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RESUMO
Neste trabalho foi desenvolvida uma metodologia de obtenção da borracha
em pó a partir de uma modificação química de látex de estireno-butadieno seguida
por um processo de secagem por aspersão, empregando a técnica de spray-drying.
Esta modificação teve como princípio a polimerização do monômero de metacrilato
de metila com a adição de sílica coloidal. Nesta pesquisa foi avaliada a influência da
concentração de sílica coloidal como agente de estabilização do processo de
polimerização do metacrilato de metila, bem como o efeito deste parâmetro na
eficiência do processo de secagem por spray-drying para gerar material particulado
na forma de pó redispersível. O produto obtido posteriormente a modificação foi
caracterizado quanto ao seu tamanho médio de partícula empregando a técnica de
espalhamento de luz dinâmico (DLS), o teor de sólidos por gravimetria e a
viscosidade, empregando o método de cilindros concêntricos. Em seguida foi
realizado o processo de secagem do látex. Os materiais obtidos foram
caracterizados quanto ao tamanho médio de partícula pela técnica de difração de
laser, propriedades térmicas por termogravimetria (TG) e calorimetria exploratória
diferencial (DSC), composição química por Espectroscopia de Infra-Vermelho com
Transformada de Fourier (FTIR) e morfologia por microscopia eletrônica de
varredura com emissão de campo (MEV-FEG) e microscopia confocal. Não houve
alteração significativa do tamanho de partícula após a modificação. Este resultado
indica que o sistema de estabilização evitou a formação de coágulos durante o
processo de polimerização. Outro resultado importante foi a demonstração da
viabilidade de produção de borracha em pó via spray-dryer após o processo de
modificação química do látex, sendo a formulação básica deste material uma relação
de SBR/MMA/Sílica igual a 6,1/1,2/1,0, com um tamanho médio de partícula em
torno de 30 a 40 microns e não vulcanização após secagem.

Palavras-chave: Estireno-butadieno, metacrilato de metila, sílica coloidal, estireno
sulfonato de sódio, spray-drying.

ABSTRACT
Preparation of rubber powder from styrene-butadiene latex employing the
technique of spray-drying
In this paper a methodology for obtaining a rubber powder from a chemical
modification of styrene-butadiene latex followed by a spray drying process employing the
spray drying technique was developed. This modification was to start the polymerization of
methyl methacrylate monomer with the addition of colloidal silica. In this study the influence
of the concentration of colloidal silica as a stabilizing agent for polymerization of methyl
methacrylate process was evaluated, and the effect of this parameter the efficiency of the
drying process by spray-drying to produce particulate material in the form of redispersible
powder. The product was subsequently characterized for the modification of its average
particle size by employing the technique of dynamic light scattering (DLS), the solids by
gravity and viscosity, the method of employing concentric cylinders. Then the drying process
was conducted latex. The materials were characterized for mean particle size by laser
diffraction, thermal properties by thermogravimetry (TG) and differential scanning calorimetry
(DSC), chemical composition by Infrared Spectroscopy Fourier Transform (FTIR) and
morphology by scanning field emission (FEG - SEM) and confocal microscopy electron
microscopy. There was no significant change in particle size after modification. This result
indicates that the stabilization system prevented the formation of blood clots during the
process of polymerization. Another important result was the demonstration of the feasibility of
producing rubber powder through spray-dryer after the process of chemical modification of
latex, with the basic formulation of this material a ratio of SBR / MMA / equal to 6.1 / 1.2
Silica / 1.0, with an average particle size of about 30 to 40 microns and no vulcanization after
drying.

Keywords: Styrene-butadiene, methyl methacrylate, colloidal silica, styrene sulfonate, spraydrying.
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1 INTRODUÇÃO
Os polímeros são macromoléculas formadas por hidrocarbonetos naturais ou
sintéticos que pela estrutura de suas ligações químicas mantém uma mobilidade
suficiente

para

possibilitar

as

deformações

elásticas

(ROCHA,

LOVISON,

PIEROZAN, 2002), a palavra polímero é proveniente do grego sendo poli (muitos) +
meros (iguais). Conforme apresentado por Adler (1963) o estudo sobre os polímeros
e a sua formação a partir dos seus monômeros deve ser aprofundado
constantemente para que possa melhor entender suas aplicações. Dentre os
materiais poliméricos destacam-se os plásticos e as borrachas.
A borracha é um dos materiais mais utilizados no mundo, tendo seus produtos
grande importância comercial e técnica (ADLER, 1963). Devido ao seu
comportamento elástico a borracha é utilizada em diversas aplicações, de diferentes
segmentos, porém cerca de 70% das borrachas produzidas são utilizadas na área
de transporte, basicamente em pneus, e os outros 30% em produtos industriais e de
consumo, sendo divididos em 10% para calçados e produtos de engenharia, 10%
em peças mecânicas e os últimos 10% em produtos diversos (MOHAN,
KURIAKOSE, KANNY, 2011).
Deformação elástica é uma das propriedades dos materiais poliméricos. Esta
propriedade indica que o material possui mobilidade suficiente para alongar suas
moléculas em momentos que são acionadas mecanicamente e que retornam para o
estado inicial quando não é mais submetida ao esforço mecânico. E este é o
principal fator de utilização dos materiais poliméricos (CANEVAROLO Jr, 2002).
A borracha foi descoberta a partir do látex natural da seiva da planta chamada
hevea brasiliensis. No caso do látex em seu estado natural quando é retirada da
arvore, é uma seiva que possui um escoamento como qualquer outro líquido e que
precisa apenas de um pequeno número de ligações para que ocorra a reticulação da
borracha fazendo com que a mesma forme uma rede reticular (ROCHA, LOVISON,
PIEROZAN, 2002). Para que isto ocorra são inseridos agentes reticuladores que
realizam as quebras iniciais das ligações químicas deixando-as livres para que
possam formar a rede molecular tridimensional.
O mais comum agente reticulador é o enxofre muito utilizado na produção do
produto mais fabricado a partir da borracha, o pneu. Para cada tipo de borracha
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existe um grau de reticulação que indica a velocidade em que a reação ocorre, pois
o que define isto é a quantidade de duplas ligações que cada material possui que
serão quebradas e formarão o polímero reagido (CIESIELSKI, 1999).
Outro fator que influência diretamente na reticulação é a temperatura em que
ocorre a reação. Em qualquer tipo de material quanto maior a temperatura maior
será a movimentação molecular e mais rápidas serão as reações de quebras das
ligações (ROCHA, LOVISON, PIEROZAN, 2002).
Todo o processo de fabricação de peças de borracha está vinculado com os
tipos de matérias primas utilizadas. Há diferenças entre a utilização do látex que está
no estado líquido e da borracha no estado sólido. A fabricação de peças a partir da
emulsão aquosa (látex) e da borracha no estado sólido necessitam de equipamentos
diferentes e ou complementares. No caso do látex não precisam que sejam
realizadas as mastigações, porém sua utilização precisa de um cuidado maior em
relação à retirada da água de sua emulsão, pois pode ocorrer o encolhimento da
peça.
Existem duas famílias de látices de borracha, os naturais e os sintéticos.
Como o próprio nome diz, os látices naturais veem de fonte vegetal, como por
exemplo poli-cis-isopreno (NR), enquanto que os látices de meio sintético são
obtidos artificialmente por meio da polimerização em emulsão, pela dispersão de um
polímero coagulado ou pela modificação química como, por exemplo, a
copolimerização de um monômero adicional. São exemplos de látices sintéticos o
estireno-butadieno (SBR), a acrilonitrila-butadieno (NBR), o cloropreno (CR), o
isopreno (IR), entre outros (SANTOS, 2005).
O copolímero estireno-butadieno (SBR) é um tipo de borracha muito utilizado
pelas suas possíveis variações como o SBR carboxilado e o SBR vinilpiridina. As
diferenças entre o SBR vinilpiridina e o SBR carboxilado é o teor de estireno em
cada um dos tipos de SBR e também o material adicionado que temos
respectivamente a vinilpiridina e o ácido carboxílico insaturado. O SBR é um material
amplamente usado em pneus, mas também é utilizado em adesivos, goma de
mascar, solados, e artefatos técnicos como buchas e diafragmas (ROCHA,
LOVISON, PIEROZAN, 2002).
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Avaliando algumas aplicações dos látices de borracha observa-se que há
possibilidade de obter um material borrachoso sem a presença de água, ou seja, na
forma de pó, poder-se-iam viabilizar novas formulações, minimizar etapas de
processamento e diminuir custos com transporte e logística. Neste cenário
destacam-se trabalhos como de LI e seus colaboradores (2007) e ZHOU e seus
colaboradores (2006) que apresentaram métodos de produção de borracha em pó a
partir de um látex de borracha sintético. No entanto, estes trabalhos apresentam
como rota de modificação do látex que antecede o processo de secagem e formação
do pó o uso de irradiação nuclear, método este limitado e de difícil acesso para
diferentes setores da indústria.
Desta forma, o objetivo deste trabalho foi desenvolver uma metodologia de
modificação química do látex SBR sem o uso de irradiação nuclear e com o uso de
mecanismo químico de polimerização em emulsão, já empregado pelo setor
produtivo de látex, e desta forma, viabilizar o processo de secagem por aspersão e
produção da borracha em pó.
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2 OBJETIVOS
Este trabalho teve como objetivo desenvolver um processo de modificação
química do látex de estireno-butadieno para obtenção de uma borracha em pó
microparticulada por meio de secagem empregando a técnica de spray drying. Para
atingir este objetivo geral foram propostos os seguintes objetivos específicos:
- Caracterização do látex de SBR antes do processo de modificação química;
- Modificação química do látex de SBR mediante polimerização em emulsão
do metacrilato de metila com inserção de sílica coloidal;
- Caracterização dos produtos das reações de modificação química obtidas
utilizando a técnica de espalhamento de luz dinâmico (DLS) para determinar seu
tamanho médio de partícula, técnica de gravimetria para obter o teor de sólidos e o
método de cilindros concêntricos para avaliar a viscosidade;
- Secagem empregando técnica de spray drying dos produtos obtidos das
reações de modificação química;
- Caracterização das borrachas em pó obtidas após secagem, por meio de
técnica de spray drying, quanto ao tamanho médio de partícula pela técnica de
difração de laser, propriedades térmicas por termogravimetria (TG) e calorimetria
exploratória diferencial (DSC), composição química por Espectroscopia de InfraVermelho com Transformada de Fourier (FTIR) e morfologia por microscopia
eletrônica de varredura com emissão de campo (MEV-FEG) e microscopia confocal.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1 Introdução
Neste capítulo serão abordados os conceitos sobre os materiais utilizados, a
modificação química e o processo de produção das partículas. A modificação
química apresentada engloba uma técnica de adição de materiais com a
polimerização do monômero. Para a produção do pó da borracha será apresentada
a técnica de secagem por meio de spray-dryer, seu sistema e suas possíveis
variáveis e por fim o que seria a borracha em pó.
3.2 Borracha
A borracha foi citada pela primeira vez quando os exploradores de Cristóvão
Colombo levaram para a Europa uma bola de borracha que foi retirada da seiva da
árvore havea brasiliensis (PAOLI, 2008).
A borracha é um polímero também chamado de elastômero, dentro das
classificações dos polímeros existem os polímeros termoplásticos, os elastômeros e
os termofixos (PAOLI, 2008).
Os elastômeros são polímeros que possuem estruturas amorfas, contendo
duas fases distintas que estão separadas entre abaixo e acima da temperatura de
transição vítrea, quando a temperatura está abaixo do ponto de transição vítrea o
material encontra-se no estado vítreo não possuindo assim movimentação das
estruturas (CIESIELSKI, 1999).
Essa temperatura de transição vítrea é a temperatura a qual indica o
momento em que um material transpõe entre a fase de estado vítreo, com estruturas
ordenadas para o estado de borracha um estado mais flexível e menos ordenado
(CIESIELSKI, 1999; CANEVAROLO, 2007).
Para que as borrachas possam ser utilizadas e conformadas das mais
variadas formas precisam passar pela reticulação das suas cadeias poliméricas,
chamada de vulcanização. A borracha no seu estado primário possui uma forma
parecida como a de um líquido, tendo um escoamento muito parecido como
qualquer líquido, após a reticulação da borracha sua estrutura modifica formando
uma rede molecular tridimensional, porém com sua conformação desorientada
(ROCHA, LOVISON, PIEROZAN, 2002).
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A principal característica da borracha é a sua propriedade de conformação
estrutural que permite aplicar ao material modificações como tração e ou
compressão. Durante aplicação de forças de tração as borrachas possuem
deformação elástica que são reversíveis (CIESIELSKI, 1999).
As borrachas são divididas em natural e sintética. A borracha natural (NR) é
uma das mais utilizadas e dentre as borrachas sintéticas mais utilizadas estão as
borrachas de polibutadieno (BR), policloropreno (CR) e poli-isopreno (IR) que são
constituídas por homopolímero e as borrachas de acrilonitrila-butadieno (NBR), de
estireno-butadieno (SBR) e isobutileno e isopreno (IIR) que são copolímeros
(SANTOS, 2005).
3.2.1 Polimerização em emulsão
O processo de polimerização em emulsão é um processo que engloba a
reação entre as moléculas de monômeros com a propagação dos radicais livres
produzindo partículas de polímeros dispersas em fase aquosa continua (CHERN,
2006).
Durante o processo de polimerização os monômeros que se encontravam em
gotículas estabilizadas pelos surfactantes, estão em uma fase contínua e
polimerizam a partir da ação do iniciador (MACEDO, 2006).
As moléculas de monômero que estão dispersas na fase aquosa são
iniciadas formando a partícula primária da polimerização por emulsão e o resultado
deste tipo de polimerização é uma dispersão coloidal chamada de látex (MACEDO,
2006).
A polimerização em emulsão é um processo baseado na polimerização por
iniciação de um radical livre, para que ocorra este tipo de polimerização é necessária
a utilização de um material denominado iniciador, um exemplo de iniciador é o
persulfato de sódio (CHERN, 2006).
Os monômeros a serem polimerizados mais usados são o butadieno,
estireno, acrilonitrila, ésteres de acrilatos e metacrilatos, acetato de vinila e cloreto
de vinila (CHERN, 2006).
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A polimerização por emulsão ocorre em três intervalos distintos denominados
como nucleação das partículas, crescimento das partículas e etapa final com o
polímero estabilizado (OLIVEIRA, 2003).
No intervalo denominado nucleação das partículas a adição do iniciador de
polimerização gera os chamados radicais livres na fase aquosa que reage com os
monômeros dissolvidos. É neste intervalo que todas as partículas são formadas e a
limitação da formação destas partículas está vinculada a quantidade de radicais
livres (OLIVEIRA, 2003; MACEDO, 2006).
No processo de polimerização, o agente emulsificante tem como função
auxiliar na formação e proteção das partículas de látex, o agente emulsificante
interage por meio de absorção física ou sendo incorporado quimicamente na
superfície da partícula, prevenindo assim a coagulação das partículas (CHERN,
2006).
No intervalo denominado crescimento das partículas todas as partículas já
estão formadas e começam a aumentar de tamanho com a polimerização dos
monômeros provenientes das gotículas de monômeros do sistema. O intervalo
termina quando todas as gotículas desaparecem (OLIVEIRA, 2003). Este intervalo
determina o número de partículas por volume de fase contínua que irá ter neste
processo (THICKETT, GILBERT, 2007).
No último intervalo a etapa final de polimerização ocorre quando começa a
declinar a velocidade de polimerização até o momento em que ela cessa totalmente
(OLIVEIRA, 2003).
Na Figura 1 observa-se a formação das partículas ilustrando os três intervalos
da polimerização por emulsão, o Intervalo I a nucleação da partícula, o Intervalo II o
crescimento da partícula e o Intervalo III o final da polimerização (THICKETT,
GILBERT, 2007).
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Figura 1 Intervalos da polimerização por emulsão.

