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RESUMO
O objetivo desta dissertação foi avaliar a viabilidade técnica de substituição do
óleo aromático utilizado em compostos elastoméricos de lonas da carcaça e banda
de rodagem de pneus diagonais de caminhão, produzidos por uma multinacional do
ramo. A necessidade deste desenvolvimento surgiu da diretiva 2005/69/EC
aprovada pelo Conselho da União Européia, limitando a utilização de óleos
aromáticos, com o objetivo de melhorar o nível de proteção da saúde humana e
reduzir as emissões dessas substâncias para o ambiente, já que estas são
cancerígenas e tóxicas. O Inmetro, por meio da portaria número 544, determinou as
mesmas diretrizes para produção no Brasil a partir de 25 de outubro de 2016. Os
óleos aromáticos são amplamente utilizados nos compostos de borracha pelas
indústrias pneumáticas devido ao seu bom desempenho e baixo custo, sendo então
um grande desafio a sua substituição. Foi escolhido o óleo naftênico como
substituto, tendo como base a disponibilidade de mercado e viabilidade econômica
dentre os demais, como o MES (Mild Extract Solvent) e TDAE (Treated Destilate
Aromatic Extract). Foram produzidas dez cargas em misturadores tipo Banbury dos
compostos de lonas da carcaça e banda de rodagem com óleos naftênico e
aromático. A caracterização das composições foi realizada através de propriedades
físicas, como viscosidade Mooney, Mooney scorch, reometria MDR a 150 °C,
ensaios de resistência à tração, dispersão de negro de fumo e resiliência. Os pneus
com tais composições foram avaliados por meio dos ensaios de endurance e
resistência de cortes. Devido à menor viscosidade do óleo naftênico, ambos
compostos elastoméricos obtiveram resultados de viscosidade Mooney e mínimo
torque reduzidos em relação ao aromático, já para o scorch e T25, não foram
evidenciadas alterações significativas. Pela presença de compostos polares nos
aromáticos, que contêm enxofre em sua formulação, houve ligeira redução nos
níveis de cura, com índices superiores de T90 e inferiores de delta torque. Os
ensaios de resistência à tração evidenciaram valores inferiores de tensão de ruptura
e módulo 300 %, ao passo que o alongamento na ruptura foi superior, confirmando
menor rigidez dos compostos, efeito que também pode ser atribuído à diferença de
viscosidade dos plastificantes. Com intensificação do efeito de lubrificação
proporcionada pelo naftênico e diminuição da rigidez das composições, foi verificado
ligeiro aumento dos níveis de dispersão de negro de fumo e resiliência,
proporcionado pneus com maior tempo de endurance. Para o ensaio de crescimento
de cortes não foram verificadas diferenças relevantes nos resultados, porém o
naftênico obteve valores inferiores. Com base nos resultados da avaliação, o óleo
naftênico pode ser considerado um substituto para o aromático, sem afetar
adversamente as propriedades de um pneu diagonal de caminhão.

Palavras-chave: Pneus de Diagonais de Caminhão; Óleo Aromático; Óleo Naftênico.

ABSTRACT

Technical evaluation of aromatic plasticizer replacement to naphthenic for
truck tires production
The purpose of this dissertation was to evaluate the technical viability of aromatic
oil replacement used in elastomeric compounds of carcass plies and tread from bias
truck tire, produced by a multinational corporation. The need for this development
came from the Directive 2005/69/EC approved by the EU Council, restricting the use
of aromatic oils, with the intent of improving the level of human health protection and
reduce emissions of these substances into the environment, as these substances are
carcinogenic and toxic. Inmetro, through ordinance number 544, established the
same guidelines for production in Brazil from October 25, 2016. The aromatic oils are
widely used in rubber compounds by pneumatic industries due to good performance
and low cost, becoming a major challenge to be replaced. It was chosen the
naphthenic oil as a substitute, based on the market availability and economic viability
among others, as the MES (Mild Extract Solvent) and TDAE (Treated Destilate
Aromatic Extract). Ten batches of carcass plies and tread compounds, with
naphthenic and aromatic oils, were produced in Banbury mixers. The
characterization of the compositions was performed by physical properties, such as
Mooney viscosity, Mooney scorch, MDR rheometer test at 150 °C, tensile strength
test, carbon black dispersion and resilience. Tires with these compositions were
evaluated by the endurance test and cut growth resistance. Due to lower viscosity of
naphthenic oil, both elastomeric compounds obtained Mooney viscosity and
minimum torque results reduced compared to aromatic oil, however regarding to
scorch and T25, no significant changes were observed. By the presence of polar
compounds in aromatics oils, that contain sulfur in its formulation, there was a slight
reduction in cure rates with higher levels of T90 and lower delta torque. Tensile
strength tests showed lower values of tensile strength at break and modulus 300 %,
while the elongation at break was higher, confirming a less rigid compounds, effect
that can be attributed to the difference of plasticizers viscosity. With the intensifying
lubricating effect provided by naphthenic and decreased stiffness of the compositions
was observed slight increase in carbon black dispersion and resilience levels,
providing tires with higher endurance time. For the cut growth test weren't found
significant differences in the results, but naphthenic prototype obtained lower values.
Based on the evaluation results, the naphthenic oil can be considered a substitute for
the aromatic, without affecting adversely the properties of a bias truck tire.
Key Words: Bias Truck Tires; Aromatic Oil ; Naphthenic Oil.
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1 INTRODUÇÃO

Os compostos de borracha apresentam em sua formulação óleos, que
possuem função de melhora na processabilidade destes compostos por agirem
como lubrificantes entre as macromoléculas dos elastômeros, permitindo aumento
da incorporação das demais matérias-primas. Estes óleos também são comumente
denominados de plastificantes ou lubrificantes.
Dentre os principais plastificantes amplamente utilizados nas indústrias
pneumáticas destacam-se os óleos aromáticos. Estes óleos, além de possuírem
bom desempenho e compatibilidade com a maioria dos elastômeros, também
possuem baixo custo. Entretanto, apesar destas vantagens, estes óleos contêm os
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP), que são substâncias geradas pela
combustão incompleta de material orgânico, como óleo, gás do petróleo, carvão, e
madeira.
Alguns estudos com estes compostos mostraram que grande parte dos HAP
atingem a atmosfera e apresentam grande potencial mutagênico e/ou carcinogênico.
Observa-se, portanto, a necessidade do monitoramento da presença destas
substâncias em ambientes que apresentem riscos à saúde dos trabalhadores.
Devido à periculosidade do produto, o Conselho da União Europeia aprovou a
diretiva 2005/69/EC que limita a utilização de HAP para fabricação de pneus a partir
de janeiro de 2010, com o objetivo de melhorar o nível de proteção da saúde
humana e reduzir emissões destas substâncias para o ambiente. Desta forma, o
mercado nacional está impossibilitado de exportar pneus para o mercado europeu
sem o devido controle dos níveis de HAP em suas formulações.
O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)
notificou, por meio da Portaria número 544, que a partir de 25 de outubro de 2016
será restrito o uso de HAP, como ocorreu na Europa, fazendo com que as indústrias
de pneus encontrem uma substituição para os óleos aromáticos. Desta forma, faz-se
necessário iniciar o desenvolvimento de compostos para pneus com redução de
HAP, preferencialmente utilizando-se alternativas já disponíveis no mercado, como
os óleos naftênicos ou parafínicos.
O pneu é um item muito importante para o desempenho de um veículo, pois é
o meio de contato deste com o solo, e também possui grande responsabilidade na
segurança do usuário. Tal fato exige que os desenvolvimentos nas indústrias
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pneumáticas sejam cautelosos e precisos, pois pequenas alterações podem
desencadear alterações graves no desempenho do pneu, podendo ocasionar
inclusive acidentes fatais.
Uma empresa multinacional do segmento sediada no Brasil (que por questão
de sigilo o nome da empresa não será divulgado), também emprega em suas
formulações óleo da classe dos aromáticos para produção de pneus de caminhões e
camionetas. Buscando alternativas, neste projeto foi realizado um estudo
comparativo entre as propriedades físicas de compostos processados a partir de
óleos aromáticos e de um substituto, nas formulações adotadas por esta indústria.
1.1 Objetivo
O objetivo deste trabalho consiste em uma avaliação de viabilidade técnica de
substituição do óleo aromático em compostos elastoméricos usados em pneus
diagonais para caminhões. Esta substituição visa reduzir os índices de HAP, de
forma a atender a portaria do Inmetro número 544, mantendo a confiabilidade do
produto, segurança dos colaboradores e usuários, além de alinhar o produto com a
estratégia de crescimento sustentável da empresa.
Os objetivos específicos consistem em avaliar a influencia da substituição de
um óleo aromático por um óleo naftênico em um composto de borracha para pneu
em diferentes fases:


na processabilidade do composto em misturador do tipo Banbury e nos

estágios seguintes até a finalização do pneu vulcanizado;


nas propriedades físicas e mecânicas de um composto de borracha;



em protótipo de pneu que representa a aplicação no produto final visando

verificar a incidência de defeitos e durabilidade.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Compostos de Borracha
A borracha em seu estado natural é de pouca aplicação. Assim, a mistura da
borracha com outros ingredientes é que a torna útil para as aplicações mecânicas.
Ao resultado desta mistura é dado o nome de composto de borracha, que para cada
parte do pneu deverá conter formulações específicas. O pneu é resultado de uma
gama de compostos que são aplicados em cada componente, cada um com
propriedades que podem ser bastante distintas, porém essenciais para cada tipo de
aplicação.
Existe uma grande variedade de matérias-primas que podem ser utilizadas
para modificar as propriedades químicas e físicas de um elastômero. Estas
permitem, por exemplo, promover as ligações cruzadas entre as moléculas dos
elastômeros, a fim de incrementar as propriedades físicas, incrementar a
processabilidade da borracha, controlar a taxa de vulcanização e prolongar sua vida
útil.
O fato de se adicionar algum ingrediente a uma formulação objetivando a
otimização de algum fator, introduz efeitos colaterais que podem ser negativos sobre
os demais fatores. Portanto, a formulação de um composto de borracha para um
determinado objetivo é muito complexa. Pequenas alterações na quantidade e na
qualidade das matérias-primas podem conferir alterações não desejáveis à mistura.
Alguns fatores como a localidade onde foram extraídas as matérias-primas também
ocasionam tais alterações, como polímeros manufaturados no Brasil e na Indonésia
(BARANWAL; STEPHENS, 2001).
Para ser produzida uma formulação na indústria de artefatos de borracha,
geralmente são utilizadas as quantidades de componentes em função de 100 partes
de borracha, utilizando a sigla phr, do inglês, parts per hundred rubber. Ou seja, uma
formulação que contém 100 partes de borracha, pode ser subdividida em 50 partes
de borracha natural e 50 partes de borracha sintética, por exemplo. Outras matériasprimas serão incorporadas à formulação também em partes, podendo ser 10 phr de
plastificantes, 8 phr de negro de fumo, etc. (BARANWAL; STEPHENS, 2001).
Em geral, as matérias-primas de uma formulação podem ser divididas de
acordo com os seguintes grupos: elastômeros, agentes vulcanizadores, ativadores
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de cura, aceleradores de cura, cargas reforçantes, retardantes, antioxidantes,
antiozonantes e plastificantes.
2.2 Elastômeros
Os conceitos de elastômeros, polímeros e borracha diferem entre si e são
definidos de acordo com a Norma ISO 1382:1996 - Rubber Vocabulary
(BARANWAL; STEPHENS, 2001).
Os polímeros são substâncias compostas por moléculas caracterizadas pela
repetição múltipla de uma ou de várias espécies de átomos ou de grupos de átomos
(monômeros) ligados entre si em quantidade suficiente para conferir um conjunto de
propriedades que não variam de uma forma marcada por adição ou remoção de uma
ou de algumas unidades consecutivas (MORTON, 1997).
Os elastômeros são polímeros que recuperam rapidamente a sua forma e
dimensões iniciais, após cessar a aplicação de uma tensão. Possuem, portanto, a
propriedade da elasticidade. Desta forma, todos os elastômeros são polímeros, mas
nem todos os polímeros são elastômeros (DICK, 2001).
A borracha é um tipo de elastômero que já está ou pode ser modificado para
um estado no qual é essencialmente insolúvel, suscetível de aumentar de volume
num solvente em ebulição, e que, no seu estado modificado, não pode ser
reprocessado para uma forma permanente por aplicação de calor e pressão
moderadas.

Ou

seja,

as

borrachas

são

polímeros

que

são

reticuláveis

(vulcanizáveis) e em temperaturas elevadas e/ou sob a influência de forças de
deformação, apresentam um fluxo viscoso crescente que a torna capaz, sob
condições adequadas, de sofrer processos de moldagem (DICK, 2001).
A estrutura molecular de polímeros é constituída por uma longa cadeia de
átomos de carbono ligados entre si por ligações covalentes. A estes carbonos ligamse outros átomos ou radicais ou grupos laterais. A disposição espacial, tamanho dos
radicais e da cadeia determinam a estrutura molecular. O longo comprimento da
cadeia polimérica, a liberdade de rotação das ligações e ângulos definidos
proporcionados pelas ligações covalentes geram conformações de cadeia variadas
em um enovelamento aleatório. Quanto maior a distância entre o início e fim da
cadeia polimérica maior é a energia de conformação, existindo assim a tendência do
polímero se enovelar, fato demonstrado na Figura 2.2.1. Em condições particulares,

12

essas cadeias podem se ordenar e formar regiões cristalinas, com ordenamento e
repetição, desta forma há polímeros amorfos ou semicristalinos (CANEVAROLO,
2002).
Figura 2.2.1 – Tendência de enovelamento de uma cadeia polimérica

Fonte: Mark (2013)

O comportamento dos polímeros varia em função da temperatura. Desta
forma, é essencial conhecer a temperatura de transição vítrea (Tg) quando se
pretende selecionar um polímero amorfo ou semicristalino para uma determinada
aplicação. Entende-se por Tg a temperatura abaixo da qual um polímero amorfo ou
semicristalino se torna duro e frágil (estado vítreo), e acima da qual o mesmo é
macio (estado borrachoso). A Tg é o valor médio da faixa de temperatura, durante o
aquecimento de um material polimérico, que permite que as cadeias da fase amorfa
adquiram mobilidade. O polímero passa de um estado desordenado rígido (vítreo)
para um estado desordenado no qual as cadeias poliméricas possuem maior
mobilidade (CANEVAROLO, 2002).
Os elastômeros podem ser de origem natural ou sintética e são agrupados em
três categorias: borrachas para uso geral, resistentes à solventes e resistentes ao
calor. Entre as borrachas para uso geral destacam-se a borracha natural,
poliisopreno sintético, polibutadieno, estireno-butadieno, butil e EPDM. As borrachas
neoprene e nitrílica fazem parte do grupo das resistentes à solventes, enquanto que
as borrachas de silicone, poliacrilato e fluorcarbono são resistentes ao calor.
O tipo de borracha escolhida é muito importante para a formulação, sendo
sem dúvida, a principal matéria-prima, que irá conferir propriedades específicas ao
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artefato de borracha. No entanto, se um elastômero não prover as propriedades
requeridas, mais de um tipo pode ser misturado, ou seja, realizar blendas
poliméricas para alcançar as propriedades desejadas a partir do princípio de ação
combinada. Um exemplo pode ser o uso da borracha natural para um produto que
necessite de alta tensão de ruptura, resistência ao rasgamento e resistência ao
ozônio. A borracha natural basicamente confere alta tensão de ruptura, possui
excelente resistência ao rasgamento, porém baixa resistência ao ozônio. Assim,
para aumentar a resistência ao ozônio, esta pode ser misturada com EPDM que
possui ótimo desempenho quando se trata desta propriedade (EMILIANI JÚNIOR,
2006).
2.2.1 Borracha Natural
A borracha natural é amplamente utilizada pela indústria pneumática,
responsável por 40% do consumo mundial de elastômero. Ela foi a primeira a ser
utilizada até 1927, sendo o seu interesse atual não simplesmente histórico, mas sim,
devido ao seu potencial técnico. Atualmente, a produção de borracha natural para
fins comerciais é realizada em 22 países, mas apenas seis destes produzem mais
de 90% do total cultivado: Tailândia, Indonésia, Malásia, Índia, China e Siri Lanka
(BARANWAL; STEPHENS, 2001).
Como ilustrado na Figura 2.2.1.1, quimicamente a borracha natural é um cis1,4-poliisopreno, apresentando uma longa cadeia polimérica com unidades
isoprênicas (C5H8), com característica elástica, que lhe é conferida pela sua
estrutura espacial não linear com a forma de uma espiral (DLUZNESKI, 2001).
Figura 2.2.1.1 – Borracha Natural (Poliisopreno)

Fonte: Caetano (2011)
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Devido à regularidade da sua estrutura, ela é propensa à endurecer durante
armazenamento, pois cristaliza a uma temperatura inferior a -20 °C. Em países frios,
ela deve ser estocada em ambientes com temperatura controlada, para que seja
possível de processá-la. A velocidade de cristalização varia de acordo com a
temperatura e tipo da borracha, sendo que se armazenada em 0°C, ela irá cristalizar
em aproximadamente 30 dias (BARANWAL; STEPHENS, 2001).
A cristalinidade pode ser definida como um alinhamento de segmentos de
cadeias gerando uma rede tridimensional com alto nível de organização. A
cristalização total de um polímero é impossível, seria necessário organizar um
número muito elevado de átomos de carbono e, consequentemente, de cadeias
poliméricas (BARANWAL; STEPHENS, 2001).
Durante o resfriamento de um polímero semicristalino, a partir de uma
temperatura acima da temperatura de fusão, ele atingirá uma temperatura baixa o
suficiente para que um número grande de cadeias poliméricas se organize
espacialmente de forma regular quando a estrutura permitir. Esta ordenação
espacial permite a formação de uma estrutura cristalina naquele ponto. Cadeias em
outros pontos também estarão aptas para se ordenarem formando novos cristais.
Isto se reflete em toda a massa polimérica promovendo a cristalização. A
cristalização pode ocorrer de duas formas: isotérmica, quando a temperatura é
rapidamente abaixada até um dado valor da temperatura de cristalização,
estabilizada e mantida constante até que toda a cristalização ocorra. Ou de forma
dinâmica, quando a temperatura é reduzida continuamente (normalmente a uma
taxa constante) e a cristalização ocorre dentro de uma faixa de temperatura. Como a
cristalização acontece em uma faixa de temperatura é comum definir um valor único
chamado de temperatura de cristalização Tc, que é a temperatura na qual a taxa de
cristalização é máxima (CANEVAROLO, 2002).
Como a borracha natural possui insaturações, são possíveis muitas reações
químicas. Seu uso econômico está relacionado com a reação de vulcanização com
enxofre. Em sistemas comuns de vulcanização, utiliza-se até 5 phr de enxofre. As
ligações duplas podem, no entanto, entrar em reações adicionais com o oxigênio ou
ozônio para degradar os compostos.
A borracha natural pode ser classificada em tipos internacionais e borrachas
tecnicamente especificadas (TSR). No grupo de tipos internacionais, o esquema de
graduação avalia a borracha de acordo com seu aspecto visual. Além do fato desta
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classificação ter pouca relação com a mistura desejada ou propriedades
vulcanizadas, pode haver inconsistências como resultado da natureza arbitrária e
subjetiva dessa avaliação visual. Desta forma, este sistema de classificação está
sendo substituído pelas especificações de Borrachas Tecnicamente Especificadas
(TSR) (BARANWAL; STEPHENS, 2001).
Sistemas de especificação em geral são alterados conforme o surgimento de
testes mais precisos e demanda crescente por qualidade, embora as classificações
tanto por tipos internacionais e por TSR sejam amplamente difundidas no mercado
de borracha natural atual. A Tabela 2.2.1.1 evidencia o sistema atual de
classificação da ASTM - D 2227-96.
Tabela 2.2.1.1 - Especificação ASTM - D 2227-96 para borracha natural
Propriedade
Graduação Graduação Graduação Graduação

Graduação

L

CV

5

10

20

Sujeira retida, %
máx. em 45 mesh
Cinzas, % máx.
Volatilidade, % máx.
Nitrogênio, % máx.
Plasticidade inicial,
mín.
Índice de retanção
de plasticidade, mín.
Índice de cor, máx.

