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Resumo: Misturas de borracha nitrílica (NBR) e montmorilonita sódica (MMT-Na) foram preparadas pela co-
coagulação do látex de NBR com suspensão aquosa da argila. O teor de MMT foi variado de 0 a 7 phr e as diferentes 
misturas foram analisadas por difração de raios-X, espalhamento de luz, teor de gel, analise termogravimetrica e 
reometria de disco oscilatório. As diferentes metodologias usadas para a caracterização permitiram concluir que houve 
formação de uma estrutura intercalada nas misturas estudadas, e que o teor crescente MMT-Na potencializa os valores 
obtidos.  Medidas reológicas em composições com NBR mostraram a influencia da argila no aumento do tempo de cura 
em função de seu conteúdo, o mesmo acontecendo com o teor em gel e com a resistência térmica. Todos os resultados 
foram comparados com composição de NBR sem MMT. 
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Co-coagulation of the NBR latex and clay aqueous suspension: preparation and characterization  
Blends of nitrile rubber (NBR) and sodium montmorillonite (MMT-Na) were prepared by co-coagulation of the NBR 
latex with aqueous suspension of clay. The content of MMT was varied from 0 to 7 phr and different mixtures were 
analyzed by X-ray diffraction, light scattering, gel content, thermogravimetric analysis and the oscillating disk 
rheometer. The different methods used indicated that there was formation of a structure interspersed in the mixtures 
studied, and that increasing the content MMT-Na enhances the values obtained. Rheological measurements on 
compositions with NBR showed the influence of clay on increasing the time of healing in terms of its content, as is the 
gel content and the thermal resistance. All results were compared to composition of NBR without MMT. 
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Introdução 
 
Nanocompósitos polímero-argila são de grande interesse tanto pelo desafio acadêmico quanto por 

suas aplicações industriais [1-3]. Recentemente, nanocompósitos borracha/argila têm atraído 

atenção devido a adição de níveis mínimos (< 10%), conferir grande melhoramento das 

propriedades mecânicas, térmicas, estabilidade dimensional e excelente propriedade de barreira à 

gás [4-7].  

 

Na literatura, existem principalmente três métodos para preparação de nanocompósitos de matriz 

elastomérica: mistura em látex, em solução e no estado fundido. Dentre os três, o método de mistura 

em látex, desenvolvido pela Bejing University of Chemical Technolog é promissor, devido 

principalmente, ao fato de que a argila pode ser utilizada in natura. O método de mistura em látex 

se baseia no fato de que a montmorilonita-Na pode inchar no meio aquoso, e dispersar-se em 

camadas individuais de silicatos, além do fato de a maioria das borrachas diênicas como, borracha 

natural (NR), borracha butadieno-estireno (SBR) e borracha nitrílica (NBR), serem comercializadas 
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na forma de látex. Em um sistema aquoso, as micelas de látexes elastoméricos na faixa de 50-

200nm podem ser uniformemente misturadas com suspensões de argila, originando nanocompósitos 

borracha-argila [7]. 

 

A fase inorgânica mais utilizada na preparação de nanocompósitos poliméricos é a argila 

montmorilonita de origem natural, cuja razão de aspecto é bastante elevada. Apresenta boa 

capacidade de delaminação somada à alta resistência a solventes e estabilidade térmica necessária 

aos processos de polimerização e de extrusão, fatores que levaram à sua popularização como carga 

para nanocompósitos com eficácia comprovada [8]. 

 

No presente estudo foi utilizada a preparação de misturas em base aquosa a partir de 

montmorilonita sódica e látex de borracha nitrílica (NBR). Foi observada a influência do teor de 

argila na estrutura e sua interação com a fase elastoméria dos materiais.  

 
Experimental 
 

Materiais 

Os principais materiais usados neste trabalho foram: látex NBR N-615B com teor em acrilonitrila 

na faixa de 31-34 %, fornecido pela Nitriflex S/A Indústria e Comércio e argila (montmorilonita-

Na) Argel Cn 35, com capacidade de troca catiônica de 110 meq/100 g, fornecida pela Bentonit 

União Nordeste Ind. e Com. Ltda. 

