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Resumo: A produção de resíduos de borracha tem sido relatada como um grave problema ambiental nos últimos anos. 

A estrutura química das borrachas (polímeros reticulados, infusíveis e insolúveis) torna o seu reprocessamento bastante 

difícil, diferentemente de materiais termoplásticos. Os métodos mais usuais para tratar resíduos de borracha são de 

natureza térmica, mecânica e química, sendo que nos métodos químicos o objetivo é regenerar a borracha. Os primeiros 

estudos com o bis(4-metilfenilsulfonilditiocarbimato)zincato(II) de tetrabutilamônio (ZNIBU) apontam para sua 

habilidade como acelerador no processo de vulcanização. Neste trabalho, avaliou-se a eficiência deste complexo de 

zinco como um agente químico de regeneração de borracha. O ZNIBU foi sintetizado e caracterizado por Ressonância 

Magnética Nuclear (13C NMR) e Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR). A mistura de 

SBR virgem com os ingredientes de vulcanização foi feita em um misturador de rolos, e em seguida a composição foi 

vulcanizada e moldada em uma prensa hidráulica. O ZNIBU sintetizado foi então misturado com a borracha 

vulcanizada e a desvulcanização foi observada. Por fim, a composição elastomérica foi revulcanizada. A revulcanização 

do SBR regenerado com ZNIBU levou à formação de uma borracha com torque máximo próximo ao torque máximo da 

borracha virgem vulcanizada. Após a otimização das condições de regeneração, serão realizados ensaios mecânicos 

(resistência à tração, resistência ao rasgamento e dureza) em corpos de prova de ambas as borrachas vulcanizada e 

revulcanizada, a fim de se comparar suas propriedades mecânicas. 

Palavras-chave: borracha de butadieno-estireno; regeneração de borracha; agente químico de regeneração; 

desvulcanização. 

 

The evaluation of tetrabutylamonium bis(4-methylphenylsulphonyldithiocarbimate)zincate(II) 

(ZNIBU) efficiency as a reclaiming agent for styrene-butadiene rubber (SBR) 

 
Abstract: In recent years, the production of rubber waste has been reported as a serious environmental problem. The 

chemical structure of rubbers (crosslinked, insoluble and infusible polymers) makes its reprocessing very difficult, 

unlike thermoplastics. The most common methods to treat rubber waste are of thermal, mechanical and chemical nature, 

wherein the chemical methods the purpose is to regenerate the rubber. Early studies with tetrabutylamonium bis(4-

methylphenylsulphonyldithiocarbimate)zincate(II) (ZNIBU) point to its ability as an accelerator in the rubber curing 

process. In this work, this zinc complex was evaluated as a chemical regeneration agent. ZNIBU was synthesized and 

characterized by Nuclear Magnetic Resonance (13C NMR) and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). The 

mixture of virgin SBR with vulcanization ingredients was performed in a two-roll mill, and the composition was then 

vulcanized and molded on a hydraulic press. The synthesized ZNIBU was then mixed with the vulcanized rubber and 

devulcanization was observed. Finally, the devulcanized elastomeric composition was revulcanized. The 

revulcanization of SBR regenerated with ZNIBU led to the formation of a rubber with maximum torque near the 

maximum torque of the virgin vulcanized rubber. After adjusting the optimal conditions of regeneration, mechanical 

tests will be carried out (tensile strength, tear strength and hardness) for the specimens of both vulcanized and 

revulcanized rubbers in order to compare their mechanical properties. 
Keywords: styrene-butadiene rubber; rubber reclaiming; reclaiming agent; devulcanization. 
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Introdução 

 
Os sistemas químicos capazes de regenerar borrachas são conhecidos por promover cisões 

seletivas das ligações cruzadas e, em alguns casos, são utilizados como reagentes para identificar 

ligações mono-, di- e polissulfídicas. No entanto, os agentes químicos utilizados podem ser de alto 

custo financeiro e danosos à saúde humana e ao meio ambiente. Com o aumento da preocupação 

ambiental, estudos recentes apontam para a utilização de reagentes que sejam menos tóxicos. 