Fonte: THICKETT, GILBERT, 2007.

Uma vantagem da polimerização em emulsão em relação aos outros tipos de
polimerização em massa, solução ou suspensão é o aumento da velocidade de
reação com o aumento dos radicais livres gerados sem a diminuição da massa molar
(MACEDO, 2006).
A polimerização por emulsão pode ser realizada em bateladas, semibateladas
e em sistemas contínuos. A polimerização em bateladas é altamente utilizada em
laboratório para estudos e as polimerizações em semibateladas e sistemas
contínuos são mais comuns nos processos industriais (CHERN, 2006).
Os látices são polímeros em forma de dispersão coloidal. Estes materiais
estão em duas fases, uma fase dispersa e outra chamada de fase contínua
denominada também como o meio de dispersão.
O látex natural é uma emulsão que forma uma borracha que ao ser
polimerizada torna se um polímero linear composto de cadeias cis-1, 4-poli-isopreno
de alta massa molar (GALIANI, 2007).
As distâncias das partículas formadas na dispersão após a polimerização
estão diretamente relacionadas à sua concentração, portanto quanto maior a
concentração em mol/L de material na dispersão mais próximas as partículas
formadas estarão no final da polimerização (CRACIUN, et al., 2003).
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As partículas de látex normalmente carregam cargas elétricas em sua
superfície para manter a estabilidade na suspensão e as cargas elétricas se formam
por ação das forças elétricas de dupla camada. As partículas de látex são coloidais,
polidispersas e de forma esférica (CRACIUN, et al., 2003).
A diferença básica entre o látex e a sua borracha sólida é a facilidade de
manipulação, porém no ato da solidificação do látex existe a possibilidade de
encolhimento das peças.
Os látices mais utilizados para a produção de peças são os látex natural, látex
de estireno-butadieno, látex de acrilonitrila-butadieno, látex de policloropreno e látex
carboxilado. Eles são utilizados para a produção de resinas, espumas, adesivos,
materiais têxteis, revestimentos de superfície, aditivos para concreto, betume
modificado, entre outros (MACEDO, 2006).
3.2.2 Látex
Os látices são polímeros em forma de dispersão coloidal que possuem duas
fases, uma fase dispersa e outra chamada de fase contínua denominada também
como o meio de dispersão.
Para a produção dos látices a polimerização por emulsão pode conter
sementes, que são as partículas precursoras na polimerização e auxiliam no
mecanismo e na cinética de formação das partículas (THICKETT, GILBERT, 2007).
A utilização de sementes na cinética de formação das partículas auxilia
funcionalmente no estreitamento da curva de distribuição do tamanho de partícula. O
uso de sementes na polimerização por emulsão dos látices em alta temperatura
diminui o tempo de formação das partículas e aumenta o período de crescimento
das partículas (THICKETT, GILBERT, 2007).
3.2.3 Látex de SBR
O látex de SBR é conhecido geralmente por ser um dos materiais mais
utilizados em peças por ter um baixo custo de produção em relação a outros
elastômeros (JUNIOR, NUNES, VISCONTE, 2010). O desenvolvimento para
obtenção do látex de SBR ocorreu com a necessidade de utilizar borrachas
sintéticas devido a queda de produção de borracha natural durante a Segunda
Grande Guerra Mundial.
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A emulsão de estireno-butadieno possui como característica a coloração
branca. Materiais produzidos com este látex possui propriedades com alta
resistência à flexão, alta resistência à tração e boa adesão (MACEDO, 2006).
Após a polimerização dos monômeros forma–se o copolímero chamado SBR
– poli estireno-butadieno (STUART, 2002). A fórmula do material encontra-se a
seguir na Figura 2.
Figura 2 Representação da unidade repetitiva de SBR.

Fonte: Paoli (2008).

3.3.1 Modificação Química em borracha
As modificações químicas ocorrem nas borrachas através de interações dos
materiais utilizados. Essas modificações podem ocorrer de diversas formas com o
rearranjo de ligações, pela introdução de novos grupos funcionais e ou enxertia de
um segundo polímero na cadeia (OLIVEIRA, 2003).
Temos como exemplo a modificação da borracha natural por Lee e seus
colaboradores, que utiliza o monômero de MMA e também a inserção do vinil neodecanoato. Neste caso o monômero de MMA é polimerizado e considerado o
invólucro que fica em torno da partícula de látex de NR (LEE et al., 2002).
Para o preparo deste material o látex de NR é diluído com uma solução
amoniacal e sob agitação é inserido o monômero de MMA e um oxidante. O produto
fica inchando por uma noite (tempo necessário para o inchamento dos reagentes)
conforme informou Lee e seus colaboradores. Após isso é elevada a temperatura até
50 ºC e em seguida adicionado o iniciador e o material fica reagindo por 24 horas. A
mistura formada pelo PMMA e a NR é um material muito usado para trabalhar em
temperaturas elevadas (LEE et al., 2002).
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Na dissertação de Venter a modificação química da borracha ocorreu no
estireno-butadieno com a adição de polibutadieno, e como carga foram utilizados o
negro de fumo e a sílica. Os materiais foram inseridos em um misturador para que
ocorresse a modificação. As amostras foram imersas em tolueno para a retirada de
impurezas, secas e cortadas. Posteriormente foram realizadas as extrações em
extrator Soxhlet até massa constante. Então as amostras passaram em ensaios
como abrasão, resistência ao rasgamento, análises termogravimétricas, entre outras
que puderam constatar a melhor formulação das amostras realizadas (VENTER,
2003).
A Figura 3 demonstra os materiais produzidos por Venter antes que sejam
efetuadas as extrações, pode-se observar no item d como a sílica com a borracha
formam grãos e não uma pasta unificada.
Figura 3 Fotos das amostras não submetidas ao processo de extração.

Fonte: Venter (2003).

Um estudo de modificação química da borracha natural com enxertia de
monômero de MMA e também com DMAEMA (metacrilato de dimetilaminoetila) foi
realizado por Oliveira em sua tese de Doutorado, utilizando um reator de vidro com
atmosfera de nitrogênio e temperatura de 50 ºC. O início da modificação ocorreu
com a introdução da NR e ajuste do pH com solução de hidróxido de amônio. Após
isso foi adicionado o monômero de MMA e o iniciador no reator ainda em
temperatura de 10 ºC (OLIVEIRA, 2003). Nesta temperatura permaneceu por 30
minutos para inchamento dos reagentes com a inserção de um emulsificante, em
seguida a temperatura do reator foi aumentada para 50 ºC então iniciou se a

24

polimerização. Terminada a polimerização foram analisadas a morfologia, a
extensão de enxertia por RMN de ¹H, ângulo de contato, teor de gel, grau de
inchamento e resistência à deformação (OLIVEIRA, 2003).
Nos resultados de resistência à deformação, três das amostras modificadas
não apresentaram valores significativos de melhora.

