entanto, o polímero em questão tem a vantagem de não 

possuir em sua composição os compostos CFCs nem Nitrogênio, o que poderia dispensar 
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o uso de gases de lavagem para minimizar a emissão destes poluentes em caso de se 

queimar apenas o poliestireno expandido (MELO, 2009). A reciclagem energética, por 

exemplo, prevê a redução dos resíduos plásticos em até 90% em volume.  

A reciclagem é um pilar importante para a sustentabilidade porque além de 

minimizar os resíduos gerados, poupa matéria-prima, água e energia, além de diminuir a 

poluição, o que viabiliza a prática da economia circular, cada vez mais difundida 

(MUNDO ISOPOR, 2020). 

Outro fator importante que poderá contribuir para aumentar a reciclagem do EPS 

e sua correta destinação para o beneficiamento é difundir para a população que o isopor® 

é totalmente reciclável e que ele deve ser descartado nas lixeiras vermelhas como resíduo 

plástico após o uso, no caso da ausência de locais específicos para coleta de materiais 

Isopor. 

Das alternativas para aumentar os índices de sustentabilidade do poliestireno 

expandido no Brasil, valem ser destacadas algumas iniciativas da Comissão Setorial do 

EPS no Brasil, criada em 2007 pela união de diversas empresas produtoras de EPS no 

Brasil, com o objetivo de ampliar e promover o crescimento sustentável deste material 

(EPS BRASIL, 2019). Além disso, as empresas possuem suas próprias estratégias de 

incentivar a reciclagem do EPS e algumas ainda oferecem aos clientes a logística reversa 

através dos pontos de coleta e se propõe a reciclar 100% do material coletado como 

alternativa à falta de reciclagem deste produto no Brasil. 

Em síntese, existem diversos métodos para se reciclar o poliestireno expandido 

tanto pré quanto pós-consumo. Como não há expectativas para uma redução significativa 

no consumo deste produto no momento devido à sua usabilidade em diversos setores é 

notório que ainda são necessários investimentos para difundir a prática da reciclagem do 

poliestireno expandido para que possam ser aproveitados seu potencial energético 

também após primeira utilização, com o objetivo de reduzir o despejo desse resíduo em 

aterros sanitários ou em outros destinos inadequados, e ainda com a possibilidade de obter 

retorno financeiro. 

2.4. PROCESSOS DE RECICLAGEM 

A seguir será discorrido de forma um pouco mais detalhada os possíveis processos 

de reciclagem que podem ser aplicados ao poliestireno expandido, além de suas 
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vantagens e desvantagens. Reafirmando os benefícios ambientais, energéticos e socio 

econômicos que a reutilização do EPS e demais materiais plásticos têm a oferecer. 

2.4.1. Reciclagem Mecânica 

A reciclagem mecânica do poliestireno expandido pode ser dividida em dois tipos:  

- A reciclagem primária, também chamada de reprocessamento, é realizada a partir dos 

resíduos do processo produtivo do poliestireno (MONTEIRO, 2018). A reciclagem 

primária é caracterizada por ser feita antes de o produto chegar ao consumidor, e pode ser 

realizada pela própria indústria geradora, reinserindo as rebarbas de EPS geradas no 

processo produtivo, ou por empresas terceirizadas. Neste caso, a vantagem é que os 

resíduos destinados para a recuperação ainda estão limpos e identificados e não precisam 

passar por etapas de separação e descontaminação (SARKIS, 2009). 

- A reciclagem secundária é o tipo de reciclagem mecânica que ocorre após o produto 

passar pelo consumidor e ser descartado. Estes materiais podem ser oriundos do lixo 

comum, da coleta seletiva de plásticos já separada por cooperativas, de sucatas ou aterros. 

A desvantagem deste processo é que o EPS, neste caso, precisa passar pelas etapas de 

separação de outros tipos de resíduos presentes no lixo, lavagem e descontaminação antes 

da reciclagem e beneficiamento, o que torna este processo mais difícil, caro e, 

consequentemente, menos atrativo. Neste tipo de reciclagem os pellets reciclados são 

transformados em novos objetos.  

A reciclagem secundária é dificultada devido a alguns fatores:  

- Desconhecimento por parte da população de que o poliestireno expandido pode ser 

reciclado e por não saberem como descartá-lo, o que faz com que grande parte do EPS 

gerado como resíduo tenha como destino os aterros sanitários (KERBER, 2017); 

- Falta de centros de coleta específicos para EPS – mesmo quando descartado em lixeiras 

específicas para plástico, é difícil separá-lo dos demais plásticos, além da falta de 

interesse por parte das cooperativas devido à dificuldade de armazenamento do EPS nos 

centros de separação; 

- Devido à baixa densidade, o isopor® ocupa um grande volume, o que encarece seu 

transporte dos centros de separação para as empresas beneficiadoras que o transformarão 

em novos produtos (KERBER, 2017);  
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- Falta de interesse por parte das empresas em desenvolver tecnologias para reciclar este 

tipo de material devido aos custos envolvidos no processo e baixo rendimento, já que 

após reciclagem obtém-se baixo volume de matéria-prima para novos produtos em 

relação à quantidade inicial utilizada, uma vez que cerca de 98% da composição do 

Poliestireno expandido é ar.  

Apesar dos pontos citados, a reciclagem secundária do poliestireno expandido 

possui mercado, sendo o setor de construção civil o que mais possui produtos com 

poliestireno expandido reciclado.  

A reciclagem mecânica requer diversas etapas, sendo que no caso da secundária 

são adicionadas as etapas iniciais de limpeza e descontaminação, citadas a seguir de forma 

simplificada: 

 1) Triagem e separação – separa o EPS de outros plásticos e materiais (SARKIS, 

2009);  

2) Lavagem – necessário para retirar as impurezas que possam estar aderidas à 

superfície do material. Após isto, é seco antes da trituração (SARKIS, 2009);  

3) Moagem – é o processo de trituração das peças de isopor® por facas rotativas 

para redução de seu tamanho a pequenos grãos, chamados pellets (MONTEIRO, 2018);  

4) Aglutinação – os pellets são fundidos e aglutinados pela utilização de calor e 

atrito (SARKIS, 2009) – este processo pode ser por extrusão (processo de granulação), 

injeção (processo de moldagem por sopro em molde) ou outras técnicas (MONTEIRO, 

2018); 

5) Secagem – nesse processo o objetivo principal é a remoção da umidade residual 

(MONTEIRO, 2018); 

6) Processamento - este processo pode ser por extrusão (processo de granulação), 

injeção (processo de moldagem por sopro em molde) ou outras técnicas (MONTEIRO, 

2018);  

7) Ensaque e envio para empresas beneficiadoras ou utilização no processo 

produtivo da indústria.  

