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RESUMO

O aumento da exigência sobre a performance de materiais elastoméricos tem
sido alvo da indústria automobilística. Normas técnicas estão sendo revisadas e
cada vez mais aparecem novos desafios para os fornecedores desses materiais, em
especial os formuladores de borrachas/elastômeros. Sabe-se que os terpolímeros
etileno-propileno-dieno (EPDM) são conhecidos por sua alta resistência ao ozônio,
intempéries, apresentam excelentes propriedades elétricas e baixo custo, porém não
apresentam boa resistência aos óleos. As principais revisões das normas de
montadoras para o uso de EPDM estão relacionadas ao acréscimo de itens sobre
resistência relativa a óleos. Para atender esses novos desafios, este trabalho teve
como principal foco, estudar a modificação da resistência do EPDM ao óleo, através
da mistura deste elastômero com polietileno clorossulfonado (CSM). O CSM foi
escolhido por ser extremamente estável quimicamente e possuir alta resistência à
óleos e graxas. Foram preparadas misturas nas proporções de 100, 90/10, 80/20,
70/30 e 60/40 phr de EPDM com CSM, respectivamente. As misturas e o EPDM
puro foram estudados com relação à propriedades físico-químicas, sendo que o
EPDM puro serviu como base para avaliar as modificações conforme a incorporação
do CSM. Ensaios foram realizados para a determinação de variações quanto à
resistência mecânica e volume por inchamento ao óleo, bem como ensaios de
caracterização físico-química por análise termogravimétrica. Os resultados obtidos
permitiram comprovar que a incorporação de CSM no EPDM aumentou a resistência
ao óleo do elastômero analisado.
Palavras chaves: Terpolímero, Etileno-propileno-dieno, EPDM, polietileno
clorossulfonado, CSM, elastômeros.

ABSTRACT

The effect of the incorporation of chlorosulfonated polyethylene (CSM) on
polyethylene propylene diene rubber (EPDM) in oil resistance
The automotive industry has suggested an improvement in the performance of
elastomeric materials. Technical Standards are being revised and more challenges
for formulators are emerging. It is known that ethylene-propylene-diene terpolymers
(EPDM) are known for their high resistance to ozone and weathering, have excellent
electrical properties and low cost, but don’t have good resistance to oils. Assemblers
automotive standards are being revised and tests are being added related to the use
of EPDM with improved resistance to oils. In order to meet these new challenges, this
work had as a main focus the study of the modification of EPDM resistance to oil by
blending it with chlorosulfonated polyethylene (CSM) as CSM is extremely chemically
stable and has high resistance to oils and greases. Blends were prepared in the
proportions of 100, 90/10, 80/20, 70/30 and 60/40 phr of EPDM with CSM
respectively. Physicochemical properties of blends and pure EPDM were studied,
and pure EPDM had been used as a standard for evaluating the modifications
according to CSM incorporation. Tests were performed to determine variations in
mechanical strength and volume by oil swelling, as well as physical-chemical
characterization tests by thermo gravimetric analysis. The results obtained allowed to
prove that the incorporation of CSM in the EPDM increased the resistance to the oil
of the elastomer analyzed.
Keywords: terpolymers, ethylene-propylene-diene,
polyethylene, CSM, elastomers
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1

INTRODUÇÃO
Os elastômeros (usualmente chamados de borrachas) tem um papel

fundamental na vida moderna, pois as propriedades que os distinguem dos outros
materiais são: elasticidade, flexibilidade, impermeabilidade, resistência à abrasão,
resistência a corrosão causada pela maioria dos produtos químicos comuns e eles
também podem ser aderidos firmemente tanto em tecidos como em ligas metálicas.
Os principais tipos de elastômeros são: Borracha natural (NR), Poli estirenobutadieno (SBR), Poli etileno-propileno-dieno (EPDM), Poli butadieno (BR), Borracha
nitrílica (NBR),

Policloropreno (CR), Silicone (VMQ), Poliacrilatos (ACM, AEM),

Borrachas fluoradas (FKM) e Polietileno clorossulfonado (CSM).
A escolha do elastômero para um determinado uso depende das propriedades
químicas exigidas, como resistência a solventes, a óleos, ao ozônio, produtos
químicos, resistência mecânica e térmica.
Os terpolímeros de etileno-propileno-dieno (EPDM) estão entre os elastômeros
de maior consumo no mercado por terem um excelente desempenho técnico em
relação a resistência ao tempo e ozônio, e custo relativamente baixo.
Elastômeros de etileno-propileno apresentam um balanço excelente entre
desempenho técnico e custo, talvez um dos tipos de elastômeros mais
interessantes, neste aspecto, entre os elastômeros de maior consumo no mercado.
(GRISON, 2010).
As principais características que tornam interessante o uso dos elastômeros de
EPDM, principalmente no setor automotivo, onde o desempenho técnico dos
artefatos versus preço apresenta-se como fator determinante, são as excelentes
propriedades de resistência ao calor, envelhecimento, resistência mecânica,
resistência ao ozônio e a oxidação, e ainda por ser uma família de elastômeros que
permite ser bastante estendida com cargas e plastificantes, somada à grande
facilidade de processamento. (GRISON, 2010).
Estima-se que 87% do consumo do terpolímeros de etileno-propileno-dieno são
para automobilística, 5% para a indústria de construção, 3% para a indústria
pneumática, 2% para a indústria de lubrificantes , 2% para peças técnicas e 1% para
a indústria de fios e cabos. (ABTB, 2016).
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Devido a este consumo nas mais diversas áreas, despertou um interesse maior
na pesquisa de novas formulações buscando atender às necessidades cada vez
mais específicas.
Atualmente as indústrias, de uma maneira em geral, estão criando normas
técnicas referente ao EPDM com uma resistência relativa a óleos, característica
totalmente incompatível com o elastômero em questão.
Através destas solicitações surge o questionamento: É possível aumentar a
resistência do EPDM a óleos?
Devido a esta necessidade do mercado, foi avaliado aumento de resistência do
terpolímero etileno-propileno-dieno aos óleos através de misturas com o elastômero
de polietileno clorossulfonado (CSM), que é extremamente estável quimicamente e
possui excelente resistência a calor, óleos e graxas. As proporções para testes são
de 100 phr de polietileno propileno dieno, 90/10, 80/20, 70/30 e 60/40 phr
correspondentes a EPDM/CSM , por análise de algumas propriedades como dureza
tração, alongamento, resistência ao calor e resistência aos fluídos.
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2

OBJETIVO
Obter novas propriedades em elastômeros através da formulação de uma

mistura de materiais elastoméricos com propriedades diferentes, e gerar um novo
material, com maior resistência a óleos, para aplicação na indústria automobilística.

2.1 Objetivo Geral
Investigar a compatibilidade de novos materiais e o aumento de sua resistência
para utilização com sistemas de óleos automotivos. Avaliar propostas de formulação
de elastômeros com base nas investigações de propriedades mecânicas de corpos
de prova antes e após imersão em misturas em óleos para identificar os que
apresentam melhor resistência.

2.2 Objetivo Específico
Analisar o aumento de resistência do terpolímero de etileno-propileno-dieno
(EPDM) à óleos através de misturas com o polietileno clorossulfonado (CSM), por
análise de algumas propriedades físico-químicas a fim de avaliar a quantidade de
CSM necessário para haja um aumento na resistência à óleo.
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3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Polímeros são materiais que tem como característica cadeias longas pela

repetição de uma unidade estrutural monomérica. Em alguns casos pode ser
constituído de mais de uma unidade monomérica formando copolímeros ou até
terpolímeros (PAOLI, 2009). A estrutura química dos polímeros, bem como suas
aplicações permitem que eles sejam classificados em duas grandes classes:
Polímeros e Elastômeros. (CANEVAROLO JR., 2007).
Elastômeros são assim classificados por terem a característica de se
recuperarem rapidamente a sua forma e dimensões iniciais, após cessar a aplicação
de uma tensão, de outra forma pode-se dizer que apresenta propriedades
"elásticas", obtidas devido reticulação, suportam grandes deformações antes da
ruptura. (PAOLI, 2009).
Usualmente conhecidos como borrachas, os elastômeros fazem parte dos
polímeros comerciais mais importantes na indústria, pois possuem características
como elasticidade, flexibilidade, impermeabilidade, resistência à abrasão, resistência
a corrosão causada pela maioria dos produtos químicos mais comuns, boa adesão
tanto a tecidos como ao aço torna os elastômeros mais distintos em relação aos
outros materiais de engenharia. (PAOLI, 2009).
Os elastômeros são classificados em diversos tipos e a sua escolha deve ser
conforme aplicação do material, ou seja, a escolha do elastômero depende das
propriedades químicas exigidas, como resistência a solventes, a óleos, ao ozônio e a
produtos químicos.
A propriedade que caracteriza um elastômero é sua elevada elasticidade, ou
seja, sua capacidade de sofrer deformações sob carga e de recuperar rapidamente
a forma e dimensões originais quando cessa esta força, recuperando a energia
armazenada durante a deformação. (TORMENTO, 2008).
Os elastômeros são polímeros amorfos e suas longas cadeias são mais
flexíveis, mas com ligações fracas. Se uma amostra de elastômero não reticulada for
submetida a um esforço prolongado a uma temperatura elevada, serão produzidos
deslizamentos entres as cadeias poliméricas, resultando uma deformação plástica,
ou seja, sem recuperação sua forma original. Por isso, para conseguir a elasticidade
característica dos elastômeros é necessário fixar as posições relativas das cadeias,

17

o que se consegue mediante a criação de um retículo (ou mais comumente
chamada: reticulação). Este processo de entrecruzamento das cadeias é o que
conhecemos como vulcanização. O entrecruzamento é de baixa densidade; somente
um, em cada cem a duzentos átomos de carbono da cadeia principal é enlaçado
com outro átomo de uma cadeia adjacente, mantendo sua capacidade de
deformação, mas evitando os deslizamentos. De maneira simples dizemos que o
produto passa de um estado plástico para um estado elástico. (TORMENTO, 2008).
A Tabela 1 apresenta os principais tipos de elastômeros utilizados na industria.

Tabela 1 - Principais elastômeros usados na indústria

Nome químico

Sigla ASTM (D 1418)

Borracha Natural

NR

Poli (estireno-butadieno)

SBR

Poli (etileno-propileno-dieno)

EPDM

Polibutadieno

BR

Poli (acrilonitrila-butadieno) “Borracha nitrílica”

NBR

Policloropreno

CR

Poli (isobutileno-isopreno) “Borracha Butílica”

IRR

Silicone

MQ, VMQ, PVMQ

Poliacrilatos

ACM

Borrachas fluoradas

FKM

Epicloridrina

CO, ECO

Poliuretanos

AU, EU

Polietileno clorado

CM

Polietileno clorossulfonado

CSM

Polissulfetos

T

Poliisopreno

IR

Fonte: Elaborado pelo autor

Para esta dissertação, os elastômeros estudados foram: EPDM (borracha de
poli(etileno-propileno-dieno)) misturado com o CSM (polietileno clorossulfonado).
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3.1 Etileno-propileno-dieno (EPDM)
As borrachas de Etileno e Propileno são normalmente chamadas de EPDM.
Esta designação, que segue uma nomenclatura convencional, endossada pela
Sociedade Americana para Testes de Materiais (ASTM), pelo Instituto Internacional
dos Produtores de Borracha Sintética e pela Organização Internacional de Padrões
(ISO), aplica-se ao mais comum produto vulcanizável pelo enxofre, que inclui na
molécula da borracha de Etileno e Propileno uma menor porcentagem de um
monômero Diênico. (TORMENTO, 2008).

