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Neste trabalho, a argila comercial cloisite 15A (OC15A), foi incorporada à matriz de borracha nitrílica (NBR) 
utilizando dois tipos de intercalação: no estado fundido e em solução. Todas as composições de borracha foram curadas 
com o sistema m-fenileno-bis-maleimida (BMI)/peróxido de dicumila (DCP). A difratometria de raios-X indica que o 
prévio inchamento da argila com solvente e posterior mistura com solução de NBR resultou em nanocompósitos com 
maior grau de dispersão quando comparado aos nanocompósitos com mesma proporção de argila, porém preparados no 
estado fundido. Isso é sugerido devido à ausência de pico de difração da argila nos nanocompósitos preparados a partir 
da dispersão em solução. Foi observado melhor desempenho mecânico em amostras preparadas pelo processo de 
intercalação em solução. O módulo de armazenamento obtido na análise dinâmico-mecânica foi mais elevado para a 
amostra com 5,0 phr de argila intercalada por solução, o que sugere uma boa ação de reforço. A resposta elástica dos 
compostos foi determinada por ensaio de fluência em curto prazo. 
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NANOCOMPOSITES OF NITRILE RUBBER AND ORGANOPHILIC MONTMORILONITE: BLEND AND 

PROPERTIES 
 

 
In this work, the commercial organoclay, Cloisite 15A (OC15A), was incorporated into NBR matrix by two types of 
intercalation: in the molten state and solution. All rubber composites were cured with m-phenylene-bis-maleimide 
(BMI)/dicumyl peroxide (DCP) system. X-ray diffraction studies showed that the melt processing always resulted in a 
deintercalation of the clay in high extent, whereas no diffraction peak was detectable in composites prepared by the 
solution process. The best mechanical performance was observed in samples prepared by solution processing. The 
storage modulus obtained from dynamic mechanical experiments was higher in solvent-intercalated systems, suggesting 
good reinforcing action. The tensile creep response of the composites was determined in short-term creep tests.  
 
Keywords: nitrile rubber; clay; dynamic-mechanical analysis; creep. 
 
 
Introdução  
A borracha nitrílica (NBR) constitui um elastômero muito importante devido a sua boa 

processabilidade e resistência a óleo, combustível e produtos químicos. Entretanto, é necessário 

empregar uma grande quantidade de carga na formulação para alcançar as boas propriedades 

elásticas necessárias a uma aplicação prática. O negro de fumo, por exemplo, é um agente de 

reforço muito popular e eficiente, mas em altos teores diminui a processabilidade dos compostos de 

borracha. Além disso, o material resultante é sempre preto, o que limita algumas aplicações, 

principalmente quando um material transparente é requerido. A utilização de silicatos lamelares tem 

despertado grande interesse, pois estes materiais podem conferir melhores propriedades mecânicas e 
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térmicas quando comparados com as cargas convencionais como o negro de fumo, silicone 

precipitado, etc. 

As propriedades proeminentes dos nanocompósitos NBR/silicatos, são baseadas na formação de 

uma superfície de contato extremamente grande, no alongamento elevado obtido devido ao 

processo de intercalação/exfoliação e da dispersão homogênea das lamelas individuais do silicato na 

matriz de polímero [1]. 

A argila Montmorilonita (MMT) é o silicato lamelar mais utilizado devido a sua ocorrência natural 

e pela facilidade de troca de cátions inorgânicos interlamelares por cátions orgânicos, tal como as 

longas cadeias do hidrocarboneto alifático. Esta modificação assegura uma melhor compatibilidade 

da argila com a matriz polimérica. 

O grau de esfoliação da argila, assim como as propriedades dinâmico-mecânicas dos 

nanocompósitos correspondentes, depende de diversos fatores, tais como: método de dispersão, 

composição da NBR, natureza da modificação da argila, e processo de cura. 