Após estas etapas, que podem ser modificadas a partir da extrusão, a depender do 

objetivo do uso do poliestireno reciclado, o mesmo pode ser utilizado como matéria-
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prima em novos produtos. É comum encontrar poliestireno reciclado mecanicamente na 

forma de cimento leve (CARVALHO e MOTTA, 2019), enchimento de lajes, forros, 

molduras, rodapés e utilização na estabilização de solos. 

2.4.2. Reciclagem Química 

A reciclagem química, também chamada de terciária, consiste na conversão de 

polímeros em moléculas menores, transformando-os em óleos ou gases para a produção 

de novos produtos petroquímicos (MONTEIRO, 2018). 

 Existem diversos processos para a reciclagem química, podendo ocorrer 

despolimerização por: 

- Solvólise – podem ser por Hidrólise, Alcoólise ou Amilose (MELO, 2009);  

- Degradação térmica – Como principal temos a Pirólise (MELO, 2009);  

- Combinação de métodos térmicos e catalíticos – como a pirólise e a utilização 

de catalisadores seletivos (MELO, 2009).  

A solvólise é o processo que objetiva a recuperação do monômero pela adição de 

solventes como água (hidrólise), metanol (alcoólise), glicol (glicólise), dentre outros. Este 

processo é mais restrito à polímeros condensados por policondensação como 

poliuretanos, poliamidas, policarbonatos e poliésteres (MELO, 2009), que é o caso do 

poliestireno.  

A pirólise é o processo de despolimerização no qual o polímero é colocado em um 

reator sem a presença de oxigênio e é fornecido calor, podendo ou não ser utilizado 

catalisador. As temperaturas empregadas podem ser entre 350°C e 800°C. No caso da 

pirólise do poliestireno, os principais produtos formados são o benzeno, o tolueno, o 

etilbenzeno, o monômero estireno e o α-metilestireno. Além disso, são gerados dióxido 

de carbono e água, além da possibilidade de formação de monóxido de carbono (MELO, 

2009). No entanto, a formação de gases é controlada, bem como seu tratamento e emissão. 

 Um exemplo da reciclagem química do poliestireno expandido é a pirólise 

controlada destes resíduos para obtenção do monômero estireno e reinserção desta 

matéria-prima no processo produtivo para nova polimerização, fechando o ciclo de 

processo (JÚNIOR, 2017).  
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Outro exemplo de reciclagem química do poliestireno foi pesquisado e testado em 

2009 pelo desenvolvimento do processo de reciclagem do polímero de poliestireno 

incorporados in situ na etapa de polimerização do estireno (MELO, 2009). Outra pesquisa 

neste contexto cujo estudo foi realizado em 2013 foi a dissolução do poliestireno 

expandido pós-consumo em um solvente para o desenvolvimento de tintas à base de 

Poliestireno (BARCELLOS, SCHWADE e SILVA, 2013).  

Em relação às reciclagens mecânica e energética, a reciclagem química tem como 

vantagem a maior tolerância a impurezas e uma menor produção de gases, além de uma 

economia considerável para purificação do gás obtido em relação à reciclagem energética 

(MELO, 2009). Já como desvantagem, trata-se de um processo que necessita de grande 

investimento para sua implementação (LIMA, 2004). 

2.4.3. Reciclagem Energética 

A reciclagem energética, também conhecida como reciclagem quaternária 

(SARKIS, 2009), é um processo tecnológico que aproveita o alto poder calorífico deste 

polímero através da incineração controlada (queima) do poliestireno, com a liberação de 

CO2 e água com a finalidade de geração de energia elétrica.  

 Esse processo é muito utilizado em países como EUA, Japão, China, Itália, dentre 

outros, que possuem usinas de reciclagem elétrica instaladas. Nessas usinas, o EPS é um 

dos produtos que podem ser utilizados para a geração de energia, mas não o único, o que 

traz a vantagem da versatilidade para este tipo de reciclagem. 
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Fonte: DUAILIBE (2018) 

2.5. ESTUDOS SOBRE A PIRÓLISE DO EPS 

A seguir será abordado de forma teórica estudos sobre a pirólise e pirólise 

catalítica do poliestireno expandido. Tal abordagem teve como objetivo inicial de servir 

como base para experimentos de pirólise e pirólise catalítica que viriam a ser realizados, 

contudo, algumas barreiras e limitações surgiram com o cenário da pandemia que 

inviabilizaram a realização da parte experimental da pirólise. Como forma de contornar a 

situação, trazer um trabalho mais robusto, além de um estudo prévio para um futuro 

trabalho foram feitas análise gravimétricas de amostras de EPS que serão pormenorizadas 

mais adiante.  

Vilas e colaboradores, (2004) estudaram a degradação térmica e termo catalítica 

variando as temperaturas de 350 °C– 425 °C, utilizando um reator de vidro. O 

desempenho de degradação de vários zeólitas tal como forma protônica da mordenita 

(HM, razão molar SiO2 / Al2O3 de 13.3), mordenita tratada com ácido clorídrico (HDM, 

SiO2 / Al2O3 razão molar de 86), e mordenita modificada com fósforo (PHM, razão 

Tabela 2. 2  - Características dos principais processos de reciclagem química dos resíduos sólidos. 
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molar SiO2 / Al2O3 de 147) foram examinadas e comparadas com o processo térmico. 

Em cada experimento, cerca de 20 g de EPS e 0,2 g de catalisador foram carregados no 

reator. O gás nitrogênio foi usado para retirar os produtos voláteis do reator. Em cada 

cenário a reação teve duração de 90 min. A influência da temperatura e tipos de 

catalisadores utilizados podem ser observados na Tabela 2.4.  

Tabela 2. 3 - Efeito da temperatura e tipos de catalisadores. 

Temp. 

(°C) 
Catalisador 

Conversão de EPS 

(%) 

Rendimento de 

Líquido (%) 

Rendimento de Estireno 

(%) 

350 Não 65 50,5 62,7 

375 Não 85 71 63,9 

400 Não 95,5 82 64,7 

425 Não 94 83.5 61 

400 HM 96 56 54 

400 HDM 97 62 60 

400 PHM 96 61 59 
 

Fonte: Adaptado de Uttaravalli et al., 2020 

Segundo Vilas e colaboradores, (2004) sem a presença de catalisador, foi possível 

notar que até 400 °C, com o aumento da temperatura a conversão e rendimento foram 

maiores, contudo, ao aumentar para 425 °C a conversão ao monômero estireno (SM) foi 

menor. Além disso, também pode-se notar que na presença de catalisadores ocorreu uma 

maior conversão de EPS. No entanto, a seletividade para SM diminuiu na degradação 

catalítica em comparação com o processo térmico, o que é devido à formação de outros 

compostos aromáticos, tais como benzeno, tolueno e etilbenzeno. 