3.1.1 História
A produção do EPDM iniciou em 1960 com o surgimento de catalisadores à
base de Alumínio-Vanádio utilizados para o processo de polimerização. A
descoberta do professor K. Ziegler - polimerização de olefinas a polímeros de alto
peso molecular, com a ajuda de catalisadores de coordenação- e a descoberta de
outros, de copolímeros de etileno-propileno- levou ao desenvolvimento dessa nova
classe de borrachas sintéticas. (TORMENTO, 2008).
Com a descoberta do Dr. Ziegler, pesquisas adicionais nos copolímeros de
etileno-propileno foram conduzidas por várias companhias na América, Europa e
Ásia. Quantidades limitadas de borrachas de etileno-propileno foram distribuídas aos
fabricantes de artefatos de borracha nos Estados Unidos por volta de janeiro de
1961. A primeira borracha disponível comercialmente, um copolímero de etilenopropileno, tornou-se disponível em Setembro de 1961. Terpolímeros de etilenopropileno vulcanizáveis a enxofre tornaram-se comerciais em Dezembro de 1963.
(TORMENTO, 2008).

3.1.2 Propriedades típicas do EPDM
A borracha de etileno-propileno-dieno (EPDM) é um terpolímero composto
pelos monômeros etileno, propileno e de um dieno insaturado. (CERCENÁ, 2013).
Devido a insaturação da cadeia carbônica com a presença de ligações duplas
na cadeia lateral, este elastômero apresenta excelentes performance em relação a
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custo-benefício, por isso pode ser considerado um dos elastômeros de maior
consumo no mercado automotivo, dentre suas características podemos destacar:
• São borrachas de baixo custo, o que as torna bastante rentáveis em
comparação a outros elastômeros;
• É o elastômero que mais suporta quantidade de carga sem alterar sua
resistência mecânica, barateando ainda mais o custo do composto;
• Conserva suas propriedades em trabalho com altas e baixas temperaturas;
• Possuem alta resistência ao ataque de agentes químicos e de bactérias;
• São altamente à água;
• Possui excelente resistência ao rasgamento e abrasão;
• Possui excelente estabilidade ao calor, quando expostos à luz ultravioleta;
• Possui excelentes propriedades de isolamento térmico;
• Possui boa resiliência;
• Apresenta baixa deformação por compressão;
• Processam facilmente em equipamentos convencionais para borracha;
• Podem ser extrusadas rápida e uniformemente;
• Apresenta boas propriedades dinâmicas;
• Possui excelente resistência ao ataque do ozônio. (TORMENTO, 2008).

A Figura 1 apresenta a estrutura do terpolímero de etileno-propileno-dieno,
aonde a sigla a é o etileno, a sigla b é o propileno e a siga c mostra o dieno, que no
caso é o etilideno norborneno.

Figura 1 - Estruturada unidade de repetição do EPDM com destaque para os segmentos de
(a) etileno, (b) propileno e (c) etilideno norborneno (ENB)

Fonte: Caetano (2010).
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As propriedades das borrachas de etileno-propileno são superiores às das
borrachas de uso comum tais como NR, SBR, VMQ, entre outros. Seu desempenho
quando comparado com outras borrachas apresentam melhores resultados com
maior durabilidade, menor necessidade de manutenção. (CERCENÁ, 2013).
As propriedades do terpolímero etileno-propileno-dieno dependem de:
• Peso molecular médio: quanto maior o peso molecular maior a viscosidade
Mooney melhorando as propriedades mecânicas. (CERCENÁ, 2013).
• Distribuição do peso molecular: Polímeros com larga distribuição de peso
molecular possuem excelente processamento em moinho. Sua desvantagem é
a lenta velocidade de vulcanização. Já os polímeros com estreita distribuição, a
mais comum no EPDM, possibilita uma vulcanização mais rápida e de melhor
qualidade. (CERCENÁ, 2013).
• Proporção etileno/propileno: quanto maior o teor de etileno, maior a
cristalinidade, maior o valor de tração, dureza Shore A, e resistência ao rasgo,
pior flexibilidade a baixa temperatura, pior deformação permanente a
compressão, maior resistência ao colapso, melhor o processamento e permite
maior quantidade de cargas.
• Tipo e conteúdo de dieno: a densidade de ligação cruzada e a velocidade de
vulcanização dependem diretamente do tipo e teor de dieno. O aumento do
teor de dieno proporciona vulcanização mais rápida, maiores tensões,
melhorando a resistência à deformação por compressão (CERCENÁ, 2013).

A introdução de dieno na cadeia polimérica terpolímero de etileno-propileno
permite sua vulcanização por enxofre. A quantidade e o tipo de dieno são alterados
para controlar a taxa e o estado de cura dos polímeros. Normalmente três tipos
diferentes de dieno são usados como terceiro monômero na produção de EPDM:
ENB

(Etilideno-

Norborneno),

1,4

HD

(1,4-Hexadieno)

e

o

DCPD

(Dicloropentadieno). (TORMENTO, 2008).
A alta atividade da dupla ligação do anel da ponte estende-se a outros
norbornenos substituintes, entre eles, embora seja mais caro, é o mais utilizado
atualmente pelo principais fabricantes de borracha EPDM, que mostra um alto valor
de polimerização através da dupla ligação no anel da ponte. A dupla ligação interna
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é também muito ativa com relação à ligação cruzada com enxofre, tendo uma rápida
taxa de cura. A Figura 2 apresenta o dieno etilideno-norborneno.

Figura 2 - ENB (Etilideno- Norborneno)

Fonte: Caetano (2010).

Os 1,4 Hexadieno (Figura 3) são os dienos com velocidade de cura lentas e
são facilmente incorporados.
Figura 3 - 1,4 HD (1,4-Hexadieno)

Fonte: Caetano (2010).

Já a Figura 4 apresenta o dieno Diciclopentadieno é o mais barato dos
monômeros, polimeriza facilmente, mas sua velocidade de cura é a mais lenta e
torna o polímero ramificado.

Figura 4 - DCPD (Dicloropentadieno)

Fonte: Caetano (2010).

Comparativamente, pode-se dizer que o EPDM contendo ENB é 1,2 vezes
mais energético (vulcanização mais rápida) que o EPDM contendo 1,4 HD e 1,8
vezes mais que o EPDM contendo DCPD. A polimerização com o dieno ENB é a
mais utilizada pelos produtores de EPDM, por promover uma significativa redução
das ramificações e principalmente por proporcionar uma vulcanização mais rápida
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com alta densidade de ligações cruzadas. (GROSSMAN, 1997; RODGERS, 2004;
THOMAS, STEPHEN, ALEX, 2012 apud CERCENÀ, 2013).

3.1.3 Aplicações
A borracha terpolímero de etileno-propileno-dieno é utilizada nas indústrias de
maneira em geral. A Tabela 2 apresenta alguns tipos de aplicação do EPDM.

Tabela 2 - Aplicações do EPDM

Automotivo
Extrusados sólidos
Mangueiras reforçadas
Mangueiras não reforçadas
Artefatos moldados expandidos
Artefatos extrusados expandidos
Amortecedores
Moldados
Elétrico
Jaquetas
Isolamento
Mangueiras industriais
Mangueiras para vapor
Mangueiras para soldagem
Mangueiras para jardinagem
Mangueiras de drenagem
Edifícios e construções
Gaxetas sólidas de vedação
Gaxetas estruturais sólidas
Gaxetas expandidas
Amortecedores e apoios para pontes
Diversos
Artefatos moldados e extrusados
Artefatos mecânicos moldados
Extrusados
Mantas
Carpetes industriais
Fonte: Tormento, 2008
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3.1.4 Possíveis melhorias no EPDM
As características e as propriedades do terpolímero etileno-propileno-dieno
serviram de motivação para um grande número de trabalhos reportados na literatura,
mas por ser um elastômero contra indicado para peças com contato em óleo, a
maior parte das pesquisas têm como ênfase o estudo de compósitos e
nanocompósitos a base de terpolímero de etileno-propileno-dieno ou misturas com
outros tipos de polímeros. Não foram encontrados artigos técnicos sobre a mistura
EPDM/CSM, proposta neste trabalho. (OLIVEIRA; SOARES, 2002; CERCENÁ,
2013; BOTROS; TAWFIC, 2005; PANDEY; SETUA; MATHUR, 2005; DUIN;
DIKLAND, 2007).
Entretanto, poucas pesquisas foram realizadas referentes a compostos com o
terpolímero etileno-propileno-dieno quanto à resistência aos óleos, entre elas
podemos citar o artigo sobre influência do Sistema de Vulcanização nas
Propriedades da Mistura NBR/EPDM. Apesar do artigo não ter como objetivo o
aumento da resistência ao óleo, sabe-se que a borracha nitrílica (NBR) possui
excelentes propriedades de resistência ao óleo, entretanto, foi comprovado que não
é possível misturar NBR e EPDM por serem incompatíveis. (OLIVEIRA; SOARES,
2002).
Referente a incompatibilidade entre o elastômero nitrílico e o terpolímero
etileno-propileno-dieno pode-se citar o artigo “Compatibility and Thermal Stability of
EPDM-NBR Elastomer Blends” disponível no Journal of Elastomers and Plastics.
(BOTROS; TAWFIC, 2005).
Outro artigo que relata a compatibilidade entre o EPDM com o elastômero
nitrílico é o “Determination of the compatibility of NBR-EPDM blends by an ultrasonic
technique, modulated DSC, dynamic mechanical analysis, and atomic force
microscopy”, publicado pela Polymer Engineering & Science, relata o estudo de
compatibilidades desses polímeros sem e com um agente compatibilizador, que no
estudo em questão é polietileno clorossulfonado (CSM) o mesmo polímero utilizado
para este projeto, aonde o mesmo se comprova eficaz na compatibilização entre os
polímeros em estudo. (PANDEY; SETUA; MATHUR, 2005).
Há também um artigo que fala sobre uma abordagem de modificação química
para melhorar a resistência de óleo de copolímero de etileno-propileno (EPM), ou
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seja o termoplástico que da origem ao terpolímero de etileno-propileno-dieno. (DUIN;
DIKLAND, 2007).

3.2 Polietileno clorossulfonado (CSM)
Segundo

a

norma

ASTM D 1418,

os

elastômeros

de

Polietileno

Clorossulfonado são codificados como CSM.

