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Resumo: Os copolímeros elastoméricos à base de butadieno-estireno obtidos pelo processo de polimerização em 
emulsão são largamente empregados em composições de banda de rodagem devido ao melhor balanço entre 
propriedades, processabilidade e custo. No presente trabalho é avaliada a presença do metacrilato de hidroxipropila 
(HPMA) em substituição ao monômero de estireno nas concentrações de 3% e 5%, durante o processo de obtenção de 
um ESBR. A caracterização da funcionalidade foi realizada por FTIR e RMN 13 C. Os polímeros obtidos foram ainda 
avaliados por SEC, DSC e Viscosidade Mooney. 
Palavras-chave: Butadieno e estireno, metacrilato de hidroxipropila, pneu, silica. 

 
Obtainment of  butadiene-styrene copolymers functionalized with hydroxypropyl methacrylate 

Abstract: The elastomeric butadiene-styrene copolymers obtained by the emulsion polymerization process are widely 
used in compositions of tire tread providing good balance among properties, processability and cost. In this paper it was 
evaluated the presence of hydroxypropyl methacrylate (HPMA) instead styrene monomer, the concentration of 3% and 
5% during the process. The characterization of the functionality was performed by FTIR and 13C NMR and its 
influence the polymer microstructure was determined by  the SEC, DSC and the Mooney viscosity. 
Keywords: Butadiene-styrene copolymer, hydroxypropyl methacrylate, pneu, sílica.  

 
 
Introdução  

A polimerização em emulsão é o principal processo de obtenção de copolímeros elastoméricos de 

butadieno estireno empregados em composições de bandas de pneu. Quando esse processo emprega 

temperaturas entre 40-50oC origina produtos altamente reticulados chamados de hot SBR 

classificados como Série 1000, porém não aplicados a composições de bandas de pneu. E quando é 

empregada temperatura entre 5-10oC os elastômeros obtidos são chamados de cold SBR e 

classificados de Série 1500 e para os que empregam óleo como agente plastificante Série 1700 [1]. 

Os principais componentes do processo de polimerização em emulsão são: os monômeros de 

butadieno e estireno, ou outro monômero utilizado; a água que é a fase continua, responsável pela 

transferência de calor e controle da viscosidade onde estão dissolvidos o iniciador e outros aditivos. 

O agente de transferência de cadeias, tais como as mercaptans, são empregados para controlar a 

massa molar e a viscosidade do elastômero uma vez que os polímero diênicos podem sofrer  
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reticulações durante a polimerização, o que pode levar a formação de gel. O sistema iniciador 

empregado no processo em emulsão a frio faz uso de  um sal ferroso e um hidroperóxido (ROOH), 

que reagem entre si formando  radicais livres capazes de iniciar a polimerização. Durante a 

polimerização, um sulfoxilato é empregado com o objetivo de regenerar o sal ferroso. A 

temperatura e a agitação devem ser rigorosamente controladas para que se atinja a conversão 

desejada, usualmente entre 60 a 70% [1,2]. 

A microestrutura do SBR é aleatória, com concentração de estireno máxima de 50%, ampla faixa de 

viscosidade Mooney (UM), larga distribuição de massa molar, e temperatura de transição vítrea 

(Tg) próxima de – 56oC.  De modo geral, essas propriedades contribuem para a excelente relação 

entre processabilidade, custo e desempenho das composições de banda de pneu que empregam 

ESBR [1,2,5]. 

Numerosas soluções são propostas na manufatura de bandas de pneus com o objetivo de aumentar  

a resistência à abrasão e a adesão ao solo e reduzir a resistência ao rolamento sendo todas essas 

soluções relacionadas à necessidade da máxima interação polímero-carga em particular, quando é 

empregada uma sílica como carga de reforço principal. Uma dessas propostas é a modificação 

química ESBR que pode ocorrer durante o processo de polimerização, in situ, ou após a obtenção 

do polímero, por a introdução de um grupo funcional ao longo da cadeia polimérica,  ou por meio 

de interconversão de um grupo funcional já existente.  Como exemplo os grupos carboxila os 

grupos hidroxila, cloreto, brometo, o grupo amida o grupo epóxi – para citar algumas [2,5,7]. 

Para esse trabalho foi empregado o metacrilato de hidroxipropila (HPMA) em concentrações de 3% 

e 5% em substituição ao monômero de estireno com conversão de aproximadamente 66%. O 

HPMA possui dois sítios de reação, um grupo acrílico e um grupo hidroxil, sendo seus polímeros 

aplicados em larga escala na obtenção de lentes de contato, géis absorventes e agentes de suspensão 

em tratamento de água [2]. 