Xie e colaboradores, (2008) fizeram um estudo da pirólise do EPS utilizando 

silício alcalino modificado como catalisador. O catalisador K2O/Si-MCM-41 foi 

preparado por impregnação úmida de KNO3 em Si MCM-41. A pirólise foi realizada entre 

as temperaturas de 100 °C e 650 °C, com uma proporção em peso de 0,02 de catalisador 

para EPS. Até 600 °C foi foi possível observar um aumento da conversão do EPS, 

rendimento do produto líquido e do monômero estireno.  

A influência do teor de K2O presente no K2O / SiMCM-41 nos rendimentos do 

produto e uma comparação dos rendimentos do produto obtidos a partir de diferentes 

catalisadores são mostrados na Tabela 2.5. 
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Tabela 2. 4 - Influência do teor de K2O presente no K2O / SiMCM-41 nos rendimentos 

do produto. 

Temp. 

(°C) 
Catalisador 

Duração 

(min) 

Conversão de 

EPS (%) 

Rendimento de 

Líquido (%) 

Rendimento de 

Estireno (%) 

400 Não 30 84,4 78,3 57,2 

400 Si-MCM-41 30 83,4 77,3 56,3 

400 
5% K2O/Si-

MCM-41 
30 85,7 80,6 64,3 

400 
9% K2O/Si-

MCM-41 
30 90,5 85,7 69 

400 
12% K2O/Si-

MCM-41 
30 87,5 82,1 65,7 

400 Al-MCM-41 30 76,2 71,7 44,6 

400 Cao 30 87,5 81,4 63,7 
 

Fonte: Adaptado de Uttaravalli et al., 2020 

De acorco com Xie e colaboradores, (2008) os dados mostram que a conversão do 

EPS e o rendimento líquido são comparáveis entre pirólise térmica e catalítica (com Si-

MCM-41 puro). No entanto, o catalisador Si-MCM-41 modificado com K2O ofereceu 

melhor conversão de EPS e rendimento do produto devido à basicidade aprimorada do 

catalisador. A conversão de EPS foi máxima com 9% de carregamento de K2O em Si-

MCM-41. Um aumento adicional do teor de K2O de 9% para 12%, ambos a conversão e 

o rendimento diminuíram, possivelmente devido à destruição da estrutura mesoporosa do 

catalisador. No trabalho, também foi analisado o catalisador CaO, e o resultado mostra 

que CaO também pode ser candidato potencial para a pirólise de EPS. 

Rasul e colaboradores, (2008) investigaram o desempenho de alguns catalisadores 

básicos na reação de pirólise do EPS, como o MgO, BaO e CaO . Uma carga de EPS mais 

catalisador foi carregada a um reator e aquecida com auxílio de um aquecedor elétrico 

externo até 400 °C.  Os produtos líquidos condensados foram analisados com auxílio de 

um cromatógrafo de gás equipado com um detector de chama ionizado. Os redimentos 

obtimos se encontram na Tabela 2.6.  
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Tabela 2. 5 - Rendimentos para diferentes tipos de catalisadores. 

Temp. 

(°C) 
Catalisador 

Duração 

(min) 

Rendimento de 

Gás (%) 

Rendimento de 

Líquido (%) 

Rendimento de 

Estireno (%) 

400 MgO 120 11 83,8 62,4 

400 CaO 180 8,6 78,3 55 

400 BaO 180 13,3 79,8 56,5 
 

Fonte: Adaptado de Uttaravalli et al., 2020 

 

Entre os catalisadores utilizados, aquele que apresentou os melhores rendimentos 

líquido e do monômero estireno foi o MgO.  

Nisar e colaboladores, (2019)  fizeram o processo de pirólise de resíduos 

poliestireno na faixa de temperatura de 400−600 °C em presença de nitrogênio. A 

composição dos produtos líquidos e gasosos foi analisada por meio de um instrumento 

GCMS (Cromatógrafo Gasoso – Espectômetro de Massa). Metano e etano eram 

observados como principais produtos na fase gasosa, cerca de 82% da fração gasosa. A 

composição de hidrocarbonetos nos produtos líquidos encontra-se na faixa de C5 - C15 

dependendo das condições operacionais. O valor relatado de energia de ativação estava 

no faixa de 82 - 202 kJ/mol. Além disso, foi observado que a temperatura ótima de 

operação melhor tempo de residência foram 410 °C e 70 min, respectivamente. 

A partir dos estudos apresentados, (Uttaravalli et al., 2020) em relação a 

degradação térmica e termocatalítica do poliestireno expandido, observou-se quea 

conversão de EPS, rendimentos de produtos líquidos e estireno, depende, principalmente, 

da temperatura de degradação, duração da reação, tipo de catalisador e quantidade de 

carga de catalisador. O estireno foi o produto dominante entre os produtos líquidos, e 

melhor rendimento de líquido pode ser alcançado na faixa de temperatura de 350−500 

°C. 

Verma e colaboladores, (2020) apresentam a pirólise do EPS como forma de 

obtenção de tolueno e etilbenzeno, componentes que ajudam a melhorar a octanagem da 

gasolina e para isso foi montado três diferentes arranjos. Sendo o primeiro deles, Tipo A, 

com o catalisador na fase líquida, já o Tipo B apresenta o catalisador na fase vapor e o 

Tipo AB em múltiplas fases, líquida e vapor. Além do tolueno e etilbenzeno, também foi 
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observado como produto o benzeno e o monômero estireno, sendo o último um 

componente tóxico e cancerígeno.  