3.2.1 História
O desenvolvimento do Polietileno Clorossulfonado teve inicio através da
indústria no final da segunda guerra mundial sob solicitação do governo dos U.S.A
na busca de um novo polímero elastomérico com características singulares de alta
resistência química e a elevadas temperaturas de uso, das peças. (GARBIM, 2010).
Como resultados iniciais dos trabalhos de pesquisas descobriu-se um produto
com características borrachosas obtido pela cloração do Polietileno em solução
aquosa, porém, a vulcanização somente poderia ser por meio de peróxidos
orgânicos que naquela época era pouco conhecido pelas indústrias transformadoras
de borracha e os custos deste sistema de cura inviabilizavam a produção. (GARBIN,
2010).
A este produto Polietileno Clorado foi dado o nome de CPE, (Chlorinated
Polyethylene Elastomer). (GARBIN, 2010).
Para adequar os sistemas de cura aos conhecidos e melhor dominado, na
época, os pesquisadores sugeriram uma modificação dos processos de cloração em
solução permitindo que ocorresse a cloração e simultaneamente a clorosulfonação
do Polietileno originando daí o Polietileno Clorosulfonado, tendo este características
técnicas e elastoméricas similares ao CPE, mas, agora, permitindo que a cura
(vulcanização) ocorresse por ingredientes contendo enxofre. (GARBIN, 2010).
Os dois produtos seja, o Polietileno Clorado e o Polietileno Clorosulfonado
começaram a ser comercializados em 1951. (GARBIN, 2010).

3.2.2 Propriedades típicas do CSM
Os elastômeros de Polietileno Clorossulfonado (CSM) são indicados para
produção de artefatos vulcanizados com excelentes características de resistência à
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deterioração por ozônio, oxigênio, água, calor, óleos e ampla gama de produtos
químicos. (GARBIM, 2010).
Os átomos de cloro combinados na cadeia estrutural do Polietileno
Clorossulfonado oferecem características borrachosas ao material e melhoram suas
propriedades de resistência a óleos e a inflamabilidade. São os grupos sulfonil –
clorados que proporcionam as possibilidades de crosslink durante a vulcanização
por meio de enxofre ou ingredientes contendo enxofre. (GARBIM, 2010).
O CSM é obtido a partir do polietileno, por reação com cloro e anidrido
sulfuroso (Figura 5). A percentagem de cloro varia entre 20 e 43 % em peso e o teor
de enxofre varia entre 1,0 e 1,5 %.

Figura 5 - Estrutura do Polietileno Clorossulfonado

(CH2 – CH2)n + Cl2 + SO4

(CH2 – CH2 – CH2 – CH – CH2 – CH2 – CH2)x – CH
|
|
Cl
O=S=O
|
Cl
Fonte: Emiliani, 2015

Comparado com outras borrachas, o CSM supera os policloroprenos na
resistência ao calor, à intempérie, ao ozônio e aos hidrocarbonetos alifáticos e
aromáticos; com relação à NBR os CSM são inferiores na resistência a
hidrocarbonetos e superiores na resistência a oxidação e ao ozônio, bem como a
resistência à chama. (TORMENTO, 2008).

3.2.3 Aplicações
Na indústria química, o CSM é empregado em mangueiras, revestimentos,
juntas, etc., que vão estar expostas a ácidos concentrados, inclusive os oxidantes.
No setor elétrico, em revestimentos externos de cabos. Na indústria automobilística
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são várias as aplicações: entre elas destacam-se as mangueiras do sistema de ar
condicionado, por sua baixa permeabilidade à umidade e aos compostos
refrigerantes. É também empregado em misturas com outras borrachas para conferir
parte de suas características. (TORMENTO, 2008).

3.3 Formulação de um elastômero
Numa formulação de um composto elastomérico utiliza-se um grande número
de ingredientes. Cada um desses ingredientes desempenha um papel, e impacta
tanto nas propriedades quanto no custo da formulação. Em geral, uma formulação
de borracha é constituída por elastômero, carga, agente de cura, ativador,
acelerador, retardador, auxiliar de processo, plastificante, antidegradantes e outras
substâncias com funções mais específicas como, por exemplo, retardantes de
chama, agentes de expansão, dentre outros. Cada componente é descrito
genericamente, considerando o universo das borrachas. (BARLOW, F. 1993 apud
ANDRADE, 2006).
Segundo Rocha:
“Um composto de borracha é a arte e a ciência de selecionar e
combinar elastômeros e aditivos para obter uma intima mistura que
proporcione as propriedades físicas e químicas necessárias ao
produto final.” (ROCHA; LOVISON; PIEROZAN, 2000).

A Figura 6 mostra, de forma esquemática, numa pirâmide invertida, a
constituição de um sistema elastomérico e dos seus subsistemas. Os níveis de
dosagem dos vários subsistemas normalmente decrescem da base para o vértice da
pirâmide – com as exceções dos subsistemas Reforço e Auxiliares de Processo (em
especial os plastificantes e factices), cujas dosagens podem exceder, por vezes
largamente, 100 PHR. (CAETANO, 2010).
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Figura 6 - Sistema de composições elastoméricas

Fonte: Caetano, 2010

Nas formulações as quantidades de cada ingrediente devem ser especificadas
como número de partes em peso da borracha ou em inglês parts hundred rubber
(phr).
A Tabela 3 apresenta, de uma forma resumida, os tipos de matérias-primas e a
sua função e, apenas a título indicativo, uma ideia do nível quantitativo em que são
geralmente dosadas. (CAETANO, 2010).
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Tabela 3 - Matérias-primas para a fabricação de borracha
Subsistema
elastomérico

Matriz polimérica

Reforço

Ingredientes

Função

Borrachas

Incorporar na sua matriz, os
demais ingredientes.
Responsavel em grande
extensão pelas
caracteristicas técnicas finais
do produto

Cargas reforçantes,
Cargas semi-reforçantes,
Cargas diluentes

Plastificantes,

Auxiliares de
processo

Peptizantes,
Agentes de
homogeneização,
Agentes de dispersão
Factices
Lubrificantes internos

Ingredientes tipícos

Quantidade
Usual

Borracha natural

0 - 100

Borracha sintéticas

0 - 100

Borracha regenerada

0 - 200

Borracha devulcanizada

0 - 200

Negro de Carbono

0 - 150

Melhorar propriedades
mecânicas.

Cargas minerais

0 - 200

Reduzir o preço final do
composto

Outras cargas orgânicas

0 - 100

Borracha em pó

0 - 300

Plastificantes minerais

0 - 400

Plastificantes sintéticos

0 - 100

Peptizantes

0-3

Agentes de
homogeneização

2 - 15

Agentes de dispersão

0-6

Factices

0 - 400

Lubrificantes internos

0-5

Ingredientes com efeito
amaciador, (contrabalançam
o efeito endurecedor das
cargas); Ingredientes que
facilitam o processamento do
composto em todas as fases
do ciclo produtivo,
melhorando também a
dispersão dos ingredientes e
a homogeneização do
composto

Agentes de pegajosidade
Retardantes de chama

Aditivos diversos

Aditivos diversos

Aditivos que tem por
finalidade melhorar
determinadas propriedades
da borracha (no estado de
não vulcanizada ou de
vulcanizada.

Ativadores de carga
Promotores de adesão e
substratos
Agentes anti-estáticos

Quantidades
muito variáveis
que são função
do efeito
pretendido

Agentes de deslizamento
Agentes de expansão
Pigmentos corantes

Proteção

Vulcanização

Agentes de proteção

Protege os produtos
vulcanizados contra o ataque
do oxigênio, ozônio e outros
agentes degradantes

Antioxidantes

0-4

Antiozonantes

0-4

Ceras de proteção

0-3

Fungicidas

0 - 10

Aceleradores de
vulcanização

Aumentam a cinética de
reação de vulcanização

Aceleradores de
vulcanização

0,1 - 2,5

Retardadores ou
inibidores de
vulcanização

Retardamento ou inibição do
inicio da vulcanização

Retardadores de
vulcanização

0 - 0,5

Agentes de vulcanização

Agente de reticulação

Enxofre

1,5 - 3,5

Ativadores de
vulcanização

Óxido de zinco

1,5 - 3,5

Ativadores de vulcanização
Ácido esteárico

0-3

Fonte: Caetano, 2010
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Para se elaborar uma formulação, o número de componentes é elevado e
depende do produto, pois cada aditivo confere uma propriedade que justifica a
aplicação desejada. (ROCHA; LOVISON; PIEROZAN, 2000).
Em outras palavras, a quantidade e quais matérias-primas se deve usar em um
artefato de borracha são definidos pelo tipo de aplicação do produto e quais as
condições de trabalho do mesmo.
Outro fator relevante para a formulação de um composto é o seu custo, pois a
fabricação deve ter níveis competitivos, sem prejuízo das propriedades de seu uso
final.

3.4 Ensaios para a caracterização dos compostos elastoméricos
A importância dos ensaios para a caracterização

de um composto

elastomérico é dado pela necessidade de atendimento de um produto final.
(ROCHA; LOVISON; PIEROZAN, 2000).
A norma ASTM D2000 é um sistema de classificação que abrange as
propriedades de materiais de borracha, sendo borracha natural ou borracha
sintéticas, destinados para o seguimento automotivo. (ASTM D2000, 2012).
Este sistema de classificação baseia-se na premissa de que as propriedades
de todos os produtos de borracha podem ser organizadas por característica de
material. Essas designações são determinadas em classe por tipos de elastômeros,
com base na resistência ao envelhecimento térmico e na resistência ao inchaço no
óleo. (ASTM D2000, 2012).
Segundo a norma ASTM D2000, os principais métodos para a definição das
propriedades dos compostos elastoméricos são a deformação permanente a
compressão,

adesão,

fadiga

dinâmica,

envelhecimentos

sob

temperatura,

envelhecimento por contato com fluídos, resistência a baixa temperatura, resistência
ao ozônio, resistência a tração e alongamento, dureza e fragilidade. (ASTM D2000,
2012).
Nesse item serão descritas as técnicas analíticas que foram empregadas na
caracterização das misturas feitas, em comparação com o EPDM puro.
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3.4.1 Reometria
A reometria é um método de ensaio para determinar o tempo de cura total dos
compostos, consistindo em estabelecer as características físicas do material, através
da velocidade angular, torque, ângulo de deflexão e tempo, que possam ser
transformadas em unidades de tensão e taxa de cisalhamento e assim chegar a uma
equação que descreva o comportamento do material.
Deve-se realizar a escolha do melhor dispositivo de aplicação de torque,
conhecido como spindle, pois cada um apresenta geometrias diferentes que
dependem do sistema estudado. Alguns apresentam mais precisão do que outros
(COUSSOT, 1997 apud CASTRO, 2011).
A Figura 7 mostra o exemplo do funcionamento de um reômetro.

Figura 7 - Exemplo de funcionamento de um reômetro

Fonte: Emiliani, 2011.