Sadhu e Bhowmick [2,3] dispersaram a argila natural e a argila modificada com octadecil amônio 

na matriz de NBR usando a intercalação em solução. Observaram um ligeiro aumento do espaço 

interlamelar da argila quando a argila não modificada foi empregada. Entretanto, usando a argila 

organofílica, a intercalação/exfoliação foi observada somente em NBR com teores menores de 

acrilonitrila, isto é, em amostras menos polares de NBR. Choi e colaboradores [4] dispersaram 

Cloisite 15A (MMT organomodificada) na matriz de NBR com 33% de acrilonitrila (NBR33) 

usando um misturador de rolos. Observaram um deslocamento do pico de difração de raio-X 

relativo ao afastamento basal da argila organofílica para valores de 2θ mais elevados após a cura, 

indicando uma diminuição da distância interlamelar (d). Os autores sugeriram um processo de 

reaglomeração e formação de agregados. 

A maioria dos estudos envolvendo intercalação no estado fundido de nanocompósitos NBR-argila 

utiliza-se de enxofre e aceleradores como sistema de cura. Recentemente, Das e colaboradores [5] 

estudaram a influência dos sistemas de cura com peróxido e com enxofre para os nanocompósitos 

de NBR-argila. Uma orientação mais elevada das lamelas organofílicas da argila foi obtida para 

matrizes curadas com peróxido. Não obstante, as propriedades elásticas foram similares, 

independente do sistema de cura. Sistemas de cura a base de peróxido apresentam diversas 

vantagens tais como formulações mais simples, redução do desperdício de reagentes e subprodutos 

de cura menos tóxicos. Além disso, o correspondente vulcanizante geralmente apresenta uma boa 

resistência a altas temperaturas, bom comportamento elástico sob compressão, resistência ao 

envelhecimento mais elevada e nenhuma descoloração do produto acabado [6]. O uso do m-

fenileno-bis-maleimida como co-agente para o processo de cura do peróxido é igualmente 



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

interessante devido à possibilidade de melhoria da eficiência da cura e participação da rede através 

de suas ligações, gerando ligações transversais muito estáveis [7]. 

O objetivo do atual trabalho é comparar a eficácia da Cloisite 15A nas propriedades dinâmico-

mecânicas dos nanocompósitos de NBR-argila preparados pelos processos de intercalação no estado 

fundido e em solução. A Cloisite 15A é uma MMT tratada com o sal de amônio quaternário dimetil 

dihidrogenado. O efeito do procedimento usado para a dispersão da argila na intercalação/grau de 

esfoliação foi investigado pela técnica da difração de raios-X. 

 
Experimental  
Materiais 
A borracha Nitrílica (NBR) [índice de acrilonitrila (ACN) = 45% e viscosidade Mooney (ML (1+4) 

em 100 ºC) = 60] foi fornecida gentilmente por Petroflex Ind. Com. S.A. A argila organofílica 

Cloisite 15A® (uma montmorilonita natural modificada com o sal de amônio quaternário com 

capacidade de troca catiônica de 125 mequivalentes/100g) foi comercial fornecida por Southern 

Clay Products Corp. N, N’ m-fenileno-bis-maleimida - (BMI) foi obtido comercialmente da Du 

Pont Dow Corp. O peróxido de Dicumila (DCP) foi fornecido por Retilox. 

Preparação dos Nanocompósitos 
Método I - Os nanocompósitos de NBR-argila com diferentes quantidades de argila OC15A foram 

preparados em um Plastógrafo Brabender equipado com um misturador de câmara interno W50, 

usando rotor do tipo banbury com uma velocidade de 80 rpm e fator de enchimento de 0,85. A NBR 

primeiramente foi mastigada a 80ºC por 2 minutos, foi adicionada então a argila organofílica e a 

mistura processada por mais 13 minutos. Durante o processo de mistura, a temperatura atingiu 

aproximadamente 130ºC. O sistema de cura a base de BMI e DCP foi incorporado posteriormente 

em moinho aberto de rolos. 