Estas amostras possuíam

inserção de 10 % de MMA, 10 % de DMAEMA e 20 % de DMAEMA. Em amostras
modificadas com porcentagens acima das amostras citadas anteriores houve um
aumento nos valores da resistência à deformação (OLIVEIRA, 2003).
3.3.2 Pickering emulsion polymerization
A polimerização por emulsão tem como princípio a utilização não apenas de
um material polimérico em sua formulação como também um material inorgânico,
por exemplo, a nanopartícula de sílica. Neste tipo de polimerização por emulsão o
material inorgânico compõe a casca da partícula e o monômero polimeriza no interior
desta partícula e leva o nome de núcleo (ZHANG, et.al., 2012, ZOPPE, VENDITTI,
ROJAS, 2012).
O material inorgânico utilizado para a pickering emulsion polymerization
também tem como função a substituição do surfactante na polimerização, que é o
agente estabilizante (CHEVALIER, BOLZINGER, 2013).
Ma e seus colaboradores em 2010 afirmam que o pickering emulsion
polymerization possui vantagens em relação aos outros tipos de formações cascanúcleo. Dentre estas vantagens: não necessitar uma instrumentação sofisticada para
a sua produção; a produção de um pó de nanopartículas que pode ser
comercializada ou a produção de uma solução sem necessidade de tratamento
adicional; a síntese pode ser concluída em uma única etapa; e as partículas podem
ser produzidas sem a utilização de surfactantes (MA, et.al., 2010).
O estudo de MA e seus colaboradores em 2010 envolvendo pickering
emulsion utilizou o poliestireno e sílica. Este estudo enfatizava a abertura de novos
caminhos para estabilização das emulsões de materiais produzidos que poderiam
ser utilizados em diversas aplicações (MA, et.al., 2010).
Nesta polimerização a formulação utilizada continha 8 mL. de monômero de
estireno, 52,5 mL. de água e 20 g de nanopartícula de sílica, a reação foi conduzida
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por três horas. MA e seus colaboradores analisaram por meio de técnica de
microscopia confocal a evolução desta reação, conforme é apresentado na Figura 4.
Figura 4 Análise microscópica confocal de Pickering emulsion de poliestireno/nano-SiO2 com
os tempos de reação estipulados nas imagens.

Fonte: Ma et al (2010).

Zhang e seus colaboradores em 2012 pesquisaram a produção de um
poliestireno com nanopartículas de sílica utilizando a técnica de pickering emulsion
polimerization. Nesta polimerização o núcleo é composto pelo poliestireno e a casca
da partícula é composta pela nanopartícula de sílica. Neste mesmo estudo Zhang e
seus colaboradores em 2012 prepararam e modificaram a sílica, que posteriormente
foi utilizada para a pickering emulsion, onde a sílica foi dispersa em água por 15
minutos. Na sequência adicionou o monômero de estireno com agitação e um
iniciador da reação. Esta polimerização ocorreu em atmosfera inerte de nitrogênio,
com temperatura de reação de 75ºC e por um período de 12 horas.
A Figura 5 demonstra como ocorreu a formação da pickering emulsion no
processo produzido por Zhang e seus colaboradores.
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Figura 5 Sistema de formação do Pickering emulsion de poliestireno/nano-SiO2.

Fonte: Zhang, Fan, Tian, Fan (2012).

Após o preparo da polimerização foram identificadas as características pela
técnica de infravermelho por transformada de Fourier e as propriedades térmicas
como do TGA e DSC. Zhang e seus colaboradores observaram o aumento dos
comprimentos de onda nos valores referentes à sílica, o aumento de massa após a
análise do TGA e o aumento na temperatura de transição vítrea com a inserção da
sílica.
Em outro estudo Zoppe e seus colaboradores em 2012 verificaram a
estabilidade do material polimerizado pela metodologia de pickering emulsion, em
que foram realizadas análises após 30 minutos e também após 4 dias de preparo
das amostras. As amostras foram acompanhadas até o quarto mês, para a
verificação da estabilidade do pickering emulsion produzido. Para tanto Zoppe e
seus colaboradores acompanharam a concentração das nanopartículas, o efeito da
força iônica produzida e o efeito da temperatura, com isso concluíram que conforme
a concentração das nanopartículas o tamanho das partículas altera, isto quer dizer
que quanto maior a concentração das nanopartículas menor será o tamanho da
partícula formada e vice-versa.
Outro fator analisado é a razão entre a viscosidade e a temperatura, em
relação à concentração do poli(N-isopropilacrilamida) com nanocristais de celulose,
conforme apresentado na Figura 6, observa-se que com baixa concentração 0,05%
do pickering emulsion preparado abaixa-se a viscosidade após aproximadamente
33ºC (ZOPPE, et.al., 2012). E para a concentração de 0,5% do pickering emulsion
preparado a viscosidade segue constante até 35ºC, quando apresenta uma queda
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da viscosidade. As amostras com concentração de 0,1% e 0,25% não apresentam
variação na viscosidade até os 40ºC.
Figura 6 Análise de viscosidade em relação à temperatura de amostras com concentrações
diferentes de Pickering emulsion.

Fonte: Zoppe et al (2012).

Existem tipos de pickering emulsion que utilizam mais de uma nanopartícula
como a desenvolvida por Gao e seus colaboradores em 2010 que conduziram a
polimerização por um período de 8 horas a uma temperatura de reação de 60ºC
tendo como materiais nanopartículados a sílica, o Fe2O3 e o monômero de estireno.
A Figura 7 demonstra o sistema de polimerização que utilizado no trabalho de Gao e
seus colaboradores. As partículas formadas foram analisadas com microscopia
confocal e análise por infravermelho por transformada de Fourier, estas partículas
apresentaram coloração marrom e uma fraca magnitude proveniente das partículas
férricas utilizadas.
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Figura 7 Reação de pickrering emulsion utilizando duas nanopartículas, a nanopartícula 1 é
a sílica coloidal e a nanopartícula 2 é o óxido de ferro.

Fonte: Gao, Wang, Liu,Chen, Tong (2010).

3.4 Spray-dryer
A técnica consiste na secagem de materiais líquidos por meio de um
equipamento que utiliza um bico dispersor, com entrada de ar quente com
temperatura e pressão controladas que auxiliam na secagem do material (MASTER,
1985). Este tipo de equipamento é muito utilizado para melhorar a forma de
transporte de produtos e também potencializar as propriedades do que estará
concentrado na forma particulada (BAJSIC, 2001).
O principio da técnica é a passagem do fluido em um meio aquecido no caso
o ar que evapora o solvente em que está disperso e/ou solubilizado o produto. Com
a utilização da técnica de spray-drying é possível produzir um material com
propriedades físicas de manuseio mais fáceis, isso implica no transporte do material
de forma mais econômica (BAJSIC, 2001).
Conforme Dolinsky (2001), o principio da técnica (sem levar em conta a ação
mecânica que os componentes do equipamento proporcionam) tem como passos
para a secagem:
- 1º a elevação da temperatura inicial, das gotas do produto, até o ponto de
evaporação do solvente;
- 2º ao chegar à temperatura de equilíbrio, a evaporação é intensa, isto quer
dizer que a remoção do solvente (neste caso a água) está na taxa máxima possível,
neste ponto o tamanho da gota começa a diminuir e mantêm até o instante, onde o
equilíbrio entre a variação da massa e a variação da área de superfície da gota
altera de forma que se inicia a formação de crosta;
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- 3º momento onde é acentuada a formação da crosta, durante este período a
umidade no interior da gota move-se para a crosta que está sendo formada e tem
duração até o ponto quando a gota encontra-se com o mesmo valor de umidade e
temperatura do meio externo;
- 4º conformação da partícula neste estágio o tipo de material que se utiliza
como solvente e soluto são importantes, pois se a crosta formada não permitir a
permeação do solvente que ainda está confinada no interior da partícula poderá
ocorrer formação de defeito na partícula.
A Figura 8 demonstra a formação das partículas conforme descrito acima. Na
fase 1, observa-se a diminuição do tamanho da gota; na fase dois, o início da
formação da crosta; na fase 3, o fechamento da crosta e na fase 4, a partícula
conformada da forma final.
Figura 8 Representação do mecanismo de conformação da partícula utilizando a técnica de
spray drying com fases de secagem iniciando em 1 até o fechamento da partícula em 4.

Fonte: Seydel, Blomer, Bertling (2006).

Se na secagem existirem problemas como velocidade de secagem, tipo de
solvente/soluto incompatíveis que podem formar a crosta não deixando todo o
solvente interno sair da partícula, o resultado da secagem pode apresentar tipos de
conformação diferentes conforme apresentado na Figura 9.
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Figura 9 Representação dos tipos de conformação de partícula possíveis após a secagem.

1

2

3
4

Fonte: Seydel, Blomer, Bertling (2006).

A partícula de conformação número 1 apresenta crosta totalmente porosa,
com isso seu interior encontra-se vazio. A partícula número 2 está totalmente
preenchida tanto na superfície, como no interior da partícula. A partícula número 3
enrijeceu fazendo com que a partícula após certo período explodisse. E por último, a
partícula número 4 após o período de secagem deformou encolhendo-se (SEYDEL;
BLÖMER; BERTLING, 2006).
O equipamento de spray-drying possui como estágios de trabalho a
alimentação, a mistura e o fluxo, a secagem do spray e a separação do produto seco
e do ar (BAJSIC, 2001). Além disso, as variáveis de operação do equipamento são:
vazão de alimentação da amostra e do ar aquecido, temperatura de entrada no
secador, temperatura de saída do secador, tempo de permanência na câmara de
secagem, temperatura no ciclone, dimensão da câmara de secagem, do ciclone, tipo
de bico dispersor e ou atomizador, fluxo de entrada na câmara de secagem:
cocorrente, contracorrente e misto.
A vazão de alimentação da amostra está diretamente ligada ao tempo que a
amostra deve permanecer na câmara de secagem e o tamanho da câmara de
secagem.
Atomização é o ato de dispersar o líquido em gotas pequenas que serão
secas. Para que isto ocorra, é necessário um bico dispersor ou também chamado de
atomizador. Os atomizadores podem ser classificados em: atomizador centrífugo,
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atomizador monofluido e atomizador duplo fluido. Quanto menor o tamanho da gota
menor será o tamanho de partícula e este dependerá da utilização do produto que se
deseja.
Para que ocorra a atomização existe o mecanismo de formação do spray
(LEFEBVRE; CHIN, 1995) no qual podemos verificar como o líquido a ser atomizado
passa a ser dividido em gotas.
Os três tipos de atomizadores possuem diferenças nas formas e na forma de
aplicação da força de cisalhamento. Para o atomizador centrífugo como o próprio
nome diz a força de cisalhamento é efetuada pela velocidade de rotação do
atomizador, a Figura 10 apresenta a formação das gotas no atomizador centrífugo
(MASTERS, 1985).
Figura 10 Formação de gotas com atomizador centrífugo.

Fonte: Masters (1985).