Através do reômetro pode-se obter o que se chama de curva reométrica ou
curva de vulcanização, propriedade na qual pode-se ter uma referência para o
processamento do composto. A Figura 8 apresenta o exemplo de uma curva
reométrica.
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Figura 8 - Curva reométrica

Fonte: CTB, s.d

O item Smín. da Figura 8 é conhecido como Scorch que segundo Garbim
(2013), denomina o tempo demandado para aquecer o composto a uma
determinada temperatura, que faz com que a viscosidade da borracha diminua
permitindo menor plasticidade e maior fluidez, de maneira que o composto preencha
perfeitamente

toda

cavidade

do

molde,

ou,

conforme-se

atendendo

as

características geométricas desejadas, antes do inicio da vulcanização. Ou seja, é o
tempo que a borracha tem para escoar no molde antes do início da sua
vulcanização.
Os demais itens são:
O ts1 é o inicio da reticulação do composto.
O t50 é o tempo médio de reticulação do composto.
O t90 é o tempo de vulcanização total do composto.
O SMáx. indica que já houve a vulcanização, ou seja, que o artefato atingiu suas
propriedades.
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Ainda segundo Garbim, o tempo de cura é o intervalo que a efetividade dos
aceleradores promovem a mudança do composto, de plástico para elástico.
Dependendo do tipo de borracha, tempo, temperatura e mesmo do tipo de
acelerador usado, os compostos após vulcanizados poderão iniciar o processo de
reversão, ou seja, é o estágio em que o composto começa a perder as propriedades
mecânicas ótimas obtidas. (GARBIM, s.d). O efeito de reversão é dado após o S Máx e
esta apresentado na Figura 9.

Figura 9 - Curva reométrica (Aumento, equilíbrio e reversão)

Fonte: Sirqueira, Soares, 2006.

O aumento constante da curva indica que a reticulação do composto não foi
completa, necessitando de uma pós cura em estufa. O tempo e a temperatura
indicado depende do tipo de elastômero e da espessura da peça. (SIRQUEIRA;
SOARES, 2006).

3.4.2 Dureza Shore A
Dureza consiste na resistência oposta à força de penetração de um pino de
ponta esférica sob uma carga constante. Este valor é convertido em graus de dureza
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na escala Shore A, Shore D, ou IRHD. O Durômetro de escala Shore A (Figura 10) é
utilizado para composição até 100 pontos e Shore D acima de. O IRHD é utilizado
mais em pesquisas. (ASTM D 2240 e DIN 1415 apud EMILIANI, 2011).
Neste ensaio, o durômetro mede a resistência à penetração através de um
indentador ao qual é aplicada uma força, perpendicularmente à superfície de um
material. Um sistema de leitura converte o deslocamento vertical do penetrador num
valor de dureza Shore numa escala adequada, que varia entre 0 a 100 Shore.
Figura 10 - Durômetro Shore A

Fonte: Elaborado pelo autor

3.4.3 Resistência a tração e alongamento à ruptura
Segundo a Associação Americana para a Teste de Materiais, resistência a
tração é a força aplicada por unidade de seção reta inicial de um corpo de prova, no
momento da ruptura e o alongamento a ruptura, ou deformação elástica, é o
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estiramento entre dois traços de referência marcados no corpo de prova e produzido
pela aplicação de uma força. Expressa-se comumente como percentagem da
distância inicial entre estes dois traços. O alongamento final é o alongamento no
momento da ruptura. (ASTM D412, 2012).
Os ensaios de tração a ruptura são essenciais para a produção das
composições de borracha. Utilizado quase que universalmente para determinar o
efeito dos vários ingredientes da composição, principalmente quando estes
ingredientes afetam a velocidade e o estado da vulcanização. (TORMENTO, 2011).
Depois de se ter determinado que uma composição possui as propriedades
convenientes, e após ter sido iniciada a sua produção, as medidas de carga de
ruptura e alongamento são ótimos instrumentos de controle. Elas reagem aos
acidentes de manufatura e informam ao técnico se o produto foi bem vulcanizado, se
a mistura dos ingredientes foi bem feita e se o produto final contém ou não materiais
estranhos. (TORMENTO, 2011).
Os ensaios de tensão realizam-se frequentemente, tanto antes quanto depois
das provas de exposição, a fim de se avaliar a resistência relativa de um grupo de
compostos à deterioração por agentes como óleo, ozônio, intempérie, oxigênio, calor
e produtos químicos. Mesmo os graus de deterioração mais insignificantes refletem
sob a forma de alterações apreciáveis nas características de tensão. (TORMENTO,
2011).
A Figura 11 exemplifica uma máquina universal de ensaios, utilizada para os
ensaios de tração e alongamento a ruptura.
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Figura 11 - Máquina universal de ensaios

Fonte: Mendes, 2007

3.4.4 Envelhecimento com temperatura
O envelhecimento com temperatura pode ser determinado como a influência da
temperatura elevada sobre as propriedades físicas, como tração, alongamento,
dureza Shore A e variação de peso ou volume da borracha vulcanizada. (ASTM
D573, 2015).
A norma ASTM D573 descreve os métodos de exposição dos corpos de prova
em função de tempo e temperatura, a fim de se medir a deterioração sofrida. Esta
deterioração é medida pela comparação das propriedades mecânicas e físicas,
antes e depois da exposição da temperatura. As propriedades medidas são a
resistência à tração, alongamento final e dureza Shore A, mas a inspeção visual e
manual também podem ser incluídas. (ASTM D573, 2015).
O cálculo de variação de tração e alongamento corresponde ao cálculo da
variação entre os resultados das propriedades dos corpos de prova antes e após o
processo de envelhecimento. A variação das propriedades é dada pela equação:
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Variação de
Tração ou Alongamento

=

Rf - Ri
Ri

x 100

Onde:
Ri – Resultado de tração ou alongamento inicial (antes do envelhecimento);
Rf – Resultado de tração ou alongamento final (após o envelhecimento).

3.4.5 Resistência química
A definição mais simples de resistência química é a que explica esta
resistência como a capacidade de um material para desempenhar de maneira
satisfatória a sua função em um ambiente químico determinado. Sob este ponto de
vista os materiais podem falhar de duas maneiras degenerando até o ponto de não
poderem mais executar sua função e contaminando o meio químico sem que eles
próprios sejam seriamente afetados.
A norma ASTM D471 descreve os métodos de exposição dos corpos de prova
à influência de líquidos em condições definidas de tempo e temperatura, a fim de se
medir a deterioração sofrida. Esta deterioração é medida pela comparação das
propriedades físicas, antes e depois da imersão no líquido de prova. As
propriedades medidas são o peso, volume, resistência à tração, alongamento final e
dureza Shore A, mas a inspeção visual e manual também pode ser incluída. (ASTM
D471, 2016).
A temperatura da prova é selecionada entre aquelas contidas em uma lista
padronizada, de maneira a aproximar-se da correspondente ao serviço real. O
período de imersão é igualmente selecionado na base das condições previstas para
o serviço, sendo recomendados períodos variáveis de 22 horas a 30 dias. Todos os
testes de imersão são efetuados ao abrigo da luz direta. Se o líquido empregado no
serviço real não tiver composição constante, é conveniente substituí-lo por um
líquido de prova que inclua todas as propriedades encontradas neste serviço.
Recomenda-se para este fim os óleos e combustíveis de referência ASTM.
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3.4.6 Deformação permanente à compressão (DPC)
Segundo a Associação Americana para a Teste de Materiais, a deformação
permanente à compressão é à deformação residual apresentada pelo corpo de
prova utilizado, após removida a carga de compressão. (ASTM D395, 2016).
A importância do ensaio de deformação permanente a compressão é verificar a
restaurabilidade elástica do composto de borracha. O método de análise da
deformação permanente à compressão, como descrito no método ASTM D 395,
pode ser efetuado de duas maneiras: o método A, deformação permanente por
compressão sob carga constante; o método B, deformação permanente por
compressão sob deformação constante. (TORMENTO, 2011).
No primeiro método, comprime-se um corpo de prova padrão entre pratos de
aço, a uma carga constante de 28 kg/cm2. Depois ajusta-se o conjunto para uma
prova com duração e temperaturas determinadas (por exemplo: 22 h / 70 °C).
Decorrido este tempo, remove-se o corpo de prova dos pratos, e eles são deixados
em repouso à temperatura ambiente, durante meia hora. A deformação permanente
à compressão sob carga constante é a diferença entre a espessura original do corpo
de prova e a espessura final, expressa como porcentagem da espessura original.
(TORMENTO, 2011).
O dispositivo de ensaio está mostrado na Figura 12.

Figura 12 - Dispositivo para deformação permanente a compressão conforme ASTM D395

Fonte: Tormento, 2011

O cálculo de deformação permanente à compressão é dado pela equação:
DPC =

Rf - Ri
Ri

x 100
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Onde:
DPC – deformação permanente à compressão, %
Ri – Resultado inicial (espessura do corpo de prova no estágio inicial antes do
ensaio), mm;
Rf – Resultado final (espessura do corpo de prova após o tempo de compressão),
mm.

3.4.7 Analise termogravimétrica
A definição aceita de Análise Térmica é: “Um grupo de técnicas nas quais uma
propriedade física de uma substância e/ou seus produtos de reação é medida como
função da temperatura, enquanto a substância é submetida a um programa
controlado de temperatura e atmosfera” (MACKENZIE; IONASHIRO apud GIOLITO,
2005).
Para este estudo foi utilizada a caracterização por analise termogravimétrica
(TGA), que consiste no acompanhamento de perda (e/ou ganho) de massa de uma
amostra, em função do tempo ou temperatura. (BUENO, CAVALHEIRO, 2012).
Através dessa técnica pode-se determinar a temperatura que as substâncias
começam a se decompor, desidratar ou oxidar, também é possível determinar o
percentual de cada copolímero numa mistura polimérica e os percentuais de carga
contidos nos materiais. (CANEVAROLO, 2007 apud DINIS, 2017).
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4

METODOLOGIA
Neste trabalho utilizou-se o método experimental, visando identificar os

principais efeitos da adição de polietileno clorossulfonado (CSM) numa mistura com
EPDM, afim de verificar se há aumento da resistência do EPDM ao óleo, tendo como
referencia de resultado a formulação 1, o EPDM sem a adição do CSM.
Para a execução experimental foram desenvolvidas misturas de borrachas
empregando-se os materiais e equipamentos listados abaixo. Para analisar as
propriedades mecânicas de cada uma das formulações foram empregados os
seguintes ensaios: reometria, dureza Shore A, tração, resistência química. Foi
empregada também a análise termogravimétrica para se observar a efetividade das
misturas.