 

Experimental  

Para a obtenção do ESBR 1502 contendo cerca de 23,5% de estireno e do SBR 1502 funcionalizado 

com HPMA nas concentrações de 3% e 5%, foram utilizados o metacrilato de hidroxipropila 

(HMPA) 98% da Degussa Rhom GmbH&Co, o estireno 99,9% da Dow Brasil e o butadieno 1,4 

com 99% da  Braskem, o mercaptan n-dodecila da Chevron Phillips  como  agente terminador. A 

obtenção dos polímeros ocorreu sob temperatura de 5oC. O agente emulsificante, o dispersante e o 

terminador foram preparados pouco antes de seus respectivos usos durante o processo de 

polimerização segundo adaptação das patentes Arkema EP 1083185B1 de 2009 e patente Goodyear 
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US 6 716 925 B2 de 2004.(Tabela 1) A identificação da presença da funcionalização foi feita por 

espectroscopia na região do infravermelho (FTIR) no equipamento Nicolet com o uso de célula de 

KBr, na região espectral de 4000 a 450 cm-1. E por NMR 13 C utilizando o equipamento Varian 

Mercury VX 300, com sonda de 5mm, sob a frequência de 75,4 MHz, em tubo Wilmad OD 5mm 

527-PP-7 com janela espectral (SW) de 18761 Hz e tempo de aquisição de (at) 1.747, em um 

intervalo entre pulsos (d1) de 1 seg, e  com número de transientes (nt) de 16000, com temperatura 

da sonda  a 40oC e  modo do desacoplador em  (dm)= nny . Todos os espectros foram processados 

no programa MNova versão 6.0 com exponencial ou lb igual a 2 e Fourier number igual a 65536. 

As medidas de viscosidade Mooney foram feitas com a utilização do equipamento Alpha 

Techonologies MV 2000 segundo ASTM D1646. As medidas das frações de Mn, Mw e DP foram 

feitas por cromatografia de exclusão por tamanho (SEC), 30oC, 1mL/min, em coluna Styragel de 

500 A, 103 A, 104A e 105A, com THF a 0,1% p/v e 400 µL e software Millenium da Waters. A Tg 

foi determinada pela meia altura da curva de DSC, segundo ASTM E 1356 e D 3418 com o uso do 

o software Universal V3.1 da TA Instruments. 

 

Tabela 1:Composições  para  obtenção dos polímeros, phm (partes por cem partes de monômero) 

Componentes Função 
Padrão  
ESBR 
1502 

ESBR 
HPMA a 

3% 

ESBR 
HPMA a 

5% 
Butadieno Monômero 72 72 72 
Estireno Monômero 28 25 23 
Metacrilato de 
Hidropropila  
(HPMA) 

Monômero   3 5 

Àgua Veículo 269 
Sabão resinoso 2,03 
Àcido graxo 3,3 
Eletrólitos 

Sistema 
emulsificante 

0,3 
EDTA Quelante 0,09 

FSS 0,08 
FeSO4 

Oxi-
redutores 0,02 

t-DDM 
Transferência 

de cadeia 0,25 a 0,40 
PHP Oxidante 0,15 
NIPHA 0,35 
DEHA  0,01 
EDTA 

Sistema 
terminador 

0,29 
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Resultados e Discussão  

A presença do metacrilato de hidroxipropila no ESBR foi evidenciada por absorção na região do 

infravermelho, conforme a Fig. 3. Onde é possível observar uma banda característica da carbonila 

de éster na  região de 1735-1750 cm-1,mas especificamente em 1726 cm-1 provavelmente , em 

decorrência da conjugação com o oxigênio e da deformação axial da C=O. Em 3442 cm-1 é possível 

observar uma absorção larga e abaulada que pode ser associada à presença de hidroxila (deformação 

axial) oriunda do HPMA sendo essas bandas mais intensas à medida que é aumentada a presença do 

HPMA [4]. 