A literatura descreve uma série de agentes químicos clássicos para regeneração de 

borrachas. Eles podem ser classificados em três grandes classes principais: sulfetos e dissulfetos, 

tióis e aminas [1]. Além destes, uma variedade de outras substâncias já foram estudadas com essa 

finalidade, como sulfenamidas, ditiocarbamatos, hidreto de lítio e alumínio, ácido periódico, óxido 

nitroso, iodeto de metila, e uma série de classes diferentes de agentes de regeneração.  

Alguns destes agentes são comumente utilizados como aceleradores de vulcanização, como 

é o caso das sulfenamidas e dos ditiocarbamatos. O que diferencia sua atuação (como acelerador de 

vulcanização ou agente de desvulcanização) são as condições experimentais empregadas. Em geral, 

temperaturas e pressões elevadas favorecem sua atuação como aceleradores de vulcanização. Já 

temperaturas e pressões brandas favorecem sua atuação como agentes de desvulcanização [2].  

Ditiocarbamatos e ditiocarbimatos metálicos têm sido sintetizados e utilizados em pesquisas 

com borrachas nos últimos anos. Dentre os ditiocarbamatos utilizados na indústria de borracha, 

aqueles com zinco são os mais empregados, pois são considerados “ultra aceleradores”, devido às 

elevadas taxas de cura que estes compostos promovem a elastômeros [2].  

Em estudos anteriores, o bis(4-metilfenilsulfonilditiocarbimato)zincato(II) de 

tetrabutilamônio (ZNIBU), um ditiocarbimato de zinco, foi avaliado como acelerador de 

vulcanização para borracha natural (NR), e descobriu-se que na presença deste composto a 

vulcanização ocorria a taxas mais lentas, quando comparado com qualquer acelerador comercial 

investigado [2]. No entanto, não existem estudos avançados que avaliam se este ditiocarbimato de 

zinco poderia atuar como agente de regeneração de borracha. 

Neste trabalho, o ZNIBU foi sintetizado e avaliou-se a sua eficiência como agente de 

regeneração de borracha de SBR. 

 

Experimental 
 

Síntese e caracterização do ZNIBU 

O complexo de zinco ZNIBU foi sintetizado adicionando-se acetato de zinco (II) e brometo 

de tetrabutilamônio, previamente solubilizado em metanol, a uma solução aquosa de 4-

metilfenilsulfonilditiocarbimato de potássio, conforme procedimento descrito na literatura [2]. 

Manteve-se a mistura sob agitação à temperatura ambiente, durante uma hora, e o sólido branco 

obtido foi filtrado em funil de vidro sinterizado, lavado com água destilada e seco sob pressão 

reduzida, resultando no composto (Bu4N)2[Zn(4-CH3C6H4SO2N=CS2)2]. 

A estrutura química do sólido foi confirmada por Ressonância Magnética Nuclear (13C 

NMR) e por Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR). 

 

Vulcanização do SBR virgem 

A composição da borracha de butadieno-estireno foi preparada seguindo a formulação 

apresentada na Tabela 1. A mistura foi feita em um misturador de rolos. 
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Tabela 1: Composição utilizada para a vulcanização do SBR 

Componente Quantidade (phr) 

SBR 100,0 

Enxofre 3,0 

Óxido de zinco 3,0 

Ácido esteárico 3,0 

Banox S 1,5 

TMTD 1,2 

MBT 0,6 

 

Após a mistura, o material obtido foi laminado e analisado em um Analisador de 

Processamento de Borracha (RPA). Parâmetros reométricos da borracha vulcanizada foram obtidos, 

tais como torque máximo (MH), torque mínimo (ML), tempo ótimo de cura (t90) e tempo de pré-

cura (ts1). A mistura foi então vulcanizada e moldada na forma de placa em uma prensa hidráulica. 

 

Regeneração do SBR 

A borracha vulcanizada foi moída e o material resultante foi misturado com ZNIBU, 

enxofre, óxido de zinco e ácido esteárico em um misturador de rolos. 