4.1 Materiais
Para a realização destes estudos foram utilizados o EPDM com 70 % de etileno
e 5 % de etilideno norboneno e CSM com 40 % de cloro.
Como ativadores foram utilizados estearina e óxido de zinco. O caulim foi
usado como carga não reforçante e o negro de fumo (de partícula média) foi usado
como carga reforçante. Para plastificar a mistura foi utilizado o óleo naftênico. Como
agente de reticulação foi utilizado o enxofre com 99% de pureza e como
aceleradores foram utilizados o TMTD e o MBTS.
Os ensaios de envelhecimento foram realizados utilizando os óleos IRM 902,
IRM 903 e óleo de motor 5W30.
Para uma comparação foi realizada uma análise isolada do CSM
4.2 Equipamentos e instrumentos
Uma balança Marte foi utilizada para realizar a pesagem dos compostos. As
misturas foram preparadas em um cilindro de marca Babblini. O reômetro de marca
Team, modelo Teametro foi utilizado para a confecção das curvas reométricas de
cada mistura.
Os corpos de prova em formato de placas e batoques conforme ASTM D395
foram confeccionados em uma prensa Copé. Em seguida foi utilizada uma faca de
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corte (ASTM D412) para a padronização dos corpos de prova, cujas medidas foram
tomadas com o auxilio de um paquímetro da marca Mitutoyo, modelo AOS série 500.
Os ensaios de envelhecimento das amostras foram realizados em uma estufa
da marca Quimis, modelo 0314M223. Ensaios de tração e alongamento na ruptura
foram realizados num dinamômetro de marca Maquitest. Para realizar o ensaio de
dureza foi utilizado um durômetro de escala Shore A da marca Kori durometer. Para
a análise termogravimétrica foi utilizado um analisador termogravimétrico da marca
Mettler Toledo, modelo DSC/TGA.

4.3 Etapas de preparação das formulações
A primeira etapa do desenvolvimento foi a formulação das misturas, seguida da
confecção da mistura propriamente dita em cilindro e geração da curva reométrica
de cada formulação, com o intuito de verificar se os compostos estavam
vulcanizando. Logo após, foi realizada a confecção dos corpos de prova.

4.3.1 Desenvolvimento da formulação
Para analisar a interferência do CSM no EPDM, foi desenvolvida uma
formulação, na qual há somente as matérias-primas básicas de uma formulação com
elastômero, ativadores, carga reforçante e não reforçante, plastificante, agentes de
cura e aceleradores, alterando somente a quantidade de phr dos componentes:
EPDM e CSM nas proporções 90/10, 80/20, 70/30 e 60/40, com o intuito de
comparar a interferência do CSM em relação a um composto de EPDM. A Tabela 4
lista as proporções e componentes nas formulações. A primeira (formulação 1)
corresponde ao EPDM puro, desenvolvido como parâmetro de comparação dos
resultados com as misturas de EPDM e CSM (formulações 2 a 5). As quantidades de
matérias-primas indicadas na Tabela 4 correspondem a partes por cem de borracha
(phr).
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Tabela 4 - Composição das Formulações

Material
EPDM
CSM

1
100,00
-

2
90,00
10,00

phr
3
80,00
20,00

ESTEARINA
ÓXIDO DE ZINCO

1,00
5,00

1,00
5,00

1,00
5,00

1,00
5,00

1,00
5,00

CAULIM
NEGRO DE FUMO
ÓLEO NAFTÊNICO

20,00
60,00
15,00

20,00
60,00
15,00

20,00
60,00
15,00

20,00
60,00
15,00

20,00
60,00
15,00

S
TMTD
MBTS

1,00
0,50
1,50

1,00
0,50
1,50

1,00
0,50
1,50

1,00
0,50
1,50

1,00
0,50
1,50

4
70,00
30,00

5
60,00
40,00

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.2 Preparação das misturas no cilindro
Para a Formulação 1 a primeira etapa do processamento foi a plastificação do
EPDM no cilindro, por aproximadamente 5 minutos. Na segunda etapa, foram
incorporados: óxido de zinco e estearina por aproximadamente 4 minutos. Na
terceira etapa adicionou-se caulim, negro de fumo e óleo naftênico, misturados por 8
minutos. Após estas etapas, a Formulação permaneceu em descanso por 16 horas.
Para a aceleração foram incorporados enxofre, TMTD e MBTS por 4 minutos.
Depois a mistura foi retirada do cilindro e descansada por 24 horas.
Para as Formulações 2, 3, 4 e 5, o EPDM foi plastificado no cilindro por
aproximadamente 5 minutos. Após este tempo, o elastômero foi retirado do cilindro.
O CSM foi plastificado aproximadamente 5 minutos e adicionado ao EPDM, por
aproximadamente 5 minutos, respeitando as quantidades de phr conforme definido
na Tabela 5. Para garantir uma total homogeneização entre os elastômeros, foi
realizado o procedimento de dobramento nos elastômeros, que seria dobrar as
extremidades do elastômero uma sobre a outra até que fique em um formato de
triangulo, e novamente passado no cilindro por três vezes, após esta etapa os
elastômeros foram condicionados em rolo e novamente passado por três vezes no
cilindro até que apresente uma cor uniforme e homogênea. Na sequencia foram
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incorporados: óxido de zinco e estearina, por aproximadamente 4 minutos e depois
caulim, negro de fumo e óleo foram adicionados e misturados por 8 minutos. Após
estas etapas, as misturas também permaneceram em descanso por 16 horas.
Para a aceleração foram incorporados enxofre, TMTD e MBTS por 4 minutos,
depois as misturas foram retiradas do cilindro e descansadas por 24 horas.

4.3.3 Confecção dos corpos de prova
Antes de realizar a confecção dos corpos de prova, foi realizada a reometria
das misturas para avaliar se as mesmas tinham condições de serem vulcanizadas. O
ensaio de reometria está descrito no item 4.4.1 e a análise de reometria esta descrito
no item 5.1.
Depois de analisar as condições das misturas no ensaio de reometria, os
corpos de prova foram confeccionados por prensagem de cada mistura preparada,
por 10 minutos à 180 °C, empregando-se uma prensa Copé. Para que todos os
corpos de prova tenham as mesmas dimensões foi empregada uma faca de corte
conforme ASTM D412.
Já para os ensaios de deformação permanente, os corpos de prova foram
prensados por 20 minutos à 180°C conforme ASTM D395.
Para efeito de comparação foram preparados corpos de prova de CSM, sem
adição de óxido de zinco e com ajustes da formulação ajustada para dureza 65 +/- 5
Shore A.

4.4 Ensaios dos corpos de prova
Após a vulcanização e preparação dos corpos de prova, foram realizados
ensaios de dureza Shore A, resistência a tração, resistência ao alongamento,
envelhecimento com temperatura, resistência química por imersão em óleo (óleos
5W30, IRM 902 e IRM 903) e análise termogravimétrica.

4.4.1 Reometria
Para este estudo, foi utilizado um reômetro da marca Team de medida de
binária com rotor oscilante e câmara fixa, conhecido como ODR.
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Cada amostra dos compostos não vulcanizados foram submetidas a uma
temperatura de 190°C por 180 segundos.

4.4.2 Dureza Shore A
A dureza Shore A foi determinada recorrendo ao uso de um durômetro Shore A
da marca Kori, medindo três corpos de prova diferentes de um mesmo composto sob
a carga de 1 kg.

4.4.3 Resistência a tração e alongamento à ruptura
Para este trabalho, os ensaios foram realizados conforme a norma ASTM
D412, com o corpo de prova com 2 mm de espessura, 6 mm na área de ruptura,
40 mm de comprimento e velocidade de ensaio de 500 mm/min.
Os ensaios foram realizados em duplicata com cinco corpos de prova de cada
composto.
A Figura 13 exemplifica o corpo de prova utilizado nesta análise.

Figura 13 - Corpo de prova para ensaio de tração e alongamento

Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.4 Envelhecimento com temperatura
Para este trabalho, os corpos de prova foram deixados em estufa de ar
circulante por 70 horas sob uma temperatura de 100 °C.
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Os ensaios foram realizados com cinco corpos de prova de cada composto.

4.4.5 Resistência química
Para este trabalho a resistência química foi realizada conforme a norma ASTM
D471. A resistência química das formulações foi calculada após períodos de
imersão, através de comparações das propriedades originais (dureza Shore A,
tração, alongamento) com as propriedades observadas após o tempo em contato
com os óleos e a observação de variações de volume relacionando-se às
propriedades iniciais.
Os corpos de prova foram imersos nos óleos 5W30, IRM 902 e IRM 903, a
temperatura de 100 °C durante 70 horas. O óleo 5W30 é um óleo de motor
automotivo muito utilizado na indústria para desenvolvimentos, já os óleos IRM 902 e
IRM 903 são óleos de teste para Método ASTM D471 que avaliam a
capacidade comparativa de borracha e de composições de borracha na resistência
dos efeitos dos líquidos. (ASTM D471, 2016).
Os ensaios foram realizados com cinco corpos de prova de cada composto.
Após o tempo de imersão os volumes dos corpos de prova foram medidos e
comparados com os volumes em estado

original,

conforme

mencionado

anteriormente. A variação de volume foi calculada pela diferença de peso em ar e
água no estado original e após envelhecimento, após os corpos de prova serem
submetidos aos óleos.

4.4.6 Deformação permanente a compressão (DPC)
Para esta análise, foram utilizados corpos de prova com dimensões de 29 mm
de diâmetro e 12,5 mm de altura submetidos a uma compressão de 25 % em relação
a altura do corpo de prova durante 24 h à 100 °C conforme norma ASTM D395.
Os ensaios foram realizados com três corpos de prova de cada composto
.
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4.4.7 Análise termogravimétrica
Para a realização dessa análise foi utilizado o analisador termogravimétrico
da marca Mettler Toledo, modelo DSC/TGA, com uma massa aproximada de 20 mg
de cada mistura. Foi utilizado nitrogênio como gás de arraste o em fluxo constante
de 10 mL/min, numa taxa de aquecimento de 10 °C/min, na faixa 25 °C até 800 °C.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A seguir estão descritos os resultados obtidos na caracterização das misturas
através da reometria. Na sequência estão descritos os resultados dos compostos
através dos ensaios de dureza Shore A, tração à ruptura, alongamento à ruptura em
comparação da formulação do EPDM puro com as misturas com CSM, no estado
original e após o envelhecimento, por deformação permanente a compressão. Para
caracterização físico-química foi realizado a análise termogravimétrica.
Os resultados do CSM formulado sem óxido de zinco (ZnO) e sem EPDM estão
apresentados na Tabela 5.
Tabela 5 - Resultados de ensaios do CSM sem óxido de zinco e sem EPDM

Ensaio
Dureza
Tração

Condição

Resultado

Original (Shore A)

64

Envelhecido ao ar (Shore A)

78

Original (MPa)

21,89

Envelhecido ao ar (MPa)

15,43

Alongamento a
ruptura

Original (%)

420,00

Envelhecido ao ar (%)

361,34

DPC

Envelhecido após 22 h à 100°C, (%)

36,27

Variação de
volume

Envelhecido após 70 h à 100°C,
imerso em IRM903, (%)

78,78

Fonte: Elaborado pelo autor

5.1 Reometria
Os resultados comparativos dos ensaios de reometria das amostras estão
apresentados abaixo. A Tabela 6 apresenta o torque e o tempo de vulcanização de
cada mistura e as curvas reométricas estão apresentados no Gráfico 1.
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Tabela 6 - Torque x tempo
Composto

Tempo
Tempo
Tempo
Tempo T max
T min
T1
T2
T50
T90
(lb.in) (lb.in) Tmp1 (lb.in) Tmp2 (lb.in) Tmp50 (lb.in) Tmp90 (lb.in)