Para o atomizador monofluido a força de aplicação do cisalhamento é
efetuada a partir da pressão executada no fluido que será seco sem a adição de
nenhum outro artifício. O atomizador duplo fluido possui a adição de ar em uma
velocidade maior que o fluido que será seco, sendo este ar com sua velocidade a
força necessária do cisalhamento (MASTERS, 1985).
Existem três tipos de fluxos de entrada no equipamento de spray-drying que
são denominados como cocorrente, contracorrente e misto. A diferença entre eles é
a forma como o ar quente e a amostra entram na câmara de secagem do spraydrying.
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Como o próprio nome diz no fluxo cocorrente o ar quente e a amostra ou
produto a serem secados entram na câmara no mesmo sentido. No fluxo
contracorrente o ar quente e a amostra ou produto entram em sentidos contrários um
ao outro.
E por último o fluxo misto onde a entrada de ar quente não está nem no
contrafluxo e também não está no mesmo sentido da amostra, normalmente o ar
quente passará em sentido lateral formando um fluxo aleatório. Na Figura 11 está
apresentada a forma como os fluxos se comportam dentro das câmaras de
secagem.
Figura 11 Fluxos de entrada na câmara: a) cocorrente, b) contracorrente, c) misto. Sendo as
setas amarelas o produto e as setas marrons o fluxo de ar.

a

b

c

Fonte: O Autor

3.5 Borracha em pó
A borracha em pó é um novo produto que está sendo preparado para
utilização como reforço em plástico por ser de fácil dispersão formando assim
blendas. Estudos como o de Zhang e colaboradores em 2004 e o de Li e
colaboradores em 2007 possibilitaram a produção de borracha em pó.
No preparo da borracha em pó de estireno-butadieno estudada por Li e
colaboradores a rota de obtenção do produto foi por irradiação gama. A irradiação
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gama ao preparar as amostras de látex faz com que o material seja vulcanizado (LI,
et al., 2007). Para chegar ao resultado esperado foi utilizado o agente reticulante:
trimetilolpropano triacrilato (TMPTA) (LI, et al., 2007).
Os agentes reticulantes têm como função alterar a densidade do SBR quando
irradiados com raios gama. A alteração da densidade está ligada a reticulação do
SBR e quanto mais reticulado o material estiver, melhor ficará a secagem e menor
será o tamanho de partículas (LI, et al., 2007).
Wang e seus colaboradores produziram um nanocomposto a partir de látex de
NBR e carbonato de cálcio nanométrico, para que este produto fosse preparado o
látex de NBR foi irradiado. Após a irradiação o látex de NBR foi misturado ao
carbonato de cálcio e então realizada a secagem por técnica de spray drying
(WANG, et.al., 2011).
O material produzido por Wang e seus colaboradores foi então misturado ao
NBR sem preparo e por último realizada a vulcanização do material, como pode ser
visto na Figura 12 (WANG, et.al., 2011).
O composto formado pelo NBR, pó de NBR e carbonato de cálcio
nanométrico foi estudado em relação à morfologia, resistência à tração, resistência
ao rasgamento, resistência à abrasão e resistência ao óleo (WANG, et.al., 2011).

34

Figura 12 Fluxo de preparo de um nanocompósito a partir do látex de NBR.

Fonte: Wang et al 2011.

Em outro estudo para obtenção de borracha em pó, utilizando o látex de SBR
com reforços de nanotubos de carbono, Zhou e seus colaboradores secaram o
polímero com a adição de até 30,8 % em peso de nanotubos de carbono. Os
nanotubos de carbono foram preparados com soluções ácidas e secos para que
pudessem ser utilizados no látex (ZHOU, ZHU, GONG, LIANG, 2006). O processo
de secagem ocorreu após reação dos materiais por um período de 8 horas com
agitação em um equipamento de bancada com todos os parâmetros fixos para os
seis tipos de amostras preparadas por Zhou e colaboradores.
Após o preparo da borracha em pó foi determinada a característica
morfológica do material, além de serem realizados os ensaios de dureza, tensão de
ruptura e tensão de rasgamento. Os ensaios realizados determinaram aumentos nos
resultados de desempenho da dureza, da tensão de ruptura e da tensão de
rasgamento respectivamente da ordem de 73,9%, 327,7% e 191,1%, em um material
com 30,8% em peso de nanotubo de carbono (ZHOU, ZHU, GONG, LIANG, 2006).
O Documento US 6,423,760 Fully vulcanized powdered rubber having a
controllable particle size, preparation and use thereofel (QIAO, J., et al., 2002),
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descreve o processo de preparação de borracha em pó, com tamanho de partículas
de 20 a 2000 nm, por meio de reticulação por irradiação de alta energia, seguida da
secagem em spray dryer, e também descreve composições usuais para produção de
plásticos tenacificados e elastômeros termoplásticos com borracha em pó
vulcanizada.
Saleesung e seus colaboradores estudaram a utilização da borracha em pó
como reforço em elastômeros termoplásticos, para este trabalho foi utilizada a
borracha em pó de acrilonitrila-butadieno, que foi produzida a partir de irradiação
seguida de secagem por spray-drying. Foram preparadas blendas da borracha em
pó com polietileno de baixa densidade, a mistura ocorreu por 15 minutos e as
blendas foram moldadas por compressão à 150ºC por 3 minutos. Após a moldagem,
as amostras foram analisadas conforme suas propriedades reológicas, temperatura
de fusão e cristalização, propriedades mecânicas, resistência ao óleo, tamanho de
partícula e morfologia (SALEESUNG, SAEOUI, SIRISINHA, 2010).
A Figura 13 demonstra a análise morfológica realizada por Saleesung e seus
colaboradores nas amostras produzidas.
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Figura 13 Análise morfológica das amostras preparadas utilizando técnica de microscopia
eletrônica de varredura com diversas concentrações de polietileno de baixa densidade (L) e
borracha de acrilonitrila butadieno (N).

Fonte: Saleesung, Saeoui, Sirisinha (2010).

O trabalho de Sae-Oui e seus colaboradores apresenta a utilização da
borracha em pó como reforço em um polietileno de alta densidade. Para este
preparo foi utilizado o látex natural com alta porcentagem de amônia (SAE-OUI,
SIRISINHA, SA-NGUANTHAM, THAPTONG, 2010).
A Figura 14 apresenta como ficaram as partículas produzidas por Sae-Oui e
seus colaboradores. Após o preparo das partículas de borracha em pó o material foi
misturado ao polietileno de alta densidade, passou pelo processo de extrusão e
foram moldadas chapas para a realização dos ensaios mecânicos. Os resultados
dos ensaios mecânicos demonstram que quanto maior a porcentagem de borracha
em pó no material preparado o valor de resistência à tração e o alongamento na
tração aumentam, em contrapartida a dureza Shore D e a resistência ao rasgamento
do material

produzido

THAPTONG, 2010).

diminuem (SAE-OUI,

SIRISINHA, SA-NGUANTHAM,
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Figura 14 Análise morfológica por meio de microcopia eletrônica de varredura das amostras
de polietileno de alta densidade com reforço de borracha em pó.

Fonte: Sae-Oui, Sirisinha, Sa-nguantham, Thaptong (2010).

Os trabalhos acima citados foram bases para o estudo desta pesquisa sendo
que o trabalho de LI e seus colaboradores apresenta apenas o diferencial de ter sido
obtida a borracha em pó por meio de preparo por irradiação gama. Enquanto que
neste trabalho foi produzida a borracha em pó a partir de uma modificação química
do metacrilato de metila com a sílica coloidal para auxiliar na secagem do látex de
estireno-butadieno.
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4 MATERIAIS
4.1 Látex – Estireno-Butadieno
Neste trabalho foi utilizado um látex de estireno-butadieno designado como L2108, gentilmente fornecido pela empresa Nitriflex e foi utilizado como recebido. Este
látex é uma dispersão aniônica, não carboxilado com baixo teor de estireno e por ser
uma dispersão coloidal o látex apresenta um aspecto leitoso. A fórmula estrutural do
estireno-butadieno é apresentada na Figura 2.
Na tabela 1 são apresentados os dados técnicos do látex estireno-butadieno
utilizado.
Tabela 1 – Propriedades do Látex L-2108.
Propriedade
Sólidos Totais (%)
pH (25ºC)
Tensão Superficial (dynes/cm)
Teor de Coágulos (%)
Visc. Brookfield RVT (rotor nº 1, 20 rpm)

Especificação
38,0-41,0
10,7 – 11,7
55 – 60
0,00 – 0,04
10 - 50

Estireno Residual (%)

0,00 – 0,10

Estireno Combinado (%)

21,5 – 25,5

Fonte: Nitriflex, Catálogo de Produto (2011).

4.2 Monômero de Metacrilato de Metila
O monômero de metacrilato de metila é um éster e sua fórmula é
H2C=C(CH3)COOCH3. Para a produção deste monômero a reação que ocorre é a
alcoólise entre a cianoidrina da acetona em sulfato de metacrilamida. É um
monômero de fácil polimerização, a sua reação de polimerização é rápida após seu
inicio e que tem um efeito exotérmico no momento que está ocorrendo à
polimerização (ARAUJO, 1996). A Figura 15 apresenta a representação do poli
metacrilato de metila.
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Figura 15 Representação do metacrilato de metila.

Fonte: Araujo, Kawano (2001).

O metacrilato de metila é um monômero que após sua polimerização se torna
uma resina transparente de resistência à tração de aproximadamente 60 MPa,
densidade de 1,19 g/cm3, elasticidade de aproximadamente 2,4 GPa (MORAIS,
2007), absorção de água em 24 horas de 0,2 % e resistência ao impacto Izod 21 J/m
(International Association of Plastics Distribution, Material Property Tables). O
material utilizado foi gentilmente cedido pela BASF Brasil S.A e foi utilizado como
recebido da empresa.
4.3 Sílica Coloidal
A sílica coloidal utilizada neste trabalho foi da marca NALCO Brasil e
apresenta 30,56% m/m em água. A sílica coloidal neste trabalho é a fase inorgânica
da pickering emulsion polymerization conforme descrição da literatura. Na figura 16
está demonstrada a conformação da superfície de uma sílica coloidal.
Figura 16 Representação da conformação da superfície de uma sílica coloidal.

Fonte: O Autor.
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4.4 Estireno Sulfonato de Sódio
O monômero de estireno sulfonato de sódio foi utilizado neste trabalho como
monômero funcional, cuja função é auxiliar na estabilidade coloidal do sistema para
que os reagentes envolvidos na polimerização em emulsão mantenham-se estáveis
cineticamente para que não ocorra a separação de fases durante a polimerização. O
monômero de estireno sulfonato de sódio usado neste trabalho foi da marca Sigma
Aldrich, com 206,20 g/mol e sua estrutura está apresentada na Figura 17.
Figura 17 Representação da estrutura do estireno sulfonato de sódio.

