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Resumo 
 

Foi preparado o nanocompósito borracha natural/bentonita chocolate B modificada por 
sodificação e tratada com sal quaternário de amônio. A argila no seu estado natural, 
após sodificação e após quaternização foi caracterizada por DRX, IV, MEV e 
microscopia estereoscópica e teve medida a sua capacidade de inchamento em 
diversos solventes orgânicos. As placas obtidas, após vulcanização, tiveram medidas 
as suas propriedades mecânicas e foram analisadas por DRX. Os nanocompósitos 
obtidos mostraram melhoria nas suas propriedades mecânica em comparação com 
placas sem a adição de argila.  
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INTRODUÇÃO 

A incorporação de cargas dispersas de forma homogêneas na matriz do elastômero 

traz uma melhora significativa nas propriedades mecânicas, físicas, químicas e 

térmicas, barreira à permeabilidade a gás e inibidor de propagação de chama do 

composto elastomérico reticulado. Atualmente, as cargas de reforço de partículas em 

escala nanométricas têm atraído pesquisadores e produtores da indústria de borracha, 

a principal, mais tradicional carga é o negro de fumo, que vem sendo cada vez mais 

substituída por argilas minerais inorgânicas, montmorilonita é a argila mineral mais 

utilizada em compósitos de polímeros, consistindo de nanocamadas de silicatos 

intercaladas [1] por galerias ocupadas por cátions metálicos como, K+, Na+, Ca2+ e 

Mg2+, os quais podem ser facilmente trocados por sais inorgânicos de amônio, assim 
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produzindo a argila organofilica ou organoargila, que tem melhor compatibilidade com o 

polímero. [2] 

 

Figura 1: Diagrama esquemático da unidade estrutural do cristal de montmorilonita.  

A matriz polimérica usada é a borracha natural (BN), que tem origem no poli-isopreno 

extraído da Hevea brasiliensis (seringueira). [3] 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Elastômeros 

Matéria prima de goma de borracha, poli-isopreno, BR, poli (cis-1, 4-isopreno) 

borracha, oferecida por Indústria de Artefatos de Borracha Esper Ltda. 

Argila natural 

Argila chocolate B, marrom clara, da mina Lages, município de Boa Vista, estado 

da Paraíba, Brasil. Bentonita-Ca é caracterizada por sua baixa absorção de água e 

pobre capacidade de inchamento e por sua incapacidade de se manter em suspensão 

na água, fornecida por BENTONISA - Bentonita do Nordeste S.A. 

Aceleradores e agentes de vulcanização 

A adição de ativadores, oxido de zinco (ZnO)  e estearina (acido esteárico e 

glicerol ( triestearato de glicerina) (C57H110O6) e aceleradores tiazoles, dissulfeto de 

dibenzotiazol (MBTS), velocidade de cura moderada, tiurans, dissulfeto de 
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tetrametiltiuram (TMTD) , velocidade de cura rápida e enxofre (S), agente de 

reticulação, todos os materiais de tipo padrão comercial. [4] 

Sal quaternário de amônio 

Sal cloreto hexadeciltrimetilamonio (HDTMA-Cl), padrão comercial. 

Preparação da argila organofilica 

Como o argilo-mineral apresenta cálcio (Ca2+) como cátion predominante nos 

espaços interlamelares, não apresenta inchamento em água. Para transformar o argilo 

mineral em argila organofilica, deve-se adicionar sódio (Na+) em uma primeira etapa; a 

quantidade de silicato de sódio, (Na2SiO3), é calculada para fazer a troca de cátions 

necessária. Em uma segunda etapa os cátions Na+ , presentes nas galerias são 

substituídos por cátions orgânicos de sal quaternário de amônio, surfactante catiônico, 

(HDTMA-Cl). [5] 

 

Figura 2. Diagrama de blocos de produção de argila organofilica. 

Preparação do nanocompósito de borracha natural 

Oxido de zinco reage com a estearina para formar o estearato de zinco e juntamente 

com os aceleradores aumentam a taxa de aceleração e com o enxofre, ocorre à 

vulcanização.  

A matéria prima de goma de elastômero é colocada entre a abertura do moinho 

de dois cilindros, em temperatura ambiente. O material forma uma camada continua 

sobre um dos rolos, a diferença entre as velocidades dos rolos causa a fricção no 
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material propiciando que os ingredientes sejam adicionados e misturados com o 

elastômero, uma relação de fricção de 1,25:1 é usual. Os ingredientes da vulcanização 

foram adicionados, primeiro a estearina e depois da sua incorporação pela massa da 

goma, o oxido de zinco, a argila e os aditivos, juntamente com o enxofre. Dez pcr de 

organoargila foram adiciona à borracha, de forma homogênea entre a abertura dos 

cilindros e a camada uniforme de borracha de um dos cilindros. O processo cria fricção  

que produz calor. A formulação dos compostos usados para o estudo é dada na Tabela 

1. Após a mistura, o composto foi homogeneizado pelas várias passagens pelos 

cilindros, cortado e retirado em forma de manta. O tempo ótimo de cura foi determinado 

usando um reômetro de disco oscilante (TEAMETRO). O composto foi vulcanizado na 

temperatura de 170±2 °C com uma pressão de 20 Mpa em uma prensa hidráulica com 

aquecimento elétrico, com seu respectivo tempo de cura. [2] 