 

Preparação da mistura NBR/Argila 

A suspensão aquosa de argila foi preparada dispersando 52 g de argila em 1000 ml de água 

destilada à temperatura ambiente por 1 h sob agitação vigorosa. O látex NBR foi então misturado a 

esta suspensão sob lenta agitação, na temperatura ambiente por 2 h. A etapa seguinte foi a co-

coagulação efetuada pela adição de uma solução eletrolítica. O material coagulado foi lavado até 

pH ≈ 6,5 – 7,0, e posteriormente seco em estufa com circulação forçada de ar a 100 °C até peso 

constante. O teor de argila foi variado de 0 a 7 phr.  

Antes da co-coagulação todas as diferentes amostras foram analisadas por espalhamento de luz, e 

após a co-coagulação por difração de raios-X e quantificado o teor em gel. 

 

Preparação e análise de composição vulcanizável de NBR/argila 
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Para o estudo da influencia da argila na formação de ligações cruzadas foram preparadas 

composições vulcanizáveis em misturador de cilindros, usando a formulação da Tabela 1, sendo a 

análise determinada em um reometro de disco oscilatório.  

 

 

 
Tabela 1. Formulação vulcanizável 

NBR/MMT  (phr) 

FORMULAÇÃO 100/0 100/ 3 100/5 100/7 

NBR 100 100 100 100 

Argila 0 3 5 7 

Oxido de Zinco (ativador) 5,0 5,0 5,0 5,0 

Ácido esteárico (ativador) 1,0 1,0 1,0 1,0 

Dissulfeto de benzotiazila (MBTS) (acelerador) 1,5 1,5 1,5 1,5 

Enxofre (agente de vulcanização) 1,5 1,5 1,5 1,5 

Antioxidante  2,0 2,0 2,0 2,0 

 

Caracterização 

As interações NBR-argila foram determinadas em solução aquosa bem diluída, pelo cálculo do 

tamanho da micela com o aumento do teor de MMT no látex de NBR. A técnica utilizada foi por 

espalhamento de luz (analisador Zetasizer Nano Malvern Instruments modelo: 3000 HSA 

Avançado).  

A difração de raios-X (XRD) foi de todas as misturas NBR-MMT foi realizada em um difratômetro 

Rigaku, modelo MiniFlex nas seguintes condições experimentais:  varredura em 2θ no intervalo de 

2 a 40º,  radiação CuKα = 1,5418 Å, 30 kV e 15 m, passo de 0,05º e tempo de contagem de 1 

segundo.  

 

As interações ocorridas nas misturas NBR-MMT na forma sólida foram avaliadas através da 

determinação do teor de gel, onde as amostras foram imersas em solvente metiletilcetona (MEC) a 

25 ºC, e mantidas na ausência de luz durante 20 horas. Após este período foram centrifugadas, e 

uma alíquota de 20 mL foi retirada e colocada em cápsula de alumínio, previamente pesada, que foi 

submetida a evaporação até secagem completa e repesada para determinação do resíduo. O teor de 

gel foi calculado através da equação a seguir: 

Fórmula:                                                   % GEL = Resíduo x 100     
                                                                                             Massa amostra 
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As características reométricas e o processamento do material foram avaliados em reômetro de disco 

oscilatório (Rheometer 100S Marca: Monsanto), conforme ASTM D 2084, com arco de 1º, 

temperatura de 160 ºC e por 30 min. Foram estudados os seguintes parâmetros: torque mínimo 

(ML), torque máximo (MH), tempo de segurança do processo (ts1), tempo de vulcanização (t90) e 

taxa de vulcanização (CRI). 

 

Análise termogravimétrica (TA Instrument 2100) foi realizada de 30 °C a 950 °C a uma taxa de 

aquecimento de 20 °C/min sob fluxo de nitrogênio para avaliar a estabilidade térmica dos 

compostos vulcanizados. Durante as varreduras, em 800ºC, o fluxo de gás passou para oxigênio 

com o objetivo de avaliar o resíduo inorgânico.  

 

Resultados e Discussão 

 

Os resultados de difração de raios-X caracterizam bem a diferença entre a borracha sem MMT e 

com os diferentes teores da carga mineral. A NBR sem carga não apresenta picos definidos de 

difração, devido a sua natureza amorfa. No caso da difração da argila pura, o pico em 2θ = 7,06° 

(d001 = 12,52 Å), mostrou-se deslocado para ângulos de difração menores (2θ = 5,93°; 5,91° e 

5,81°) nas misturas com 3, 5 e 7 %  de MMT-Na respectivamente (d001 = 14,90 Å; 14,95 Å e 15,21 

Å). Esses resultados indicam que o processamento usado para a incorporação de MMT no látex 

causou a formação de uma estrutura intercalada nas misturas NBR/MMT-Na.  