Fonte: Pietro (2007).
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5 METODOLOGIA
5.1 Caracterização do látex de SBR antes da etapa de modificação química
A caracterização do látex de SBR antes da etapa de modificação química teve
como objetivo determinar as características do látex de SBR sem a modificação
química e identificar como o látex de SBR comporta-se sem a modificação química
após secagem por spray-dryer. As caracterizações no látex de SBR foram a
viscosidade e o tamanho de partícula. E no látex de SBR que foi submetido à
secagem por spray-dryer foi caracterizado quanto suas propriedades térmicas (TG e
DSC) e morfologia (MEV-FEG).
5.1.1 Determinação do Tamanho de Médio de Partículas
A determinação do tamanho médio de partícula do látex antes da etapa de
modificação química foi realizada empregando a técnica de espalhamento de luz
dinâmico (DLS) com o auxílio de um equipamento da marca Beckmann Coulter
modelo Delsa Nano C. Na realização do ensaio uma gota do látex foi redispersa em
água deionizada e com o auxilio de uma cubeta de quartzo com volume de 3 mL foi
levada ao equipamento para análise.
O ajuste de concentração da amostra foi realizado pelo equipamento e os
resultados foram tratados com auxílio de um software Delsa Nano 2.21 e
apresentados na forma de uma média e suas respectivas famílias D10, D50 e D90.
O resultado apresentado é o diâmetro de partículas com o gráfico da
distribuição normal dos resultados obtidos. Outra resposta apresentada pelo
equipamento é a dispersão das partículas em porcentagem informando assim a
média, 10 %, 50 % e 90 % da distribuição das partículas.
5.1.2 Viscosidade
A determinação da viscosidade das amostras de látex foi conduzida
empregando a técnica de cilindros concêntricos com o auxílio de um equipamento da
marca Brokfield modelo DVIII Ultra com temperatura de 25+1 ºC e spindle SC18 na
rotação de 20 rpm.
5.1.3 Análise Termogravimétrica
O ensaio de caracterização das propriedades térmicas do pó empregando a
técnica de termogravimetria foi realizada empregando um equipamento da marca
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Mettler Toledo, modelo TGA/DSC 1, tratados com o software Stare SW 10.00. A
análise foi realizada com massa de amostra de aproximadamente 11 mg, usando
cadinho porta amostra em alumina com volume de 40 microlitros, com faixa de
temperatura de 25 a 1.000 ºC, taxa de aquecimento de 10 ºC/min e utilizando uma
vazão de gás nitrogênio de 50 mL./minuto.
5.1.4 Análise de Calorimetria Exploratória Diferencial
A amostra obtida após a secagem por spray-dryer foi caracterizada por DSC
com o objetivo de determinar a temperatura de transição vítrea. Para este fim foi
utilizado um equipamento da marca Mettler Toledo, modelo DSC10, operando com
faixa de temperatura de -70 ºC até 40ºC, com rampa de aquecimento de 10 ºC/min e
massa de 5 mg, aproximadamente.
5.2 Modificação do látex de SBR
A modificação química do látex de borracha consistiu na polimerização em
emulsão do metacrilato de metila em meio ao látex de SBR adquirido. Esta
modificação foi conduzida com o auxílio de sílica coloidal como agente de
estabilização e o monômero funcional, que também se comporta como agente de
estabilização do processo de modificação. O monômero funcional utilizado foi o
estireno sulfonato de sódio, que sendo um monômero hidrofílico, contribui para a
estabilidade das partículas coloidais formadas durante a polimerização do
metacrilato de metila no interior do látex de borracha.
A modificação do látex de SBR foi conduzida em um reator de vidro com
volume 0,5 litros, contendo como acessórios um sistema de agitação mecânica,
sistema de aquecimento, e inserção de Nitrogênio para que a reação ocorra em
atmosfera inerte. Para manter a temperatura constante no interior do reator foi
utilizado um banho termostático com temperatura de 80 ºC e outro banho
termostático a 5 °C interligado no condensador de bolas que tem como função
manter o refluxo do reagentes para o interior do reator.
A ordem de entrada dos materiais utilizados no reator foi a seguinte: primeiro
o látex de estireno-butadieno com a dispersão de sílica coloidal, após o ajuste de
temperatura até 80ºC foram adicionados o metacrilato de metila e o estireno
sulfonato de sódio, sob agitação de 400 rpm. Em seguida a reação foi iniciada com a
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adição do persulfato de potássio dissolvido em 5 g de água deionizada e finalizada
após 5 horas de reação.
A Figura 18 demonstra o sistema de reação montado para a preparação das
amostras.
Figura 18 Sistema de reação para o preparo da modificação química do látex de SBR
usando metacrilato de metila com a sílica coloidal.

Fonte: O Autor.

A Tabela 2 indica as formulações das amostras geradas neste trabalho.
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Tabela 2 – Composição das amostras preparadas.
Composição em massa (g)
Amostra
SBR/Sílica

Látex
(40 %
SBR
m/m)

Sílica
(Suspensão
30,56 %
m/m)

MMA

Estireno
Sulfonato
de Sódio

Persulfato
de Sódio

Água

Massa Total
Adicionada
ao Reator

40/31

100,45

100,63

20,80

0,21

0,20

5,00

227,29

40/25

100,56

80,69

20,24

0,20

0,20

25,30

227,19

40/20

100,37

65,00

20,04

0,20

0,21

40,41

226,23

40/15

100,67

49,35

20,04

0,20

0,22

56,12

226,60

40/10

100,54

32,89

20,22

0,20

0,22

72,11

226,18

40/5

100,27

16,4

20,07

0,21

0,21

88,66

225,82

40/2

100,48

6,69

20,43

0,20

0,20

98,60

226,60

40/1

100,43

3,32

20,05

0,21

0,20

101,94

226,15

40/0

100,40

0,00

20,04

0,20

0,20

100,17

221,01

5.3 Caracterização do Látex Pós-Polimerização
A caracterização do látex pós-polimerização teve como objetivo avaliar o
tamanho médio de partículas, o teor de sólidos e a viscosidade das amostras após a
etapa de modificação química do mesmo. A viscosidade das amostras foi realizada
utilizando metodologia idêntica ao item 5.1.2 desta dissertação.
5.3.1 Determinação do Tamanho Médio de Partículas
A determinação do tamanho médio de partícula do látex após a etapa de
modificação química foi realizada empregando a técnica de espalhamento de luz
dinâmico (DLS) com o auxílio de um equipamento da marca Beckmann Coulter
modelo Delsa Nano C. A determinação do tamanho médio de partículas foi realizado
como o apresentado no item 5.1.1 desta dissertação.
5.3.2 Determinação do Teor de Sólidos
A determinação do teor de sólidos é uma análise do tipo termogravimétrica,
que tem como princípio a perda de massa pelo aumento de temperatura.
A determinação do teor de sólidos foi realizada empregando um equipamento
da marca Mettler Toledo, modelo HB43-S Halogen Moisture Analyzer. O método
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consistiu em gotejar uma massa de 0,5 a 0,6 g de amostra do látex pós-etapa de
reação no compartimento de amostra do equipamento, a amostra será aquecida até
105 ºC. A temperatura se manterá constante até atingir a estabilização da massa na
termobalança.
5.4 Secagem do Látex empregando a técnica spray-drying
Após o término da reação e caracterização das amostras, as mesmas foram
conduzidas para secagem em spray dryer. A secagem foi realizada empregando um
equipamento da marca BUCHI modelo B190. As condições de secagem estão
apresentadas na Tabela 3. Nos ensaios foram secos aproximadamente 50 mL. de
cada amostra, com bico duplo fluido e fluxo de entrada na câmara de secagem
cocorrente.
Tabela 3 – Parâmetros do equipamento spray-drying.
Propriedade

Especificação

Temperatura de entrada (ºC)

120

Temperatura de saída (ºC)

80

Vazão (mL/h)

250

Aspiração (Psi)

95

5.4.1 Caracterização do Pó de Borracha Pós-Secagem
Nesta segunda etapa do trabalho, além da secagem do látex modificado, foi
realizada também a caracterização do pó obtido após a secagem por spray dryer.
Neste caso foram determinados o tamanho médio de partícula pela técnica de
difração de laser, propriedades térmicas das partículas por TGA e DSC utilizando as
mesmas metodologias apresentadas nos itens 5.1.3 e 5.1.4 respectivamente desta
dissertação, composição química por FTIR e morfologia dos materiais por MEV-FEG
e Microscopia Confocal de Luz Branca.
5.4.2 Determinação do Tamanho das Partículas
Para a determinação do tamanho das partículas após a secagem por meio da
técnica de spray-drying foi utilizado o equipamento LS Particle Size Analyzer LS 230,
da empresa Beckman Coulter. A preparação da amostra para a análise é precedida
de uma dispersão do material particulado em água deionizada com o auxílio de
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ultrassom, por um período de 360 segundos, e após este tempo a amostra dispersa
é inserida no compartimento de analise do equipamento para a leitura. A
determinação do tamanho médio de partícula foi realizada em triplicata para cada
amostra e apresentados na forma de uma média do tipo D4,3 (volumétrica) e suas
famílias D10, D50 e D90.
5.4.3 Análise de Espectroscopia de Infravermelho por transformada de Fourier
A composição química dos pós obtidos na secagem foi realizado empregando
FTIR com o auxílio do acessório ATR, tendo a resolução de 4 cm-1, background com
16 scans e varredura das amostras com 32 scans. As análises foram conduzidas em
FTIR médio numa faixa de 400 a 4.000 cm-1. As amostras para análise não
receberam nenhum tratamento prévio depois de retiradas do spray-dryer.
5.4.4 Avaliação da morfologia das partículas por Microscopia Eletrônica de
Varredura com emissão de campo (MEV-FEG)
Na avaliação da morfologia dos materiais obtidos pós-secagem foi utilizada a
técnica de microscopia eletrônica de varredura de alto desempenho. O equipamento
utilizado neste trabalho foi da marca FEI, modelo Quanta 3D. As amostras foram
analisadas com ampliação que foram de 370 vezes até 150.000 vezes, sendo todas
as amostras revestidas com Au/Pt. O equipamento operou com voltagem de
aceleração dos elétrons de 20 kV.
Esta técnica é usualmente utilizada para obter o valor real do tamanho de
partículas formada conforme estudos (THICKETT, GILBERT, 2007 e SAE-OUI,
SIRISINHA, SA-NGUANTHAM, THAPTONG, 2010).
5.4.5 Microscopia Óptica Confocal
O equipamento utilizado nesta etapa da caracterização dos pós foi da marca
Carl Zeiss, modelo Axio CSM 700. Este equipamento utiliza luz branca proveniente
de uma lâmpada de Xenônio no caminho do feixe confocal. As amostras secas
foram comprimidas manualmente entre lâminas de vidro até a formação de uma
película e então inseridas no microscópio para avaliação.
As microscopias foram obtidas a partir da metodologia do Z-axis scan que
consiste em utilizar uma varredura vertical na amostra, determinando a altura desta
varredura a partir de delimitações chamadas de posição de referência, posição
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superior e posição inferior. Para as maiores ampliações, as amostras estão com
varreduras verticais de aproximadamente 10 µm e para as menores ampliações com
varreduras verticais de aproximadamente 30 µm.
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6 RESULTADOS
6.1 Caracterização do látex de SBR antes da etapa de modificação química
O látex de SBR utilizado neste trabalho apresentava, viscosidade de 14,4
ƞ(cP) e tamanho médio de partícula de 109,9 nm (Figura 35 do Apêndice 1).
Com o objetivo de avaliar o desempenho do processo de secagem do látex de
SBR sem nenhuma etapa de modificação química, uma porção do mesmo foi
submetida a secagem por spray-dryer e após a secagem caracterizado quanto suas
propriedades térmicas (TG e DSC) e morfologia (MEV-FEG). O tamanho de partícula
do material pós-secagem não foi possível ser determinado, pois o produto
apresentou-se completamente aglomerado e sem nenhum aspecto de pó,
demonstrando a completa inviabilidade técnica de secagem do látex tal qual
produzido e comercializado atualmente.
A Figura 19 apresenta a curva de TG do material obtido na secagem. Como
pode ser verificado, o SBR sofre degradação acentuada na ordem de 91 % no
intervalo de 300 a 500 ºC, apresentando baixo resíduo em torno de 3 % em 1.000
ºC. No início do aquecimento o produto perde 0,3 % de sua massa equivalente muito
provável pela presença de umidade.
Figura 19 Curva termogravimétrica do estireno-butadieno sem modificação após secagem
em spray-drying.

Fonte : O Autor.

Com o objetivo de demonstrar o processo de aglomeração do látex sem
modificação durante a secagem, as Figuras 20 e 21 representam as imagens obtidas
por MEV-FEG do produto gerado na secagem por spray-dryer. Como pode ser
observado, não existe nenhum indicativo de que o látex pode ser seco por spraydryer sem aglomeração, pois nas imagens obtidas foi possível verificar a completa
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aglomeração das partículas do látex indicando a necessidade de algum processo de
modificação látex de forma a viabilizar a obtenção da borracha na forma de pó,
passível de ser redisperso em diferentes meios e matrizes.
O processo de aglomeração do látex está associado a sua baixa temperatura
de transição vítrea (Tg). Durante o processo de atomização e evaporação da água
do látex, as partículas formadas no interior da câmara de secagem do spray-dryer,
vão coalescendo por serem submetidas a uma temperatura muito superior a sua Tg,
condição que as tornam passíveis de aglomeração por sua característica adesiva.
Este resultado foi registrado no início deste trabalho apenas para corroborar e
fortalecer a motivação tecnológica que justifique a execução do mesmo.
Figura 20 Microscopia eletrônica de Varredura (MEV-FEG) do estireno-butadieno sem
modificação após secagem em spray-drying.