0,05

0,05

0,05

0,10

0,20

0,60
0,80
0,60
30,0

0,60
0,80
0,60
--

0,60
0,80
0,60
30,0

0,75
0,80
0,60
30,0

1,00
0,80
0,60
30,0

60,0

60,0

60,0

50,0

40,0

6,0

---

---

---

---

Viscosidade Mooney

---

60 +/- 5

---

---

---

Fonte: Baranwal e Stephens (2001)

Os artefatos vulcanizados de borracha natural possuem, em geral, as
seguintes propriedades do ponto de vista tecnológico:
a) resistência à tração;
b) resistência à fadiga;
c) resistência à propagação de cortes;
d) elasticidade;
e) resistência ao calor até 90 °C;
f) flexibilidade a baixas temperaturas até cerca de -55 °C;
g) elevada resiliência;
h) excelentes propriedades dinâmicas exibidas durante solicitações cíclicas;
i) alta permeabilidade a gases;
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j) resistência limitada ao envelhecimento e ao ozônio;
k) não resistente a agentes oxidantes, como por exemplo, o ácido nítrico, a
óleos minerais e a hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos.
No entanto, apesar das boas propriedades oferecidas pela borracha natural,
devido a grande proliferação, melhorias, inovações e especialização das borrachas
sintéticas, a borracha natural tem sido gradualmente substituída, especialmente em
artefatos com necessidade de resistência ao calor, ao envelhecimento e ao aumento
de volume em contato com líquidos. Entretanto, ainda satisfaz cerca de um terço da
necessidade mundial de borracha, graças à indústria de pneus (POCKLINTON,
1998).
2.1.2 Borrachas Sintéticas
A borracha sintética, por sua vez, é feita a partir da polimerização de uma
variedade de monômeros, que podem ser misturados em várias proporções
desejáveis para uma ampla gama de propriedades físicas, mecânicas e químicas. A
escolha da borracha mais apropriada, ou da miscelânea delas, é o início para
formular compostos de borracha.
Atualmente o mercado oferece muitas opções de borrachas sintéticas, sendo
que as mais difundidas na indústria de pneus são: poliisopreno (polímero com
propriedades similares à borracha natural, porém obtida a partir do petróleo),
estireno butadieno, polibutadieno e butil.
2.1.2.1 Estireno butadieno
A produção do estireno butadieno (SBR) iniciou na Alemanha na década de
1930 com o nome de Buna S. Posteriormente, difundiu-se nos Estados Unidos,
durante a Segunda Guerra Mundial, devido à necessidade emergente de prover um
material adequado que substituísse a borracha natural, onde recebeu a
denominação de Government Rubber-Styrene (GRS). A lista de necessidades
faziam parte principalmente borrachas para a produção de pneus passageiros,
caminhão e aeronaves, rodagem para tanques, e outros não pneumáticos, como
isolação para fios e cabos, mangueiras e correias (DICK, 2001).
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Para a produção do SBR, utiliza-se geralmente 23,5 % de estireno, havendo
todavia graus de SBR com teor de estireno de 40 % a 85 %. À medida que se
aumenta o teor de estireno, a borracha assume mais a característica de produto
termoplástico, neste caso é necessária combinação com SBR a 23,5 % de estireno,
obtendo-se, assim, maior facilidade de processamento.
Um esquema da reação química entre o estireno e o 1,3-butadieno para a
formação do estireno butadieno está representada na Figura 2.1.2.1.1 (CHIOSSI,
2012).
Figura 2.1.2.1.1 – Reação de polimerização do SBR

Fonte: Chiossi (2012)

A formulação de compostos com SBR é similar à borracha natural, pois
requer cargas reforçantes para adquir módulo e tensão necessários. Outros
ingredientes, como plastificantes, ativadores e aceleradores, geralmente utilizados
nos compostos de borracha natural, são também utilizados em compostos SBR
(GRISON; BECKER; SARTORI, 2010).
Durante a vulcanização, o SBR requer uso adicional de aceleração e menos
enxofre comparado com a natural, o que proporciona uma maior resistência à
queima durante seu processamento na indústria, porém aumenta seu tempo de
vulcanização (EMILIANI JÚNIOR, 2006).
Os artefatos obtidos a partir do SBR apresentam uma melhor resistência à
abrasão do que a borracha natural, assim como uma melhor resistência a altas
temperaturas e ao envelhecimento, mas uma menor flexibilidade e elasticidade a
baixas temperaturas. A permeabilidade ao gás apresentada é elevada, mas menor
do que a dos vulcanizados de borracha natural, enquanto que a resistência química
é semelhante (DICK, 2001).
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O mercado também oferece uma versão do SBR estendido a óleo, sendo
mais comum na proporção de 25 partes de óleo para cada 100 partes de borracha.
A vantagem de se utilizar este tipo de polímero consiste na facilidade de
processamento, pois parte do plastificante já está incorporado no elastômero. Os
óleos utilizados são o aromático e naftênico, sendo que o parafínico é descartado
devido sua insuficiente solubilidade com o SBR (EMILIANI JÚNIOR, 2006).
2.1.2.2 Polibutadieno
A borracha de polibutadieno (PBD) é um homopolímero do butadieno,
conforme Figura 2.1.2.2.1. Sua polimerização dá-se tanto pelo processo por solução
como por emulsão (DLUZNESKI, 2001).
Figura 2.1.2.2.1 – Reação de polimerização do polibutadieno

Fonte: Chiossi (2012)

O polibutadieno surgiu no ano de 1956, desenvolvido pela "Phillips Petroleum
Company", cuja característica de baixa geração de calor chamou a atenção para seu
emprego em pneus, uma vez que excesso de temperatura gerado durante o trabalho
acarreta em reversão da borracha e consequente separação entre os componentes
estruturais do pneu (CAETANO, 2011).
Uma das características do polibutadieno é a dificuldade de processamento,
que por ser altamente resistente à plastificação mecânica, a formação de banda em
um cilindro é quase que impossível, sendo necessário obrigatoriamente o uso de um
misturador. Por outro lado, quando utilizado em composições mistas com a borracha
natural e outras sintéticas, funciona como um excelente auxiliar de processamento,
resultante de menor liberação de calor. Seu custo é maior que o SBR, porém sua
aceitação de cargas e plastificantes é maior, permitindo misturas em ciclos mais
curtos e com maior economia de energia pelo fato de exigir menos esforços do
equipamento (CHIOSSI, 2012).
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No caso de pneus, em que é empregado 80% do seu consumo, o
polibutadieno se caracteriza por transferir às composições melhor resistência à
abrasão, melhor resistência à fadiga por flexão, maior flexibilidade a baixas
temperaturas, maior resistência ao envelhecimento e menor tendência à prévulcanização (BARANWAL; STEPHENS, 2001).
2.1.2.3 Poliisopreno
O poliisopreno é uma borracha sintética similar à borracha natural, ou seja, é
um cis-1,4-poliisopreno obtido sinteticamente. A característica técnica do produto
sintético depende da fração de 1,4 cis, sendo tanto mais parecida com a borracha
natural quanto mais ligações do tipo cis o polímero contém (BARANWAL;
STEPHENS, 2001).
O poliisopreno é relativamente moderno e sua comercialização foi iniciada
pela "Shell Chemical Company" na década de 60, tendo desenvolvimento muito
rápido devido sua similaridade com a borracha natural, no que diz respeito
principalmente às características físicas do artefato final. Possui adesão inferior à
borracha natural, alta carga de ruptura, boa resistência ao rasgamento em alta
temperatura e boa resiliência nos compostos vulcanizados. As características de
plastificação do polímero são similares ao natural, sendo que requer menor tempo
de mastigação. Pelo fato de ser da cor branca, o poliisopreno tem grande vantagem
sobre a borracha natural quando se objetiva a fabricação de artigos claros (DICK,
2001).
A exemplo do SBR, o poliisopreno é colocado no mercado com uma ampla
gama de variações de viscosidade, podendo ainda ser encontrado estendido em
aproximadamente 25 phr de óleo aromático ou naftênico (BARANWAL; STEPHENS,
2001).
2.1.2.4 Butil
O butil, também conhecido como borracha butílica, está disponível
comercialmente desde 1942 e durante os últimos 20 anos tem se agregado a esta
família vários graus modificados, expandindo sua área de aplicação, sendo que a
mais significativa foi a da borracha butílica halogenada. É um copolímero de
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isobutileno e isopreno, o qual possui grande sucesso comercial graças a sua
exclusiva lista de propriedades, como baixa permeabilidade a gases, excelente
amortecimento de vibrações e ótima resistência ao calor, ao ozônio e à oxidação.
Sua estrutura química está representada na Figura 2.1.2.4.1 (BARANWAL;
STEPHENS, 2001).
Figura 2.1.2.4.1 – Representação química da borracha butílica

Fonte: Chiossi (2012)

A aplicação mais importante da borracha butílica encontra-se na indústria de
pneus, sendo utilizado em uma camada de composto laminado nos pneus para
substituir as câmaras de ar, devido à sua baixa permeabilidade a gases. A porção de
poliisobutileno presente nas borrachas butílicas confere essa propriedade, que
chega a apenas 10 % de permeabilidade do ar a 65 °C, enquanto que compostos de
borracha natural, por exemplo, possuem 80 % de permeabilidade. Sua utilização
também se estende para a fabricação das próprias câmaras de ar utilizadas nos
pneus e para a fabricação de bladders, que são bexigas que inflam e comprimem o
pneu contra o molde durante o processo de vulcanização do pneu (CAETANO,
2011).
O baixo nível de insaturação na cadeia polimérica produz um elastômero com
grande resistência ao ozônio quando comparado com outras borrachas. Os butílicos
mais insaturados, por outro lado, possuem maior velocidade de cura e proporcionam
maior resistência ao calor (GARBIM, 2011).
2.3 Agentes Vulcanizadores
Os agentes vulcanizadores são incorporados às borrachas e constituem uma
importante família de aditivos de mistura, pois são os responsáveis pela reação de
vulcanização. Com isso, a borracha adquire um notável incremento em seu módulo
de elasticidade, dureza, resistência ao corte, resistência à abrasão e outras
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propriedades, tornando-se apta a suportar solicitações mecânicas, em particular as
que atuam no pneu (EMILIANI JÚNIOR, 2006).
A vulcanização é um processo de reticulação entre as longas cadeias
poliméricas que constituem a borracha em uma rede tridimensional, onde ficam
ligadas entre si (Figura 2.3.1) impedindo o escoamento das mesmas. Apesar de as
cadeias não poderem mover entre si tão facilmente como antes da vulcanização,
com a diminuição de seu alongamento, sua resistência à deformação aumenta. Este
fato ocorre porque as reticulações proporcionam uma grande tendência da cadeia
retornar para seu arranjo geométrico original quando a força de deformação é
removida, o que explica sua elasticidade e resistência a deformação. A estrutura
reticulada da borracha reduz sua solubilidade em solventes orgânicos e também a
torna mais resistente ao calor, luz e ataque de reagentes químicos. (DICK, 2001).
Figura 2.3.1 – Representação de borracha crua (a) e de borracha vulcanizada (b)
a) borracha crua
b) borracha vulcanizada

Fonte: Baranwal e Stephens (2001)

O número de interligações formado, denominado de densidade de reticulação,
depende da quantidade de agente de vulcanização, da sua atividade e do tempo de
reação. As variações que a vulcanização causa nas propriedades da borracha
podem ser explicadas em termos de densidade de reticulação, como por exemplo, o
número de reticulações por unidade de volume, que é inversamente proporcional ao
peso molecular médio da cadeia polimérica entre as reticulações. A magnitude em
que a propriedade se altera com a densidade das reticulações pode variar com a
natureza do elastômero ou da presença e quantidade de cargas reforçantes (DICK,
2001).
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A borracha é normalmente vulcanizada por aquecimento com um agente de
vulcanização, entre temperaturas de 100 °C a 200 °C em um molde de formato e
tamanho específico. Para mensurar quantitativamente a vulcanização deve-se
realizar ensaios que determinam sua curva reométrica, a qual será detalhada mais
adiante. Entre os agentes de vulcanização mais comuns destacam-se o enxofre e os
peróxidos (GARBIM, 2011).
2.3.1 Vulcanização por Enxofre
O agente de vulcanização mais comumente utilizado é o enxofre. Seu uso foi
descoberto independentemente por Charles Goodyear, nos Estados Unidos, em
1839 e por Thomas Hancock, na Inglaterra, em 1843. Ambos observaram que ao
aquecer a borracha natural com enxofre, suas propriedades e resistência ao ozônio
e ao oxigênio melhoraram significativamente (BARANWAL; STEPHENS, 2001).
Conceitos da ciência moderna dos polímeros permitem a visualização da
combinação química do enxofre com a borracha. As longas cadeias das moléculas
de borracha são unidas por ligações cruzadas por um ou mais átomos de enxofre,
conforme ilustrado na Figura 2.3.1.1, onde o enxofre se conecta a diferentes pontos
da mesma cadeia (reticulações intramoleculares) e também conecta dois pontos de
diferentes cadeias (reticulações intermoleculares). A alteração das propriedades
resultantes do processo de vulcanização é quase inteiramente devido à reticulações
intermoleculares. Interações intramoleculares não possuem efeito, exceto quando
elas ajudam no emaranhamento físico das cadeias adjacentes (GARBIM, 2011).
Figura 2.3.1.1 – Ligações cruzadas de enxofre entre as cadeias

Fonte: Baranwal e Stephens (2001)
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O número de átomos de enxofre por interligação é de extrema importância. A
eficiência do enxofre como um agente de reticulação varia inversamente com o
número médio de átomos de enxofre por ligação. Para uma dada quantidade de
enxofre combinado, o número de reticulações irá aumentar conforme o número de
átomos de enxofre diminuir. Um vulcanizado possui distribuições de reticulações
com vários números de átomos de enxofre, possuindo estruturas monossulfídricas
(com um único átomo de enxofre),

dissulfídricas (com dois átomos) ou

polissulfídricas (com vários átomos de enxofre). As propriedades físicas e químicas
do artefato podem ser correlacionadas com a quantidade de diferentes estruturas
sulfídricas (BARANWAL; STEPHENS, 2001).
A variação das propriedades do vulcanizado com as quantidades relativas das
várias estruturas sulfídricas pode ser entendida por meio do conceito de energia de
ligação. A energia de ligação entre átomos de carbono é mais estável que a ligação
entre um átomo de carbono e enxofre, que por sua vez é mais estável que a ligação
entre átomos de enxofre. Desta forma, a estabilidade das ligações entre átomos de
enxofre vai diminuir conforme o número de átomos de enxofre na reticulação
aumenta (BARANWAL; STEPHENS, 2001).
Compostos

de

borracha

com

grandes

polissulfídricas são mais suscetíveis a deterioração

proporções

de

reticulações

por

ou

por

calor

ataque

químico. Consequentemente, em casos de excesso de vulcanização, estes estarão
mais aptos ao processo de reversão que uma reticulação com altos índices de
monossulfídricos (GARBIM, 2011).
2.4 Ativadores de Vulcanização
As reações de vulcanização com enxofre são extremamente demoradas,
desta forma são adicionados os ativadores de vulcanização à formulação, os quais
são utilizados em pequenas quantidades e atuam diretamente sobre os
aceleradores, conferindo um notável incremento no grau de vulcanização (SOARES;
COUTINHO, 2007).
Os sistemas de ativadores mais comuns usados em composições de
borrachas é a combinação de um óxido metálico com um ácido graxo. Normalmente
o sistema óxido de zinco e ácido esteárico é o mais utilizado em aplicação industrial.
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A dosagem de óxido de zinco varia entre 2 phr a 5 phr e o ácido esteárico entre 0,5
phr a 3 phr (EMILIANI JÚNIOR, 2006).
O mecanismo de reação dos ativadores ainda não é bem elucidado, porém
supõe-se que se inicia reação do óxido de zinco com o ácido esteárico formando o
estearato de zinco. Este por sua vez reage com os aceleradores formando os
chamados sais complexos, que rapidamente reagem nas insaturações das cadeias
poliméricas, facilitando as reticulações (CAETANO, 2011).
2.5 Aceleradores de Vulcanização
Ainda para acelerar o ciclo de vulcanização, são utilizados os aceleradores,
que de acordo com o tipo podem ser mais lentos ou mais rápidos. Pode-se
empregar mais de um tipo de acelerador em uma mistura, pois a utilização de
aceleradores muito rápidos pode causar problemas de pré-vulcanização do
composto,

invalidando

sua

utilização.

