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Introdução
A descarga eletrostática (ESD) consiste na 
transferência súbita e rápida de carga elétrica de 
um objeto para outro quando existe uma diferença 
em potencial. Quando um dispositivo sensível  a 
ESD sofre uma descarga eletrostática, dois tipos 
de danos podem ser observados: o fatal, que 
significa que a unidade “morre” ou o dano latente 
onde o dispositivo é “ferido”. Os impactos a longo 
prazo são desperdícios na linha de produção, 
rejeições e clientes insatisfeitos que no final de um 
período resultam em receitas menores e/ou perdas 
significativas de dinheiro além do comprometi-
mento da imagem das empresas. Os perigos da 
eletricidade estática podem ser minimizados pelo 
controle da geração da carga ou maximização da 
dissipação da mesma através da utilização de 
produtos anti-estáticos, dissipativos ou condutivos.
Neste contexto, a empresa IQX Inove Qualyx se 
associou ao Grupo AMAZONAS visando o 
desenvolvimento de produtos ESD, mais especifi-
camente, pisos, mantas e solados ESD. A 
utilização das Eco-resinas IQX como aditivo 
condutor traz como vantagem competitiva o fato de 
serem produzidas a partir de um passivo 
ambiental, a glicerina bruta, num processo que 
explora as oportunidades criadas pelas tecnologias 
limpas, permitem a modulação da propriedade 
condutora (customização) ampliando o portifólio de 
produtos que podem ser fabricados, com igual  ou 
melhor desempenho em re lação aos já 
comercializados

Resultados e Discussão
Os solados, mantas e pisos ESD foram desenvolvi-
dos em laboratório, utilizando uma formulação a 
base de borracha nitrílica e cargas e, como aditivo 
condutor, 10% m/m da Eco-resinas IQX RAC50. 
Os resultados dos ensaios de caracterização da 
composição elastomérica após a etapa de 
vulcanização são apresentados na Tabela 1. O 
desenvolvimento em parceria prossegue visando a 
investigação de outras formulações e a ampliação 
dos testes de caracterização dos produtos.

Tabela 1. Caracterização da borracha condutora 
utilizada na fabricação de produtos ESD (solados, 
mantas e pisos) AMAZONAS & IQX.

ENSAIOS 
FÍSICOS NORMA VALOR 

MÉDIO UNIDADE

TEMPO DE 
VULCANIZAÇÃO 10 min

TEMPERATURA 
VULCANIZAÇÃO 165 oC

DENSIDADE NBR 
14737 1,15 g/cm³

DUREZA NBR 
14454 48 shore "A"

ABRASÃO DIN 
53516 220 mm³

TENSÃO DE 
RUPTURA

NBR 
14459 108 Kgf/cm²

RESISTÊNCIA 
AO RASGO

ASTM - 
D 624 32 Kgf/cm

ALONGAMENTO NBR 
14459 690 %

RESISTIVIDADE 
ELÉTRICA 68,2M Ω

Conclusões
A análise dos resultados obtidos no desenvolvi-
mento em parceria de produtos ESD permitiu 
constatar, principalmente, que:
- foi garantida a manutenção da qualidade do 
produto final, pelo emprego das Eco-resinas IQX 
como aditivo condutor, em substituição ao negro 
de fumo, dentre outros aditivos; 
- o processo é viável  em termos de escala 
industrial. 
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