Fonte : O Autor.
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Figura 21 Microscopia eletrônica de Varredura do estireno-butadieno sem modificação após
secagem em spray-drying.

Fonte : O Autor.

6.2 Avaliação da Modificação Química
Neste estudo foram realizadas 9 reações de modificação do látex de
borracha, tendo como parâmetro de estudo a relação de sílica coloidal e a massa de
látex presente no processo de modificação. A quantidade de metacrilato de metila e
monômero funcional foram mantidas constantes. Os produtos obtidos neste trabalho
foram caracterizados quanto ao seu tamanho médio de partícula, teor de sólidos e
viscosidade.
As reações de modificação foram conduzidas por um mecanismo de
estabilização conhecido como pickering emulsion, no qual as partículas sólidas de
sílica atuam na interface das gotas de monômero, conferindo a estalidade coloidal
do sistema de polimerização. A presença do monômero funcional, provavelmente
conduz a polimerização com uma maior estabilidade que somente a sílica, pois este
tende a polimerizar na superfície das partículas em formação e pelo seu caráter
aniônico promove um aumento de cargas e consequentemente aumento do
impedimento estérico entre as partículas.
As reações conduzidas neste trabalho foram realizadas em batelada e com
teores de sólidos relativamente baixos (menores que 40% m/m) o que facilitou o
processo de agitação, troca térmica do reator e manipulações posteriores ao
processo de modificação (processo de secagem no spray dryer). Neste trabalho não
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foram observadas nenhuma limitação de processamento, presença de coágulos,
separação de fases, alteração significativa de viscosidades (tixotropia ou reopexia) e
manuseio das formulações em questão, o que representa uma informação
importante para possíveis escalonamentos e industrialização de algum produto
baseado neste tipo de formulação.
6.3 Caracterização do látex de SBR após a etapa de modificação química
6.3.1 Tamanho Médio de Partícula
A Tabela 4 e o Gráfico 1 apresentam os valores da determinação do tamanho
das partículas após as reações de modificações químicas. Na Tabela 4 também são
apresentados os valores de D10, que representa o tamanho máximo de partícula até
10% do volume das partículas da amostra, e também o D50 e D90, que também
representam os tamanhos máximos em 50% e 90% dos volumes das partículas
encontrados na amostra.
Como

pôde–se

observar

o

tamanho

médio

das

partículas

foi

de

aproximadamente 100 nm, tendo apenas uma pequena diferença na amostra 40/10,
na qual o tamanho médio apresentou um aumento de aproximadamente 10 nm em
relação as demais reações. Esta diferença pode ser justificada pelo ligeiro aumento
da fração D90 desta amostra, o que poderia também representar um início de
processo de geração de coágulos nesta condição de reação. No entanto, apesar
desta ligeira diferença, o produto ainda apresentava se com aspecto leitoso, fluido e
isento de coágulos.
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Tabela 4 – Compilação dos resultados de tamanho das partículas após reação de
modificação do látex de borracha estireno-butadieno.
Amostra (SBR/Sílica
Coloidal) (m/m)

D10 (nm)

D50 (nm)

D90 (nm)

Tamanho médio das
Partículas (nm)

40/31

64,7

117,0

218,2

113,3

40/25

67,7

120,0

216,2

116,1

40/20

63,8

112,3

206,8

111,1

40/15

60,6

113,8

218,5

111,2

40/10

52,0

122,1

311,4

122,1

40/5

54,9

118,8

277,3

111,2

40/2

62,6

114,2

215,5

109,0

40/1

61,9

110,6

203,7

110,7

40/0

62,6

112,2

208,4

110,5

Gráfico 1 Compilação dos resultados do tamanho das partículas nas amostras após reação.

A figura 22 e as figuras do Apêndice 1 apresentam as curvas de granulometria
das amostras produzidas neste trabalho.
Como observado nestes resultados os tamanhos de partícula dos látex após
modificação não sofreram alteração significativa em relação ao tamanho de partícula
do látex de SBR antes do processo. Considerando que a relação mássica entre SBR
e MMA utilizada nas reações de modificação foi de 2:1 e que o diâmetro de partícula
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não aumentou significativamente após a polimerização do MMA, foi possível indicar
que o MMA polimerizou preferencialmente na fase aquosa, pelo mecanismo de
polimerização em emulsão estabilizado por pickering emulsion, em detrimento a um
processo de polimerização na superfície das partículas de SBR já presentes no meio
reacional e se comportando como "sementes".
Este processo de polimerização do MMA preferencialmente na fase aquosa
se deu provavelmente pelo fato da reação de polimerização ser iniciada logo após
adição do MMA no meio reacional juntamente com o latex de SBR. Este fato fez com
que o MMA não tivesse tempo suficiente para migrar para as partículas SBR,
promovendo um intumescimento das mesmas e consequentemente a modificação
do SBR e aumento do tamanho médio destas partículas de borracha. Este
procedimento foi adotado de forma proposital para que a polimerização do MMA
ocorresse na fase aquosa, formando nanopartículas de PMMA com alta resistência a
temperatura, uma vez que esta também encontrava–se revestida com a sílica em
função do mecanismo de estabilização por pickering, e que se comportasse como
agente de lubrificação durante o processo de secagem do látex e consequentemente
evitando sua coagulação e formação da borracha em pó.
Figura 22 Curva de distribuição de tamanho de partícula da amostra 40/31 após reação.

Fonte : O Autor.
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6.3.2 Teor de Sólidos
A avaliação do teor de sólidos (TS) realizada após a modificação química teve
como objetivo quantificar a eficiência de polimerização do MMA. A Tabela 5
apresenta os valores de teor de sólidos teóricos (TST), o teor de sólidos real após a
polimerização do MMA, a consequente modificação do látex de SBR (TSR) e
finalmente a eficiência de polimerização do MMA nas condições de reação
empregadas neste trabalho. Como pode ser observado nesta tabela, o TSR ficou
muito próximo àquele planejado no início da reação TST para as amostras com teor
de sílica até 5 g e por este motivo a eficiência de conversão do MMA em PMMA foi
relativamente alta, superior 95%, indicando que as condições de reação empregadas
neste trabalho até a amostra 40/5 foram satisfatórias para obtenção de altos
rendimentos de conversão do MMA e consequente modificação química do látex e a
formação de, provavelmente, duas populações de nanopartículas no meio reacional,
uma constituída por SBR e outra por PMMA revestido por sílica coloidal.
Outra informação importante gerada nesta etapa de caracterização é o fato de
que o teor de sólidos das reações geradas neste trabalho foram diminuídas em
função da redução da massa de sílica nas mesmas. Este resultado já era esperado,
pois fazia parte do planejamento de estudo para avaliação da influência da relação
sílica/SBR no processo de modificação e secagem do látex de SBR e consequente
geração da borracha em pó.
Tabela 5 – Determinação da eficiência de polimerização do MMA.
Amostra
(SBR/Sílica) (m/m)

Teor de sólidos
teórico (TST) (%)

Teor de Sólidos
Medido (TSR) (%)

Eficiência de
Polimerização
do MMA (%)

40/31

40,54

39,33

97

40/25

37,64

38,12

100

40/20

35,57

34,08

96

40/15

33,46

31,99

96

40/10

31,35

30,30

97

40/5

29,05

27,60

95

40/2

27,83

24,57

88

40/1

27,26

25,34

93

40/0

27,42

25,60

93
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6.3.3 Viscosidade
A avaliação da viscosidade é importante para este trabalho, pois o processo
de secagem por spray dryer é fortemente influenciado pela viscosidade da dispersão
que será submetida a este processo. Logo, neste trabalho, após a etapa de
modificação das amostras de látex de SBR as viscosidades dos mesmos foram
determinadas pela técnica de cilindros concêntricos e como pode ser observado na
Tabela 6. Com os resultados obtidos neste trabalho foi possível verificar um ligeiro
aumento da viscosidade do látex após modificação, tendo como tendência que
quanto maior o teor de sílica maior a viscosidade do látex. Este resultado poderia ser
atribuído ao fato de que quanto maior o teor de sílica no meio reacional maior foi o
teor de sólidos, tendo como consequência um número maior de partícula por
unidade de volume da amostra e desta forma uma maior interação física entre as
mesmas, o que refletiu no aumento da viscosidade dos látex.
Apesar de ser observado um aumento na viscosidade dos látex, este aumento
não prejudicou significativamente a fluidez do material e desta forma todas amostras
geradas neste trabalho foram facilmente bombeadas no processo de secagem por
spray dryer. Nestes resultados também foi observado um ligeiro aumento da
viscosidade na amostra 40/10, o que poderia ter relação com a diferença encontrada
também no tamanho médio de partícula desta amostra.
Tabela 6 – Valor de Viscosidade para as amostras geradas.
Amostra (SBR/Sílica Coloidal) (m/m)

Valor de Viscosidade - ƞ(cP)

40/25

12,5

40/20

9,2

40/10

50,5

40/5

11,2

40/2

9,0

40/1

7,4

40/0

7,2

Apesar das considerações do parágrafo anterior as viscosidades avaliadas
apresentaram valores próximos indicando que as reações de polimerizações
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realizadas formaram nanopartículas com tamanho médio similares e distante de
qualquer saturação da fração volumétrica limite do sistema (Figura 23).
Figura 23 Evolução da viscosidade em função do teor de sólidos.

Fonte : Boutti, Graillat, Mckenna (2005).

6.4 Secagem do látex de SBR após modificação empregando técnica de spray
drying
Nesta etapa do trabalho foi realizada a secagem dos látices modificados com
nanopartículas de PMMA empregando a técnica de spray dryer ou secagem por
aspersão, objetivando a produção de borracha em pó. Todas as reações produzidas
na etapa anterior foram submetidas ao processo de secagem e após esta secagem
os produtos obtidos foram caracterizados quanto ao seu tamanho de partícula,
morfologia, composição química e propriedades térmicas.
Com relação ao processamento das amostras no spray dryer foi possível
verificar que a rota adotada de modificação não inviabilizou este processo, pois o
bombeamento para o equipamento de aspersão/secagem foi relativamente simples e
rápido e o bico duplo fluido utilizado no equipamento em questão foi eficiente na
atomização dos produtos gerados na etapa de modificação. Sendo assim, a técnica
de spray dryer é uma rota viável de processamento de látex de borracha modificado
por PMMA com o objetivo de gerar borracha em pó.
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6.5 Caracterização do SBR em pó gerado por spray dryer
6.5.1 Avaliação visual
Após cada processo de secagem do látex modificado o produto gerado foi
avaliado visualmente e registrado na forma de fotografias o aspecto dos mesmos. A
Figura 24 apresenta um exemplo de fotografia da amostra 40/31 após o processo de
secagem e geração de uma amostra de borracha em pó. Como pode ser observado,
o produto gerado apresentou aspecto particulado e de fácil redispersão, indicando a
formação de pó, bem diferente daquele obtido pela secagem do SBR antes da etapa
de modificação do látex com PMMA/sílica (Figura 20). Este resultado é um indicativo
do sucesso do processo de modificação do látex para viabilização da produção do
pó via spray dryer e que será confirmado pela caracterização da morfologia por
microscopia eletrônica de varredura. As demais fotografias dos produtos gerados
com a secagem dos outros látices produzidos neste trabalho estão apresentadas no
Apêndice 2, que também confirmaram o aspecto particulado e de fácil redispersão
em todos os produtos, indicando eficiência de geração de pós em todas as
formulações empregadas.
Figura 24 Fotografia da amostra 40/31 após secagem por spray-drying.