A vulcanização

com

enxofre após

a

descoberta dos aceleradores de vulcanização, tornou-se um processo relativamente
econômico, pela significativa redução dos tempos de vulcanização.
Além da velocidade de vulcanização, os aceleradores também são
classificados como primários e secundários. O acelerador primário tem geralmente a
função de ativar o acelerador, enquanto o secundário melhora as propriedades do
vulcanizado. Essa combinação de aceleradores produz efeitos sinérgicos, levando à
obtenção de melhores propriedades (SOARES; COUTINHO, 2007).
Os aceleradores orgânicos são divididos em seis principais grupos, de acordo
com sua composição química e velocidade de vulcanização, conforme Tabela 2.5.1.
Tabela 2.5.1 - Tipos de aceleradores de vulcanização
Classificação
Grupo Químico
Tipos
Funcional
Guarnidinas
DPG, DOTG
Secundário

Velocidade de
Vulcanização
Lento

Ditiocarbamatos

ZDMC, ZDC, ZBDC

Secundário

Ultra rápido

Tiurãns

TMTM, TMDT, TETD

Secundário

Ultra rápido

Tiazóis

MBT, MBTS, ZMBT

Primário

Moderado

Sulfenamidas

CBS, TBBS, MBS

Primário

Aldeído Aminas

HMT, CZ

Secundário

Início rápido com
sequência lenta
Início rápido com
sequência lenta

Fonte: Emiliani Júnior (2006)
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A Figura 2.5.1 representa a velocidade de vulcanização dos aceleradores nas
composições de borracha com os mesmos agentes e ativadores de cura, alterando
apenas os aceleradores. É possível verificar atividades bastante diferentes entre si,
por isso a escolha do acelerador, ou da combinação deles, é essencial para o
desempenho de uma fomulação.
Figura 2.5.1 - Comparativo da curva de velocidade de vulcanização dos aceleradores

Legenda:
TMTD: Tiurãn
ZDMC: Ditiocarbamato
CBS: Sulfenamida
CZ: Aldeído Amina
MBTS: Tiazóis
DPG: Guarnidinas

Fonte: Emiliani Júnior (2006)

2.6 Cargas Reforçantes
As borrachas possuem certo grau de auto-reforçamento, uma vez que elas se
enrijecem quando alongadas. Entretanto, para incrementar ainda mais suas
propriedades físicas, como resistência ao rasgo e módulo de elasticidade, partículas
finas são utilizadas como cargas reforçantes. As cargas também possuem a função
de baixar o custo de fabricação do artefato, pois seu preço de mercado é inferior às
demais matérias-primas (EMILIANI JÚNIOR, 2006).
A escolha de uma carga e a sua proporção no composto dependem
principalmente das propriedades exigidas ao vulcanizado. Maiores quantidades de
cargas proporcionarão ao composto maior dureza, tenacidade, rigidez e resistência
à abrasão. Entretanto, as cargas aumentam a viscosidade do composto de borracha,
o que afeta diretamente sua processabilidade, pois compostos com viscosidades
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altas exigem maiores esforços para processá-los nas etapas seguintes, como por
exemplo, em uma extrusão ou calandragem (CAETANO, 2011).
Entre as cargas reforçantes para a fabricação de compostos de borracha para
o uso pneumático destaca-se o negro de fumo, utilizado em quase todas as
composições. Outras partículas reforçantes também podem ser incorporadas na
mistura, como a sílica, o carbonato de cálcio e o caulim, chamados de cargas
brancas, porém será dada ênfase ao negro de fumo que será utilizado neste
trabalho.
2.6.1 Negro de Fumo
O negro de fumo é uma das matérias-primas mais importantes para a
fabricação de um pneu, pois está presente na maioria das composições. Sua
principal função é prover resistência à abrasão.
O negro de fumo é um material que consiste em 90 % a 99 % de carbono
elementar e é obtido através da decomposição térmica de hidrocarbonetos líquidos
ou gasosos. Existem seis processos de fabricação do negro de fumo, porém o mais
difundido é o processo denominado Fornalha (GARBIM, 2011).
Com relação ao tamanho da partícula do negro de fumo, constata-se que
quanto menor o seu tamanho, mais difícil é a processabilidade na indústria e maior o
efeito reforçante, que propicia melhores propriedades mecânicas. Quanto à área
superficial, esta propriedade é inversamente proporcional ao tamanho de partícula,
ou seja, quanto menor a partícula, maior a área superficial e maior seu poder de
reforço (GARBIM, 2011).
A nomenclatura internacional do negro de fumo possui quatro caracteres. O
primeiro caractere usado nesse sistema é a letra "N" ou "S", que indica o efeito do
negro de fumo na velocidade de vulcanização do composto da borracha. A letra "N"
(Normal) é usada para indicar taxas de vulcanização normais, enquanto a letra "S"
(Slow) é utilizada para negros de fumo que durante sua manufatura foram
modificados para reduzirem efetivamente a velocidade de vulcanização dos
compostos de borracha. O segundo caractere do sistema é um digito que designa a
área superficial média do negro de fumo. A extensão da área superficial do negro de
fumo foi dividida em dez grupos arbitrários e a cada um deles foi atribuído um dígito
para descrever o grupo. O terceiro e o quarto caractere neste sistema são dígitos
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arbitrários. Esta classificação está representada pela Tabela 2.6.1.1 (BARANWAL;
STEPHENS, 2001).
Tabela 2.6.1.1 - Classificação dos negro de fumo por área superficial
Número do Grupo

Área Superficial Média (m2/g)

0

>150

1

121 - 150

2

100 - 120

3

70 - 99

4

50 - 69

5

40 - 49

6

33 - 39

7

21 - 32

8

11 - 20

9

0 - 10

Fonte: Baranwal e Stephens (2001)

O desempenho, propriedades e aparência de uma borracha ou um pneu são
influenciados significativamente pela dispersão da carga no composto de borracha.
Este processo pode ser dividido em quatro passos: incorporação, desaglomeração,
distribuição e dispersão. O primeiro passo, a incorporação, envolve forçar o polímero
dentro dos interstícios dos aglomerados de negro de fumo para efetivamente
encapsular a carga. O segundo passo é a desaglomeração, em que o tamanho do
aglomerado é reduzido por força de cisalhamento. No terceiro passo, os agregados
individuais são distribuídos por toda matriz polimérica através de padrões aleatórios,
como efeito da mistura mecânica. Finalmente, ocorre a dispersão da carga dentro da
matriz polimérica (BARANWAL; STEPHENS, 2001).
2.7 Retardantes
Os retardantes foram desenvolvidos e aplicados nos compostos de borracha
com o objetivo de retardar o início da cura, a fim de evitar problemas de prévulcanização em compostos muito acelerados, os quais são de difícil controle em
escala industrial. Em países de clima quente, como o Brasil, os retardantes são
auxiliares de processo importantes.
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Um composto inicia a vulcanização logo após a finalização de seu processo
de mistura, que ocorre em temperaturas de até 130º C. Como nem sempre seu
resfriamento ocorre de forma adequada, este excesso de temperatura faz com que o
mesmo pré-vulcanize precocemente, impossibilitando seu processamento nas
etapas seguintes, como em uma calandragem ou extrusão. Desta forma, são
adicionados os retardantes na formulação, para minimizar este impacto, porém se
não houver um nível suficiente de controle de temperatura no processo, mesmo sua
incorporação não impedirá a pré-vulcanização do composto. Outro agravante está
no alto custo deste ingrediente que resultará em uma composição de maior valor.
Os primeiros retardantes, normalmente ácidos, eram introduzidos a fim de
reduzir o pH da mistura, em doses de 1,0 phr. Atualmente, um dos mais conhecidos
é o ciclohexiltioftalimida, o qual é dosado em quantidades bem inferiores,
normalmente até 0,20 phr, conforme a necessidade do processo (DICK, 2001).
2.8 Antioxidantes e Antiozonantes
A reatividade dos grupos insaturados existentes nas moléculas da maioria dos
elastômeros possibilita a vulcanização com enxofre, porém faz com que estes tipos
de elastômeros sejam sensíveis ao ataque do oxigênio, ozônio e outras substâncias
reativas. Para reduzir este efeito, o mercado disponibiliza aditivos como os
antioxidantes e antiozonantes. Os antioxidantes são produtos os quais amortecem a
reação do oxigênio com a borracha, enquanto os antiozonantes controlam o ataque
do ozônio. Apesar dos benefícios, a adição destas matérias-primas encarecem o
custo da formulação, por isso seu uso é mais restrito.
A degradação de um polímero é uma reação em cadeia, auto catalítica, de
radicais livres. Estes radicais livres são gerados pelo calor, luz, oxigênio, ozônio e
radiação. Este processo tende a não cessar, a não ser que se adicione um
antidegradante na formulação que interrompa esta reação (SOARES; COUTINHO,
2007).
O efeito ocasionado nos compostos devido à ação do oxigênio e ozônio é
extremamente nocivo para o vulcanizado. O oxigênio combinado ao calor promove o
envelhecimento clássico caracterizado pela elevação da dureza e das propriedades
físicas originais. Já o oxigênio somado ao trabalho dinâmico, ocasiona o
aparecimento de fissuras na superfície da borracha por fadiga. O ataque do ozônio,
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por sua vez, causará o mesmo efeito do oxigênio, porém em proporções mais
rápidas (CAETANO, 2011).

2.9 Plastificantes
Plastificantes de borracha são óleos de ação solvente, provenientes do
petróleo. Possuem basicamente três funções: atuar como auxiliar de processos,
como extensores para reduzir custo e conferir propriedades mecânicas ao composto
cru ou após vulcanizado (GARBIM, 2011).
Como auxiliar de processos, o plastificante contribui para a redução da
viscosidade do composto, de forma a auxiliar a dispersão e incorporação das cargas
durante a mistura. É comum, na indústria de borracha, o emprego de altas
quantidades de plastificantes e cargas em alguns compostos, com a função básica
como extensores. Determinados tipos de plastificantes também são adicionados nos
compostos de borracha para se conseguir melhorar algumas propriedades
específicas do artefato final, como por exemplo: resistência à flexão em baixas
temperaturas, diminuir a deformação à compressão, melhorar a resiliência, reduzir a
inflamabilidade, aumentar a resistência ao rasgo, entre outros (GARBIM, 2011).
Inicialmente, pode-se separar os plastificantes em duas aplicações: produção
do elastômero e processamento do composto. Os plastificantes empregados na
produção do elastômero, como matéria-prima, são chamados de óleos extensores e
são aplicados na forma de masterbatches. Já os plastificantes empregados no
processamento do composto são chamados de óleos de processo (CHIOSSI, 2012).
Os óleos extensores atuam como amaciantes dos polímeros, permitindo uma
lubrificação intermolecular. É muito comum na produção pela polimerização de
alguns tipos de borracha, conseguir-se polímeros de excelentes propriedades
físicas, porém com elevado peso molecular e consequente viscosidade muito alta, o
que torna quase impossível o processamento de mistura e conformação com os
equipamentos normais de produção nas fábricas de borrachas. Então, aproveitando
as propriedades do polímero e buscando adequá-los aos meios normais de
processamento, os produtores dos polímeros acrescentam quantidades definidas de
óleos extensores formando assim os masterbatches. No desenvolvimento das
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formulações, a quantidade de óleo extensor contida no masterbatch deverá ser
considerada como óleo, e não como polímero (GARBIM, 2011).
Os óleos de processo, por sua vez, atuam na redução das forças
intermoleculares, propiciando a dispersão das cargas brancas e negras. A aplicação
no processamento do composto é entendido como sendo a quantidade de óleo
plastificante considerado na formulação, com o objetivo de promover maior
facilidade de processamento, além de proporcionar determinadas propriedades
desejadas no artefato final, como já comentado anteriormente.
2.9.1 Mecanismos de Ação dos Óleos de Processo na Borracha
Existem três teorias principais que descrevem os sistemas de ação dos
plastificantes na borracha: teoria da lubricidade, teoria do gel e teoria do volume
livre.
2.9.1.1 Teoria da Lubricidade
Segundo a teoria da lubricidade, o plastificante atua como um lubrificante e
reduz o atrito intermolecular entre as moléculas do polímero, tornando o fluxo mais
fácil. Durante o processamento da mistura, o lubrificante penetra nos espaços
intermoleculares do elastômero, provocando a formação de planos de fácil
deslizamento. Estes planos de deslizamento podem ser formados em duas regiões:
entre as camadas de lubrificantes (Figura 2.9.1.1.1) ou na superfície de interface
entre o lubrificante e o polímero (Figura 2.9.1.1.2) (MARCILLA; BELTRAN, 2004).
Figura 2.9.1.1.1 - Planos de deslizamento entre lubrificantes

Fonte: Marcilla e Beltran (2004)
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Figura 2.9.1.1.2 - Planos de deslizamento entre polímero e lubrificante

Fonte: Marcilla e Beltran (2004)

2.9.1.2 Teoria do Gel
A teoria de gel pode ser explicada por um modelo de polímeros em estrutura
tridimensional ou de gel, que é formado pela ligação das moléculas do polímero.
Esta estrutura é a causa da rigidez dos polímeros, ao passo que o enfraquecimento
da ligação entre as moléculas do polímero conduz ao gel. As moléculas do
plastificante, ao localizarem-se entre as moléculas do elastômero, e portanto,
afastando-as, diminuem as interações polímero-polímero e assim reduz a rigidez do
polímero. A Figura 2.9.1.2.1 ilustra o mecanismo de ação do lubrificante pela teoria
do gel (WHITE, 2001).
Figura 2.9.1.2.1 - Mecanismo da teoria do gel

Fonte: White (2001)
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2.9.1.3 Teoria do Volume Livre
A teoria de volume livre foi proposta posteriormente à teoria da lubricidade e à
teoria gel. O volume livre é o volume não ocupado por moléculas na cadeia
polimérica devido ao empacotamento ineficiente das cadeias. Esta abordagem
descreve o propósito do plastificante aumentar o volume livre no sistema, fazendo
com que seja facilitado o movimento das cadeias poliméricas, diminuindo assim, a
temperatura de transição vítrea e a viscosidade do sistema em função da
concentração do plastificante. A Figura 2.9.1.3.1 apresenta os mecanismos da teoria
do volume livre, em que ocorre a movimentação do fim da cadeia polimérica, dos
seus segmentos intermediários, movimentação de toda extensão da cadeia ou
movimentação do plastifcante na área externa da cadeia polimérica (MARCILLA;
BELTRAN, 2004).
Figura 2.9.1.3.1 - Mecanismos da teoria do volume livre.

A- Movimentação no fim da cadeia

B- Movimentação dos segmentos intermediários

C- Movimentação da cadeia principal

D- Movimentação do plastificante externo
Fonte: Marcilla e Beltran (2004)

A introdução de um plastificante, que tem um peso molecular mais baixo do
que o polímero pode conferir um maior volume uma vez que os plastificantes
possuem temperatura de transição vítrea menores do que os polímeros. Portanto, a
adição de um agente plastificante para o sistema não somente altera a temperatura
de transição vítrea do polímero, mas também aumenta o volume livre do sistema.
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A eficiência plastificante é afetada pelo peso molecular e estrutura do
plastificante. Se o tamanho das moléculas do plastificante é menor que o volume
livre da matriz polimérica, estas primeiras conseguem ocupar estes espaços
existentes entre as cadeias do polímero, aumentando ainda mais os mesmos. Se o
tamanho das moléculas do plastificante é maior que o volume livre, ocorre a
formação de uma segunda fase, pela agregação das moléculas do plastificante em
uma região distinta. A formação desta segunda fase eleva a distância entre as
cadeias moleculares do polímero, contribuindo da mesma forma para o aumento do
volume livre (MARCILLA; BELTRAN, 2004).
2.9.2 Classificação Química
A química orgânica classifica esta família de plastificantes da mesma maneira
como classifica a grande maioria dos monômeros empregados para a obtenção da
borracha, ou seja, hidrocarbonetos. Desta maneira, pode-se entender mais
facilmente a compatibilidade entre tais materiais. Os óleos derivados de petróleo
empregados

em

borracha

como

extensores

ou

de

processamento,

são

compreendidos como sendo hidrocarbonetos que contém entre 25 a 35 átomos de
carbono na sua molécula, em que, dependendo da disposição do carbono na
estrutura molecular, os óleos podem ser classificados basicamente em três tipos:
parafínicos, naftênicos e aromáticos (GHELLER; SOUZA, 2012).
Os óleos aromáticos possuem estruturas em anel com ligações duplas
alternadas. A existência destas duplas ligações torna-os muito compatíveis com a
maioria das borrachas que possuem cadeias poliméricas insaturadas. Entretanto,
este tipo de plastificante é menos estável às altas temperaturas, volatilizando-se
com maior facilidade, por isso, normalmente, não são indicados para compostos que
estarão sujeitos às altas temperaturas de processamento de mistura ou
conformação, ou ainda, quando o artefato vulcanizado irá trabalhar na presença de
muito calor. Este óleo, apesar da instabilidade, atende tecnicamente à fabricação de
pneus e é amplamente utilizado pela maioria das produtoras, devido ao seu baixo
custo (GHELLER; SOUZA, 2012).
A coloração dos óleos aromáticos é bastante escura, por isso são
considerados como plastificantes manchantes em artigos de borracha. Eles também
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são muito empregados como extensores na produção de borracha, tornando o
polímero igualmente mais escuro.
Embora, tecnicamente os óleos plastificantes derivados de petróleo sejam
classificados nas categorias de parafínicos, naftênicos e aromáticos, na prática não
é possível caracterizar estruturalmente como tipo cem por cento enquadrado na sua
classificação. Assim, pode-se considerar um óleo aromático, aquele que possuir
mais de 35 % de carbonos aromáticos. A Figura 2.9.2.1 representa a estrutura
química de um óleo aromático amplamente utilizado pelas indústrias de borracha, o
qual possui 50 % de carbonos aromáticos (CAETANO, 2011).
Figura 2.9.2.1 – Representação de um óleo aromático