Método II - Uma pré-mistura, numa relação 2:1 (p/p) de NBR-argila, foi composta primeiramente 

dispersando 10g de OC15A em 140 ml de clorofórmio, com o agitador mecânico e temperatura de 

50 ºC, por 2h. Então, uma solução contendo 20g de NBR em 200 ml de clorofórmio foi adicionada 

lentamente, e a dispersão resultante foi agitada a 50 ºC por 4h. A mistura foi sonicada em um 

sonicador de Branson com 10 kv de amplitude, por 15 min. Após este tratamento, a dispersão foi 

precipitada rapidamente em metanol e seca a vácuo. Uma quantidade apropriada desta pré-mistura 

foi combinada com NBR em um moinho de rolos para se obter a proporção desejada de argila (2,5 e 

5,0 phr), seguido pela composição do sistema de cura. 

As formulações realizadas pelo método I e II são apresentadas na Tabela 1. 
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                                                                             Tabela 1. Formulações usadas nos métodos I e II 

Formulação 

Método I Método II Componentes 
Puro 

2,5 phr 5,0 phr 2,5 phr 5,0 phr 

NBR 4560 100 100 100 100 100 

Cloisite 15A - 2,5 5 - - 

Cloisite 15A + NBR 

4560 mistura sonicada 
- - - 2,5 5 

BMI 1 1 1 1 1 

DCP 1 1 1 1 1 

 

Após os processos de mistura, as amostras foram moldadas por compressão em uma prensa 

hidráulica (marca Marconi) a 170ºC e pressão de 5 MPa. O tempo de moldagem foi determinado 

por reometria de disco oscilatório (RDO; Tecnologia industrial - modelo T100) com ângulo de 

oscilação de 1º, de acordo com o método ASTM D2084-81. O tempo ótimo de cura foi estabelecido 

como o momento no qual se alcança 90% do torque máximo (t90).  

O índice de cura (CRI) foi calculado conforme a equação 1. 

                                                    Índice de cura (CRI) = 100/ (t90-ts1)                                             (1) 

Os corpos de prova para medidas elásticas e análise dinâmico-mecânica foram cortados dos tapetes 

moldados com aproximadamente 2,0 mm de espessura. Os corpos de prova para medidas de XRD 

foram cortados de filmes moldados por compressão com aproximadamente 0,5 mm de espessura. 

Caracterização  

O estudo de difração de raio-X (DRX) foi realizado em difratômetro Rigaku Miniflex CN2005 (30 

kV, 10 mA) no intervalo de 2θ = 2-10º. À distância interlamelar (d) da argila foi calculada de 

acordo com a equação do Bragg (equação 2): 

                                                      θλ sin.2dn =                                                             (2) 

Onde λ é o comprimento de onda dos raios-X (o valor de λ é 1,54 Å), d é à distância interplanar e θ 

é o ângulo da radiação incidente. 

O teste mecânico das amostras foi feito a 25 ºC, de acordo com a norma DIN 53504, utilizando-se o 

corpo de prova tipo S2. As medidas foram executadas em uma máquina de ensaio universal Instron 

modelo 5569, a uma velocidade de 200 mm/min. 

O ensaio de deformação permanente por compressão foi feito sob uma deformação constante de 

25% de acordo com a norma ASTM D395-85, a 100 ºC por 22h. Os corpos de prova para este teste 

foram moldados por compressão usando o dobro de t90, em dimensões de 12,5 mm de diâmetro e 

6,0 mm de espessura. 
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O ensaio de resistência a óleo foi realizado imergindo os corpos de prova em óleo mineral a 100ºC 

por 22h. O inchamento é medido através do ganho de massa do corpo de prova, expresso em 

porcentagem de acordo com a equação 3: 

                                             100%
1

12 x
W

WW
Massa

−
=                                                   (3) 

Onde W1 e W2 são os pesos das amostras antes e depois da imersão, respectivamente. 

As propriedades dinâmico-mecânicas, como o módulo de armazenamento e a tangente de perda 

(tanδ), foram medidas em DMA (Q800; TA Instruments), com garra tipo single cantilever, 

freqüência de 10 Hz, amplitude de deformação de 30 µm, temperatura na faixa de -60 a 40 ºC, e 

taxa de aquecimento de 20 ºC/min. A dimensão do corpo de prova é 25 mm x 12 mm x 2 mm. A 

temperatura correspondente ao pico máximo de tanδ foi definida como a temperatura de transição 

vítrea da borracha (Tg). 