 

Revulcanização do SBR 

Após a mistura, o material obtido foi analisado em um RPA, e os parâmetros reométricos da 

borracha revulcanizada foram comparados aos parâmetros reométricos da borracha vulcanizada. A 

revulcanização foi feita em prensa hidráulica. 

 

Resultados e Discussão 
 

Caracterização do ZNIBU 

O espectro de 13C NMR para a amostra de ZNIBU é mostrado na Figura 1. 

 

 
Figura 1: Espectro de 13C NMR para a amostra de ZNIBU em CDCl3 
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Os seguintes deslocamentos químicos podem ser observados no espectro de 13C NMR do 

ZNIBU (): 208.34 ppm (N=CS2); 140.87 ppm (C1); 127.59 ppm (C2 e C6); 128.20 ppm (C3 e C5); 

140.18 ppm (C4); 21.29 ppm (CH3); sinais do cátion tetrabutilamônio: 58.52 ppm (CH2N); 23.85 

ppm (CH2); 19.57 ppm (CH2); 13.62 ppm (CH3). Todos os sinais observados na Figura 1 estão em 

acordo com os dados reportados na literatura [3]. 

O espectro de FTIR para a amostra de ZNIBU é mostrado na Figura 2. 

 

 
Figura 2: Espectro de FTIR para a amostra de ZNIBU 

 

Observa-se no espectro da Figura 2 as seguintes bandas:(C=N) em 1372 cm-1; ass(SO2) 

em 1266 cm-1; sim(SO2) em 1137 cm-1 e ass(CS2) em 938 cm-1, que também estão em concordância 

com os dados da literatura [3]. 

 

Vulcanização, regeneração e revulcanização do SBR 

As curvas de cura para a borracha de SBR virgem e para a borracha de SBR regenerada, 

obtidas em RPA a 150°C, são mostradas na Figura 3. 

 

0 10 20 30 40 50 60

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

S
' (

d
N

m
)

Tempo (min)

 SBR regenerada

 SBR crua

 
Figura 3: Curvas reométricas para as borrachas de SBR virgem e regenerada 
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Os seguintes parâmetros foram obtidos na análise de RPA: SBR virgem - MH = 25,65 dNm; 

ML = 1,38 dNm; t90 = 5min52s e ts1 = 1min13s; SBR regenerada – MH = 24,90 dNm; ML = 10,03 

dNm; t90 = 8min08s e ts1 = 16s. 

 

De acordo com os resultados obtidos, verifica-se que a borracha revulcanizada apresentou 

um decréscimo de aproximadamente 3% do torque máximo em relação à borracha virgem 

vulcanizada, o que indica um bom resultado, já que o torque máximo está diretamente ligado à 

densidade de ligações cruzadas do elastômero. O alto valor de torque mínimo em relação à borracha 

virgem indica que a borracha regenerada permaneceu com ligações cruzadas remanescentes do 

processo de desvulcanização. O aumento do valor de t90 para a borracha revulcanizada em 

comparação com a borracha virgem vulcanizada deve estar associado à lenta taxa de cura 

promovida pelo ZNIBU remanescente da regeneração, que atuou como acelerador de vulcanização 

no processo de revulcanização do SBR. O tempo de pré-cura (ts1) caiu aproximadamente 78% em 

comparação com a borracha virgem. 

 

Conclusões 
 

De acordo com os resultados obtidos até o momento, o ZNIBU se mostrou eficiente na 

regeneração da borracha de SBR, possibilitando a sua revulcanização. A borracha revulcanizada 

apresentou redução de 3% do torque máximo, o que indica que a densidade de ligações cruzadas foi 

próxima à borracha previamente vulcanizada. O alto valor do torque mínimo indica que a borracha 

regenerada ainda permaneceu com ligações cruzadas remanescentes do processo de regeneração. 

Após o ajuste nas condições ótimas de regeneração, serão realizados ensaios mecânicos (resistência 

à tração, resistência ao rasgamento e dureza) para os corpos de prova das borrachas vulcanizada e 

revulcanizada, para comparação de suas propriedades mecânicas. 
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