1

12,70

13,70

01:04

14,70

01:10

33,80

01:53

50,50

02:49

54,50

2

13,50

14,50

01:00

15,50

01:06

34,00

01:43

50,20

02:22

54,20

3

14,20

15,20

01:02

16,20

01:09

34,50

01:45

50,80

02:48

54,80

4

13,80

14,80

01:10

15,80

01:18

30,00

02:05

42,90

03:22

46,10

5

13,30

14,30

01:04

15,30

01:11

28,40

01:48

40,30

03:20

43,30

Fonte: Elaborado pelo autor
Onde:
T min: Torque mínimo, lb.in.
T1: Torque inicial, lb.in.
T2: Torque no início da vulcanização, lb.in.
T50: Torque na metade da vulcanização, lb.in.
T90: Torque no final da vulcanização, lb.in.
T max: Torque máximo, lb.in
Tmp1, Tmp2, Tmp50, Tmp90: Tempo de cada etapa, mm:ss
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Gráfico 1 - Curva reométrica

Fonte: Elaborado pelo autor

Para a formulação 1, foi possível observar que a curva apresentou o Scorch
com o maior tempo para o início da vulcanização (T2), comparado com as
formulações 2 e 3. Porém, quando comparada com as formulações 4 e 5, observouse que o tempo foi menor, indicando uma vulcanização mais rápida. Além disso, na
região de pós-cura o torque (T50) foi semelhante ao da formulação 2.
As formulações 2 e 3, com a incorporação de 10 e 20 phr de CSM
respectivamente, apresentaram resultados semelhantes, ou seja, não houve
praticamente interferência no sistema de vulcanização das misturas, com o aumento
do CSM. Porém, como mencionado anteriormente, apresentaram menor tempo para
o início da vulcanização ao se comparar com a formulação 1.
Para as formulações 4 e 5 foi possível verificar que o CSM interferiu
diretamente na vulcanização, pois apresentaram torque no final da vulcanização
(T90)

menores,

ou

seja,

a

etapa

total

de

vulcanização

aumentou

em

aproximadamente 40 segundos, conforme obsevado para Tmp90, descritos na
Tabela 6.
Ainda analisando os dados da Tabela 6, pode-se observar que em todas as
formulações houve um aumento do torque inicial (T1), conforme foi incorporado o
CSM. Uma possível explicação para este aumento no torque, pode ser devido a
ligação entre o cloro e o enxofre ser considerada uma ligação mais forte, comparada
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com as ligações da estrutura do EPDM. Este aumento foi mais significativo para as
incorporação de 10 e 20 phr de CSM nas misturas.
O aumento da incorporação do CSM (formulações 4 e 5), diferentemente do
esperado, não promoveram um aumento linear no torque inicial. Observou-se
também que nestas formulações houve um decréscimo no torque na metade da
vulcanização (T50).
Estudos recentes indicam que borrachas nitrílicas contendo óxido de zinco
sofrem maior degradação quando em contato com combustíveis que têm caráter
ácido (por exemplo, biodiesel), quando se compara com borrachas sem o ZnO.
(AKHLAGHI, 2015; AKHLAGHI, 2016 e DINIS, 2017).
Segundo Garbim, o óxido de zinco, assim como, seus derivados deverão ser
evitados, nos compostos com Polietileno Clorosulfonado, pois, estes provocam a
formação do cloreto de zinco que tendem a catalisar reações de cura
comprometendo a segurança de processamento, ainda provocam reações
periféricas indesejáveis o que desestabilizam as reticulações causando sensíveis
perdas das propriedades dos artefatos vulcanizados como, enrijecimento e
decréscimo da resistência ao calor, químicas e a intempéries (GARBIM, 2013).
Sendo assim, uma possível explicação para comportamento de diminuição do
torque na metade da vulcanização (T50), sendo mais acentuado na fase final
vulcanização (T90), pode ser a presença do óxido de zinco na formulação. Na prática
foi observado que o aumento do Scorch nas formulações 4 e 5 pode ter sido
provocado pela presença do óxido de zinco. Este possivelmente reage com o cloro
do CSM formando cloreto de zinco, deixando livre o oxigênio para reagir com o
hidrogênio presente na cadeia formando água. Tanto a água quanto o cloreto de
zinco prejudicam a vulcanização dos compostos. Este fator foi mais evidenciado
quando foram incorporados maiores quantidades de CSM nas formulações,
conforme observado na Gráfico 1 e Tabela 6.

5.2 Dureza Shore A
A Tabela 7 apresenta os resultados comparativos de dureza Shore A das
formulações no estado original e após o envelhecimento, para avaliar a interferência
do calor nas misturas EPDM/CSM em ar, bem como após imersão de cada corpo de
prova nos diferentes óleos, a 100 °C por 70 horas. Também estão descritos os

50

dados do CSM formulado sem óxido de zinco. Não foram analisados os testes de
envelhecimento nos óleos. Além disso, o envelhecimento com ar circulante foi
realizado a 150 °C, por 70 horas.

Tabela 7 - Resultados da dureza Shore A no estado original e após envelhecimento
Original Envelhecimento Envelhecimento Envelhecimento Envelhecimento
(Shore
em ar
em 5W30
em IRM 902
em IRM 903
A)
(Shore A)
(Shore A)
(Shore A)
(Shore A)
1
73
73
39
49
42
2
76
84
50
55
48
3
83
90
69
70
60
4
85
87
72
70
67
5
87
93
76
76
73
CSM sem ZnO
64
788
n.a.
n.a
n.a.
Formulações

Fonte: Elaborado pelo autor
Onde: * - ensaios realizado por 70 horas a 150 °C; n.a. – não analisado.

Considerando os dados obtidos, observou-se que houve um aumento da
dureza do estado original do EPDM, com o aumento do teor de CSM. Ou seja, a
formulação 1 apresentou 73 Shore A de dureza, que aumentou para 76 Shore A, na
formulação 2. Para 83 Shore A, na formulação 3, a 85 Shore A na formulação 4 e
87 Shore A na formulação 5. Este aumento foi atribuído possivelmente ao CSM
apresentar a ligação do cloro/enxofre, que comparado com as ligações entre
carbono e hidrogênio presentes na estrutura do EPDM, são mais fortes, o que
dificulta um pouco a penetração da agulha do durômetro.
Após o envelhecimento por calor a seco, notou-se que na formulação 1 não
houve nenhuma variação na dureza, com relação ao estado original. Este resultado
indica que pode ser devido ao EPDM puro ser mais estável do que a mistura com o
CSM. Nas formulações 2, 3, 4 e 5 observou-se que houve alteração na dureza,
entretanto, para a formulação 2, com menor o teor de CSM, maior foi a variação que
a mistura sofreu com o calor, quando se compara com os resultados da formulação
2 no estado original.
Comparando-se ainda as amostras envelhecidas, foi observado que os
resultados obtidos para a dureza nas formulações 3, 4 e 5 foram semelhantes entre
si, em torno de 90 Shore A.
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Nos ensaios de envelhecimento por imersão em óleo com aquecimento, notouse que para o óleo 5W30 os resultados de dureza para todas as misturas, tiveram
um decréscimo após a imersão. Entretanto este foi menor do que aquele observado
para o EPDM puro (formulação 1). A queda da dureza Shore A observada para o
EPDM puro, comparada com a dureza do EPDM puro em estado original foi bem
maior do que as obtidas para as misturas. Este resultado foi atribuído à baixa
resistência do EPDM ao óleo.
Notou-se também que a medida que houve o aumento do teor de CSM, houve
uma diminuição na variação na dureza, o que indica que o acréscimo de CSM ao
EPDM provocou maior resistência ao óleo.
O mesmo comportamento foi obtido para os estudos de resistência química e
envelhecimento empregando os óleos IRM 902 e IRM 903. Quanto maior o teor de
CSM menor a variação na dureza após o envelhecimento, em relação ao estado
original.
Todos os resultados de dureza Shore A para EPDM puro e em misturas com
CSM (formulações 1 a 5), em estado original e envelhecidos a seco e com imersão
em óleos estão apresentados no Gráfico 2. Fica mais evidente, pela demonstração
gráfica que o aumento do CSM tornou a dureza Shore A maior para todas as
misturas.

Gráfico 2 - Dureza Shore A
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Fonte: Elaborado pelo autor
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5.3 Tração à ruptura
A Tabela 8 apresenta os resultados comparativos de tração à ruptura no estado
original e após o envelhecimento em ar circulante para avaliar a interferência do
calor nas misturas EPDM/CSM, antes e após imersão dos corpos de prova das
formulações nos diferentes óleos, à 100 °C por 70 horas.

Tabela 8 – Resultado dos ensaios de tração a ruptura no estado original e após
envelhecimento
Envelhecimento Envelhecimento
em ar (MPa)
em 5W30 (MPa)

Envelhecimento Envelhecimento
em IRM 902
em IRM 903
(MPa)
(MPa)
9,06
6,28

Formulações

Original
(MPa)

1

15,07

14,29

6,45

2

16,13

16,30

8,51

11,41

7,77

3

13,80

13,81

9,86

11,08

9,30

4

12,53

12,41

8,51

10,50

8,91

5

11,59

10,61

6,98

8,88

7,06

Fonte: Elaborado pelo autor

O EPDM puro (formulação 1) apresentou maior resistência à tração, quando
comparado com as formulações 3, 4 e 5, isto ocorreu provavelmente devido à
incompatibilidade do CSM com o óxido de zinco, conforme citado no ensaio de
reometria. Este resultado foi corroborado pela determinação da resistência à tração
do CSM formulado sem ZnO. Foi observado um resultado de 21,89 MPa de
resistência à tração (Tabela 1), bem maior do que o EPDM puro, cujo resultado foi
15,07 MPa (Tabela 8).
Para o CSM puro observou-se que mesmo com dureza mais baixa, a tração de
ruptura foi superior, quando comparado com o EPDM puro. A melhor explicação
para isso pode ser devido à ligação do cloro com o enxofre presente na cadeia do
CSM ser mais forte que as ligações entre carbono e hidrogênio presentes na
estrutura do EPDM.
Para a formulação 2 foi observado que houve um aumento na tração no estado
original, provavelmente porque na proporção de 10 phr de CSM não houve
interferência negativa na vulcanização do composto, conforme verificado no ensaio
de reometria, apresentado no Gráfico 1.
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Em contrapartida observou-se que apesar da incompatibilidade analisada entre
o CSM e o óxido de zinco, à medida que houve aumento do teor de CSM, a variação
da resistência a tração após o envelhecimento por óleo diminui, conforme observado
no Gráfico 3.
Gráfico 3 - Tração à ruptura
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Fonte: Elaborado pelo autor

Após imersão em óleo 5W30, a formulação 1 teve uma diminuição de 57,20 %
no resultado de tração. As formulações 2 e 3 com 10 e 20 phr de CSM na mistura,
apresentaram resultados maior da tração, quando comparado com a formulação 1,
apresentando respectivamente diferenças de 49,22% e 28,81%. Com o aumento
para 30 e 40 phr de CSM (formulações 4 e 5), as variações foram de 32,08 e
37,39%. Provavelmente a incompatibilidade com o óxido de zinco com o CSM foi
que afetou o resultado da resistência à tração.
Entretanto, mesmo com toda a diminuição da resistência à tração, após o
processo de envelhecimento, observou-se que houve uma melhora, quando
comparadas as formulações 2 a 5, com a formulação 1.
A análise descrita anteriormente foi equivalente também para os óleos IRM 902
e IRM 903, porém somente a formulação 4 apresentou melhor resultado de variação
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resistência a tração do que a formulação 5. Devido a essas divergências da
formulação 4, todos os ensaios foram refeitos para comprovar se houve interferência
no processo, entretanto os resultados repetidos, apresentaram-se da mesma forma
dos ensaios realizados na primeira vez.
Dentre os óleos foi observado que o IRM902 foi que provocou menor efeito
nas formulações, ou seja, foi o provocou menor diminuição dos valores de tração à
ruptura.