Os testes de fluência em curto prazo foram realizados segundo uma metodologia adaptada descrita 

por Siengchin e Karger-Kocsis [8], no equipamento DMA Q800. A fluência e recuperação de 

deformação foram determinados em função do tempo (tempo de fluência = 10 min e tempo de 

recuperação = 30 min), com tensão aplicada de 0,1 MPa e temperatura constante de 25ºC. Os 

corpos de prova têm dimensões de 10 mm x 3 mm x 0,5 mm. 

 
Resultados e Discussões  
Estudo de DRX 

A Figura 1 compara o padrão das curvas de DRX dos compostos de NBR-argila intercalados pelo 

método I e II em função do teor de argila organofílica. A OC15A pura apresentou o pico principal 

em 2θ = 2,8º, correspondendo a um afastamento entre as lamelas de 31,59Å. Outro pico menor, 

observado em 2θ = 7,0º, é típico de MMT Na+ não trocada. O composto preparado pelo método I, 

contendo 2,5 phr de OC15A apresentou o pico principal em 2θ = 5,05º, que corresponde a um 

afastamento entre as lamelas de 17,5 Å. Este afastamento é menor do que o encontrado para a argila 

organofílica. Outro pequeno pico em 2θ = 7,5º foi igualmente observado. A amostra contendo 5,0 

phr de OC15A também apresenta dois picos, sendo o menor pico em 2θ = 5,41º que corresponde a 

um afastamento entre as lamelas de 16,4 Å, e o pico principal em 2θ = 7,85º. Estes resultados 

sugerem que alguma quantidade do intercalante poder ter sido removida para fora das galerias da 

argila durante a mistura e/ou processo de cura, tendo por resultado um colapso das estruturas 

intercaladas. Como a quantidade de argila aumentou no composto, o pico que corresponde à 

distância interlamelar diminuiu significativamente, promovendo um deslocamento para valores 2θ 

mais elevados, indicando um processo de reaglomeração da argila e a formação de agregados de 

silicato. 
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                                          Figura 1. Teste padrão de DRX dos compósitos de NBR-argila intercaladas pelo método I e II 

 
Com o intuito de melhorar a intercalação das cadeias de NBR dentro das galerias da argila, o 

processo de intercalação em solução foi avaliado utilizando-se do método II. Os padrões das curvas 

de DRX destes nanocompósitos curados são comparados àqueles preparados pela intercalação no 

estado fundido (Figura 1). O espectro de DRX deixa evidente que a dispersão da argila na solução 

de borracha conduziu à nanocompósitos altamente intercalados e provavelmente exfoliados, e que o 

uso de um sonicador após a mistura mecânica melhorou o processo de esfoliação. Isto é sugerido 

devido à ausência de pico na região de 2θ entre 2-10º. Estes resultados são completamente 

diferentes dos relatados por Sadhu e a Bhowmick [2,3], que estudam a dispersão de argila em NBR 

com teor semelhante de acrilonitrila, pelo método em solução. Os diferentes resultados obtidos em 

nossa pesquisa podem ser atribuídos ao caráter organifílico mais elevado da OC15A, em 

comparação a argila organifílica desenvolvida Sadhu e Bhowmick, assim como pelo procedimento 

diferenciado de dispersão da argila. 

Características de cura e propriedades físicas 

As características de cura dos nanocompósitos são apresentadas na Tabela 2. Observa-se que a 

adição de 2,5 e 5,0 phr da OC15A conduziu a um aumento do torque mínimo e máximo (ML e MH, 

respectivamente) e uma diminuição de t90, quando comparado com o sistema da goma pura. A 

redução do t90 é observada na presença de argila devido à presença de grupos aminados que atuam 

como acelerador do processo de cura da borracha. Entre os sistemas com carga, não há nenhuma 

influência significativa da quantidade de carga nos parâmetros de cura. Os nanocompósitos 

preparados em solução apresentam o torque máximo um pouco mais elevado, indicando um maior 

do grau de esfoliação. 