Fonte: Flexys (2002)

Os óleos parafínicos são hidrocarbonetos contendo átomos de carbono
combinado com hidrogênio por meio de ligações simples, oferecendo cadeias
moleculares lineares ou ramificadas.
Os plastificantes altamente parafínicos apresentam-se como um fluido quase
transparente, sendo então considerados como não manchantes. Estes são mais
compatíveis com as borrachas butílicas e borrachas de etileno propileno (EPDM),
apresentando maior dificuldade de incorporação em outros tipos de elastômeros.
(SOARES; COUTINHO, 2007).
Conforme a quantidade de átomos de carbono na cadeia molecular dos
plastificantes aumenta, estes se tornam mais viscosos, pesados e opacos, ou seja, o
comprimento da cadeia molecular aumenta e, consequentemente, o peso molecular
também aumenta. Possuem mais que 65 % de carbonos parafínicos, conforme
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representado pela Figura 2.9.2.2. Os óleos com grande predominância de moléculas
parafínicas são os mais estáveis, menos manchantes e com boa estabilidade em
altas temperaturas. Entretanto, possuem baixa solvência e são de incorporação mais
difícil (GARBIM, 2011).
Figura 2.9.2.2 – Representação de um óleo parafínico

Fonte: Flexys (2002)

Os óleos representados pela família dos naftênicos possuem estruturas
dispostas em ciclos e apresentam ligações simples, conforme Figura 2.9.2.3. Estes
óleos apresentam boa resistência a baixas temperaturas, além de possuir solvência
maior que os óleos aromáticos.
Os óleos naftênicos têm uma boa compatibilidade com a grande maioria dos
elastômeros comuns. Assim sendo, pode-se acrescentar teores mais elevados comparativamente aos parafínicos - às composições de borracha. Os plastificantes
naftênicos apresentam uma coloração mais opaca (translúcida), sua viscosidade é
um pouco maior que a dos óleos parafínicos e também são considerados como não
manchantes em artefatos de borracha (CHIOSSI, W. et al., 2012).
Figura 2.9.2.3 – Representação do carbono naftênico
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Fonte: Flexys (2002)

Para que um óleo seja considerado como naftênico, este deve possuir mais
que 35 % de carbonos naftênicos. A estrutura de um óleo naftênico comercialmente
disponível pode ser vista na Figura 2.9.2.4, o qual possui 41 % de carbonos
naftênicos e 22 % de carbonos aromáticos, redução significativa em relação aos
50% do óleo apresentado anteriormente e, portanto aprovado pela diretiva europeia
2005/69/EC (GARBIM, 2011).
Figura 2.9.2.4 – Representação de um óleo naftênico

Fonte: Flexys (2002)

A Tabela 2.9.2.1 resume as principais características dos plastificantes
aromáticos, naftênicos e parafínicos, sendo suas compatibilidades com os
elastômeros expressas na Tabela 2.9.2.2.
Tabela 2.9.2.1 – Características dos plastificantes

37

Características

Aromáticos

Naftênicos

Parafínicos

Hidrocarbonetos
aromáticos (%Ca)

Maior que 35

Menor que 30

Menor que 10

Hidrocarbonetos
naftênicos (%Cn)

20-40

Maior que 35

25-35

Hidrocarbonetos
parafínicos (%Cp)

25-45

35-65

65-75

Estrutura da cadeia
polimérica

Aromática

Cíclicas saturadas

Lineares ou ramificadas
(saturadas)

Manchante

Manchante

Não manchante

Não manchante

Estabilidade em altas
temperaturas

Instável

Estável

Estável

Fonte: Flexys (2002)
Legenda: Ca: carbonos aromáticos, Cn: carbonos naftênicos, Cp: carbonos parafínicos.
Tabela 2.9.2.2 – Compatibilidade dos plastificantes com as famílias dos elastômeros
Família dos Elastômeros
Classificação dos
Plastificantes
NR
SBR
BR
NBR
CR
CSM
EPDM
IIR
Aromáticos

A

A

A

L

A

A

L*

I

Naftênicos

A

A

A

L

L

L

A

L

Parafínicos
A
A
A
I
I
I
A
A
Fonte: Flexys (2002)
Legenda: NR: Isopropeno natural, SBR: Estireno-butadieno, BR: Butadieno, NBR:
Acrilonitrilas, CR: Cloropropeno, CSM: Polietileno clorossulfonado, EPDM:
Etilenopropileno-dieno, IIR: Butil. A: Boa compatibilidade, L: Compatibilidade limitada, L*:
Compatibilidade muito limitada, I: Incompatível.

Os plastificantes para borracha ainda podem conter hidrocarbonetos do tipo:
compostos polares, asfaltenos e olefínicos.
Os compostos polares são estruturas de hidrocarbonetos aromáticos que
contêm nitrogênio, oxigênio ou enxofre, que conferem à molécula um caráter reativo.
Estes óleos poderão provocar alterações no sistema de cura da borracha, além de
serem manchantes e, portanto, alterar a cor final do artefato. Sua estrutura química
está representada na Figura 2.9.2.5 (EMILIANI JÚNIOR, 2006).
Figura 2.9.2.5 – Representação de um óleo polar
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Fonte: Flexys (2002)

Os compostos asfaltenos são estruturas que contém hidrocarbonetos
aromáticos muito compactos, que tendem a provocar uma dispersão inadequada
das cargas no elastômero, causando o enrijecimento dos compostos de borracha.
Possui fator manchante e está propenso a formação de bolhas no artefato por
possuir menor adesão crua do composto. A formação de bolhas é um item de
preocupação na fabricação de um pneu, pois se for superficial afeta apenas sua
aparência, porém se estiver em proporções mais profundas, torna-se um agravante
para seu desempenho. A Figura 2.9.2.6 ilustra sua estrutura química (GARBIM,
2011).
Figura 2.9.2.6 – Representação de um óleo asfalteno

Fonte: Flexys (2002)

Os compostos olefínicos são hidrocarbonetos que apresentam duplas
ligações entre átomos de carbono tornando a estrutura pouco estável. Sua estrutura
química está representada na Figura 2.9.2.7.
Figura 2.9.2.7 – Representação de um óleo olefínico

39

Fonte: Flexys (2002)

A escolha de um óleo depende da aplicação final onde será incorporado. No
caso da indústria pneumática, os principais critérios são compatibilidade com os
elastômeros e propriedades físicas.
2.9.3 Propriedades Físicas dos Plastificantes
Como todos os demais ingredientes de uma composição de borracha, as
propriedades físicas dos plastificantes são de grande importância para o
desempenho do artefato vulcanizado e devem obedecer a parâmetros normatizados.
Algumas das propriedades físicas são: cor, peso específico, viscosidade, constante
viscosidade gravidade (VGC), ponto de fulgor (flash point), ponto de fluidez ou
congelamento (four point), ponto de anilina e índice de refração. A Tabela 2.9.3.1
apresenta os valores destas propriedades para cada classe de óleo.
Tabela 2.9.3.1 – Propriedades físicas dos plastificantes
Propriedades

Parafínico

Relativamente
Naftênico

Naftênico

Relativamente
Aromático

Aromático

Altamente
Aromático

Densidade (kg/dm3)

0,816 a 0,840

0,840 a 0,890

0,840 a 0,900

0,900 a 1,1015

0,950 a 1,1025

0,950 a 1,1025

Viscosidade SSU
(98,9°C)

29 a 31

32 a 66

36 a 41

70 a 136

70 a 140

70 a 150

VGC

0,791 a 0,820

0,821 a 0,850

0,851 a 0,900

0,901 a 0,950

0,951 a 1,000

> 1,001

Ponto de fulgor (°C)

112 a 260

112 a 260

140 a 190

160 a 260

160 a 260

160 a 260

Ponto de fluidez (°C)

até -15

até -9

até - 27

até - 20

até 6

até 10

Ponto de anilina (°C)

75 a 107

75 a 107

60 a 70

35 a 45

---

---

1,449 a 1,496

1,482 a 1,502

1,482 a 1,502

1,584 a 1,606

1,584 a 1,606

Índice de refração (20°C) 1,449 a 1,488
Saturados (%)

> 65

> 65

35 a 65

20 a 35

< 20

< 20

Cor

Transparente

Translúcido

Translúcido
Turvo

Translúcido

Escuro

Muito escuro

Fonte: Garbim (2011)
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2.9.3.1 Cor
A cor é identificada comparando-se à luz refratada através de uma amostra
do óleo com a cor de lâminas de vidros coloridos padronizadas. Quanto maior for o
peso molecular do óleo, assim como o conteúdo de compostos polares existentes
nele, mais escura será sua coloração.
2.9.3.2 Peso Específico
O peso específico é proporcional ao peso molecular e ao tamanho e a
complexidade da molécula. Assim, o peso específico é baixo para os óleos
parafínicos, intermediário para os naftênicos e mais elevados para os aromáticos.
2.9.3.3 Viscosidade
A viscosidade mede as características de fluidez dos óleos em um período
predeterminado, a uma dada temperatura. É proporcional ao peso molecular e a
complexidade da estrutura. Geralmente é expressa em Segundos Saybolt Universal
(SSU) a 98,9 °C. Os óleos aromáticos são os mais viscosos da categoria, ou seja,
fluem mais lentamente que os óleos naftênicos, que por sua vez são mais viscosos
que os parafínicos (EMILIANI JÚNIOR, 2006).
2.9.3.4 Constante Viscosidade Gravidade (VGC)
A Constante viscosidade gravidade (VGC) determina a classificação dos
óleos de processo como aromático, naftênico ou parafínico de acordo com a
proporção dos hidrocarbonetos de cada categoria. A VGC é obtida a partir da
seguinte equação:
VGC = G - 0,24 - 0,022.log (V - 35,5)
0,755
onde: G é o peso específico do óleo de processo à 15,6 ºC
V é a viscosidade em Segundos Saybolt Universal (SSU) a 98,9 °C
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Os valores de VGC para classificar os óleos de processo são:
a) parafínico: 0,791 à 0,820
b) naftênico: 0,821 à 0,900
c) aromático: Maior que 0,951
2.9.3.5 Ponto de Fulgor
O ponto de fulgor é a temperatura na qual um óleo quando aquecido, libera
quantidades de vapores para entrar em combustão pela aplicação de uma centelha.
É fundamental para informações de segurança, pois vai determinar a temperatura
máxima de processamento do composto, sendo que na prática recomenda-se utilizar
um fator de segurança de 10 %. Historicamente há reporte de princípios de
incêndios em misturadores de compostos e em alguns casos, se não for combatido
prontamente, podem levar a perda total do equipamento (GARBIM, 2011).
O processamento de compostos ou uso de artefatos vulcanizados além da
temperatura do ponto de fulgor, poderá provocar volatilização do plastificante
comprometendo as propriedades esperadas do composto ou peça vulcanizada.
2.9.3.6 Ponto de Fluidez ou Congelamento (Pour Point)
O ponto de fluidez corresponde a menor temperatura que um óleo pode
escoar. O conhecimento do ponto de fluidez é importante para informar qual é a
mínima temperatura que o artefato de borracha vulcanizada poderá operar em
condições tecnicamente aconselháveis, sem perda de suas propriedades.
2.9.3.7 Ponto de Anilina
O ponto de anilina é a temperatura mínima na qual pode-se misturar
totalmente o óleo em igual quantidade de anilina. O ponto de anilina é inversamente
proporcional à aromaticidade do óleo. Ou seja, o valor do ponto de anilina diminui à
medida que aumenta o teor de hidrocarbonetos aromáticos no óleo, ou quando a
viscosidade do óleo aumenta.
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Os óleos parafínicos possuem ponto de anilina superiores à 75 °C, enquanto
os óleos naftênicos possuem ponto de anilina entre 60 °C e 70 °C. Desta forma,
óleos com ponto de anilina abaixo de 60 °C são classificados como plastificantes
aromáticos (SOARES; COUTINHO, 2007).

2.9.3.8 Índice de Refração
O índice de refração é obtido através da exposição do plastificante a uma
fonte de luz monocromática, à uma temperatura de 20 °C. Os plastificantes de maior
peso molecular e com cadeias mais complexas oferecem maior índice de refração
(GARBIM, 2011).
2.9.4 Substituição dos Plastificantes Aromáticos
As indústrias fornecedoras de plastificantes de borracha e polímeros
estendidos em óleo estão trabalhando no desenvolvimento de novos produtos para
atender à Diretiva Europeia 2005/69/EC que restringe a comercialização e uso de
substâncias cancerígenas (HAP) que estão presentes em óleos usados na
fabricação de pneus (GARBIM, 2011).
A Diretiva Europeia 2005/96/EC definiu prazo de 01 de Janeiro de 2010 para
a substituição do óleo conhecido como DAE (Distillated Aromatic Extract),
amplamente empregado pela indústria pneumática devido às suas vantagens
técnicas, baixo custo e disponibilidade. Além disso, este óleo permite grande
compatibilidade com a maioria dos elastômeros utilizados para fabricação de pneus
(CHIOSSI, W. et al., 2012).
Os plastificantes aromáticos contemplam um teor elevado de Polycyclic
Aromatic Content (PACs), que engloba o teor de HAP. A metodologia IP 346
padroniza os resultados de teor de PACs, por meio da extração de PACs totais pelo
solvente Dimetilsulfóxido (DMSO). De acordo com esse método, um óleo seria
potencialmente cancerígeno ao passar do limite de 3,0 % PACs (CHIOSSI, W. et al.,
2012).
Existem oito tipos de HAPs que foram identificados como carcinogênicos:
Benzo[a]pireno (BaP), Benzo[e]pireno (BeP), Benzo[a]antraceno (BaA), Criseno
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(CHR),

Benzo[b]fluoranteno

(BbFA),

Benzo[j]

fluoranteno

(BjFA),

Benzo[k]

fluoranteno (BkFA) e Dibenzo[a,h] antraceno (DBahA). Suas estruturas químicas
estão ilustradas na Figura 2.9.4.1 (CHIOSSI, W. et al., 2012).
Figura 2.9.4.1 – Representação dos tipos de HAP carcinogênicos

Fonte: Chiossi (2012)

Os HAPs são liberados para o meio ambiente por meio do desgaste dos
pneus. São especialmente concentrados em invertebrados do meio aquático, sendo
incorporados novamente à cadeia alimentar. A Agência Internacional para Pesquisa
sobre o Câncer (IARC) também informou que os HAPs em óleos minerais
proporcionam um risco à saúde de animais experimentais (ANGELINI, 2012).
Devido à legislação europeia, os fabricantes de óleos de processo para
borracha ofereceram algumas alternativas de óleos não carcinogênicos e com
baixos índices de HAP, além dos óleos naftênicos e parafínicos, que correspondem
ao Treated Distillate Aromatic Extract (TDAE), Mild Extracted Solvate (MES). Em
paralelo, iniciaram com mais afinco substituições por óleos naturais.
O TDAE é fabricado a partir do DAE por um posterior severo processamento,
como hidrotratamento ou extração por solvente, para diminuir a concentração de
HAP inferior ao limite de 3% em peso. O MES, por sua vez, é uma fração do
parafínico destilado à vácuo, em que o teor de aromáticos é mantido o mais alto
quanto possível, mas abaixo do limite de 3% em peso (KANG et al., 2009).
Segundo Oter, Karaagac e Deniz (2011), as grandes indústrias internacionais
de pneus alteram suas formulações de forma confidencial para atender a Diretiva
Européia 2005/96/EC com as alternativas disponíveis em mercado. Sendo assim, há
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um número limitado de estudos publicados com os novos óleos de processo com
baixo índice de HAP. Alguns estudos apresentados na literatura serão apresentados
na sequencia.
Null (1999) analisou e comparou os óleos MES, TDAE e naftênico com o
aromático em uma formulação típica de composto de banda de rodagem. Nenhum
impacto significativo foi observado nas propriedades de tensão de ruptura,
alongamento, módulo 300 % ou dureza com o uso dos óleos MES, TDAE e naftênico
quando comparado com as propriedades do composto contendo o óleo aromático.
Entretanto, todos os vulcanizados apresentaram menor resistência ao rasgamento
comparado com o DAE.
Joona (2007) investigou o efeito de quatro óleos naftênicos em comparação
com o DAE em uma formulação SBR com sílica. Os resultados mostraram que as
características de vulcanização são compatíveis em todos os compostos, mas as
propriedades mecânicas são ligeiramente diferentes. Este trabalho demonstra que o
óleo naftênico possui uma boa compatibilidade com um composto SBR-sílica e
evidencia melhor propriedade em aderência em solo molhado e propriedades muito
similares de resistência ao rolamento comparado com o DAE.
Neau e Rangstedt (2009) empregaram o óleo naftênico como óleo extensor
em duas formulações de pneus, uma baseada em um SBR de polimerização por
emulsão e negro de fumo utilizado como carga e outra baseada em um SBR por
solução e sílica. Neste trabalho, três óleos naftênicos foram comparados com o DAE
e o TDAE. Todos os três óleos naftênicos precisaram de tempos maiores de cura,
porque os mesmos contêm menores quantidades de compostos de enxofre
comparado com o DAE. O composto com TDAE apresentou maior resistência ao
rolamento. Mesmo assim, este estudo mostrou que o óleo naftênico é uma boa
alternativa, assim como o TDAE para substituição do DAE.
Propriedades mecânicas dinâmicas dos compostos de borracha com óleos
com baixo teor de HAP em comparação com o óleo aromático foram relatadas por
Kuta et al. (2010). Eles estudaram a influência de óleos utilizados como extensor em
SBR e como óleos de processo em compostos de pneus com base de borracha
natural e/ou SBR e/ou BR. Os óleos com baixo teor de HAP utilizados neste trabalho
foram: TDAE, MES e óleos naftênicos. Os óleos com baixo teor de HAP mostram
uma ligeira diferença de propriedades viscoelásticas quando empregados como
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extensor em SBR, enquanto as propriedades dinâmicas de vulcanizados preparados
em laboratório são minimamente influenciadas.
Oter, Karaagac e Deniz (2011) estudaram o desempenho de seis novos óleos
de processo com baixo teor de HAP disponíveis no mercado que foram avaliados e
comparados com o óleo aromático. Foram utilizados dois tipos de óleos MES, TDAE
e naftênico. Para compostos naturais, todas as alternativas levaram à propriedades
mecânicas muito similares ao aromático, podendo-se dizer que o óleo naftênico não
atribui mudanças significativas na dureza e na tensão de ruptura. No caso de
compostos SBR, os resultados obtidos mostraram que a substituição seria mais
eficaz com o MES, sendo o TDAE e o naftênico fontes secundárias.
Delpech et al. (2012), compararam a substituição do DAE por dois tipos de
óleos naftênicos em uma formulação SBR. Os resultados finais mostraram que é
possível a tal substituição sem qualquer perda das propriedades analisadas, pois os
compostos apresentaram curvas de vulcanização e resistência à tração similares.
Chiossi et al. (2012), avaliaram a utilização de um SBR estendido a um óleo
naftênico pesado em substituição a um aromático. Os resultados obtidos com o
estudo é que as propriedades químicas e os testes de reometria das novas
composições, produzidas com o novo plastificante, foram muito parecidos com os
dos SBRs tradicionais produzidos com o extrato aromático (DAE), indicando que os
produtos devem apresentar o mesmo comportamento no processo de vulcanização.
Nos testes de resistência à tração, foi observado um aumento do módulo de ruptura,
reforçando a conclusão do grupo que o óleo naftênico é uma alternativa
tecnicamente viável ao Extrato Aromático (DAE) na produção de SBRs estendidas
para a indústria de pneus e bandas de rodagem.
Petchkaew et al. (2015), compararam as propriedades físicas de dois
compostos elastoméricos, um contendo 50 phr de borracha natural e 50 phr de SBR
e outro contendo apenas borracha natural. As duas composições foram avaliadas
com os óleos DAE, TDAE e MES. Os resultados evidenciaram que o óleo DAE
apresenta maior compatibilidade nas duas formulações que os demais óleos.
Segundos os autores, uma melhor compatibilidade entre óleo-borracha e dispersão
de cargas resultam em compostos com viscosidades mais baixas e misturas mais
homogêneas.