Fonte : O Autor.

6.5.2 Tamanho Médio de Partícula
Com o objetivo de caracterizar o tamanho médio de partícula dos produtos
microparticulados obtidos após a secagem e demonstrar a formação da "borracha
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em pó" foi empregada à técnica de difração a laser para este fim. Para realizar este
estudo as amostras foram dispersas em água destilada por um período de 360
segundos com o auxilio de um banho ultrassom e em seguida levada ao
equipamento para análise.
A Tabela 7 e o Gráfico 2 apresentam os resultados de tamanho médio de
partícula para as amostras geradas neste trabalho. Como pode ser observado, o
tamanho médio de partícula das amostras apresentaram uma tendência a diminuir
com o aumento do teor de sílica no meio reacional e tendo como patamar de
tamanho o valor de 30 µm. Este resultado poderia ser atribuído ao fato da sílica
também atuar como agente antiaglomerante durante o processo de secagem dos
látices. Apesar desta tendência de diminuição do tamanho médio de partícula com o
aumento da sílica no meio reacional existiram algumas divergências nos valores
encontrados como para as reações 40/25 e 40/2, que poderiam estar associado ao
fato de uma maior dificuldade de redispersão destas amostras em meio aquoso.
Estes valores de tamanho médio de partícula e esta dificuldade de redispersão das
amostras foi melhor compreendido quando o material foi caracterizado por
microscopia eletrônica de varredura, como será apresentado mais a frente no
trabalho.
Apesar da tendência de maior aglomeração das partículas com a diminuição
do teor de sílica, foi possível verificar que mesmo na reação isenta de sílica (40/0) o
produto gerado ficou microparticulado e com aspecto muito superior em relação ao
produto seco sem nenhuma etapa de modificação do latex (Figura 20). Este
resultado foi importante para demonstrar que as nanopartículas de PMMA também
atuam como agente antiaglomerante durante o processo de secagem dos látices.
A Figura 25 mostra um exemplo de curva de distribuição de tamanho de
partícula dos produtos obtidos neste trabalho e as demais curvas estão
apresentadas no Apêndice 3.
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Tabela 7 – Resultados de tamanho médio de partícula das borrachas em pó geradas.
Amostra (SBR/Sílica
Coloidal) (m/m)
40/31

D10 (µm)

D50 (µm)

D90 (µm)

4,9

52,0

115,2

Tamanho Médio das
Partículas (µm)
55,7

40/25

36,4

72,1

112,4

72,8

40/20

7,8

35,8

64,4

36,8

40/15

7,3

37,0

67,6

38,4

40/10

11,0

36,1

53,7

34,3

40/5

5,3

33,0

80,8

38,8

40/2

46,8

161,4

414,1

201,6

40/1

24,2

76,7

213,1

101,2

40/0

73,4

260,4

667,1

379,9

Gráfico 2 Resultados de distribuição dos tamanhos médios de partículas para as amostras
geradas.
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Figura 25 Curva de distribuição de tamanho de partículas após dispersão da amostra 40/31.

Fonte : O Autor.

6.5.3 Propriedades Térmicas
A análise termogravimétrica (TG) e a análise de calorimetria diferencial
exploratória (DSC) foram utilizadas neste trabalho com o objetivo de avaliar a
propriedades térmicas dos materiais microparticulados gerados, tendo como foco as
temperaturas de degradação (TG) e a temperatura de transição vítrea da borracha
em pó (DSC).
Os resultados das análises termogravimétricas das borrachas obtidas
apresentam pontos importantes de entendimento que foram os patamares de perda
de massa conforme observado na Figura 26 e os dados compilados na Tabela 8. As
possíveis perdas de materiais, associadas evaporação de substâncias e/ou quebra
de ligações químicas, estão divididas da seguinte forma:
- Primeiro Patamar - 0 ºC - 100 ºC - Evaporação de umidade residual da
amostra;
- Segundo Patamar - 200 ºC - 340 ºC - Provável degradação do radical éster
proveniente do poli(metacrilato de metila);
- Terceiro Patamar - 340 ºC - 500 ºC - Provável degradação da cadeia
principal do SBR e do PMMA;

61

- Quarto Patamar - 500 ºC - 1.000 ºC - Provavelmente algum material
contaminante ou resíduo da degradação dos polímeros;
- Resíduo representa a carga inorgânica dos materiais envolvidos na reação
(sílica, impurezas dos reagentes).
A Tabela 8 possui a compilação dos resultados obtidos na análise
termogravimétrica indicando as porcentagens de massa perdida em cada patamar
de degradação. A Figura 26 e Apêndice 4 apresentam as curvas de de
termogravimetria obtidas neste estudo.
Tabela 8 – Resultados de perda de massa por termogravimetria das amostras de
borrachas em pó obtidas.
Amostra

1° Patamar

2° Patamar

3° Patamar

4° Patamar

(SBR/Sílica

Umidade

Radical

Degradação do

Possível

Coloidal) (m/m)

(%)

Éster (%)

Polímero (%)

contaminante (%)

40/31

0,3

5,1

52,0

4,2

38,4

40/25

0,8

5,6

55,4

5,6

32,6

40/20

0,3

7,4

59,4

3,3

29,6

40/15

0,3

9,0

61,6

3,3

25,8

40/10

0,1

10,0

66,3

3,6

20,0

40/5

0,0

9,9

74,1

2,3

13,7

40/2

0,2

8,8

78,6

1,5

10,9

40/1

0,2

9,3

79,8

1,3

9,4

40/0

0,1

9,3

81,2

4,4

5,0

SBR 100%

0,4

0,0

91,9

3,0

4,7

Resíduo
(%)

Como foi possível avaliar nestes resultados da Tabela 8, os teores de perda
de massas equivalentes aos materiais poliméricos presentes nas amostras
aumentam com a diminuição do teor de sílica, resultados este esperado em função
da redução do teor de resíduos sólidos nas amostras após as análises.
A Figura 27 apresenta um comparativo entre as análises termogravimétricas,
na qual podemos observar que entre a amostra 40/31 e a amostra 40/0 há uma
diminuição visível do resíduo associado à diminuição da sílica coloidal que foi
utilizada na reação. Comparando se o resultado de TG da amostra de SBR
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produzida no spray dryer antes da etapa de modificação química do látex com
aquelas obtidas após esta etapa (Figura 26) foi possível verificar que este processo
de modificação não alterou a resistência térmica do material borrachoso, indicando
que o SBR não teve sua reticulação aumentada neste processo.
Figura 26 Análise termogravimétrica da amostra 40/31.

Fonte : O Autor.
Figura 27 Análise termogravimétrica das amostras sendo comparadas.

Fonte : O Autor.

A Figura 28 e 29 ilustram a 1º Derivada da análise de termogravimetria das
amostras. Nesta análise foi possível avaliar o aumento da relação das quantidades
de PMMA e SBR nas amostras em função da diminuição da quantidade de sílica.
Quanto menor o teor de sílica maior a razão mássica entre o PMMA e o SBR,
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indicando indiretamente que o MMA foi realmente convertido PMMA durante a etapa
de modificação do látex e provavelmente de forma separada das nanopartículas de
SBR já presentes no meio reacional, indicando uma homopolimerização do MMA e
formação de nanopartículas de PMMA revestidas em sílica como indicado também
de forma indireta pelos resultados de determinação do tamanho médio de partículas
após a etapa de modificação do látex e antes da etapa de secagem do mesmo.
Figura 28 Comparativo da 1a derivada das curvas de termogravimetria das amostras
realizadas.

Fonte : O Autor.
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Figura 29 Ampliação da região de degradação dos materiais poliméricos da 1ª Derivada das
amostras de borrachas em pó.

Fonte : O Autor.

Considerando as análises de DSC das amostras obtidas neste trabalho foi
possível observar que todos os produtos gerados na secagem apresentaram Tg em
valores associados a materiais borrachosos (inferior a -50 °C, conforme Figura 30 e
Tabela 9). Estes resultados foram muito importantes para demonstração da
viabilidade do método adotado neste trabalho para modificação do látex antes da
etapa de secagem por spray não alterar o aspecto borracho do SBR, diferentemente
daqueles adotados pela literatura, em que por radiação nuclear, altera se o grau de
reticulação das nanopartículas do SBR para se conseguir secar o material por
aspersão. Esta diferença entre os materiais representa um diferencial técnico
importante para os materiais gerados neste trabalho, uma vez que podem continuar
sendo utilizados como borrachas passiveis de reticulação no momento da aplicação
final do material e geração de peças ou adesivos, por exemplo.
Com estes resultados também foi possível observar um tendência de aumento
da Tg com a diminuição da sílica e este resultado se deve ao fato da diminuição da
presença de sílica permitir, provavelmente, uma maior interação do MMA com as
nanopartículas de SBR e consequente modificação das mesmas com um material de
Tg maior (PMMA).
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Tabela 9 – Resultados de Temperatura de transição vítrea (Tg) obtida por DSC das
amostras de borrachas em pó obtidas.
Amostra (SBR/Sílica coloidal) (m/m)

Temperatura de Transição Vítrea (ºC)

40/31

-56,1

40/25

-55,0

40/20

-55,0

40/15

-54,1

40/10

-52,0

40/5

-51,3

40/2

-51,1

40/1

-51,9

40/0

-51,6

6.5.4 Composição Química
A composição química dos produtos em pó gerados neste trabalho foi
avaliada por FTIR. As amostras foram caracterizadas na forma de pós empregando
acessório do tipo ATR.
A Figura 30 representa um espectro de FTIR obtido com a amostra 40/31.
Como pôde ser observado as principais bandas de ligação identificadas foram em
3.000 a 2.800 cm-1 para as ligações entre estiramento C–H, em 1700 cm-1 para
ligações do tipo estiramento C=O, em 1500 cm-1 para ligações do tipo estiramento
C=C, 1110 cm-1 – 1130 cm-1 as ligações Si=O, e abaixo de 1100 cm-1 para ligações
do tipo estiramento C–C e flexão C–H.
A Figura 31 representa uma sobreposição de todos os espectros de FTIR das
amostras geradas neste trabalho. Assim como no caso do TG, foi observada um
aumento da proporção de bandas características do PMMA em relação as bandas
do SBR com a diminuição da quantidade de sílica do meio reacional. Este resultado
já era esperado em função daqueles obtidos empregando TG e que também
corroboram a formação do PMMA durante a etapa de modificação do látex de SBR.
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Figura 30 Espectro de FTIR da amostra 40/31.

Fonte : O Autor.
Figura 31 Sobreposição dos espectros de FTIR das amostras obtidas neste trabalho.

Fonte : O Autor.