5.4 Alongamento à ruptura
A Tabela 9 apresenta os resultados comparativos do alongamento à ruptura,
das amostras no estado original e após o envelhecimento em ar circulante e em
imersão nos óleos. Para o CSM formulado sem ZnO foi observado um resultado de
420 % de alongamento à ruptura (Tabela 1), próximo daquele observado para o
EPDM puro, em estado original.

Tabela 9 - Resultado dos ensaios de alongamento à ruptura no estado original e após o
envelhecimento
Formulações

Original Envelhecimento Envelhecimento Envelhecimento Envelhecimento
(%)
em ar (%)
em 5W30 (%)
em IRM 902 (%) em IRM 903 (%)

1

470

350

250

340

210

2

390

290

230

290

210

3

350

240

230

270

200

4

350

240

250

320

210

5

250

110

230

250

200

Fonte: Elaborado pelo autor

Com base nos resultados, pode-se notar que as misturas no estado original,
apresentaram menor alongamento do material, conforme o aumento do teor de
CSM, isto pode ter ocorrido devido aumento de dureza que o CSM proporcionou,
pois quanto mais duro o material menor será o seu alongamento.
Após o envelhecimento por calor, notou-se que para a formulação 1 houve uma
diminuição de 25,53 %, em comparação com a amostra original (de 470 para 350 %
de alongamento na ruptura). As formulações 2, 3, 4 e 5 apresentaram variações
maiores, com quedas de 26,25 %, 28,20 %, 30,00 % e 33,33 %. Uma possível
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explicação para este comportamento pode ser que as misturas EPDM/CSM
apresentaram maior instabilidade do que o EPDM puro devido a presença do óxido
de zinco.
O gráfico 4 apresenta de maneira ilustrativa as variações antes e após os
envelhecimentos em ar e em óleo.

Gráfico 4 - Alongamento a ruptura
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Fonte: Elaborado pelo autor

Após o envelhecimento pelo óleo de motor 5W30, a formulação 1 foi bem
afetada, sofrendo uma diminuição de 46,80 %, com relação à amostra original.
Entretanto, com o aumento do teor de CSM, houve o aumento da resistência ao
óleo, obtendo-se os seguintes percentuais de variação de alongamento: diminuição
de 41,02 %, 34,28 %, 28,57 % e 14,00 % respectivamente para as formulações 2, 3,
4 e 5, com relação às amostras originais.
O mesmo comportamento foi equivalente para os óleos IRM 902 e IRM 903:
quanto maior o teor de CSM nas formulações, menor foi a variação de alongamento
após imersão, tendo o óleo IRM902 provocado o menor efeito nas formulações.
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5.5 Variação de volume
A Tabela 10 e o Gráfico 5 apresentam os resultados comparativos da variação
de volume das misturas após o envelhecimento em óleo, conforme descrito no item
4.4.5. Os dados das variações de volume após imersão são relativos aos volumes
do corpos de prova sem imersão.

Tabela 10 - Resultados do ensaio de variação de volume após imersão em óleos

Formulações
1
2
3
4
5

Envelhecimento Envelhecimento Envelhecimento
em 5W30 (%)
em IRM 902 (%) em IRM 903 (%)
109,7
99,74
74,91
70,70
66,81

82,26
79,92
65,23
70,56
61,06

147,5
140,37
115,35
110,85
91,90

Fonte: Elaborado pelo autor
Gráfico 5 – Variação de volume
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Fonte: Elaborado pelo autor

A formulação 1 (que corresponde ao EPDM puro) foi a que apresentou maior
inchamento quando em contato com os óleos. Esse inchamento corresponde ao
aumento no tamanho do corpo de prova e para o óleo 5W30, houve um aumento de
109,7 %; no óleo IRM 902 o aumento foi de 82,26% e no óleo IRM 903 o aumento foi
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de 147,5 %. Os valores de inchamento bem altos são devido ao EPDM puro não
apresentar resistência aos óleos.
As formulações 2, 3, 4 e 5 apresentaram uma melhoria significativa em relação
à formulação 1, ou seja, a presença do CSM na mistura indicou uma melhoria da
resistência ao óleo nas mistura com EPDM, através da diminuição do inchamento
dos corpos de prova. Foi observado que o inchamento das amostras foi diminuindo
com relação a quantidade de CSM nas formulações.
Foi observado também que dentre os óleos, houve uma variação entre o grau
da inchamento. O óleo IRM 903 foi o que apresentou maiores teores, tendo os óleos
5W30 e IRM 902 valores semelhantes.
Quando se comparam os resultados de variação de volume com o CSM
formulado sem ZnO e sem EPDM notou-se que o resultado de imersão em óleo IRM
903 é de 78,78% valor abaixo dos resultados obtidos para as misturas de EPDM
com CSM, comprovando que o CSM possui maior resistência ao óleo quando
comparado com o EPDM.

5.6 Deformação permanente à compressão (DPC)
A Tabela 11 apresenta os resultados comparativos do deformação permanente
à compressão de corpos de prova, por 24 h à 100 °C, conforme descrito no item
4.4.6.

Tabela 11 - Resultados dos ensaios de DPC
Formulações

Resultados (%)

1

17,62

2

32,69

3

31,94

4

33,54

5

31,42

Fonte: Elaborado pelo autor
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Pode-se notar que o EPDM puro apresentou melhor retorno elástico, ou seja
menor percentual de deformação, quando comparado com as demais formulações,
que contem CSM. Isto pode ser devido a estrutura das cadeias do EPDM, que
possui ligações carbônicas, proporcionando melhor resistência à deformação por
compressão enquanto a cadeia do CSM que possui uma estrutura mais linear, com
hétero-átomos, facilitando maior deformação.
Apesar das misturas de EPDM com CSM apresentarem uma maior variação, a
proporção entre os dois elastômeros não prejudicam a sua deformação, pois os
resultados das misturas 2, 3, 4 e 5 apresentaram resultados próximos a 32 %. Não
foi encontrado na literatura um valor máximo de deformação. Os resultados obtidos
ficou uma faixa entre aqueles encontrado para o EPDM puro e o CSM puro.
Pode-se afirmar que a mistura do CSM com o EPDM prejudicou a deformação
à compressão, quando compara-se com o EPDM puro, mas esta propriedade não
sofreu uma variação significativa para a especificações exigidas em normas
técnicas, na ASTM D2000, por exemplo, a deformação permanente a compressão
pode chegar até 50% para um composto de EPDM. (ASTM D 2000, 2012).
No caso das formulações com EPDM com CSM houve uma melhoria da DPC
quando se compara com o CSM puro, cuja deformação foi de 36,27 %.

5.7 Análise termogravimétrica
A Tabela 12 apresenta os resultados das análises termogravimétricas. As
curvas termogravimétricas estão apresentadas em anexo.
Tabela 12 - Resultado de perda de massa e percentual de perda obtido da análise
termogravimétrica
Formulação

Temperatura perda Percentual de perda
de massa, (°C)
de massa, (%)

Percentual de
Resíduos, (%)

1

477,00

61,76

38,23

2

476,72

59,93

40,06

3

471,88

64,62

35,38

4

474,78

58,62

41,37

5

476,82
58,97
Fonte: Elaborado pelo autor

41,03
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Foi observado que todas as formulações apresentaram apenas uma fase de
degradação, e todos eles em temperaturas próximas da temperatura de degradação
do EPDM puro. Este resultado indica que as misturas foram compatíveis, não
apresentando separação de fase. Os resíduos correspondem às cargas minerais
empregadas nas misturas, que decompõem-se em temperaturas mais elevadas.

5.8 Custos
Na Figura 14 é apresentada uma classificação dos elastômeros conforme
resistência ao calor e inchamento em óleo (GARBIM, 2013). Entre todos os
elastômeros da figura, os mais comuns na indústria, que têm mais resistência ao
óleo são os elastômeros nitrílicos e os fluorados.

Figura 14 - Classificação dos elastômeros conforme resistência ao calor e
inchamento em óleo.

Fonte: Garbim, 2013
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Os elastômeros fluorados são os melhores em relação a resistência ao
inchamento

e

a

alta

temperatura,

porém,

além

do

custo

elevado

de

aproximadamente R$ 95,00/kg, o FKM apresenta dificuldades no processamento e a
sua resistência à baixa temperatura é muito limitada resistindo aproximadamente
15 °C negativos enquanto o EPDM resiste à 40 °C negativos.
Os

elastômeros

nitrílicos

apresentam

um

custo

mais

baixo,

de

aproximadamente R$ 12,50/kg, porém devido a plasticidade do material, apresentam
menor resistência à deformação permanente e à compressão. Comparando estas
propriedades dos elastômeros nitrílicos, com o EPDM, os elastômeros nitrílicos
apresentam maior número de duplas ligações, fazendo com que não tenham boa
resistência ao ozônio e à intempéries.
Os custos foram calculados com base em uma pesquisa de mercado realizada
no mês de dezembro/2017. A Tabela 13 apresenta o custo de cada matéria-prima
empregada neste trabalho.