Com

relação

à

vulcanização,

os

compostos

apresentaram

características de curas similares, porém com o aumento da concentração do DAE
foi observado prolongação do scorch. Por outro lado, a substituição do DAE por
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TDAE e MES provocou o aumento dos resultados de resiliência e diminuiu o heat
build-up, importantes propriedades para o desempenho de pneus em campo.
De acordo com Gujel et al. (2014), apesar do DAE ser um óleo de origem
mineral, a utilização de um óleo de origem vegetal pode ser uma opção de
substituição. O estudo se concentra na utilização de um óleo de soja em uma
composição elastomérica de EPDM, combinado com aditivos de outras fontes
renováveis, em particular um ativador de vulcanização derivado da cana de açúcar e
uma carga de enchimento obtido de cereais. Os resultados evidenciaram menores
tempos de vulcanização para as composições elastoméricas e resultados inferiores
de viscosidade Mooney, o que facilitou a mistura e a incorporação das demais
matérias-primas.
Nandanan, Rani e George (1999) afirmaram que a aplicação de um óleo
vegetal extraído de sementes de seringueira em compostos com borracha natural e
SBR aumentam as propriedades de tensão de ruptura, resistência ao rasgamento e
resistência à abrasão. A experiência foi realizada utilizando 5 phr a 7 phr de óleo
vegetal no lugar de 6 phr de óleo aromático. A viscosidade apresentou resultados
superiores para compostos naturais e praticamente similares para compostos SBR.
A taxa de vulcanização e resistência ao envelhecimento foi superior em ambos
compostos. O afloramento de enxofre (migração do enxofre para a superfície do
artefato) foi reduzido e a resiliência foi aumentada.
Segundo Kukreja et al. (2002), o uso de óleos vegetais em compostos1 de
borracha resulta em efeitos significativos nas propriedades físicas. O estudo indicou
que o uso de 2 phr a 3 phr de óleo vegetal proporciona o aumento das densidades
de ligações cruzadas, o que induz à elevação da dureza e módulo 300 %, porém
diminui a tensão de ruptura e alongamento na ruptura. Com a adição de maiores
quantidades de óleo vegetal, elevou-se o efeito de plastificação, resultando em
resultados superiores de tensão de ruptura e alongamento na ruptura e em
resultados inferiores de dureza e módulo 300 %.
De acordo com Dasgupta et al. (2007), os óleos naturais são uma fonte de
substituição mais economicamente viável do que os óleos de origem mineral. O
estudo comparou a aplicação dos óleos aromáticos, parafínicos, naftênicos e mais
seis tipos de óleos vegetais em uma composição de banda de rodagem. Com
relação à viscosidade Mooney, o óleo de semente de seringueira foi o que
apresentou resultados mais similares ao aromático, enquanto os demais
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proporcionaram valores superiores, o que interfere na incorporação de cargas. Em
compensação, todos os óleos apresentaram valores superiores de tempo de prévulcanização, o que facilita a processabilidade dos compostos em extrusoras e
calandras. Com relação à dispersão de negro de fumo, os melhores resultados
foram alcançados com o óleo de semente de seringueira.
Apesar de as avaliações com óleos naturais apresentarem resultados que
podem ser considerados satisfatórios, seu uso ainda é pouco explorado e com baixa
disponibilidade de mercado. Os fornecedores de plastificantes recomendam os óleos
nafetênicos, parafínicos, TDAE e MES como fonte de substituição, uma vez que as
pesquisas com óleos minerais estão mais avançadas do que os óleos naturais.
Desta forma, a solução escolhida tecnicamente para substituir o óleo
aromático é o plastificante naftênico, pois é compatível com a maioria dos
elastômeros utilizados na indústria de pneus. Suas propriedades físicas são mais
próximas aos aromáticos do que os parafínicos, o que requer menores ajustes de
formulações e processos, aliado a uma maior segurança para realizar tal
substituição, uma vez que alterações em composições alteram significativamente o
desempenho do produto final. Portanto, para a validação deste plastificante, as
indústrias precisam avaliar as propriedades físicas não somente dos compostos,
mas também dos pneus.
Além disso, o óleo naftênico é mais economicamente viável que o MES e o
TDAE. A cotação atual do óleo aromático é de R$ 2,85 por quilo, enquanto naftênico
é R$ 3,15 por quilo, representando 10,8% de aumento no custo de aquisição do
material. Já o custo por quilo do MES e o TDAE é de R$ 5,27 e R$ 5,12
respectivamente.
Neste contexto, este trabalho avalia utilização do óleo naftênico, com o
objetivo de entender as diferenças nas propriedades físicas dos compostos e
desempenho dos pneus, com a finalidade de minimizar os riscos conferidos com a
substituição. Como a garantia de pneus de caminhão estende-se por cinco anos, é
fundamental que um desenvolvimento seja muito criterioso e se anteceda às
possíveis falhas de desempelho, para não sofrer futuros problemas de qualidade dos
produtos em campo.
2.10 O Pneu
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O pneu é um componente de interface entre o veículo e o solo, transmitindo e
recebendo esforços provenientes de acelerações e desacelerações longitudinais,
laterais e impactos. Por força de sua função, o pneu possui uma geometria próxima
da toroidal - dupla curvatura - que se deforma ciclicamente com contato com o
contra-corpo rígido que é o solo. Por estar em constante trabalho dinâmico,
suportando carga, em solos com muitas imperfeições e com calibração incorreta, o
projeto de um pneu deve ser cuidadosamente planejado e sua produção com
controles eficazes da qualidade.
Suas funções principais

são

suportar e

transportar cargas,

prover

amortecimento para o veículo, fornecer transmissão de torque, promover capacidade
de resposta direcional e capacidade de aderência ao solo. Também se espera que o
pneu ofereça uma durabilidade satisfatória, não só resultante da quilometragem da
banda de rodagem, mas também que sua carcaça seja resistente o suficiente para
permitir recauchutagens, quando aplicado (PACEJKA, 2012).
A segurança do usuário durante todo seu tempo de utilização é uma grande
preocupação das indústrias de pneus, pois acidentes até mesmo fatais podem
ocorrer não somente de falhas de manutenção, mas também de defeitos de
fabricação.
Além das funções básicas, os pneus devem ser aprovados em outros
requisitos mais específicos para atender as necessidades das montadoras e do
cliente final, como: prover baixa resistência ao rolamento que permite economia de
combustível, possuir boa aparência, ter baixo nível de ruído, além de possibilitar
consertos e ressulcos.
O pneu possui muitos componentes com dimensões e especificações
previamente calculadas e testadas para cada tipo de trabalho e solo. Cada
componente possui algumas vezes mais de um tipo de composto, já que cada parte
do pneu é responsável por uma função específica. A Figura 2.10.1 ilustra a secção
transversal de um pneu diagonal para caminhões, destacam-se nesta figura os
principais componentes de um pneu e suas funções estão descritas na Tabela
2.10.1.
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Figura 2.10.1 – Representação de uma secção transversal de pneu de caminhão

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
Tabela 2.10.1 – Representação de uma secção transversal de pneu de caminhão
Componentes

Liner

Lonas da
carcaça

Talões

Descrição

Funções

Laminado de borracha que
Tem a função de proteger a
está situado na parte mais carcaça internamente da penetração
interna de um pneu sem de ar e umidade, que degradam o
câmara. Geralmente composto pneu, além de evitar a migração de
de borracha butílica.
ar pela carcaça.
Faixas
de
tecido
Suportar cargas em movimento e
emborrachado que se estendem
garantir área necessária entre o pneu
de um talão a outro e juntas
e o solo.
formam a carcaça do pneu.
Fixar o pneu no aro da roda,
Aro composto de arame
evitar deslizamento longitudinal e
emborrachado.
proporcionar amarração das lonas.
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Envoltório do
talão

Tiras
de
tecido
Enlaçar os fios de arame e evitar
emborrachado que envolvem o a migração dos fios pela carcaça
talão em forma de espiral.
durante o trabalho.

Enchimento

Componentes de borracha
Cobrir o espaço entre o talão e as
posicionados sobre o talão e amarrações das faixas, evitando
entre as faixas.
fissuras nos costados.

Cobre talão

Tiras
de
tecido
Unir o enchimento ao talão e
emborrachado que cobrem todo
oferecer reforço extra ao conjunto.
o talão e o enchimento.

Antifricção

Tecidos emborrachados que
Proteger a carcaça do contato
cobrem a carcaça na região do
com a roda.
talão.

Costado

Partes
do
pneu
Proteger
a
carcaça
contra
compreendidas entre os limites impactos,
dissipar
o
calor,
da banda de rodagem e os proporcionar conforto e resistir às
talões
condições do tempo.

Amortecedores

Cintas sobre a carcaça de
Oferecer resistência à carcaça, e
elementos metálicos ou têxteis.
limitar o diâmetro externo do pneu.

Base da
rodagem

Composto
geralmente
por
Subcomponente da face
borracha natural com função de
interna da banda de rodagem.
diminuir o heat buildup.

Subcomponente da face
Oferecer
aderência,
tração,
externa da banda de rodagem,
estabilidade, boa dirigibilidade e
que entra em contato com o
segurança do veículo.
solo.
Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
Capa da
rodagem

2.11 Processo de Fabricação de um Pneu
O processo de fabricação de um pneu inicia pela mistura dos diversos
compostos de borracha que serão necessários para compor os componentes de sua
estrutura. Após finalização desta etapa, em processos adjacentes, são produzidos
os próprios componentes, como a banda de rodagem, o costado, o talão, entre
outros. Tais componentes são unidos para a montagem do pneu cru, o qual é
vulcanizado em um vaso de pressão. Por fim, o pneu é inspecionado
minuciosamente para detectar defeitos funcionais e de aparência.
2.11.1 Mistura dos Compostos de Borracha
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A fabricação de um pneu inicia pela certificação das matérias-primas por meio
de análises químicas para garantir a qualidade dos compostos de borracha. Após a
certificação dos parâmetros estabelecidos nos certificados de análise, inicia-se o
processo de pesagem das matérias-primas conforme especificação em cada
formulação para dar sequência ao processo de mistura (MARK; ERMAN; ROLAND,
2013).
Devido ao grande número de ingredientes que compõem as formulações dos
compostos, às grandes diferenças estruturais entre os componentes e à elevada
complexidade de cisalhar os elastômeros, que em geral possuem elevada
viscosidade, a mistura é considerada uma das etapas mais importantes e complexas
do processo produtivo. O objetivo do processo de mistura é produzir compostos com
incorporação completa e dispersão homogênea de todas as matérias-primas.
O processo de mistura de compostos nas grandes indústrias de borracha
ocorrem em equipamentos denominados Banburys, que promove a incorporação
dos ingredientes aos elastômeros, de acordo com parâmetros de processo
especificados de tempo de mistura, pressão, temperaturas de injeção de matériasprimas e temperatura de descarga. O Banbury, conforme Figura 2.11.1.1, consiste
essencialmente de uma câmara de mistura fechada com dois rotores internos, que
giram em sentidos contrários e com velocidades diferentes. A mistura e o
cisalhamento ocorre tanto entre os rotores, como entre a câmara e os rotores. A
composição é mantida na câmara por um pistão pneumático que exerce pressão
sobre a carga e seu descarregamento é feito pela porta de descarga na parte inferior
da máquina. Por ser um misturador fechado, a geração de calor durante a mistura é
elevada, por esta razão, o Banbury dispõe de sistemas de circulação de água para
resfriamento da câmara e dos rotores. O aumento excessivo da temperatura
compromete a qualidade da mistura, ocasionando compostos mal dispersos ou
podendo até mesmo formar aglomerados de borracha vulcanizada (GROSSMAN,
1997).
Figura 2.11.1.1 – Representação de uma secção transversal de um Banbury
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Legenda:
Rotor
Câmara de mistura
Conjunto da porta de descarga
Conjunto da trava da porta
Pistão pneumático
Porta de alimentação
Água (zona de resfriamento)
Matérias-primas a serem misturadas
Sensor de temperatura
Fonte: Grossman (1997)

A mistura de um composto em um Banbury é realizada em duas ou mais
fases. Na primeira fase são incorporados aos elastômeros, as cargas reforçantes,
negro de fumo, plastificantes, ativadores de vulcanização, além de antiozonantes e
antioxidantes.

Esta

fase

exige

elevadas

condições

de

cisalhamento

e,

consequentemente, elevadas temperaturas para que ocorra a quebra das cadeias
poliméricas, promovendo a boa incorporação dos ingredientes. Quanto maior for a
temperatura especificada que determina o encerramento da mistura, maior será o
tempo de processamento do composto no Banbury. Entretanto, como temperaturas
muito elevadas podem empobrecer as propriedades das composições, de acordo
com a característica de cada composto, algumas formulações requerem que a
mistura seja realizada em mais fases para se obter a dispersão desejada das
matérias-primas. Na última fase ocorre a adição de enxofre e aceleradores de
vulcanização no composto, sendo que estes ingredientes são processados em
temperaturas mais baixas, pois pode ocorrer a reticulação prematura dos polímeros
e perda da composição (MARK; ERMAN; ROLAND, 2013).
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Após a finalização da mistura, os compostos são submetidos aos testes
físicos para comprovação de suas propriedades e aprovação para serem
processados, a fim de produzir os componentes do pneu.
2.11.2 Produção dos Componentes
Os principais componentes que compõem o pneu são a banda de rodagem e
o costado. Ambos podem ser fabricados por dois processos distintos, em uma
extrusora que produz os componentes em uma peça única conferindo seu perfil
através de uma matriz ou por uma laminadora formando os componentes por meio
da extrusão de muitas pequenas fitas. O processo de laminação, no entanto, é mais
frequentemente utilizado para pneus agrícolas, que possuem componentes de maior
dimensão, enquanto que a extrusão mostra-se mais eficaz para componentes
menores, como os utilizados em pneus de caminhão (DIXON, 1996).
O processo de extrusão pode ocorrer de duas formas, a partir de alimentação
a frio ou alimentação a quente. Processos de alimentação a frio tendem a ser mais
eficientes no desperdício de compostos com reticulação precoce, devido ao esforço
menos intenso para cisalhar o composto (DIXON, 1996).
No processo de alimentação a frio, a borracha é alimentada sem
preaquecimento em uma extrusora inicial denominada plastificador, que possui a
função principal de homogeneizar a mistura e cisalhar as cadeias poliméricas a fim
de gerar fluidez adequada para o restante do processo. Este plastificador é
composto por um cilindro aquecido e por uma rosca sem fim também aquecida. É
importante destacar que apenas 20 % da energia envolvida no processo é
proveniente da troca de calor entre o composto e as peças do plastificador, os 80%
restantes da energia tem origem devido a quebra da cadeia polimérica, que eleva a
temperatura do composto a valores que devem ser controlados (DIXON, 1996).
No processo de alimentação a quente, o composto é previamente processado
em moinhos abertos para promover a quebra da cadeia polimérica de forma a obter
características que permitam a fluidez da massa de borracha pela extrusora (DIXON,
1996).
Após o aquecimento, segue-se para a etapa de extrusão da borracha, em que
o composto é conformado por meio de uma rosca sem fim, sendo pressionado
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contra uma matriz predefinida, com o objetivo de formar o perfil definitivo da banda
de rodagem. A Figura 2.11.2.1 ilustra uma matriz de extrusão de uma rodagem.
Figura 2.11.2.1 – Representação da matriz de extrusão de uma banda de rodagem

Fonte: Bridgestone Firestone (2014)

Finalmente, após estar com o perfil ajustado, o extrusado passa por um
tanque de resfriamento submerso em água com parâmetros de pH, dureza e
condutividade controlados. Este processo não influencia de maneira significativa na
largura e espessura do produto, porém é fundamental para que se consiga chegar à
retração ideal, pois um extrusado frio está muito mais próximo da retração total.
Após o resfriamento, com encolhimento estabilizado, ocorre o corte do componente
extrusão no comprimento especificado. A Figura 2.11.2.2 ilustra o processo de
extrusão de um componente (FLEMING; LIVINGSTON, 1979).
Figura 2.11.2.2 – Representação da extrusão do costado e banda de rodagem