 

Fig. 3: Espectro de FTIR para os polímeros obtidos 

 

Foram obtidos três espectros de 13C sendo ESBR 1502(ESBR-Padrão), o monômero de HPMA e a 

mistura ESBR-HPMA a 5%, como mostra a Fig.4. Os espectros de ESBR e HPMA correspondem 

ao descrito na literatura, sendo que o espectro padrão de HPMA apresenta provável mistura de outro 

composto, assinalada com a letra C. È possível observar que na mistura de ESBR-HPMA que houve 

a inclusão de HPMA cujos assinalamentos estão marcados com as letras A, B, D, E, F e G. O sinal 

A corresponde a carbonila (C=O) de éster, B corresponde ao carbono (C) não hidrogenado da dupla 

(CH2=C), C pode estar associado a impurezas, D corresponde ao metileno (CH2) ligado ao éster 

(COOC), E corresponde ao CH ligado a hidroxila (OH) , F1 corresponde a metila (CH3) ligado a 

dupla (CH2=C)e F2 a metila (CH3) ligado ao carbono E (CH-OH) e G corresponde ao metileno 

CH2 da dupla (CH2=C),  onde esses estão sobrepostos com os sinais de dupla ligação do butadieno 

e do carbonos aromáticos do estireno. No espectro do ESBR-HPMA é encontrado os sinais 

característicos do HPMA o que sugere incorporação ou apenas mistura física do HPMA, conforme 

assinalado com as respectivas letra A, C, D, E, F. Pelo estudo inicial não é possível determinar se 

houve incorporação ou mistura física, uma vez que a maioria dos descolamentos químicos do 
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HPMA se mantém inalterados com exceção da carbonila (C=O) de éster que se encontra deslocada 

do seu valor original em torno 10 ppm (167,29 ppm no espectro HPMA vs 176,42 ppm do ESBR-

HPMA). Essa alteração no deslocamento químico do HPMA em relação ao ESBR-HPMA pode ser 

atribuída à influência do meio, tal como, vestígios de ácido utilizado na etapa do processo de 

coagulação. Para confirmação da incorporação ou de mistura física são necessários estudos 

posteriores com a utilização de técnicas de RMN bidimensionais [3]. 

 

 

Fig. 4: NMR 13 C para os polímeros obtidos. 

 

A temperatura de transição vítrea reflete o grau de mobilidade molecular de um dado polímero a 

determinada temperatura, a sua determinação para o entendimento dos  materias viscoelástico é de 

grande importância para a indústria de pneumáticos, uma vez que as propriedades de resistência a 

abrasão e adesão ao solo, por exemplo, estão associadas a intensidade com que as moléculas do 

polímero se movimentam. A Tabela 2 mostra que a presença de grupos polares teve pouco efeito 

sob a temperatura de transição vítrea, entretanto, há uma tendência na redução do valor da Tg seja 

reduzido à medida que a concentração de metacrilato de hidroxipropila é  aumentada [3,5,8]. 

A viscosidade Mooney (MU) permite prever o comportamento dos elastômeros crus e composições 

vulcanizadas sob nas diversas condições de processamento. Bem como, a determinação  das massas 

molares numérico médio (Mn), ponderal médio (Mw) e a determinação da  distribuição do peso 

molecular (DP) que  influenciam diretamente as propriedades mecânicas do material. A Tabela 2 

mostra que ocorre redução na viscosidade Mooney à medida que se aumenta a concentração da 

funcionalidade em HPMA. Essa observação corrobora com o comportamento observado pela 
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avaliação das massas molar numérico médio (Mn), ponderal médio (Mw) e a determinação da  

distribuição do peso molecular (DP) [2,5,8]. 

Tabela 2: Avaliação da viscosidade Mooney, massa molar e tg dos polímeros obtidos, phm (partes por cem 

partes de monômero). 

Parâmetros ESBR 1502  
(PADRÃO) 

ESBR 
 com 3 % de HPMA 

ESBR 
com 5% de HPMA 

Viscosidade Mooney (ASTM D 1646/2006) 

ML (1+4),MU 51,67 49,84 48,84 

 Medidas de massa molares por SEC (Padrão de PS) 

Mn, g/mol 1,6x105 1,3x105 1,1x105 

Mw, g/mol 6,3x105 5x105 4x105 

Mn/Mw 4,03 3,67 3,29 

Determinação da Tg, por DSC (ASTM E1356 e ASTM D 3118) 

Tg,oC -56,48 -57,61 -58,81 

 

Conclusões  

Os resultados obtidos por FTIR e NMR 13C sugerem a ocorrência da funcionalização, in situ, do 

copolímero de butadieno-estireno em metacrilato de hidroxipropila. A presença da funcionalização 

apresentou pouca variação na Tg, na distribuição das massas molares e na viscosidade Mooney. 
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