Podemos observar que o CRI aumenta significativamente na presença da argila independente do 

modo de intercalação. Entretanto as amostras com 5,0 phr usando o método I e com 2,5 phr usando 

o método II apresentam o mesmo valor de CRI. 
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Tabela 2.  Parâmetros de cura da goma pura e nanocompósitos preparados 

Método I Método II 
Cura a 170 ºC Puro 

2,5 phr 5,0 phr 2,5 phr 5,0 phr 
Ml (lb.in)    3,4 3,6 3,3 3,6 4,70 
Mh (lb.in)     23 26,8 25,7 28,8 30,7 
(Mh - Ml ) (lb.in) 19,6 23,2 22,4 25,2 26,0 
ts1 (min)  1,13 1,08 1,13 1,13 1,08 
t90 (min)  10,49 7,33 7,28 7,28 7,50 
CRI 10,68 16,00 16,26 16,26 15,58 

 

As propriedades físico-mecânicas dos compostos de NBR são sumarizadas na Tabela 3, em função 

da quantidade de carga e do procedimento de dispersão da argila. A adição de argila causou um 

aumento na deformação permanente à compressão, para todas as amostras. O inchamento em óleo 

mineral não apresenta diferenças significativas. 

A presença de 2,5 phr de argila (OC15A) na NBR intercalada em estado fundido conduziu uma 

melhoria significativa da deformação, módulo e resistência à tração, indicando um efeito de reforço 

importante. O aumento do teor de argila, no mesmo modo de intercalação, não gerou diferenças 

significativas. A dispersão em solução (método II), também apresenta efeito de reforço, como pode 

ser visto no aumento de resistência a tração, módulo e alongamento. Neste caso, porém, o aumento 

do teor de argila aumenta significativamente a resistência à tração e o módulo, diminuindo o 

alongamento. Os resultados nos levam a duas conclusões. Primeiro, o método de dispersão em 

solução é mais eficiente, levando a maior resistência à tração que a dispersão no estado fundido. 

Segundo, a dispersão em solução permite que uma maior quantidade de argila aja como reforço, 

como pode ser observado nas diferenças entre os teores de 2,5 e 5,0 phr. 

 

Tabela 3. Propriedades mecânicas das amostras curadas a 170 ºC 

Método I Método II 
Ensaios Mecânicos Puro 

2,5 phr 5,0 phr 2,5 phr 5,0 phr 
DPC (%) 5,46±0,25 9,16±0,28 12,48±0,32 12,48±0,5 20,85±0,27 
%M Óleo mineral  0,49±0,52 1,34±0,51 1,46±0,65 1,33±0,80 1,88±0,62 
Resistência à Tração (MPa) 2,54±0,11 4,10±0,51 4,43±0,15 4,30±0,49 7,89±1,26 
Alongamento (%) 449,8±31,7 726,7±71,2 716,9±3,8 748,0±65,2 625,7±106 
Módulo 10% 2,70±0,27 3,24±0,16 3,14±0,07 2,99±0,05 4,88±0,68 
Módulo 100% 0,64±0,02 0,82±0,01 0,76±0,01 0,67±0,02 1,29±0,09 

 

A melhora do grau de esfoliação da argila obtida pelo procedimento de dispersão e sonicação pode 

ser observada pelos testes padrões de XRD. Estes resultados sugerem que, para nanocompósitos a 

base de NBR, a quantidade de argila tem influência nas propriedades mecânicas somente com um 

método de dispersão mais eficiente. O desempenho proeminente de todas as amostras de NBR-
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argila deve ser atribuído ao elevado prolongamento destes silicatos e à forte interação entre a NBR 

polar e a superfície da argila. 

Infelizmente a resistência a óleo não apresentou nenhuma melhoria quando comparada à goma pura, 

o que pode ser explicado pela presença da cadeia longa do hidrocarboneto alifático da argila 

organofílica, que apresenta uma boa afinidade com o óleo mineral. 