Fonte: Bridgestone Firestone (2014)

Outro processo fundamental para a fabricação de um pneu é a calandragem
dos tecidos emborrachados, conforme representado na Figura 2.11.2.3. Os tecidos
utilizados na fabricação de um pneu geralmente consistem de fios de nylon,
poliéster, aramida ou aço, dependendo da severidade da aplicação e esforço ao qual
o pneu será submetido. A linha de emborrachamento têxtil consiste em uma
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calandra de quatro cilindros com configuração Z, onde uma camada de borracha
com gramatura controlada é depositada sobre as duas superfícies do tecido.
O processo de calandragem inicia-se com a alimentação do composto de
borracha nos cilindros misturadores com o intuito plastificá-lo. A abertura dos
cilindros influencia no coeficiente de fricção e consequentemente na condição de
plastificação. O composto deve possuir uma viscosidade controlada que possibilite a
aplicação e formação dos laminados de borracha que serão aplicadas sobre o tecido
da calandra (RIDHA; THEVES, 1994).
Simultaneamente ao processo anterior, o tecido têxtil é abastecido e
tracionado ao longo da linha passando por uma estufa a qual eliminará a umidade
residual e fornecerá a temperatura desejada para aplicação do laminado de
borracha. A linha dispõe de um conjunto de rolos centradores e expansores
automatizados que mantém o tecido na posição, conservando a largura e realizando
a distribuição adequada do urdume. O tecido emborrachado segue então para uma
máquina de corte, que irá subdividi-lo em partes menores com dimensões
especificadas de ângulos, largura e comprimento ideais para cada tipo de pneu
(RIDHA; THEVES, 1994).
Figura 2.11.2.3 – Representação da calandragem dos tecidos emborrachados

Fonte: Bridgestone Firestone (2014)

Outro componente essencial para a fabricação de um pneu é o talão.
Conforme representado na Figura 2.11.2.4, bobinas de fios de arame abastecem
uma extrusora, sendo que a quantidade de fios e seu diâmetro diferem segundo a
aplicação do pneu. Concomitantemente ocorre a alimentação do composto
elastomérico, que assim como nos processos anteriores, deverá ter temperatura de
extrusão controlada a fim de ocorrer a plastificação adequada para cobrir os fios de
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arame. Os fios emborrachados são enrolados em uma forma com aro especificado e
cortados, finalizando o processo (DIXON, 1996).
Figura 2.11.2.4 – Representação da extrusão dos fios de arame para fabricação dos talões

Fonte: Bridgestone Firestone (2014)

2.11.3 Montagem do Pneu Verde
O pneu verde, também conhecido como pneu cru, é o pneu montado com
todos os seus componentes, porém não vulcanizado. Seu processo inicia-se pela
construção da carcaça, quando ocorre a aplicação das lonas de tecido
emborrachados em um cilindro com medidas especificadas. Em seguida, os talões
são posicionados nas duas extremidades das lonas, que redobram para acomodar e
fixar os talões, dando origem a carcaça do pneu. Por fim, a banda de rodagem é
aplicada no centro da carcaça e os costados são posicionados sobre a rodagem, um
em cada lado do pneu, concluindo a produção do pneu cru (FRENCH, 1989).
Figura 2.11.3.1 – Representação da construção do pneu verde

Fonte: Bridgestone Firestone (2014)

2.11.4 Vulcanização e Inspeção Final
A vulcanização de um pneu é o processo que consiste em transformar o
composto de borracha, que está inicialmente em estado plástico para o estado
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elástico. Com isso a borracha adquire um incremento de suas propriedades físicas,
tonando o pneu apto para suportar as solicitações mecânicas. A vulcanização é,
portanto, uma fase do processo do pneu de suma importância, em que o
dimensionamento do ciclo de vulcanização pode determinar o sucesso do projeto e
do pneu (SLAVA, 1984).
A vulcanização do pneu, conforme Figura 2.11.4.1, ocorre em um vaso de
pressão com abastecimento de vapor de água em pressões especificadas que irão
promover a cura do composto. O interior do vaso de pressão acomoda uma bexiga
de borracha que infla durante o ciclo de vulcanização e pressiona o pneu contra um
molde metálico bipartido posicionado na parte externa. O desenho estampado no
pneu vulcanizado é resultado das cavidades e ranhuras do molde (SLAVA, 1984).
O molde é feito de aço ou alumínio e desta forma atinge rapidamente uma
condição isotérmica muito próxima a temperatura do vapor de água que o envolve.
Por outro lado, tanto a bexiga de vulcanização e o próprio pneu por serem feitos de
borracha são maus condutores de calor, o que torna o ciclo de vulcanização um
processo lento. Portanto, a determinação da taxa de vulcanização (tempo, pressão e
temperatura) deve ser minuciosamente projetada e controlada durante o processo,
pois pneus com excesso ou falta de vulcanização poderão falhar em serviço.
A última etapa é a fase de inspeção final para a detecção de defeitos
funcionais e de aparência, finalizando o processo. O Fluxograma 2.12.4.1 define
esquematicamente os processos de fabricação de um pneu.
Figura 2.11.4.1 – Representação da vulcanização de um pneu

Fonte: Bridgestone Firestone (2014)
Fluxograma 2.11.4.1 - Fluxograma de processo de produção de um pneu
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Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

2.12 Testes de Resistência de um Pneu
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O pneu, por ser um item de segurança dos veículos, deve ser submetido a
ensaios específicos e normatizados. Os testes mais difundidos entre as indústrias
pneumáticas são o endurance e o ensaio de crescimento de cortes na banda de
rodagem. Estes testes caracterizam-se por serem destrutivos, ou seja, o pneu está
inservível para utilização após a finalização dos ensaios, sendo assim, os mesmos
são executados com a finalidade de validar desenvolvimentos, alterações de
processos e como auxiliar no monitoramento da qualidade do processo.
2.12.1 Endurance
O teste mais importante em um pneu acabado é o de endurance. Neste, o
pneu anteriormente acondicionado a uma temperatura específica, é submetido a
rodar em um resiliômetro, com pressão de inflação e velocidade específicas, sob
cargas crescentes em determinados intervalos de tempo. Cada medida de pneu
possui um valor mínimo de horas que deve atender sem incidência de defeitos.
Os defeitos mais comuns apresentados em pneus ocorrem devido a
separação de componentes. Entre eles detacam-se:
a) separação entre a banda de rodagem e a carcaça (Figura 2.12.1.1);
b) separação entre lonas da carcaça (Figura 2.12.1.2);
c) separação entre amortecedores (Figura 2.12.1.3).
Figura 2.12.1.1 – Separação entre rodagem e carcaça

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
Figura 2.12.1.2 – Separação entre lonas e carcaça
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Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
Figura 2.12.1.3 – Separação entre entre amortecedores

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

2.12.2 Crescimento de Cortes
Outro teste realizado é o de crescimento de cortes nos sulcos das bandas de
rodagem, conforme ilustrado pela Figura 2.12.2.1. Os compostos da rodagem devem
ter propriedades de resistência a propagação de cortes, pois os pneus estão
constantemente em contato com superfícies cortantes presentes no solo. Neste
ensaio, provoca-se um corte de comprimento especificado nos sulcos da banda de
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rodagem e mede-se a propagação do mesmo após o pneu ser ensaiado em um
resiliômetro sob velocidade e pressão especificadas.
Figura 2.12.2.1 – Crescimento de cortes nos sulcos da banda de rodagem

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
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3 MATERIAIS E MÉTODOS
Para a realização deste estudo foi inicialmente definido o óleo naftênico como
um substituto para o óleo aromático, por ser um plastificante com boa
compatibilidade com os polímeros empregados na indústria pneumática. É
importante ressaltar que a simples substituição de uma matéria-prima em uma
formulação pode causar efeitos indesejáveis de desempenho dos pneus no campo,
por isso se faz necessário avaliar previamente os impactos que as alterações podem
repercutir.
Os únicos compostos elastoméricos que contém óleos aromáticos em pneus
de caminhão são os utilizados na corcova da banda de rodagem e nas lonas das
carcaças, os demais já contemplam o uso de plastificantes com baixo teor de HAP.
Sendo assim, entre os principais riscos de desempenho com a substituição do óleo
destacam-se a soltura da banda de rodagem, a propagação de trincas nos sulcos da
rodagem e a separação entre lonas da carcaça.
A empresa, na qual este trabalho foi realizado, emprega o uso de óleos
naftênicos em outros componentes, contudo o plastificante naftênico ainda não foi
utilizado nas composições para lonas e rodagem de outras linhas de pneus, não
sendo possível realizar uma analogia de desempenho. Por esta razão, se faz
necessário avaliar as propriedades físicas dos compostos e, posteriormente, avaliar
a resistência dos pneus.
Para avaliação dos resultados foram misturadas dez cargas dos compostos
de lonas e banda da rodagem utilizando o óleo aromático já adotado pela empresa e
dez cargas de cada composto utilizando o óleo naftênico. Foi avaliado o
desempenho em Banbury, assim como a uniformidade dos resultados das
propriedades físicas. Após a mistura destes dois compostos, iniciou-se a fase dos
ensaios em laboratório. Cada ensaio possui limites especificados e corporativos,
sendo que para que a substituição dos óleos seja possível, é necessário que todas
as propriedades permaneçam conforme estas tolerâncias preestabelecidas.
Com os compostos desenvolvidos, deu-se sequência para a produção dos
componentes e verificação da processabilidade dos novos compostos. Foram
construídos dez pneus de caminhão, medida 10.00-20, com os componentes
alterados. Os pneus foram submetidos a ensaios de desempenho para consolidar os
resultados da avaliação. Todos os tipos de pneus de caminhão fabricados pela
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empresa (9.00-20, 10.00-20, 11.00-20 e 11.00-22) utilizam os mesmos compostos
de banda rodagem e lonas da carcaça, desta forma, as alterações propostas cobrem
todo o portfólio de pneus de caminhão.
3.1 Materiais
Os materiais utilizados para a avaliação das formulações compreendem das
seguintes matérias-primas:
 Elastômero poliisopreno (NR): TSR 20, índice de sujidade inferior a 0,20 %,
viscosidade Mooney de 80 ML 1+4 (100 °C), plasticidade inicial superior a 30
Wallace e índice de retenção de plasticidade superior a 40 %;
 Elastômero butadieno (BR): viscosidade Mooney de 55 ML 1+4 (100 °C), teor
de 96 % de cis-butadieno em massa e índice de materiais voláteis inferior a
0,50 %;
 Elastômero estireno butadieno (SBR): viscosidade Mooney de 52 ML 1+4
(100 °C), teor de estireno combinado de 23,5 % em massa e índice de
materiais voláteis inferior a 0,50 %;
 Negro de fumo N220: tamanho médio de partícula de 20 nm a 25 nm e área
superficial de 115 m2g-1;
 Negro de fumo N660: tamanho médio de partícula de 49 nm a 60 nm e área
superficial de 35 m2g-1;
 Plastificante naftênico: densidade a 15 °C de 0,875 kg.dm-3, viscosidade a
98,9 °C de 40 SSU, extração por DMSO inferior a 3 %, índice de compostos
polares de 3 %, índice de HAP menor que 30 % e índice de materiais voláteis
de 0,5 %;
 Plastificante aromático: densidade a 20/4 °C de 0,934 kg.dm-3, viscosidade a
98,9 °C de 70 SSU, índice de compostos polares de 12 %, índice de HAP de
40 % e índice de materiais voláteis de 2 %;
 Óxido de zinco: 99,5 % de pureza, com área superficial entre 4 m2g-1 e 6
m2g1;
 Ácido esteárico: ácido graxo saturado obtido da estearina animal ou vegetal;
 Antioxidante: n-(1,3-dimethylbutyl)-n'-phenyl-p-phenylenediamine;
 Enxofre: enxofre super ventilado com 0,5 % de óleo;
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 Acelerador Tiazól: n-oxydiethylenebenzothiazole-2-sulfenamide;
 Acelerador Tiazól: benzothiazyl dissulfide com 2 % de agente anti-pó;
 Resina para aumento de adesão crua: resina 100 % fenol formaldeído, não
manchante e não reativa;
 Resina agente de reforço: hexamethylenetetramine.
3.2 Formulações
Por questões de sigilo, a empresa não autorizou publicar as formulações dos
compostos de lonas e banda de rodagem neste trabalho. Entretanto, a formulação
do composto para produção de lonas da carcaça do pneu é resultante de uma
blenda polimérica de borracha natural, PBD e SBR, com adição de 14 phr de óleo,
negro de fumo N660, óxido de zinco, ácido esteárico, antioxidante, resina, enxofre e
uma combinação de dois aceleradores tiazóis. Já o composto de corcova da banda
de rodagem é constituído de borracha natural e PBD, com 18 phr de óleo, negro de
fumo N220, óxido de zinco, ácido esteárico, antioxidante, resina, enxofre e
acelerador tiazól. Para a avaliação das duas composições com óleo naftênico, foi
mantida a mesma quantidade utilizada de óleo aromático.

3.3 Métodos
3.3.1 Preparação dos Compostos Elastoméricos
As composições elastoméricas dos compostos para lonas e banda de
rodagem foram preparadas em duas etapas.
A primeira etapa, denominada de fase não produtiva, foi realizada em um
misturador fechado, tipo Banbury, de 232 litros, fabricante Kobelco, modelo 11 D,
com rotor de 50 rpm, composto de quatro pás, com motor de potência de 1000 HP,
velocidade fixa, acoplado a um moinho tipo liso e sistema de resfriamento realizado
por um TCU de duas zonas. A pesagem e alimentação do óleo e negro de fumo
ocorre de forma automática. Foi considerado um fator de enchimento de 72 %, ou
seja, utilizando 72 % da capacidade nominal da câmara do misturador. Nesta fase
são adicionadas todas as matérias-primas da formulação, com exceção do enxofre e
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dos aceleradores de vulcanização, pois o propósito desta etapa é realizar a
incorporação das matérias-primas na matriz polimérica. Os dois compostos foram
processados até atingir 165 °C, sendo finalizadas em um moinho e resfriadas por
jatos de ar antes do armazenamento.
A segunda etapa, denominada de fase produtiva, foi realizada em um
Banbury de 237 litros, com rotor de 40 rpm, composto de duas pás, com motor de
800 HP de potência, velocidade variável, acoplado a um moinho tipo corrugado e
sistema de resfriamento realizado por um TCU de duas zonas. Foi utilizado um fator
de enchimento de 73 %. Nesta etapa, o enxofre e os aceleradores de cura foram
adicionados à mistura obtida na fase não produtiva, até atingirem a temperatura de
110 °C. Após a laminação em moinho e coleta das amostras para dar início aos
testes físicos, os compostos foram resfriados até atingir 35 °C e foram armazenados.
Não foi observada nenhuma dificuldade durante o processamento das duas
composições.
3.3.2 Caracterização dos Compostos Elastoméricos
Os plastificantes e as demais matérias-primas da composição influenciam
diretamente nas propriedades físicas dos compostos de borracha e para avaliá-los é
necessário a realização de testes físicos. Os ensaios mais importantes na tecnologia
da borracha são: viscosidade, tempo de pré-vulcanização, reometria, testes de
tensão, dispersão de negro de fumo e resiliência. Para a realização de todas as
análises foi retirada uma amostra de cada carga, totalizando dez amostras para os
compostos aromáticos e dez amostras para os compostos naftênicos. Para todos os
ensaios, foi preparado um corpo de prova de cada amostra.
3.3.2.1 Determinação da Viscosidade Mooney
A viscosidade é uma das propriedades mais importante dos compostos
elastoméricos, pois influenciam diretamente a processabilidade dos mesmos.
Compostos com viscosidades superiores requerem maiores esforços para cisalhar, o
que demanda maior tempo de processamento em Banburys, calandras ou
extrusoras.
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Os parâmetros de viscosidade são determinados nos compostos crus, sendo
que este ensaio é designado como viscosidade Mooney (MV). O viscosímetro
Mooney foi desenvolvido por Melvin Mooney e é constituído por uma câmara
cilíndrica aquecida normalmente a 100 ºC, onde se encontra inserido um disco
rotativo ou rotor. As superfícies do rotor possuem ranhuras e criam tensões de corte
entre elas e a borracha. O torque requerido para rotacionar o disco a 2 rpm é
definido como viscosidade Mooney. Na realidade, o termo correto a ser utilizado é
torque Mooney, entretanto, por um erro de aplicação, o termo viscosidade se tornou
padronizado mundialmente. O desenho de seus componentes está ilustrado na
Figura 3.3.2.1.1 (BARANWAL; STEPHENS, 2001).
Figura 3.3.2.1.1 – Representação dos componentes de um viscosímetro Mooney

Fonte: Caetano (2011)

Existem dois tipos de discos rotativos, o rotor Mooney large (ML), que tem
38,1 mm de diâmetro e o rotor de 30,5 mm, denominado Mooney small (MS),
recomendado para borrachas de elevada viscosidade (CAETANO, 2011).
As especificações de compostos de borracha determinam que o ensaio seja
realizado de acordo com a parametrização ML ou MS 1+4 (100 °C), ou seja, o "L"
indica que seja utilizado o rotor de 38,1 mm, enquanto o "S" determina o rotor de
30,5 mm. O dígito 1 é o tempo em minutos que a amostra vai ser preaquecida nos
discos que estão a 100 °C, sendo que a leitura do torque será realizada após quatro
minutos do início da rotação dos discos (CAETANO, 2011).
A Figura 3.3.2.1.2 representa uma curva típica de viscosidade Mooney ML
1+4 (100 °C).
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Figura 3.3.2.1.2 – Representação de uma curva de viscosidade Mooney

Fonte: Caetano (2011)

A determinação da viscosidade Mooney foi realizada conforme norma
ASTM D1646 (2007), em um viscosímetro Mooney, modelo MV 2000 da Alpha
Technologies, com rotor pequeno (MS) e rotação padronizada de 2 rpm. A
preparação do corpo de prova requer apenas retirada de uma amostra dos
compostos com dimensão suficiente para cobrir toda cavidade do rotor
(aproximadamente de quatro centímetros de diâmetro e sete milímetros de
espessura). O ensaio foi executado em temperatura de 100 °C, por cinco minutos,
sendo um minuto o tempo de preaquecimento e o tempo do teste de quatro
minutos. A Figura 3.3.2.1.3 mostra uma imagem do viscosímetro utilizado para a
realização do teste.
Figura 3.3.2.1.3 – Representação do viscosímetro Mooney