Segundo Verma e colaboladores, (2020) as partículas de catalisador foram 

misturadas com a alimentação para arranjo de reator de fase líquida / tipo A. Para o Tipo 

B o catalisador foi colocado em quatro camadas dentro do reator secundário usando lã de 

vidro. Nesse arranjo do reator, o vapor de hidrocarboneto sai da parte inferior do reator 

primário devido à pirólise térmica de poliestireno e, em seguida, escapa através do reator 

secundário consistindo em leito catalítico de multicamadas. O reator secundário auxilia 

no craqueamento e aromatização de parafinas líquidas que se formam devido à pirólise 

térmica. Enquanto no tipo AB, a quantidade necessária de catalisador foi misturada com 

a alimentação e foi carregada no reator primário e a mesma quantidade de catalisador foi 

distribuída na forma de reator secundário de quatro camadas de leito catalítico como 

mencionado anteriormente. O gás nitrogênio percorre o reator uma taxa de 200 mL /min 

para manter a atmosfera inerte dentro do reator e também ajuda empurrando os produtos 

do reator. Uma junta na tampa do reator foi utilizada para evitar vazamentos.  

De acordo com Verma e colaboladores, (2020) a pirólise térmica, bem como a 

pirólise catalítica em todos os tipos de arranjos de reator foram realizadas na faixa de 

temperatura de 400 °C a 700 °C em intervalos de 50 °C em semi bateladas. O efeito da taxa 

de aquecimento foi verificado a uma temperatura de 550 °C para cada tipo de arranjo. 

Todos os vapores e gases que foram gerados durante os experimentos foram passados 

através do condensador de tubo de cobre seguido por um banho de gelo contendo dois 

frascos cônicos em série.O óleo de pirólise foi coletado nos frascos cônicos enquanto os 

gases são coletado em um reservatório de gás na extremidade do banho de gelo. 

Verma e colaboladores, (2020) utilizaram o pó de amônio ZSM-5 como 

catalisador com a proporção de alimentação de 20: 1 considerada ótima. Os produtos 

aromáticos, como benzeno, tolueno, e etilbenzeno foram significativamente aumentados 

e a quantidade de estireno foi reduzida quando a pirólise catalítica tipo AB / multifásica 

foi realizada. A pirólise térmica produziu líquido com rendimento máximo de 94,37% em 

peso a uma temperatura de 650 C° e uma taxa de aquecimento de 15 C° / min. O 

rendimento líquido máximo de 88,05% em peso, 78,85% em peso e 75,11% em peso 

foram obtidos para a pirólise catalítica tipo A, tipo B e tipo AB na temperatura de 600 °C, 

550 °C e 550 °C, respectivamente usando a mesma taxa de aquecimento. O liquido 

proviniente da pirólise sem a presença de catalisadores contém uma quantidade muito 
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baixa de aromáticos na faixa de combustível, etilbenzeno de 11,38% em peso e uma maior 

quantidade de estireno (84,74% em peso). Ao contrário, o teor de etilbenzeno para o 

processo catalítico aumentou progressivamente na ordem de 18,98% em peso (tipo A), 

24,27% em peso (tipo B) e 28,12% em peso (tipo AB). Já o estireno diminuiu 

significativamente para um valor de 46,30% em peso para pirólise tipo AB na temperatura 

de 550 °C. Portanto o uso de catalisadores foi extramamente proveitoso para finaliade 

desse processo que era reduzir a quantidade de estireno produzida e aumentar a 

quantidade de produtos aromáticos. Como pode ser vista na Tabela 2.7. 

Tabela 2. 6 - conteúdo aromático no rendimento líquido obtido em diferentes tipos de 

arranjo com condições ideais de operação. 

Arranjo 
Temp. 

(°C) 

Benzeno 

(%) 

Tolueno 

(%) 

Etilbenzeno 

(%) 

Estireno 

(%) 

Total 

(%) 

Pirólise Térmica 650 0,62 10,21 0,55 84,74 96,12 

Tipo A/ Fase líquida 600 5,56 12,10 1,32 55,78 74,76 

Tipo B/ Fase Vapor 550 10,13 10,14 4,00 46,42 70,69 

Tipo AB/ Multifases 550 11,68 12,18 4,26 46,30 74,42 

 

Fonte: Adaptado de Verma et al., 2020 
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3. METODOLOGIA IMPLEMENTADA NO ESTUDO  

3.1. MATERIAIS                                                                                                                

O poliestireno expandido (EPS) para a realização dos experimentos foi obtido 

em uma fábrica de pranchas da cidade de Rio das Ostras – RJ em forma de blocos e 

retalhos sem uniformidade de tamanho e/ou padronização. Algumas peças continham 

madeira aderida ao bloco, peça essencial para trazer resistência as pranchas de surf, 

chamada de longarina no meio do esporte. Já o catalisador utilizado, zeólita (ZSM-5) foi 

obtido no laboratório de Reatores, Cinética e Catálise – RECAT da Universidade 

Federal Fluminense, mesmo local onde foram realizadas as análises termogravimétricas 

e refletância difusa.  

O mapeamento da quantidade de resíduos de EPS gerados durante a produção de 

pranchas de surf foi realizado na Região dos lagos – RJ, que vai desde a cidade de 

Saquarema até Macaé mais ao norte. 

3.2. MÉTODOS 

Nos subitens seguintes, estão descritos os métodos e as técnicas que foram 

utilizadas para decompor e caracterizar o poliestireno expandido (EPS). 

3.2.1. Preparação das amostras de EPS 

Inicialmente foram preparadas 3 amostras diferentes, sendo a primeira delas 

obtida após o processo de plaina dos blocos de prancha. Essa amostra contém resíduos de 

madeira da longarina do bloco, além de conter algumas impurezas já que foi recolhida 

direto do chão da fábrica, como mostrado na Figura 3.1. Foi separado aproximadamente 

11 gramas do material para os experimentos que estão detalhados nos itens a seguir. 

Fonte: Autor. 

Figura 3. 1 - Amostras obtidas do chão da fábrica.  
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A segunda amostra, proveniente dos retalhos dos blocos de prancha, Figura 3.2, 

foi triturada com auxílio de um liquidificador de uso doméstico exemplificado e 

especificado nas Figuras 3.2 e 3.3, com o intuito de aumentar a superfície de contato, 

facilitar o transporte da amostra, além de preencher o fundo do recipiente utilizado no 

TGA como está descrito mais à frente. 

 

Figura 3. 2 - Liquidificador caseiro utilizado para triturar as amostras. 

Fonte: Autor. 

 

 

Figura 3. 3 - Especificações do equipamento. 

Fonte: Autor. 

 

Já a terceira amostra foi uma tentativa de solubilizar o EPS em acetona com a 

finalidade de retirar o gás expansivo pentano e deixar a amostra contendo apenas o 
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material polimérico, já que cerca de 98% do seu volume é ocupado por gases e somente 

2 % do material é polímero propriamente dito. Contudo a tentativa de solubilização foi 

ineficaz e não foi obtido o resultado esperado, como mostrado na Figura 3.4, já que o 

material não foi solubilizado no solvente. Possivelmente com a utilização de uma 

propanona P.A o polímero poderia ser solubilizado, contudo, em virtude do pouco tempo 

na Universidade por motivos de pandemia não houve tempo hábil para realização dessa 

preparação. 