 

Análise dinâmico-mecânica 

As propriedades dinâmico-mecânicas dos compostos de NBR-argila foram avaliadas de -60 a 40ºC. 

A Figura 2a ilustra a variação do módulo do armazenamento com a temperatura para estes 

compostos. A incorporação da OC15A pelo processo de intercalação no estado fundido conduziu a 

um aumento significativo do módulo abaixo da Tg. Os valores mais elevados de módulo foram 

obtidos para os compostos com 2,5 phr de OC15A obtido pelo método I e 5,0 phr de OC15A pelo 

método II. A NBR pura apresentou o menor módulo quando comparado aos outros compostos, 

indicando que a presença da argila e o aumento do grau de intercalação/esfoliação sempre 

melhoram o módulo dos materias. 

     

 

 

A variação da rigidez com a temperatura é apresentada na Figura 2b. A intercalação em solução da 

OC15A conduziu a um aumento da rigidez abaixo da temperatura de transição vítrea, sendo 

inclusive mais baixa que o mesmo composto preparado pela intercalação no estado fundido.  

A presença da OC15A não causou diferenças significativas na Tg dos materiais preparados pelo 

método I. A diferença de Tg das amostras preparadas pelo método II é significativa apenas para o 

material com 5,0 phr de OC15A. 

 

 

a b 
Figura 2. Gráficos comparativos das curvas de (a) módulo de armazenamento e (b) tan delta da amostra de NBR pura e dos nanocompósitos 

preparados pelos diferentes modos de intercalação. 
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Ensaio de Fluência 

A Figura 3 ilustra a compliância e recuperação da deformação da NBR pura e de seus 

nanocompósitos. A forma das curvas de fluência é muito similar à da goma pura, mas seus valores 

de compliância são significativamente menores. Para os compostos preparados com a OC15A pelo 

método II, a menor compliância foi obtida usando 5,0 phr da OC15A. Para a mesma composição de 

argila, o composto preparado pela dispersão em solução indicou uma menor compliância que o 

composto correspondente preparado no estado fundido. Em termos de recuperação da deformação, 

o composto que contém 5,0 phr de OC15A preparado pelo método II apresentou a melhor 

recuperação, apenas um pouco mais baixo que a goma pura. O composto preparado pelo processo 

de intercalação em solução contendo 2,5 phr de OC15A apresentou uma boa recuperação da 

deformação, sugerindo que o grau de dispersão da argila exerce alguma influência na elasticidade 

do composto. 

 

 

 

 

Conclusões 

Em todas as amostras reforçadas com argila, observou-se uma melhoria nas propriedades elásticas 

como a resistência à tração, módulo e deformação. A melhor intercalação das cadeias de NBR é 

indicada por um menor pico de difração de raios-X. A melhor intercalação foi conseguida quando a 

OC15A foi dispersa em clorofórmio e misturada com uma solução de NBR. Os melhores valores de 

resistência a tração e módulo foram conseguidos usando 5,0 phr de OC15A, pelo método de 

intercalação em solução. Todas as amostras usando argila como carga apresentam baixo 

desempenho na resistência a óleo. Nos ensaios dinâmico-mecânico, a presença da OC15A melhorou 

o módulo de armazenamento das amostras independente do modo de intercalação, e a amostra com 

5,0 phr de OC15A pelo método II apresentou um aumento significativo da Tg. No ensaio de 

Figura 2. Gráficos comparativos das curvas de fluência da amostra da NBR pura e dos nanocompósitos preparados 
pelos diferentes modos de intercalação. 
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Fluência, a melhor resposta foi conseguida usando 5,0 phr da OC15A preparada tanto pelo método I 

como pelo II. Entretanto, a amostra com 5,0 phr de OC15A pelo método II apresentou uma melhor 

resposta de recuperação da deformação. Estes resultados sugerem que o melhor comportamento 

físico-mecânico e de fluência esteja relacionado ao grau de dispersão da argila. 
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