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
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3.3.2.2 Determinação do Mooney Scorch
A compreensão do tempo de pré-vulcanização, mais conhecido como
scorch time, é de extrema importância na indústria da borracha, pois se houver
vulcanização prematura do composto, será impossível processá-lo. A viscosidade
de um composto exposto a uma elevada temperatura irá aumentar com o tempo
como resultado da formação das ligações cruzadas, iniciando a vulcanização do
composto. Sendo assim, este aumento contínuo da viscosidade nas temperaturas
de trabalho irá indicar o tempo disponível para posterior processamento.
Para determinar o scorch time, é realizado o ensaio por meio do
viscosímetro Mooney. Nele a amostra é preaquecida por um minuto, em uma
temperatura típica de processamento do composto na indústria, geralmente entre
120 °C e 135 °C. Após este período inicia-se o movimento do rotor, quando ocorre
um decréscimo na viscosidade conforme a temperatura no composto aumenta.
Com o início da reticulação do composto, a viscosidade inicia uma curva
crescente, quando é determinado primeiramente o t 5, ou seja, o tempo requerido
para aumentar a viscosidade em cinco unidades Mooney após o MV final. O valor
t5 representa o scorch time. Este ensaio também determina o t35, que corresponde
ao tempo requerido para aumentar a viscosidade em 35 unidades Mooney após o
MV final. O tempo t35 é considerado o tempo de vulcanização do composto. Com
o rotor MS, utiliza-se o tempo para aumento de três unidades Mooney após o MV
final para determinar o scorch time e 18 unidades Mooney após o MV final para
definir o tempo de vulcanização. A Figura 3.3.2.2.1 representa uma curva de
Mooney scorch (MARK; ERMAN; ROLAND, 2013).
Figura 3.3.2.2.1 – Representação de uma curva de Mooney Scorch

Fonte: Caetano (2011)
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O ensaio para obtenção do tempo scorch foi realizado em um viscosímetro
Mooney, modelo MV 2000 com rotor pequeno (MS), segundo norma ASTM D1646
(2007). A preparação do corpo de prova requer apenas retirada de uma amostra dos
compostos com dimensão suficiente para cobrir toda cavidade do rotor
(aproximadamente de quatro centímetros de diâmetro e sete milímetros de
espessura). O ensaio foi realizado em temperatura de 135 °C com um minuto de
tempo de preaquecimento e o tempo de duração do teste é resultado do tempo
requerido para aumentar a viscosidade em cinco unidades Mooney.
3.3.2.3 Avaliação da Vulcanização por Reometria
A vulcanização dos compostos de borracha ocorre por uma combinação dos
aditivos de vulcanização, temperatura, pressão e tempo. Uma forma de avaliar
esses parâmetros é através da curva reométrica. A combinação de agentes de
vulcanização, aceleradores, ativadores, tipo de elastômero, teor de cargas
reforçantes e outros aditivos da formulação do composto elastomérico é
caracterizada através da curva reométrica, apresentada na Figura 3.3.2.3.1.
Figura 3.3.2.3.1 – Representação de uma curva reométrica

Fonte: Caetano (2011)

Para a determinação da curva reométrica, é necessário um reômetro, que
possui dois discos ou pratos. Coloca-se o corpo de prova entre os pratos aquecidos,

70

a uma temperatura determinada (geralmente 150 °C e 191 °C) e um rotor os
mobiliza em movimentos contínuos e circulares até 5°. À medida que o composto
vulcaniza, há uma variação da força que o rotor exerce na amostra e assim tem-se a
curva reométrica, que é a variação do torque em relação ao tempo até atingir o
estado de vulcanização (DICK, 2001).
São quatro os estágios observados em uma curva reométrica:
a) Mínimo Torque: torque mínimo da curva reométrica;
b) T25: tempo para atingir 25 % da vulcanização do composto, que representa o
tempo de pré-vulcanização;
c) T90: tempo para atingir 90 % da vulcanização do composto, que representa o
tempo ótimo de vulcanização;
d) Delta torque: diferença entre o máximo e mínimo torque.
A princípio ocorre na curva reométrica a diminuição de seu torque devido o
decréscimo da viscosidade pelo contato da amostra com a alta temperatura dos
pratos. Após início das reações de reticulação, a viscosidade do composto aumenta,
assim como o torque exigido para rotacionar os pratos. Após o composto atingir o
torque máximo, inicia-se seu processo de reversão e perda de suas propriedades
físicas. Desta forma, é essencial conhecer o tempo ótimo de vulcanização, para
garantir a integridade do artefato (BARANWAL; STEPHENS, 2001).
As curvas reométricas dos compostos foram obtidas em um reômetro de
disco oscilatório, modelo MDR (Sealed Rotorless Rheometer), fabricante Alpha
Technologies, modelo MDR 2000, com frequência de oscilação de 1,667 Hz e
tensão de 0,2 a 3 graus baseado na norma ASTM D5289 (2007). Para a preparação
dos corpos de prova, as amostras dos compostos de borracha foram cortadas em
uma matriz circular de raio de 15 mm por meio de um cortador da Alpha
Technologies, modelo CUTTTER 2000R, conferindo peso de 5,5 gramas (com
tolerância de 0,3 gramas). O corpo de prova foi inserido na cavidade segmentada
dos pratos aquecidos do reômetro à 150 °C, com amplitude de deformação de 1° e
frequência 1,667 Hz. A curva obtida forneceu os parâmetros de mínimo torque (ML),
tempo de pré-vulcanização (T25), tempo ótimo de cura (T90) e o delta torque (DT). A
Figura 3.3.2.3.2 e a Figura 3.3.2.3.3 representam o cortador de borracha e o
reômetro utilizado nos testes.
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Figura 3.3.2.3.2 – Cortador de borracha para teste de reometria

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
Figura 3.3.2.3.3 – Representação do reômetro

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

3.3.2.4 Determinação da Resistência à Tração
Outras propriedades mecânicas dos compostos de borracha vulcanizadas
importantes a serem certificadas são módulo, tensão de ruptura e alongamento.
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O alongamento é a deformação de um corpo de prova sob um determinado
esforço, cuja medida é realizada pelo afastamento de dois pontos de referência,
marcados no corpo de prova. No momento em que o corpo de prova se rompe, ele
apresenta uma determinada deformação máxima ou alongamento máximo. Esta
deformação máxima é chamada de alongamento. O alongamento expressa-se em
percentagem do comprimento inicial, por exemplo, 200 %, o que significa que o
corpo de prova teve seu comprimento aumentado em duas vezes (BARANWAL;
STEPHENS, 2001).
O módulo é a força por unidade de área da secção original do corpo de prova,
necessário para distendê-lo a um determinado alongamento. Portanto, o módulo é
definido para cada percentagem de alongamento, como por exemplo, o módulo a
300% representa a tensão necessária para deformar o material alongando-o a 300%
de sua dimensão original (MARK; ERMAN; ROLAND, 2013).
Já a tensão de ruptura é a força por unidade de área da secção original do
corpo de prova necessária para rompê-lo. Quando o corpo de prova é submetido a
uma força de tração de valor crescente, o material aumenta progressivamente de
comprimento

e

aumentará

inversamente

proporcional

ao seu

módulo

de

elasticidade. Em determinado momento, o corpo de prova se rompe, sendo que a
força correspondente a esse momento é a chamada força de ruptura. Se dividirmos
essa força pela área da secção submetida à tração (secção inicial), obtém a
chamada tensão de ruptura (EMILIANI JÚNIOR, 2004).
O ensaio para determinar as propriedades de módulo, tensão de ruptura e
alongamento é realizado em uma máquina universal de ensaios, que determina
as curvas de tensão-deformação do corpo de prova até a sua ruptura. O corpo de
prova possui dimensões especificadas e possui o formato de um haltere.
Para realização deste trabalho, o ensaio foi realizado em ambiente com
temperatura controlada de (23 +/- 2) °C, em uma máquina universal de ensaios,
representada na Figura 3.3.2.4.1, do fabricante Instron, com célula de carga de
2.000 kN, segundo ASTM D412 (2006).
Para a preparação do corpo de prova, foi vulcanizada uma placa de cada
composto com espessura de (2 +/- 0,2) mm e comprimento equivalente a 150 mm. A
vulcanização do corpo de prova foi realizada a 150 °C durante quinze minutos. Por
meio de uma matriz, conforme Figura 3.3.2.4.2, os corpos de provas foram cortados,
permitindo uma distância de (25 +/- 1) mm da região da amostra que foi tensionada.
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Figura 3.3.2.4.1 – Representação da Máquina Universal de Ensaios

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
Figura 3.3.2.4.2 – Representação do corpo de prova para ensaios de resistência à tração

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
Cada extremidade da amostra é fixada por uma garra, com taxa de separação
de (500 +/- 50) mm/min. por uma distância mínima de 750 mm. O ensaio é finalizado
quando ocorre a ruptura do corpo de prova.
3.3.2.5 Avaliação da Dispersão do Negro de Fumo
Uma boa dispersão do negro de fumo na matriz polimérica é essencial, pois
aumenta o desempenho mecânico dos elastômeros vulcanizados. Há dois fatores
principais que afetam a dispersão do negro de fumo durante a mistura do composto.
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O primeiro é a área de superfície, que é inversamente proporcional ao tamanho da
partícula do negro de fumo. A área de superfície define quanto de superfície está
disponível para interação com o elastômero. O segundo é estrutura agregada, que é
relativa ao volume de um polímero que um agregado de negro de fumo vai absorver
(MARK; ERMAN; ROLAND, 2013).
A avaliação da qualidade de dispersão do negro de fumo é realizada em um
microscópio de reflexão de luz, chamado de dispergrader. O equipamento utiliza o
processamento de imagens digitais para detectar automaticamente o índice de
dispersão e os tamanhos dos aglomerados de cargas. O dispergrader opera com
uma fonte de luz a 30° à superfície observada e utiliza uma ampliação de 100 vezes.
A imagem fornece pontos claros que estão associados com as cargas e
aglomerados, enquanto que o fundo escuro está relacionado com a matriz
polimérica.
A Figura 3.3.2.5.1 apresenta exemplos de imagens obtidas a partir de um
dispergrader, comparando a dispersão de três diferentes tipos de negros de fumo
em uma mesma base de composto. Pelas imagens é possível verificar que o negro
de fumo N550 possui melhor dispersão que o N660, que por seguinte possui melhor
dispersão que o N774 (MORTON, 1997).
Figura 3.3.2.5.1 – Imagens de dispersão de negro de fumo por meio de um Dispergrader

Fonte: Morton (1997)

Para este trabalho, o ensaio foi realizado conforme ASTM D7723 (2011) em
um dispergrader fabricado pela Alpha Technologies, modelo AlphaView HR, com
tecnologia de ajuste de foco automática, conforme Figura 3.3.2.5.2. O procedimento
de teste não implica em nenhuma exigência especial para preparação do corpo de
prova, sendo utilizado uma amostra que foi vulcanizada pelo reômetro. Após
acomodar a amostra no equipamento, foi acionado o autofocos, com a finalidade de
obter melhor enfoque.
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Figura 3.3.2.5.2 – Representação do Dispergrader

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

3.3.2.6 Determinação da Resiliência
A resiliência é a relação entre a energia liberada na recuperação de uma dada
deformação e a energia necessária para produzir a deformação. Quanto maior for a
resiliência, maior é a quantidade de energia restituída (MARK; ERMAN; ROLAND,
2013).
A quantidade de energia que não é restituída manifesta-se no vulcanizado
sob a forma de calor, ocasionando um aumento de temperatura do artefato, também
conhecido como heat buildup. Desta forma, um produto com baixa resiliência, restitui
pouca energia e consequentemente ocorre aumento da temperatura do composto,
que entrará em processo de reversão. Esta propriedade é muito importante para o
pneu, pois sua aplicação requer tensões dinâmicas de elevadas frequências, sendo
que se houver acúmulo de energia entre suas partes, ocorrerá a separação de seus
componentes, resultando em um pneu inservível (BARANWAL; STEPHENS, 2001).
O teste para determinar a resiliência é chamado de rebound, onde o corpo de
prova já vulcanizado recebe o impacto de um pêndulo. A resiliência é a fração entre
a altura em que ocorre o recuo do pêndulo e a altura original de avanço do pêndulo.
A resiliência é, portanto expressa em porcentagem.
O teste de resiliência foi realizado segundo ASTM D1054 (2007), em um
equipamento Zwick Rebound, fabricante Zwick/Roell, modelo Zwick 5109. O
aparelho não exige nenhuma preparação especial do corpo de prova, sendo apenas
necessário acomodar uma amostra dos compostos, com dimensão aproximada de
um centímetro de diâmetro e sete milímetros de espessura, que foram vulcanizados
a 150 °C durante quinze minutos. Neste ensaio, um pêndulo com força determinada
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é liberado sobre o corpo de prova e medido o percentual de retorno deste pêndulo
em uma escala de 0 a 100. A Figura 3.3.2.6.1 representa o rebound tester utilizado
neste trabalho.
Figura 3.3.2.6.1 – Rebound tester

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

3.3.3 Ensaios de Desempenho de Pneus
Os ensaios em pneus realizados compreendem ao endurance e ao
crescimento de cortes. Foram preparados dois protótipos do modelo 10.00-20, um
para cada ensaio, utilizando conjuntamente os compostos de banda de rodagem e
lonas da carcaça com óleo naftênico para serem comparados com pneus da mesma
dimensão utilizando ambos os compostos com óleo aromático.
3.3.3.1 Endurance
O ensaio de endurance foi realizado conforme ASTM F2779 (2010), em um
resiliômetro de 67 polegadas com capacidade para acoplar quatro rodas
simultâneas. Para a realização do teste foi produzido um pneu controle com a
composição de linha com óleo aromático com a finalidade de comparar os
resultados com o pneu avaliado com óleo naftênico.
Para a preparação do corpo de prova, foi identificada primeiramente a região
da emenda da rodagem e marcado, no costado do pneu, o ponto a 180° da emenda.
Após montagem do pneu em um aro de 22 polegadas, o mesmo foi inflado a uma
pressão de 85 psi. O conjunto pneu-aro foi condicionado por três horas, à
temperatura de (38 +/- 3) °C.
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Após o período de acondicionamento, a pressão de inflação foi reajustada
para 85 psi. O conjunto pneu-aro foi montado no resiliômetro, sob uma carga de
3.600 kg, iniciando o ensaio a uma velocidade de 40 metros por hora. Após
completar sete horas de ensaio, o teste foi interrompido com o propósito de
inspecionar o pneu e aumentar a carga para 4.600 kg. Este procedimento foi
seguido até conclusão do último passo, conforme Tabela 3.3.3.1.1.
Após a finalização de cada passo é medido a temperatura do pneu e sua
pressão de inflação. Se a pressão de inflação for inferior ao passo anterior, o teste
deve ser interrompido, pois durante o ensaio devido às pressões de carga, ocorre
atrito entre a roda e o pneu, o que acarreta em aumento da temperatura do pneu e
sua pressão de inflação. Portanto, uma pressão de inflação inferior indica que houve
vazamento de ar entre a roda e o pneu, invalidando os resultados do teste.
Após completar todos os passos, os pneus foram inspecionados visualmente,
pois não devem haver evidências de separação de rodagem, costado, lonas,
cordonéis, liner ou talão. Conforme portaria Inmetro número 205/2008, o limite de
horas acumuladas do ensaio é 47 horas, neste período o pneu não pode apresentar
nenhum

defeito

funcional.