 

 

Figura 3. 4 - Tentativa de solubilizar amostra de EPS com acetona. 

Fonte: Autor. 

Para o TGA foram utilizadas as amostras puras trituradas com o liquidificador 

doméstico, além de serem maceradas com auxílio de grau e pistilo a fim de reduzir os 

gases presente no poliestireno expandido, reduzindo o volume ocupado e possibilitando 

preencher o cadinho de alumina com o mínimo necessário para realização do 

experimento. Já para a análise de Refletância difusa foi recortado direto do bloco de EPS 

em formato de disco com tamanho similar a peça metálica onde a amostra fica depositada.  

3.2.2.  Análise Termogravimétrica (TGA) 

A análise termogravimétrica tem como objetivo medir a variação percentual de 

massa da amostra em função da temperatura ou do tempo, enquanto é aquecida de forma 

controlada e com um fluxo de oxigênio (atmosfera oxidante) ou nitrogênio (atmosfera 
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inerte) pré-determinado. Antes do início do experimento é necessário determinar as 

temperaturas inicial e final, a taxa de variação das mesmas, a atmosfera que será 

trabalhada, oxidante ou inerte, que terá impacto direto em nosso resultado, além do fluxo 

desse gás, (NUNES,2006).  

O analisador termogravimétrico utilizado foi da marca Shimadzu, modelo DTG -

60H que realiza simultaneamente as análises DTA e TG, localizado no laboratório de 

Reatores, Cinética e Catálise – RECAT/UFF, representado na Figura 3.5. 

Fonte: foto tirada pelo autor no laboratório RECAT-UFF 

Por meio do TGA pode-se avaliar a estabilidade térmica do material, além de 

quantificar a amostra, em massa, que passou para o meio gasoso. Esse experimento 

funciona como uma etapa inicial para uma futura pirólise do EPS, permitindo um 

conhecimento prévio da faixa de temperatura em que o EPS começa e termina a sua 

degradação.  

Alguns pontos foram considerados antes de se iniciar a TGA como, por exemplo, 

a massa da amostra deve ficar entre 2 e 50 mg, caso a quantidade do material seja limitada 

pode-se trabalhar com pelo menos 1 mg. Para as análises 2 a 9 de EPS foram utilizadas 

amostras entre 1 e 2 mg, em virtude da sua relação massa por volume ocupado que é 

bastante pequena. Apenas no primeiro teste a massa foi inferior a 1 mg, 0,761 mg, pois 

nesse experimento os pellets de EPS ainda não haviam sido comprimidos com grau e 

Figura 3. 5 - Analisador Termogravimétrico Shimadzu, DTG-60H. 
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pistilo para redução do volume ocupado. Observou-se que, se possível, é interessante 

cobrir o fundo do cadinho com o material.  

Foram realizadas duplicatas dos experimentos 2 e 6 com intuito de garantir a 

reprodutibilidade do método, além da confiabilidade nos dados obtidos, evitando 

qualquer tipo de erro por meio de manuseio do equipamento ou impurezas no material 

analisado. 

Com a finalidade de aumentar a superfície de contato e facilitar a decomposição 

do material a amostra deve ser dilacerada em pequenos grãos. Vale ressaltar que o fluxo 

do gás de purga deve ser em média 10 mL/min maior do que o expurgo das amostras, 

uma vez que este diferencial positivo dos gases de equilíbrio impede que os gases 

volatilizados retornem para área de equilíbrio.  

3.2.3.  Espectroscopia por Reflexão Difusa no Infravermelho com Transformada 

de Fourier (DRIFTS)  

A tecnologia de refletância difusa no Infravermelho com Transformada de Fourier 

(DRIFTS) geralmente é usada para análise de amostras com grande área de superfície (pó 

granular ou fragmentado), além de ser possível analisar materiais pouco refletivos ou não 

refletivos (opacos). A DRIFTS tem como objetivo principal identificar os componentes 

da amostra com base nas bandas espectrais que funcionam como uma impressão digital 

de cada função química (DAVANZO, 2005). Através dos dados coletados na região do 

infravermelho, foi possível comparar as bandas das amostras com as de outros trabalhos 

disponíveis na literatura (NUNES, 2016; BORSOI, 2012; FERREIRA, 2016). 

Antes do início do experimento alguns pontos precisam ser atentados, como a 

umidade do laboratório que deve ficar abaixo dos 50%, além de carregar o equipamento 

com N2 até transbordar para auxiliar no arrefecimento do equipamento. (DAVANZO, 

2005). 

 A caracterização por DRIFTS foi realizada no espectrômetro de infravermelho 

Bruker Vertex 70, ao qual foi acoplado um acessório de reflectância (DRP-XXX, Harrick) 

contendo uma câmara de reação (HVC-DRP-4, Harrick) composta pela janela de ZnSe, 

localizado no laboratório de Reatores, Cinética e Catálise – RECAT/UFF, representado 

na Figura 3.6. 
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Figura 3. 6 - Espectrômetro IV com reflectância difusa (1) acoplado a espectrômetro de 

massas (2). 

Fonte: RECAT-UFF 

3.2.4. Mapeamento da Produção de Pranchas de surfe 

Com intuito de entender tal crescimento na utilização do poliestireno expandido 

como matéria prima da fabricação de blocos, foi realizada uma pesquisa com os 

fabricantes da região dos lagos, no estado do Rio de Janeiro. Cada produtor da região foi 

procurado e através dos dados de produção fornecidos, como quantidade de pranchas 

fabricadas mensalmente, além do número de pranchas feitas com bloco em EPS e em 

Poliuretano (PU).  

Com ajuda do shaper Matheus Maze, dono e idealizador da Maze SurfCraft, foi 

possível mensurar a quantidade de bloco em EPS que é descartada na produção. Foram 

pesados alguns blocos virgens, antes de serem cortados e usinados, como mostrado na 

Figura 3.7. Em seguida, foram pesados já nos formatos das pranchas, antes de receberem 

a fibra de vidro e resina, Figura 3.8. 