Tabela I. Formulação dos compostos da borracha 

Ingredientes Mix 1 Mix 2 

 pcr 

Borracha Natural 100 100 
Organoargila 10 - 

ZnO 5 5 
Estearina 1 1 

MBTS 1 1 
TMTD 0,5 0,5 

Enxofre 1 1 

partes por centena partes de borracha (pcr) 

Medidas das propriedades mecânicas 

Testes de tração foram efetuados em corpos de prova em forma de halteres e cortados 

mecanicamente a partir de placas vulcanizadas. Os ensaios foram realizados em 

equipamento de tração universal, modelo MAQTEST, com velocidade de deslocamento 

de 500 mm/min. De acordo com norma ASTM D 412. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Microscopia eletrônica de varredura 

A homogeneidade das partículas dispersas foi investigada por MEV, Figura 3. . Como 

pode ser visto na Figura 3a e 3b, argila organofilizada com uma estrutura mais aberta, 
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com uma maior separação das folhas quando comparada com a argila bruta. Para as 

outras, 3c e 3d, aparecem muitas partículas finas, embora uma presença de partículas 

maiores são visíveis, portanto,  conclui-se que, além de uma boa dispersão formando 

pequenas partículas perto de tamanho nanométrico, as condições da mistura não 

permitem a condição de esfoliação em todas as partículas do preenchimento da carga. 

[3] 

                           

                 

Figura 3. MEV micrografias organoargilas (a), argila não modificada (b), composito 
borracha natural com 10 pcr de organoargila (c), borracha vulcanizada sem 
carga (d) 

Propriedades mecânicas 

As propriedades mecânicas da borracha natural sem carga vulcanizada e da borracha 

natural com carga de organoargila são dadas na Tabela 2. As propriedades medidas de 

tensão são o modulo para diferentes deformações (100, 200 e 300% alongamento), a 

resistência à tração e alongamento na ruptura. Um aumento acentuado nas 

propriedades mecânicas é observado para a borracha natural com carga de 

organoargila comparada com a borracha natural vulcanizada sem carga. As 

propriedades mecânicas aumentaram na borracha natural vulcanizada com 

organoargila, foi obtido um aumento de 42% na resistência a tração. 

a b 

c d 
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Tabela 2. Propriedades mecânicas 

Parâmetro BN  BN-organoargila 

Resistencia máxima (MPa) 17,23 24,37 

Alongamento na ruptura (%) 373,10 370,19 

Módulo, 100% (MPa) 2,09 3,19 

Módulo, 200% (MPa) 2,21 3,63 

Módulo, 300% (MPa) 3,10 4,94 

Caracterização térmica 

A decomposição térmica expressa em termos de perda de massa em função da 

temperatura para argila não modificada, argila rica em Na e argila organofilizada é 

mostrada na Figura 5. A perda de massa da argila não modificada e da argila rica em 

Na é de13 e 9%, respectivamente, que corresponde a agua adsorvida  na superfície e 

camadas internas, bem como a agua resultante dos grupos estruturais OH da argila. 

No entanto, a decomposição da organoargila inicia a 120 °C  uma vez que a água 

absorvida desapareceu devido ao caráter organofílico da argila modificada e o total da 

perda de massa é em torno de 27%.   

 

Figura 5. Curvas TGA para argila não modificada (linha continua), argila rica em Na 
(linha tracejada) e organoargila (linha pontilhada) 

Analise de difração de raio-X 

O espaçamento interlamelar da argila natural era 14,50 Å. Com a adição de Na2SiO3 o 
espaçamento interplanar aumentou para 15,11 Å, e depois da adição de sal de 
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amônio esse espaço aumentou para 20,0 Å. Esses valores indicam a efetiva 
intercalação do sal de amônio entre as camadas da argila mineral, Figura 6. 

 

Figura 6. DRX padrão de argila natural, argila rica em sódio e argila organofilica. 

Espectroscopia de infravermelho 

O espectro, Figura 7 mostra informações da composição química da carga; presença 

de cátions orgânicos em argilas é demostrado no alongamento e flexão das bandas C-

H, regiões de 2800-3000 e 1400-1500 cm-1 respectivamente, o espectro infravermelho 

do pico que corresponde a deformação das camadas internas pela agua é da vibração 

de 1600-1700 cm-1. A banda com o pico de 1400-1500 cm-1 é atribuído ao sal amônio. 

 

Figura 7. Espectroscopia da argila não modificada, argila rica em Na e argila 
organofilizada. 
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CONCLUSÃO 

Pequenas quantidades de organoargilas resultam em mudanças positivas significantes 

nas propriedades mecânicas dos compósitos de matriz de borracha natural 

vulcanizada. Como as distancias entre as camadas aumentam com as cargas, as 

cadeias de polímeros poderiam penetrar mais facilmente nas camadas de argilas, o 

qual resulta na formação de uma estrutura intercalada. Os nanocompositos obtidos 

apresentaram melhorias em suas propriedades mecânicas em comparação com 

amostras sem argila.  
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PREPARATION OF ORGANOCLAYS IN MATRIX ELASTOMER 

 
ABSTRACT 

Natural rubber nanocomposite / bentonite modified by sodification chocolate B and 
treated with quaternary ammonium salt was prepared. The clay in its natural state after 
sodification and after quaternization was characterized by XRD, IR, and stereoscopic 
microscope and SEM was measured its ability to swell in many organic solvents. The 
plates obtained after curing, measures have had their mechanical properties and 
analyzed by XRD. The nanocomposites showed improvement in their mechanical 
properties compared to boards without the addition of clay. 
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