A Tabela 10 demonstra a relação da intensidade do sinal da ligação Si=O em
função da massa de sílica utilizada nas reações de modificação dos látex. Como
pode ser observado e também já esperado, quanto maior o teor de sílica maior a
intensidade do sinal da ligação Si=O e consequente diminuição da transmitância
nesta região.
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Tabela 10 – Comparativo entre a concentração de sílica coloidal e a transmitância
em aproximadamente 1110 cm-1 – 1130 cm-1.
Massa de sílica
Amostra (SBR/Sílica

coloidal na

Porcentagem de Transmitância em

coloidal) (m/m)

modificação do

aproximadamente 1110 cm – 1130 cm (%)

-1

-1

látex (g)
40/31

100,63

74

40/25

80,69

68

40/20

65,00

68

40/15

49,35

74

40/10

32,89

76

40/5

16,40

84

40/2

6,69

88

40/1

3,32

89

40/0

0,00

90

6.5.5 Morfologia
Para a visualização da morfologia das borrachas microparticuladas obtidas
foram utilizadas as técnicas de microscopia eletrônica de varredura e a microscopia
confocal. Com a microscopia eletrônica de varredura foi possível verificar o aspecto
morfológico das micropartículas, a polisdipersão, o tamanho máximo e a formação
de aglomerados entre partículas.
A Figura 32 apresenta diferentes imagens obtidas dos pós gerados neste
trabalho em ampliações relativamente baixas com o objetivo de avaliar de forma
mais ampla a polidispersão das partículas, o tamanho máximo e a morfologia
predominante. Com estes resultados foi possível identificar que a morfologia das
partículas é esférica, com baixa rugosidade na superfície e que o tamanho máximo
das partículas é inferior a 50 µm (facilmente identificado comparando se a barra de
escala das imagens). Este resultado não confirma aqueles obtidos com a
determinação de tamanho médio de partícula pela técnica de difração de laser, pois
pela técnica de difração a laser existiu a indicação de partículas superiores a 100
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µm, quando se leva em conta o D90 das medidas. Este fato se deve a aglomeração
das partículas, como se observa na Figura 33, em praticamente todas as amostras
podem

ser

observadas

a

formação

de

"pescoços"

entre

partículas

e

consequentemente inviabilizando a redispersão das micropartículas, o que gerou a
distorção dos resultados de tamanho obtidos por difração a laser.
A caracterização das amostras por MEV foi de fundamental importância para
demonstração da formação do produto em pó e estes resultados demonstraram a
significativa diferença entre a secagem dos látex antes e após a etapa de
modificação com PMMA por polimerização em emulsão na presença de sílica
coloidal.
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Figura 32 Fotomicrografias demonstrando as amostras com suas polidispersidades.

Amostra 40/31

Amostra 40/25

Amostra 40/20

Amostra 40/15

Amostra 40/10

Amostra 40/5
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Amostra 40/2

Amostra 40/1

Amostra 40/0

Fonte: O Autor.
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Figura 33 Fotomicrografias demonstrando as amostras com "pescoço".

Amostra 40/31

Amostra 40/25

Amostra 40/20

Amostra 40/15

Amostra 40/10

Amostra 40/5
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Amostra 40/2

Amostra 40/1

Amostra 40/0

Fonte: O Autor.

Na

tentativa

de

identificar

com

maior

precisão

a

morfologia

das

micropartículas, conseguindo demonstrar a presença de PMMA e sílica na superfície
das mesmas e corroborar o mecanismo de anti aglomerante gerado pela
modificação do látex foi realizado a caracterização dos pós de borracha pela técnica
de microscopia confocal.
As amostras foram preparadas com aplicação de força manual para
compactação e formação de um filme para que pudessem ser analisadas. No
entanto, como pode ser observado na Figura 34, não foi possível identificar
nenhuma diferença entre os materiais gerados. Este resultado pode ser explicado
pela falta de resolução da técnica em definir nanoestruturas inferiores a 100 nm,
como é o caso da sílica coloidal e as nanopartículas de PMMA.
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Figura 34 Fotomicroscopia Óptica Confocal comparativa.

Amostra de Sílica Coloidal

Amostra 40/31

Amostra 40/0

Fonte: O Autor.
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7 CONCLUSÃO
Com a execução deste trabalho foi possível demonstrar uma rota
tecnicamente viável para produzir borracha em pó baseado na modificação de um
látex sintético de SBR empregando MMA como monômero e sílica coloidal como
agente de estabilização.
Os produtos em pó neste trabalho apresentaram morfologias esféricas e uma
tendência de aglomeração em função da diminuição do teor de sílica adicionado na
etapa de modificação química do látex. Neste destaca-se também a diferença
encontrada entre a secagem do látex sem a etapa de modificação química e aqueles
que receberam o tratamento químico por polimerização em emulsão, que no caso
daquele que não sofreu modificação química não foi possível ser seco em spraydryer, sofrendo uma completa coagulação.
A principal hipótese para o mecanismo de modificação química do látex
baseou-se na polimerização em emulsão do MMA estabilizada por pickering
emulsion e uma consequente formação de nanopartículas de PMMA de forma
preferencial na fase aquosa do látex de SBR e não preferencialmente na superfície
das nanopartículas de SBR. Esta hipótese foi apresentada em função da não
variação do tamanho médio de partícula do látex de SBR antes e depois da etapa de
modificação química
A avaliação do teor de sólidos médio comprovou que a eficiência de
polimerização do MMA manteve-se acima dos 95 % até a amostra 40/5 auxiliando
assim na determinação da formulação básica.
A secagem empregando a técnica de spray drying apresentou muito eficiente
no processo de secagem dos látices e na produção da borracha em pó.
Desta forma foi possível afirmar que o trabalho aqui apresentado cumpriu com
seus objetivos específicos:
- Caracterização dos materiais (antes da reação, após a reação e após a
secagem) utilizando de variadas técnicas analíticas;
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- Modificação química do látex de SBR empregando MMA e sílica coloidal;
- Caracterização dos materiais (antes e após a etapa de modificação química
do látex e após a secagem) utilizando de técnicas analíticas complementares;
- Geração de borracha em pó empregando a técnica de spray-dryer.
Conclui-se que a inserção de sílica coloidal no preparo da amostra é o
limitador do tamanho das partículas formadas, sendo a formulação básica para este
resultado uma relação SBR/MMA/Sílica igual a 6,1/1,2/1,0, representando um
tamanho médio de partícula em torno de 30 a 40 microns e não vulcanização após
secagem.
Como sugestão de trabalhos futuros um estudo envolvendo a alteração nas
condições empregadas na secagem para promover um produto que possua uma
melhor redispersão, sem a produção de materiais com "pescoço" diminuindo assim o
tamanho de partícula final. E também o estudo da aplicação da borracha em pó
produzida como agente de impacto.
.
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APÊNDICE 1:

GRÁFICOS DE TAMANHO DE PARTÍCULAS
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Figura 35 – Curva de distribuição de tamanho de partícula do SBR puro.

Fonte : O Autor.
Figura 36 – Curva de distribuição de tamanho de partícula da amostra 40/25 após
reação.

Fonte : O Autor.
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Figura 37 – Curva de distribuição de tamanho de partícula da amostra 40/20 após
reação.

Fonte : O Autor.

Figura 38 – Curva de distribuição de tamanho de partícula da amostra 40/15 após
reação.

Fonte : O Autor.
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Figura 39 – Curva de distribuição de tamanho de partícula da amostra 40/10 após
reação.

Fonte : O Autor.
Figura 40 – Curva de distribuição de tamanho de partícula da amostra 40/5 após
reação.

Fonte : O Autor.
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Figura 41 – Curva de distribuição de tamanho de partícula da amostra 40/2 após
reação.

Fonte : O Autor.
Figura 42– Curva de distribuição de tamanho de partícula da amostra 40/1 após
reação.

Fonte : O Autor.
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Figura 43 – Curva de distribuição de tamanho de partícula da amostra 40/0 após
reação.

Fonte : O Autor.
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APÊNDICE 2:

ANÁLISES VISUAIS
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Figura 44 – Fotografia da amostra 40/25 após secagem por spray-drying.

Fonte : O Autor.

Figura 45 – Fotografia da amostra 40/20 após secagem por spray-drying.

Fonte : O Autor.
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Figura 46 – Fotografia da amostra 40/15 após secagem por spray-drying.

Fonte : O Autor.

Figura 47 – Fotografia da amostra 40/10 após secagem por spray-drying.

Fonte : O Autor.

89

Figura 48 – Fotografia da amostra 40/5 após secagem por spray-drying.

Fonte : O Autor.

Figura 49 – Fotografia da amostra 40/2 após secagem por spray-drying.

Fonte : O Autor.
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Figura 50 – Fotografia da amostra 40/0 após secagem por spray-drying.

Fonte : O Autor.
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APÊNDICE 3:

DETERMINAÇÃO DO TAMANHO DE
PARTÍCULA APÓS A SECAGEM
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Figura 51 – Curva do Tamanho de partículas após dispersão da amostra 40/25.

Fonte : O Autor.

Figura 52 – Curva do Tamanho de partículas após dispersão da amostra 40/20.

Fonte : O Autor.
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Figura 53 – Curva do Tamanho de partículas após dispersão da amostra 40/15.

Fonte : O Autor.

Figura 54 – Curva do Tamanho de partículas após dispersão da amostra 40/10.

Fonte : O Autor.
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Figura 55 – Curva do Tamanho de partículas após dispersão da amostra 40/5.

Fonte : O Autor.

Figura 56 – Curva do Tamanho de partículas após dispersão da amostra 40/2.

Fonte : O Autor.
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Figura 57 – Curva do Tamanho de partículas após dispersão da amostra 40/1.

Fonte : O Autor.

Figura 58 – Curva do Tamanho de partículas após dispersão da amostra 40/0.

Fonte : O Autor.

96

APÊNDICE 4:

ANÁLISES TERMOGRAVIMÉTRICAS
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Figura 59 – Análise termogravimétrica da amostra 40/25.

Fonte : O Autor.
Figura 60 – Análise termogravimétrica da amostra 40/20.

Fonte : O Autor.
Figura 61 – Análise termogravimétrica da amostra 40/15.

Fonte : O Autor.
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Figura 62 – Análise termogravimétrica da amostra 40/10.

Fonte : O Autor.
Figura 63 – Análise termogravimétrica da amostra 40/5.

Fonte : O Autor.
Figura 64 – Análise termogravimétrica da amostra 40/2.

Fonte : O Autor.
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Figura 65 – Análise termogravimétrica da amostra 40/1.

Fonte : O Autor.

Figura 66 – Análise termogravimétrica da amostra 40/0.

Fonte : O Autor.
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APÊNDICE 5:

ANÁLISE DE CALORIMETRIA
EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL
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Figura 67 – Análise de Calorimetria Exploratória Diferencial na amostra 40/25.

Fonte : O Autor.
Figura 68 – Análise de Calorimetria Exploratória Diferencial na amostra 40/20.

Fonte : O Autor.
Figura 69 – Análise de Calorimetria Exploratória Diferencial na amostra 40/15.

Fonte : O Autor.
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Figura 70 – Análise de Calorimetria Exploratória Diferencial na amostra 40/10.

Fonte : O Autor.
Figura 71 – Análise de Calorimetria Exploratória Diferencial na amostra 40/5.

Fonte : O Autor.
Figura 72 – Análise de Calorimetria Exploratória Diferencial na amostra 40/2.

Fonte : O Autor.

103

Figura 73 – Análise de Calorimetria Exploratória Diferencial na amostra 40/1.

Fonte : O Autor.
Figura 74 – Análise de Calorimetria Exploratória Diferencial na amostra 40/0.

Fonte : O Autor.
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APÊNDICE 6:

ANÁLISE DE ESPECTROSCOPIA DE
INFRAVERMELHA POR TRANFORMADA DE
FOURIER
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Figura 75 – Espectro de FTIR da amostra 40/25.

Fonte : O Autor.

Figura 76 – Espectro de FTIR da amostra 40/20.

Fonte : O Autor.
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Figura 77 – Espectro de FTIR da amostra 40/15.

Fonte : O Autor.

Figura 78 – Espectro de FTIR da amostra 40/10.

Fonte : O Autor.
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Figura 79 – Espectro de FTIR da amostra 40/5.

Fonte : O Autor.

Figura 80 – Espectro de FTIR da amostra 40/2.

Fonte : O Autor.
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Figura 81 – Espectro de FTIR da amostra 40/1.

Fonte : O Autor.