A média de pesos dos blocos de EPS antes de serem cortados foi de 1990 g e 

depois de serem cortados foi de 1100g, com um descarte de 890g de EPS, o que representa 

44,72% de polímero sendo desperdiçado. Portanto, pode-se observar que quase metade 

do material vai para lixões e aterros sanitários devido ao descarte incorreto do material, 

sendo dessa forma urgente o correto reaproveitamento do mesmo, possibilitando a 

reintrodução no ciclo produtivo de novas pranchas ou de outros materiais.   
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Fonte: acervo pessoal Maze SurfCraft 

 

Fonte: acervo pessoal Maze SurfCraft 

  

Figura 3. 8 - Blocos virgens. 

Figura 3. 7 - Blocos após corte e usinagem. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

4.1. Análise Termogravimétrica 

Para o caso em questão foi realizado uma análise da variação de massa em relação 

a temperatura com rampas de aquecimento pré-determinadas em 10°C/min, a fim de obter 

uma melhor resolução das transições que serão plotadas no gráfico. Apenas o primeiro 

teste foi feito com uma taxa de 20°c/min para se ter uma ideia geral da faixa de 

temperatura que o material começaria a se decompor. Na Tabela 4.1 é possível observar 

os parâmetros utilizados em cada ensaio. 

Tabela 4. 1 - Parâmetros utilizados durante os ensaios TGA. 

Experimento Amostra Catalisador 
Tx. de 

aquecimento  
Atmosfera 

Temp. 

inicial 

Temp. 

Final 

      (°C/min)   (°C) (°C) 

1 EPS Não 20 oxidante Tambiente 800 

2 EPS Não 10 inerte Tambiente 500 

3 EPS Não 10 inerte Tambiente 500 

4 ZSM-5 100% 10 inerte Tambiente 500 

5 ZSM-5/EPS 15% 10 inerte Tambiente 500 

6 ZSM-5/EPS 50% 10 inerte Tambiente 500 

7 ZSM-5/EPS 50% 10 inerte Tambiente 500 

8 ZSM-5/EPS 20% 10 inerte Tambiente 500 

9 EPS Não 10 inerte Tambiente 500 
 

Fonte: Autor. 

No primeiro teste, foi utilizado EPS puro com uma massa de 0,761 mg e atmosfera 

oxidante. Iniciando na temperatura ambiente, 20 °C até 800 °C, garantindo a completa 

decomposição do material na primeira vez em que o experimento foi executado. Como 

foi observada completa decomposição do material antes dos 400 °C, nos experimentos 

seguintes o range de temperatura foi programado da temperatura ambiente até 500 °C.  

Foi utilizada a atmosfera oxidante no primeiro ensaio, já os seguintes foram feitos 

em atmosfera inerte (N2), a fim de simular uma pirólise que também ocorre sem a 

presença de oxigênio. É possível observar na Figura 4.1 que em presença de oxigênio a 

decomposição do EPS começa e termina antes quando comparado com os testes 2 e 3 

com EPS puro, porém em presença de N2.  

Enquanto no experimento 1 o EPS começa se decompor por volta de 283 °C e tem 

total decomposição em 398 °C, nos testes em atmosfera inerte, também com EPS puro, 
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apresentados nas Figuras 4.2 e 4.3, a faixa de decomposição do EPS vai de 329 °C até 

433 °C no experimento 2 e de 321 °C até 435 °C no experimento 3. Portanto, os resultados 

mostraram que, em atmosfera oxidante, houve deslocamento da curva para a esquerda, 

isto é, para temperaturas mais baixas, provavelmente devido ao fato de as amostras terem 

sofrido combustão, antecipando a faixa de decomposição do EPS. 

 

 

Figura 4. 1 - Curva termogravimétrica para o EPS puro em atmosfera oxidante. 

Fonte: Autor 

 

Figura 4. 2 - Curva termogravimétrica para o EPS puro em atmosfera inerte. 

Fonte: Autor 

Os experimentos 2 e 3 com EPS puro em atmosfera inerte serviram como base 

para os demais experimentos, que ocorreram em presença de catalisador, a fim de permitir 

a comparação entre as curvas, com intuito de analisar o efeito que o catalisador, zeólita 

ZSM5, tinha na decomposição do EPS. 
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O Experimento 3 foi uma replicata do experimento 2 com intuito de garantir a 

reprodutibilidade do método, além da confiabilidade nos dados obtidos, evitanto qualquer 

tipo de erro por meio de manuseio do equipamento ou impurezas no material analisado. 

Nos testes seguintes cada configuração foi realizada apenas uma vez com excessão do 

experimento 6 com a relação EPS/ZSM5 de 1:1, também para maior confiabilidade nos 

resultados obtidos. 

 

Figura 4. 3 - Curva termogravimétrica para o EPS puro em atmosfera inerte.  

Fonte: Autor 

Pode se observar que de acordo com a Figura 4.3, que o experimento 3 tem seu 

range de decomposição do EPS puro de 320,86 °C até 434, 98°C, intervalo bastante 

similar ao obtido no experimento 2, apenas com uma pequena diferença na temperatura 

inicial, que pode ter sido por uma oscilação do próprio equipamento.  

O experimento 4 foi realizado com o catalisador ZSM-5 puro, com intuito de 

monitorar o comportamento do mesmo e avaliar o quanto foi perdido de massa no 

intervalo de temperaturas pré-estabelecido, temperatura ambiente até 500 °C. O resultado 

está mostrado na Figura 4.4. 
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Figura 4. 4 - Curva termogravimétrica para o catalisador ZSM-5 puro em atmosfera. 
Fonte: Autor 

Foi possível notar uma maior perda de massa do material até 100 °C, 

aproximadamente 6,15 %, atribuída a perda de umidade. Após isso a perda de massa 

ocorreu de forma lenta e gradual até 500°C, totalizando uma perda de 12% em todo o 

processo.  

No experimento 5 foi preparada uma amostra contento 85% de EPS e 15% de 

ZSM-5, que foram macerados com auxílio de grau e pistilo com intuito de impregnar toda 

superfície do EPS com o catalisador. A curva termogravimétrica presente na Figura 4.5 

mostra que a faixa de decomposição começa próximo aos 320 °C, assim como nos testes 

2 e 3 com EPS puro em atmosfera inerte, porém houve um aumento em quase 30 °C no 

final da faixa, passando para 461,32 °C, o que pode ter ocorrido por conta de uma barreira 

física criada pelo catalisador, ao ser impregnado na superfície da amostra de EPS. 