Tabela 13 - Custo das matérias-primas
Matéria-prima

Valor / kg

EPDM

R$ 17,16

CSM

R$ 58,08

Estearina

R$ 5,20

Óxido de zinco

R$ 14,00

Caulim

R$ 0,40

Negro de fumo

R$ 4,90

Óleo naftênico

R$ 7,00

Enxofre

R$ 2,50

TMTD

R$ 16,20

MBTS

R$ 27,39

Fonte: Elaborado pelo autor

Com base nestes valores foram realizados cálculos dos custos médios de cada
formulação. Os resultados estão apresentados na Tabela 14.
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Tabela 14 - Custo dos compostos
Formulação
Preço / kg

1

2

3

4

5

R$ 11,02

R$ 13,03

R$ 15,04

R$ 17,04

R$ 19,05

Fonte: Elaborado pelo autor

Devido ao CSM ter um custo mais elevado, cada formulação apresenta um
aumento consecutivo de R$ 2,02, que corresponde a um aumento médio de 14 %
por formulação e aproximadamente 70 % com relação ao EPDM puro.
Com base nos resultados das propriedades mecânicas obtidas neste trabalho,
a melhoria obtida com a adição de CSM ao EPDM gerou um aumento no custo da
mistura, que pode ser considerada válida quando se comparam as propriedades
finais dos materiais, com aqueles de mercado, dentre os mais comuns na indústria
com resistência ao óleo.
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6 CONCLUSÕES
Com base nos resultados obtidos dos ensaios mecânicos, concluiu-se as
misturas de terpolímero etileno propileno dieno com polietileno clorossulfonado
foram compatíveis e promoveram uma melhora quanto à resistência à óleos
automotivos
A incorporação de até 10 phr do polietileno clorossulfonado evidenciou um leve
aumento na resistência ao óleo no requisito de inchamento sem que a curva
reométrica e suas propriedades originais se alterassem de maneira significativa.
Com a incorporação de 20 phr notou-se uma deficiência no composto com
relação às propriedades do EPDM puro, quanto à tração e alongamento. Esse tipo
de formulação pode ser indicado para peças em contato de vapores resultantes do
aquecimento do óleo. Entretanto, não é recomendável fazer peças que entrem em
contato direto com o óleo, ou que necessitem de baixa deformação permanente,
pois apesar de apresentar uma melhora na resistência, a mistura apresentou
fragilidade com imersão ao óleo e um leve aumento à deformação permanente.
Para misturas com incorporação de CSM acima de 30 phr conclui-se que a
possível formação de cloreto de zinco e água, devido reação do óxido de zinco
(carga) com o cloro, presente no polietileno clorossulfonado afetou a vulcanização.
Houve um aumento no tempo de vulcanização mais evidenciado com 30 e 40 phr de
CSM. Apesar do retardo na vulcanização, notou-se que houve uma melhoria
significativa em relação ao envelhecimento em óleo, comprovando que é possível
tornar o terpolímero de etileno propileno dieno mais resistente ao óleo.
Um ponto negativo para este desenvolvimento foi que para aumentar a
resistência

ao

óleo,

através

de

uma

maior

incorporação

do

polietileno

clorossulfonado, implicou no aumento do custo do composto em aproximadamente
69 %. Ainda assim, pode se concluir que este aumento pode ser válido quando
comparado as propriedades x custos de outros elastômeros de mercado.
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7 SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
Como recomendação para trabalhos futuros indica-se um ajuste na formulação,
excluindo o óxido de zinco, ajustando o phr de óleo para enquadrar a dureza no
estado original.
Um ajuste no sistema de vulcanização também deve ser testado, para que o
composto apresente maior resistência à deformação permanente.
Ainda como sugestão para trabalhos futuros, seria viável estudar a melhoria da
resistência do terpolímero de etileno propileno dieno ao óleo pela incorporação de
matérias-primas com o custo mais baixo, como o polietileno clorado com 40 a 42 %
de cloro e alta viscosidade, uma vez que além de apresentar menor custo, ele
reticula bem com o etileno presente no terpolímero de etileno proprileno dieno.
Outra modificação sugerida seria trocar o tipo de EPDM, substituindo por um
com cadeia mais longa, o que permitiria uma melhor incorporação de carga,
auxiliando na proteção do terpolímero com relação ao ataque do óleo.
Ainda como trabalhos futuros, recomendam-se análises químicas: ensaios por
espectrofotometria no infravermelho e microscopia eletrônica de varredura, para a
análise da interferência do óxido de zinco.

64

REFERÊNCIAS

AKHLAGHI, S. et al. Deterioration of automotive rubbers in liquid biofuels: A
review. Renewable And Sustainable Energy Reviews, [s.l.], v. 43, p.1238-1248,
mar. 2015. Elsevier BV. Disponível em:
<http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2014.11.096>. Acessado em: 05.10.2017.

AKHLAGHI, S. et al. Degradation of carbon-black-filled acrylonitrile butadiene rubber
in alternative fuels: Transesterified and hydrotreated vegetable oils. Polymer
Degradation and Stability, v. 123, p. 69–79, 2016.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM D395: Standard
Method for Rubber Products Property. Compression Set. West Conshohocken:
ASTM International, 2016.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM D412: Standard
Method for Rubber and Thermoplastic Elastomers—Tension. West Conshohocken:
ASTM International, 2013.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM D471: Standard
Test Method for Rubber Property—Effect of Liquids. West Conshohocken: ASTM
International, 2016.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM D573: Standard
Test Method for Rubber Property— Deterioration in an Air Oven. West
Conshohocken: ASTM International, 2015.

65

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM D2000: Standard
Classification System for Rubber Products in Automotive Applications. West
Conshohocken: ASTM International, 2012.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM D2240: Standard
Test Method for Rubber Property—Durometer Hardness. West Conshohocken:
ASTM International, 2015.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM E1131 - 08:
Standard Test Method for Compositional Analysis by Thermogravimetry. West
Conshohocken: ASTM International, 2014.

ANUARIO Brasileiro de tecnologia da borracha. São Paulo: ASPA, 2016.

BOTROS, S. H; TAWFIC, M. L.. Compatibility and Thermal Stability of EPDM-NBR
Elastomer Blends. Journal Of Elastomers And Plastics. Cairo, p. 299-317. out.
2005.

CAETANO, M.J. Borrachas de Etileno propileno (EPM e EPDM), 2010. s.l.
Disponível em <http://ctborracha.com/?page_id=5279>. Acessado 24.08.2016.

CAETANO, M.J. Borrachas Princípios básicos de formulação, 2010. s.l.
Disponível em: <http://ctborracha.com/?page_id=7061>. Acessado em 17.07.2017

CANEVAROLO JUNIOR, Sebastião V. Técnicas de caracterização de
polímeros. São Paulo: Artliber Editora Ltda., 2007.

66

CASTRO, C.. Caracterização reológica de uma mistura de água e sedimento.
2011. 58 f. Dissertação – Curso de Engenharia Civil, Universidade Federas de Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, 2011.

CERCENÁ, R.. Preparação, caracterização, propriedades mecânicas e térmicas
de sistemas EPDM/CAULIM e EPDM/NANOCAULIM. 204 f. Tese (Doutorado) Curso de Pós- Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013.

DENARI, G.B; CAVALHEIRO, E.T.G. Princípios e aplicações da analise térmica.
Material de apoio, curso teórico e pratico. Instituto de química de São Carlos,
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012.

DINIS, A.C. Contribuição de B30 no comportamento das propriedades físicoquímicas de materiais elastoméricos utilizados em componentes do sistema de
combustível da indústria automotiva. Dissertação de mestrado em processos
químicos industriais. Instituto de pesquisas tecnológicas do estado de São Paulo,
São Paulo, 2017.

DUIN, M.V.; DIKLAND, H.. A chemical modification approach for improving the oil
resistance of ethyleneepropylene copolymers. Polymer Degradation and Stability.
Scienc direct, Netherlands, v. 92, p. 2287e2293, April, 2007.

GARBIM, V. J. Borracha de Polietileno Cloro sulfonado HYPALON. Disponível
em: <https://pt.slideshare.net/Borrachas/borracha-polietileno-clorosulfonadohypalon>.
Acessado em: 27.10.2016

GARBIM, V. J.. Vulcanização, teoria e método, 2016 . Disponível em:
<https://pt.slideshare.net/Borrachas/vulcanizacao-teoria-metodos?from_action=save>.
Acessado em 07.06.2017

67

GRISON, E.C; BECKER, E.; SARTORI, A.. Borrachas e seus aditivos –
componentes influencias e seus segredos. Ed. Suliane Letra e Vida, Porto
Alegre,2010

HAGE JUNIOR, Elias. A História dos Polímeros: Aspectos Históricos sobre o
Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia de Polímeros. Polímeros: Ciência e
Tecnologia, São Carlos, v. 8, n. 2, p.6-9, 1998. Disponível em: <www.scielo.br>.
Acesso em: 24 ago. 2015.

HOFMANN, W, Rubber Technology Handbook, Hanser Publishers, Munich, 1989

IONASHIRO, M. Giolito: Fundamentos da Termogravimetria, Análise Térmica
Diferencial, Calorimetria Exploratória Diferencial. São Paulo: Giz, 2005

Latest World Rubber Industry Outlook now available from IRSG, 2015. s.n.t,
Disponível em <http://www.rubberstudy.com/newsarticle.aspx?id=5081&b=default.aspx>. Acessado em 06.08. 2016

MARK, J.E.; ERMAN, B; EIRICH, F.R. The science and technology of rubber.
Third edition. Editora Elsevier academic press, 2005 Londres.

Relatório de ensaio de tração com materiais poliméricos. Faculdade de
engenharia mecânica. UNICAMP, 2007. s.n.t, Disponível em <
www.fem.unicamp.br/~assump/Projetos/2007/Relat_Ensaio_Polimero.pdf>.
Acessado em 06.01. 2018

MORTON, M. Rubber Technology, 2nd Edition, Van Nostrand Reinhold, New York,
1989.

68

OHM, Robert. The vanderbilt rubber handbook. 30. ed. Los Angeles: Vanderbilt
World Trade Corporation, 1990.

OLIVEIRA, B.G.; SOARES M.G. Influência do Sistema de Vulcanização nas
Propriedades da Mistura NBR/EPDM. Polímeros: Ciência e Tecnologia, Rio de
Janeiro, v. 12, n. 1, p. 11-19, jan. 2002.

PANDEY, K.n.; SETUA, D.k.; MATHUR, G.n.. Determination of the compatibility of
NBR-EPDM blends by an ultrasonic technique, modulated DSC, dynamic mechanical
analysis, and atomic force microscopy. Polym. Eng. Sci., [s.l.], v. 45, n. 9, p.12651276, 2005. Wiley-Blackwell. DOI: 10.1002/pen.20396.

PAOLI, Marco-Aurelio de. Degradação e estabilização de polímeros. São Paulo:
Artliber, 2009. 286 p.

SANTOS, G.C. Recuperação de borracha EPDM utilizando EPDM modificado
com dodecanotiol como agente compatibilizante. Dissertação (Mestrado). Curso
de Pós-graduação em Engenharia Química, Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro, Seropédica, 2006.

SIRQUEIRA, A.S.; SOARES, B.G.. O Efeito de EPDM Modificado com Grupos
Mercapto ou Tioacetato na Cinética de Vulcanização de Misturas NR/EPDM.
Polímeros: Ciência e Tecnologia. Rio de Janeiro, v 16 p. 299-304, 2006.

TORMENTO, L. Curso básico de introdução a tecnologia da borracha, 2008.
Disponível em <http://www.ltquimicos.com.br/Curso_Borracha/>. Acessado em
20.07.2016

69

TORMENTO, L. Teste em elastômeros, 2011. Disponível em
<http://www.ltquimicos.com.br/LT%20Quimicos%20%20Informacoes%20Tecnicas.ht
ml>. Acessado em 08.01.2018.

70

APÊNDICE A – Curvas termogravimétricas dos elastômeros

Figura A1 – Curva termogravimétrica da formulação 1
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Figura A2 – Curva termogravimétrica da formulação 2
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Figura A3 – Curva termogravimétrica da formulação 3
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Figura A4 – Curva termogravimétrica da formulação 4
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Figura A5 – Curva termogravimétrica da formulação 5