 

É possível observar pelos resultados de teor em gel, mostrados na Figura 1, que ao misturar MMT-

Na com NBR e co-coagular, ocorreram interações químicas entre o polímero-argila e que tais 

interações aumentaram com o teor de argila adicionada ao polímero. 

 

Os resultados referente a análise de tamanho da micela de latex estão indicados na Figura 2. 

Observou-se que, ao misturar a suspensão aquosa de MMT-Na no látex NBR, houve um aumento 

no tamanho da micela que foi crescente com o teor de MMT-Na na mistura. Estes resultados 

corroboram os anteriormente discutidos, referentes a difração de raios-X e ao teor em gel 

confirmando a intercalação das camadas de argila com as cadeias poliméricas. 

 

Os parâmetros reométricos das composições desenvolvidas estão apresentados na Tabela 2. Os 

valores de torque mínimo (ML), torque máximo (MH) e a diferença entre eles (∆M = MH - ML) estão 
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bem próximos ao da composição sem argila, e não foram sensíveis as quantidades de argila usadas. 

ML está relacionado à viscosidade e MH com a rigidez molecular. Porém mesmo em teres bem 

baixos de MMT na NBR há uma diferença significativa nos valores de tempo, entre as composições 

com carga, de modo geral, com a NBR sem carga. O tempo de segurança do processo, bem como o 

tempo de vulcanização, aumentaram com a adição de carga (MMT-Na), acarretando uma 

desaceleração na vulcanização, isto é, diminuindo o valor de CRI. Estes resultados poderão ser 

modificados com a adequação do sistema de cura (ativadores e aceleradores) para este tipo de carga. 

 

 
Figura 1 - Teor de gel da NBR e das misturas NBR/MMT 3, 5 e 7 

 

 
 

Figura 2 - Tamanho da micela de látex NBR e das misturas em solução NBR/MMT 3, 5 e 7  



Anais do 10o Congresso Brasileiro de Polímeros – Foz do Iguaçu, PR – Outubro/2009 

Tabela 2 - Características reométricas de composições vulcamizáveis de NBR com diferentes teores de MMT  

Características 
reométricas 

Torque 
mínimo 

ML (dN.m) 

Torque 
máximo 

MH (dN.m) 

∆M 
(dN.m) 

Tempo de segurança 
do processo 

ts1 (min) 

Tempo de 
vulcanização 

t90 (min) 

Taxa de 
vulcanização 
CRI (min-1) 

NBR 5,00 19,15 14,15 3,43 7,75 22,22 

NBR-MMT 3 4,50 18,50 14,50 6,33 15,58 10,75 

NBR-MMT 5 3,90 20,00 16,10 6,25 16,50 9,80 

NBR-MMT 7 5,10 20,60 15,50 6,05 16,00 10,90 

 
 

Os resultados da análise termogravimétrica (TGA) dos compostos vulcanizados NBR e NBR-MMT 

3, 5 e 7 estão mostrados na Tabela 3. Pode-se observar que, ao adicionar a argila na NBR, houve 

um aumento na temperatura de degradação, evidenciando uma maior estabilidade térmica das 

misturas. O aumento do teor de resíduo aumenta com o teor de carga, como era de se esperar e 

encontra-se dentro do erro experimental previsto. 

 
Tabela 3 – Análise termogravimétrica de composições vulcamizáveis de NBR com diferentes teores de MMT 

NBR/MMT Temperatura de 
degradação máxima, ºC Resíduo, %  

100/0 461 4,5 

100/3 467 6,9 

100/5 466 7,4 

100/7 464 9,2 

 
 
 
Conclusões 
 
O processamento para a formação de estrutura intercalada na montmorilonita sódica (MMT-Na) em 

borracha nitrílica (NBR) foi promissor. As diferentes metodologias usadas para a caracterização da 

co-coagulção de NBR-MMT permitiram concluir que houve formação de uma estrutura intercalada 

nas misturas estudadas, e que o teor crescente MMT-Na potencializa os valores obtidos.  Medidas 

reológicas em composições com NBR mostraram a influencia da argila no aumento do tempo de 

cura em função de seu conteúdo, o mesmo acontecendo com o teor em gel e com a resistência 

térmica. Todos os resultados foram comparados com composição de NBR sem MMT. 
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