 

Figura 4. 5 - Curva termogravimétrica para EPS + catalisador ZSM-5 (15%) em 

atmosfera inerte.  
Fonte: Autor 
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Nos experimentos 6 e 7 a quantidade de catalisador foi aumentada para 50% da 

mistura, utilizando, aproximadamente, 2 mg de EPS e 2 mg de catalisador em ambos os 

testes. Nas curvas termogravimétricas da figura 4.6 foi possível notar um deslocamento 

para direita comparado aos testes 2 e 3 com EPS puro e ao teste 5 com apenas 15% de 

catalisador. A faixa de decomposição do polímero passou a ser de, aproximadamente, 380 

°C a 450°C, o que pode ter ocorrido em função de uma barreira física criada pelo próprio 

catalisador no momento em que o mesmo foi impregnado por toda superfície da amostra 

do polímero. Também foi possível notar, que as curvas não chegam a perda de massa 

zero, em virtude dos resíduos de catalisador que restaram no cadinho de alumínio. 

 

Figura 4. 6 - Curva termogravimétrica para EPS + catalisador ZSM-5 (50%) em 

atmosfera inerte para os experimentos 6 e 7. 

Fonte: Autor 

Para verificar a divergência no comportamento, foi realizado mais um teste, porém 

com uma quantidade de catalisador menor que nos testes 6 e 7 e maior do que o 

experimento 5. Com uma proporção de 80% de EPS e 20 % de catalisador que foram 

preparados seguindo os mesmos padrões das amostras anteriores. Pode-se observar na 

Figura 4.7 que o resultado obtido foi similar ao teste 5 pela proximidade na quantidade 

utilizada de catalisador, contudo foi possível notar certa instabilidade térmica como 

mostra o DTG, Figura 4.8, possivelmente causado por excesso de umidade no catalisador 

e/ou presença de alguma impureza na amostra utilizada. 
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Figura 4. 7 - Curva termogravimétrica para EPS + catalisador ZSM-5 (20%) em 

atmosfera inerte. 

Fonte: Autor 

 

Figura 4. 8 - Curva DTG para EPS + catalisador ZSM-5 (20%) em atmosfera inerte. 

Fonte: Autor 

 A fim de embasar e justificar os resultados obtidos no experimento 8, foi 

construída a Tabela 4.2, em que foi explicitado a perda de massa até 100 °C, PD 100°C, 

para cada um dos experimentos, sendo possível notar que o experimento 8 apresentou 

comportamento significativamente diferente dos demais.  
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Tabela 4. 2 - Perda de massa até 100°C em cada experimento realizado no TG. 

Experimento Catalisador Atmosfera PD 100 °C  Ti degradação Tf degradação 

      (%) (°C) (°C) 

1 Não oxidante 1,23 283,33 397,76 

2 Não inerte 0,68 328,86 433,11 

3 Não inerte 0,79 320,86 434,98 

4 100% inerte 6,15 - - 

5 15% inerte 1,47 323,14 461,32 

6 50% inerte 2,46 383,24 453,24 

7 50% inerte 2,54 382,15 455,56 

8 20% inerte 3,58 328,27 457,18 

9 Não inerte 0,57 329,88 426,07 

  

Fonte: Autor 

Pode-se supor que a maior perda de massa obtida no experimento, 6,15 %, com o 

catalisador puro se deu devido a umidade retida no material. Portando pode-se observar 

que conforme o maior teor de ZSM-5 na amostra, proporcionalmente maior é a PD 100°C, 

quando comparado ao EPS puro em mesma atmosfera. Porém, no experimento 8 o valor 

que deveria ser, aproximadamente 1,62 %, foi mais que 2 vezes maior, 3,58 %. Sendo 

assim o experimento 8 não apresentou confiabilidade suficiente para comparação aos 

demais eventos. 

Segundo Verma e colaboradores, 2020, o uso de catalisadores é extramamente 

proveitoso para reduzir a seletividade para o estireno produzida e aumentar a quantidade 

de produtos aromáticos. Com isso foi feito mais um teste com EPS puro (experimento 9) 

porém coletando os gases liberados em uma bag de 1 litro com uma vávula de acesso por 

onde os gases entram, Figura 4.9, com intuito de realizar uma cromatografia gasosa para 

amostra contendo apenas o polímero e ,posteriormente, com a adição do catalisador. 

Entretanto, o volume de gases coletatos foi muito pequeno, além da grande incerteza do 

volume que de fato entrou na bag, o que inviabilizou a análise. 
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Figura 4. 9 - Bag que é acoplada ao GC – MS para realizar a cromatografia gasosa. 

Fonte: Autor 

4.2. Espectroscopia por Reflexão Difusa no Infravermelho com Transformada 

de Fourier (DRIFTS) 

 

As bandas de absorção para o EPS puro estão exemplificadas nas Figuras 4.10 e 

4.11. Foram analisadas com base nas seguintes literaturas (NUNES, 2016; BORSOI, 

2012; FERREIRA, 2016).  

 

Figura 4. 10 - Espectro absorbância DRIFTS do Poliestireno Expandido puro. 

Fonte: Software responsável pelo controle do DRIFTS 
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Figura 4. 11 - Espectro de transmitância DRIFTS do Poliestireno Expandido puro. 

Fonte: Software responsável pelo controle do DRIFTS 

Comparando as bandas apresentadas na figura 4.11 com a literatura (NUNES, 

2016; BORSOI, 2012; FERREIRA, 2016), foi possível notar certa diferença no padrão 

das bandas obtidas para o EPS puro. Possivelmente, pela granulometria da amostra que 

foi utilizada, já que o indicado para tal experimento é trabalhar com materiais de baixa 

granulometria e alta área superficial. Os resultados indicam uma alta absorção dos raios 

infravermelhos, figura 3.16, de 4000 cm-1 até 500 cm-1, logo a quantidade de raios que 

difundiu pelo material, figura 4.11, no mesmo intervalo foi menor, corroborando para a 

possibilidade da alta granulometria do material ter dificultado a análise do material. 

No entanto, é possível observar semelhança com as bandas típicas de estiramento 

do C-H aromáticos do poliestireno na região próxima 3000 cm-1. As bandas entre 1600 

cm-1 e 1500 cm-1 possuem características que correspondem ao estiramento do C-C do 

anel aromático resultados semelhantes foram encontrados nos estudos feitos com EPS 

reciclado de Borsoi (2012). 

4.3. Mapeamento da Produção de Pranchas de Surfe  

Com base nos dados levantados através do mapeamento da produção foi possível 

chegar a um valor de 76,43% da produção em EPS, ou seja, pranchas utilizando o 
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poliestireno expandido como matéria prima. Enquanto 23,57% da produção permanece 

com o poliuretano, conforme mostrado na Tabela 4.3. Valor que representa 107 pranchas 

produzidas mensalmente na região de estudo, fabricadas em EPS.  

Levando em consideração que cerca de 890g são descartados por prancha, foi 

possível chegar a uma massa de 95,23 kg do polímero descartada de forma incorreta, 

mensalmente. 

Tabela 4. 3 - Mapeamento da produção de pranchas de EPS na Região dos lagos, RJ. 

Fabricantes Pranchas/mês Produção em EPS (%) 

Maia Glass (Cabo Frio) 35 90 

Doctor Surf (Cabo frio) 47 95 

Maze SurfCraft (Rio das Ostras) 10 100 

Boardrems (Cabo Frio) 10 100 

Fabre (Macaé) 14 50 

Lee Neves (Saquarema) 10 50 

Leandro Santos (Saquarema) 16 50 

Total/Média 140 76,43 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, março de 2021 

Contudo o mais assustador não é massa do polímero gerada, mas sim o volume 

que o mesmo ocupa. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Química 

(ABIQUIM, 2020), em 1m³ de EPS expandido, por exemplo, existem de 3 a 6 bilhões de 

células fechadas e cheias de ar.  

Levando em conta a densidade dos blocos utilizados para pesagem que possuem 

classificação T7, “T” não retarda chamas diferentes da classe F e o número 7 indica a 

densidade numa escala que varia de 1 a 7. Densidade superior aos 30 Kg/m³, 

aproximadamente 32,5 Kg/m³, valores presentes na Tabela 2.1, segundo capítulo do 

presente trabalho. Com o valor da densidade e da quantidade de massa descartada, apenas 

na Região dos Lagos – RJ, foi possível calcular o volume aproximado que todo o resíduo 

ocupa, um total de 2,84 m³, o que equivale a valores entre 8,5 e 17,5 bilhões de pellets de 

EPS. 
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5. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve o intuito de fornecer uma base de estudos para futuros 

projetos no campo da pirólise do poliestireno expandido. Sendo assim foram feitas 

caracterizações das amostras do material através do TGA e DRIFTS no laboratório de 

Reatores, Cinética e Catálise – RECAT. 

Durante as análises termogravimétricas foi possível notar a diferença nos 

resultados quando é utilizado atmosfera oxidante ou inerte. Em presença de O2, a faixa 

de decomposição do polímero ocorre em temperaturas mais baixas, quando comparado 

com os testes realizados em presença de N2, o que pode ser caracterizado pela ocorrência 

de reações de combustão. Com intuito de simular uma reação de pirólise os experimentos 

de 2 a 9 foram realizados apenas em atmosfera inerte, podendo assim, os resultados das 

faixas de decomposição do material serem utilizados como base de dados para futuros 

trabalhos. 

Nos testes 2 e 3 do TGA foram realizados com EPS puro e obtiveram uma faixa 

de decomposição entre 320°C e 430°C, valores semelhantes aos dados encontrados na 

literatura utilizada como base. O Teste 4 foi feito com o catalisador ZSM-5 puro, que 

apresentou como resultado uma perda de massa considerável até 100°C, 6,15%, o que foi 

devido a perda de umidade. Podendo ser evitado em futuros trabalhos com um processo 

prévio de secagem do material. 

Os Teste 5 a 8 foram realizados em presença de catalisador, simulando uma 

pirólise catalítica. Foi observado que quanto maior o percentual de catalisador na amostra 

as curvas termogravimétricas sofrem um deslocamento para direita, mostrando que a 

decomposição do material ocorre em temperaturas mais elevadas. Como hipótese para tal 

acontecimento foi sugerido que o catalisador cria uma barreira física a partir do momento 

em que o material foi impregnado na superfície do polímero. O que pode ser evitado caso 

se consiga preparar uma amostra de EPS pulverizada, com menor granulometria e maior 

superfície de contato.  

Com o objetivo de fazer uma cromatografia gasosa nos gases liberados pelo 

processo, no experimento 9, foi acoplado uma bag a saída de gases do TGA, contudo, 

com o pequeno volume liberado e a dificuldade de mensurar o mesmo, a tentativa não 

obteve o sucesso desejado.  
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Por fim, foi realizado uma análise dos espectros no infravermelho através do 

DRIFTS. Tendo como maior dificuldade o manuseio da amostra devido a eletrostática do 

material, além da amostra não estar nos padrões recomendados para esse tipo de ensaio. 

Embora exista alguma semelhança nas bandas de absorção do polímero com outros 

trabalhos já existentes, o resultado não foi satisfatório, sendo assim não foi obtido uma 

base de dados confiável para utilização em outros experimentos. 

Foi possível concluir, por meio dos experimentos e pesquisas elaboradas que o 

objetivo principal do trabalho, que é fornecer um embasamento inicial para realização da 

pirólise e pirólise catalítica, foi alcançado. Apresentando a estabilidade térmica e os 

ranges de temperatura de degradação térmica do EPS puro e em presença de diferentes 

porcentagens do catalisador ZSM-5. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Como sugestão para futuros trabalhos, com os estudos e resultados dos testes de 

estabilidade térmica do poliestireno expandido é possível dar seguimento na parte 

experimental da pirólise do polímero, sendo essa uma rota viável para reciclagem do 

material plástico. Pode-se também, dentro desse contexto, realizar a análise da viabilidade 

de um reator de pirólise alimentado por energia fotovoltaica, pensando em energia limpa 

e sustentabilidade. 

No que diz respeito a parte experimental do presente trabalho, em especial no 

preparo das amostras de EPS, seria interessante tentar solubilizar o polímero em 

propanona P.A., já que a tentativa com acetona de uso doméstica foi falha. O objetivo 

deste procedimento seria de obter um material rígido e com um volume de ar muito 

menor, após secagem e retirada da propanona. Posteriormente, o material poderia ser 

pulverizado, o que facilitaria os testes no TG e DRIFTS realizados neste trabalho. 

Também poderiam ser realizadas análises de amostras do EPS com a longarina e resíduos 

de varrição, além de serem testadas outras proporções de EPS/catalisador.  

Outro ponto importante seria otimizar a coleta de gases no TGA com intuito de 

analisar sua composição e a porcentagem de conversão de cada substância produzida. 

Podendo assim, avaliar a melhor proporção de amostra/catalisador de acordo com o 

objetivo desejado, seja ele uma maior porcentagem de BTE ou um amento no rendimento 

do monômero estireno.  
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