Entretanto,

para

a

qualificação

de

qualquer

desenvolvimento, a empresa adota um limite mínimo de 67 horas.
Para melhor avaliação dos pneus, os mesmos continuaram a rodar até o
aparecimento da primeira falha funcional, de forma a quantificar as horas totais do
ensaio e verificar o modo de falha. Deste modo, a pressão de carga utilizada no
passo 7 é mantida inalterada, sendo os passos seguintes finalizados a cada dez
horas até aparecer a falha funcional.
Tabela 3.3.3.1.1 – Parâmetros de testes de endurance do pneu 10.00-20
Cargas de ensaio (kg)

Tamanho
do pneu

Pressão
de
inflação
(psi)

Velocidade
(m/h)

10.00-20

85

40

Passo 1
7 horas

Passo 2
16 horas

Passo 3
24 horas

Passo 4
5 horas

Passo 5
5 horas

Passo 6
5 horas

Passo 7
5 horas

3.600

4.600

5.500

6.000

6.500

6.950

7.450

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

3.3.3.2 Crescimento de Cortes
O ensaio de crescimento de cortes na banda de rodagem é realizado em um
resiliômetro, conforme ASTM D3629 (1999). Assim como no teste de endurance, foi
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produzido um pneu controle com a composição de linha, que serviu como
comparação para o estudo.
Para a preparação do corpo de prova, os pneus foram montados em um aro
de 22 polegadas, a uma pressão de 85 psi. Foi identificado a emenda da rodagem,
pois os cortes não podem ser feitos nesta região para não interferir nos resultados
do teste.
Foram realizados quatro cortes por sulco, equidistantes a 90°, identificando
cada grupo de corte no costado do pneu, como grupo A, B, C e D. O intervalo dos
cortes entre os sulcos formam um ângulo de 30° a 45°, conforme Figura 3.3.3.2.1.
As dimensões de cada corte são 6,35 mm de largura e 3,175 mm de comprimento.
O conjunto pneu-aro foi condicionado por três horas, à temperatura de (38 +/- 3) °C.
Em seguida, o conjunto pneu-aro foi montado no resiliômetro, aplicado a
carga relativa ao “Passo 1” e iniciado o teste, com a velocidade de 40 metros por
hora. As cargas e os tempos relativos de cada passo estão especificados na Tabela
3.3.3.2.1.
Figura 3.3.3.2.1 – Representação de um grupo de cortes nos sulcos de um pneu

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
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Tabela 3.3.3.2.1 – Parâmetros de testes de crescimento de cortes do pneu 10.00-20
Cargas de ensaio (kg)

Tamanho
do pneu

Pressão
de
inflação
(psi)

Velocidade
(m/h)

10.00-20

85

40

Passo 1
7 horas

Passo 2
16 horas

Passo 3
24 horas

Passo 4
5 horas

Passo 5
5 horas

3.600

4.600

5.500

6.000

6.500

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

Após completar todos os passos, que correspondem a 57 horas, os pneus
foram inspecionados visualmente, para detecção de qualquer falha. Seis horas após
o término do ensaio, a pressão foi reajustada e foi medida a dimensão de cada
corte. O limite máximo de dimensão dos cortes após a finalização do ensaio é de 16
milímetros.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados experimentais
deste trabalho. A discussão será dividida em duas partes: inicialmente, serão
apresentados os resultados dos compostos vulcanizados e em seguida, serão
analisados os resultados dos protótipos dos pneus.
Para análise dos resultados foi realizada uma comparação entre dados
obtidos de dez cargas misturadas em Banbury dos compostos elastoméricos de
lonas emborrachadas e banda de rodagem com um plastificante naftênico e dez
cargas com um plastificante aromático. Os compostos com óleo aromático e
naftênico foram produzidos nos mesmos Banburys, com os mesmos parâmetros de
processo e lotes de matéria-prima para minimizar as variáveis entre as avaliações.
Os compostos obtidos foram submetidos a testes de caracterização de
propriedades físicas. Para cada teste, a empresa adota limites de especificação que
são padronizados mundialmente, ou seja, para o sucesso da avaliação, os
resultados da experiência devem estar entre estes limites. Em casos de valores além
do especificado, os compostos devem ser reprocessados com alterações de
parâmetros de processo, ou mesmo de ajustes de formulação, na tentativa de
adequação dos mesmos. É importante ressaltar que as alterações nos demais
componentes da formulação devem ser evitadas, pois aumenta a possibilidade de
impacto nos resultados de testes de validação final do protótipo.
Após os testes físicos dos compostos são analisados os resultados de
desempenho em laboratório de um pneu com as composições com óleo aromático
contra o desempenho de um pneu com compostos naftênicos.
4.1 Avaliação do Processamento dos Compostos em Banbury
A mistura das cargas das etapas não produtiva e produtiva foi finalizada até
atingir a temperatura especificada, independente do tempo de ciclo que difere a
cada carga, pois este critério propicia maior uniformidade das propriedades físicas.
Durante o processamento em um Banbury, usualmente as primeiras cargas levam
um intervalo de tempo maior para atingir determinada temperatura, devido a menor
temperatura de sua câmara interna que irá aquecer com o trabalho. Se for
determinado o parâmetro tempo para finalização da mistura, as primeiras cargas
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terão incorporações mais empobrecidas das demais matérias-primas na matriz
polimérica em comparação com as cargas finais. Os tempos de ciclos das duas
etapas de mistura do composto para lonas e de banda de rodagem encontram-se na
Tabela 4.1.1 e Tabela 4.1.2 respectivamente.
Tabela 4.1.1 – Tempo de ciclo de mistura dos compostos de lonas
Cargas

Tempo de ciclo de mistura (segundos) - Composto de lonas

1° etapa
(Aromático)
1
147
2
143
3
143
4
142
5
140
6
141
7
140
8
140
9
141
10
141
Média
142
Desvio Padrão
2,1
Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

1° etapa
(Naftênico)
148
144
143
143
142
141
141
140
141
140
142
2,4

2° etapa
(Aromático)
74
72
70
71
72
71
70
70
71
70
71
1,3

2° etapa
(Nafênico)
73
71
71
69
70
70
71
70
69
70
70
1,2

Tabela 4.1.2 – Tempo de ciclo de mistura dos compostos de banda de rodagem
Tempo de ciclo de mistura (segundos) - Composto de rodagem
Cargas
1° etapa
(Aromático)

1° etapa
(Naftênico)

2° etapa
(Aromático)

2° etapa
(Nafênico)

1
2
3
4
5
6
7
8

157
154
153
152
150
151
151
150

155
152
152
151
150
149
150
150

68
66
65
66
65
64
65
64

70
67
66
65
66
66
64
65

9

151

151

63

65

150
151
1,7

64
65
1,4

64
66
1,8

10
150
Média
152
Desvio Padrão
2,2
Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
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A fase não produtiva dos compostos de lonas com os plastificantes
aromáticos e naftênicos teve médias da ordem de 142 segundos, enquanto para a
fase produtiva foram obtidos valores inferiores ao da fase não produtiva, da ordem
de 70 segundos para ambos os compostos. Para o composto de rodagem, o ciclo de
mistura para a fase não produtiva foi finalizado em um tempo de ciclo ligeiramente
maior que o dos compostos de lona, ficando em torno de 152 segundos. A fase
produtiva para os compostos de rodagem também teve tempos de ciclo um pouco
menores em comparação aos de compostos de lonas, que por sua vez, foi finalizada
próximo de 65 segundos. Portanto, os resultados obtidos dessa avaliação
evidenciam que as diferenças entre tempos de ciclos de mistura comparando os
compostos aromáticos e naftênicos foram pouco significativas. Esses resultados
indicam que os plastificantes naftênicos quando comparados aos aromáticos não
proporcionam alterações que comprometam o processamento dos compostos.
4.2 Avaliação das Propriedades Físicas dos Compostos de Borracha
4.2.1 Avaliação da Viscosidade Mooney dos Compostos para Lonas e Rodagem
Os resultados de viscosidade Mooney obtidos com o plastificante naftênico
em comparação com o plastificante aromático, para o composto de lonas e
composto de rodagem estão expressos na Tabela 4.2.1.1.
Para os compostos desenvolvidos com plastificante naftênico, os resultados
diminuíram em torno de 11 % em comparação com os valores alcançados com os
compostos aromáticos para o composto de lonas e 7 % para o composto de
rodagem. A média dos resultados alcançada com o plastificante naftênico para o
composto de lonas foi de 23,9 Unidades Mooney, ao passo que a média dos
resultados do mesmo composto com óleo aromático é de 26,9 Unidades Mooney. Já
para o composto da banda de rodagem, a média obtida com o óleo naftênico foi de
40,6 Unidades Mooney, contra 43,4 Unidades Mooney obtido com o plastificante
aromático.
Quanto ao desvio padrão, os compostos com óleo naftênico apresentaram
menor grau de dispersão em relação à média, o que representa melhor uniformidade
entre cargas nesta propriedade. Os valores obtidos para todos os compostos estão
dentro dos limites corporativos especificados.
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Tabela 4.2.1.1 – Comparação de viscosidade Mooney
Viscosidade compostos de lonas
(Unidades Mooney)

Carga 1

Limites corporativos: 22 a 32
Unidades Mooney
Óleo Aromático
Óleo Naftênico
26,7
24,2

Viscosidade compostos de
rodagem
(Unidades Mooney)
Limites corporativos: 39 a 49
Unidades Mooney
Óleo Aromático
Óleo Naftênico
45,0
39,9

Carga 2

26,1

24,6

44,0

40,4

Carga 3

26,2

24,0

42,0

40,6

Carga 4

26,3

23,8

43,0

41,5

Carga 5

27,0

23,5

44,5

41,6

Carga 6

27,3

23,3

44,0

39,8

Carga 7

27,6

24,0

43,7

39,7

Carga 8

27,6

23,5

43,2

41,2

Carga 9

27,8

23,4

42,0

41,3

Carga 10

26,0

24,5

43,0

40,0

Média

26,9

23,9

43,4

40,6

Desvio
padrão

0,7

0,5

1,0

0,8

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

A viscosidade de um composto é influenciada pela viscosidade do
plastificante adicionado na composição, apesar de não haver um coeficiente de
relação direta entre estes valores. Ou seja, óleos com viscosidade "SSU" mais
elevada produzem menor redução da viscosidade Mooney do composto (GARBIM,
2011).
Tais reduções de viscosidade em ambos os compostos com o óleo naftênico
são atribuídas aos diferentes índices de viscosidade dos plastificantes. O óleo
aromático possui viscosidade de 70 SSU (98,9 °C) contra 40 SSU (98,9 °C) do
naftênico.
Apesar dos resultados dos compostos experimentais sofrerem alteração da
tendência de viscosidade, os mesmos estão em conformidade com as tolerâncias
corporativas, não sendo necessário fazer reajustes de formulação. Estes valores na
verdade são positivos, pois auxiliam na incorporação de cargas e demais
ingredientes, proporcionando menor geração de calor na mistura em processamento
devido à menor tensão de cisalhamento. Um índice de viscosidade muito elevado
implica em dificuldades de processabilidade e necessidade de alterações de
parâmetros durante a calandragem e extrusão.
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Oter, Karaagac e Deniz (2011) obtiveram 3,6 % de redução de viscosidade
em uma mesma composição com a utilização do naftênico em relação ao aromático,
enfatizando no estudo que a alternativa para a redução de HAP melhora a
processabilidade dos compostos devido ao aumento do efeito de lubrificação, já que
uma das principais funções dos óleos de processo é reduzir a viscosidade de
compostos que contêm cargas. Neau e Rangstedt (2009) ressaltam que uma das
maiores implicações em altos níveis de viscosidade durante a processabilidade
acarreta em vulcanização prematura do composto, devendo-se aumentar os índices
de lubrificantes na composição para remediar os efeitos ou prolongar os tempos de
ciclos de mistura como forma de aumentar o cisalhamento da matriz polimérica.
4.2.2 Avaliação de Mooney Scorch dos Compostos para Lonas e Rodagem
Os tempos de Mooney scorch obtidos com óleo aromático e naftênico para o
composto de lona e composto de rodagem são apresentados na Tabela 4.2.2.1.
Tabela 4.2.2.1 – Comparação de Mooney scorch
Mooney scorch compostos de lonas
(Minutos)

Mooney scorch compostos de
rodagem
(Minutos)

Limites corporativos: 11 a 21 Minutos

Limites corporativos: 7 a 15 Minutos

Óleo Aromático

Óleo Naftênico

Óleo Aromático

Óleo Naftênico

Carga 1

17,2

16,9

12,5

11,5

Carga 2

16,9

17,1

12,7

11,9

Carga 3

17,5

17,1

11,9

12,0

Carga 4

17,8

16,1

13,0

13,0

Carga 5

16,3

16,4

11,3

12,5

Carga 6

15,8

17,3

11,4

13,4

Carga 7

16,8

17,6

10,9

11,3

Carga 8

17,7

18,0

11,9

11,9

Carga 9

16,6

16,8

11,3

12,4

Carga 10
Média
Desvio
padrão

17,4
17,0

16,9
17,0

11,9
11,9

12,9
12,3

0,7

0,6

0,7

0,7

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

Foi obtida a mesma média dos resultados de Mooney scorch para o composto
de lonas com o plastificante aromático e naftênico, equivalente a 17 minutos. Já para
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o composto de banda de rodagem, esse tempo foi menor, sendo obtido uma média
em torno de 12 minutos com ambos os plastificantes.
Dasgupta et al. (2007) compararam os resultados de Mooney scorch em
composições com óleos aromáticos, parafínicos e naftênicos e também obtiveram
resultados similares de scorch em todos os experimentos,

equivalentes a 12,5

minutos, 13,3 minutos e 13,9 minutos respectivamente, concluindo que há pouca
interferência do tipo de plastificante nesta propriedade.
Oter, Karaagac e Deniz (2011) concluíram que compostos com diferentes
óleos evidenciam características de cura praticamente inalteradas, com pouco efeito
nos resultados de Mooney scorch. Entretanto, aumentar a quantidade de óleo na
composição prolonga o scorch e reduz o delta torque.
Resultados similares desta propriedade podem ser justificados pela boa
compatibilidade dos plastificantes aromáticos e naftênicos com as matrizes
poliméricas empregadas, pois um plastificante incompatível com o polímero tende a
migrar para a superfície, sendo lentamente extraído. Este fenômeno aumenta a
temperatura do composto durante a calandragem e extrusão, diminuindo
consequentemente, seu tempo de pré-vulcanização (POCKLINGTON, 1998).
Os tempos similares de Mooney scorch indicam que a processabilidade da
composição em função da substituição do óleo aromático pelo naftênico foi mantida
com relação a pré-vulcanização, que é um dos principais problemas que ocorrem
durante a calandragem e extrusão de um composto elastomérico.
4.2.3 Avaliação de Reometria dos Compostos para Lonas e Rodagem
4.2.3.1 Avaliação dos Resultados de Mínimo Torque
Para avaliar a cura das composições de lona e banda de rodagem com
plastificante naftênico, foi realizada a curva reométrica dos compostos a 150 °C. A
Tabela 4.2.3.1.1 apresenta os resultados de mínimo torque das dez cargas dos
compostos para lona e rodagem com óleo naftênico em comparação com o óleo
aromático.
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Tabela 4.2.3.1.1 – Comparação de mínimo torque
Mínimo torque compostos de
rodagem
(dN.m)
Limites corporativos: 1,00 a 2,00 dN.m Limites corporativos: 3,00 a 5,00 dN.m
Mínimo torque compostos de lonas
(dN.m)
Óleo Aromático

Óleo Naftênico

Óleo Aromático

Óleo Naftênico

Carga 1

1,82

1,18

3,88

3,40

Carga 2

1,78

1,06

3,96

3,56

Carga 3

1,78

1,06

3,75

3,29

Carga 4

1,80

1,13

4,38

3,42

Carga 5

1,65

1,13

3,77

3,51

Carga 6

1,60

1,20

4,04

3,31

Carga 7

1,64

1,20

3,98

3,19

Carga 8

1,69

1,17

4,10

3,42

Carga 9

1,85

1,20

4,09

3,54

Carga 10
Média
Desvio
padrão

1,65
1,73

1,37
1,17

4,08
4,00

3,15
3,38

0,09

0,09

0,18

0,14

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

Neste ensaio, observou-se redução dos valores de mínimo torque para ambos
compostos com a utilização do óleo naftênico. Este efeito pode ser explicado como
consequência da menor viscosidade do plastificante naftênico em relação ao
aromático. Enquanto ocorre o aquecimento do corpo de prova nas matrizes do
reômetro no início do ensaio, há incidência de redução da viscosidade Mooney do
composto até atingir o mínimo torque. Ou seja, o torque necessário para exercer a
rotação do disco oscilatório será menor com o decréscimo da viscosidade.
Oter, Karaagac e Deniz (2011) também obtiveram redução do mínimo torque
em compostos naftênicos comparados aos aromáticos, equivalentes a 1,93 dN.m e
2,22 dN.m respectivamente, ou seja, uma redução de 13 %, resultante da menor
viscosidade SSU do naftênico.
Apesar de não haver um coeficiente de relação direta entre valores de mínimo
torque e viscosidade Mooney, pelo fato do plastificante naftênico ser menos viscoso,
incide em redução dos valores de mínimo torque em comparação com o óleo
aromático. Ocorre maior mobilidade da cadeia elastomérica, com o aumento do
volume livre, resultante da intensificação de lubrificação que o plastificante naftênico
proporciona na matriz polimérica, o que acarreta em menor resistência às forças de
cisalhamento e menores índices de mínimo torque (NEAU; RANGSTEDT, 2009).
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Como os resultados ainda estão dentro dos limites especificados, não foi
necessário efetuar ajustes de parâmetros de processo ou de formulação. É
importante ressaltar, que os valores de mínimo torque não tem relevância
significativa com a cura do composto, sendo mais representativo para avaliar seu
fluxo durante o processamento.
4.2.3.2 Avaliação dos Resultados de T25
Com o aumento da temperatura no corpo de prova, inicia-se as reações de
reticulação e conforme a densidade das reações cruzadas aumenta, as cadeias
poliméricas perdem mobilidade e a viscosidade do composto aumenta também.
Quando o torque aumenta 2 dN.m a partir do mínimo torque, neste ponto da curva
reométrica se atinge os valores de T25 (MARK; ERMAN; ROLAND, 2013).
A Tabela 4.2.3.2.1 apresenta os resultados de T25 do óleo naftênico em
comparação com o aromático para os compostos de lonas e rodagem.
Tabela 4.2.3.2.1 – Comparação de T25
T25 compostos de lonas
(Minutos)
Limites corporativos: 7,77 a 9,50
Minutos

T25 compostos de rodagem
(Minutos)
Limites corporativos: 8,81 a 10,77
Minutos

Óleo Aromático

Óleo Naftênico

Óleo Aromático

Óleo Naftênico

Carga 1

8,21

8,80

9,77

9,87

Carga 2

8,77

8,20

9,56

9,87

Carga 3

8,22

8,60

9,89

9,26

Carga 4

8,35

8,40

10,10

9,87

Carga 5

8,75

8,50

9,47

9,66

Carga 6

8,32

8,07

9,20

9,37

Carga 7

8,60

8,70

9,87

9,87

Carga 8

8,89

8,18

9,50

9,77

Carga 9

8,66

8,66

9,81

9,57

Carga 10
Média
Desvio
padrão

8,57
8,53

8,60
8,47

9,40
9,66

10,07
9,72

0,24

0,25

0,27

0,25

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

A média de T25 alcançada tanto para o composto com óleo aromático quanto
naftênico nas bandas de rodagem ficou em torno e 8,5 minutos, assim ambos
resultados estão dentro da faixa de limites.
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Já para o composto de banda de rodagem, a média de T25 foi discretamente
maior, sendo obtidas médias em torno de 9,7 minutos para ambos os plastificantes
aromático e naftênico, mantendo os valores dentro dos limites corporativos.
É possível verificar que não houve alterações significativas de resultados em
ambos compostos, já que o T25 indica o início da vulcanização e provém medidas
de quanto tempo o composto dispõe para a borracha fluir até atingir sua forma
definitiva.
Oter, Karaagac e Deniz (2011) também obtiveram valores praticamente
inalterados para o T25, equivalentes a 8 minutos com o plastificante naftênico e 7,99
para a mesma composição com aromático, indicando que a utilização desse aditivo
não altera a segurança do processo durante a fabricação dos artefatos.
O T25 tem relação com o Mooney scorch, porém não existe um coeficiente de
relação direta entre as duas variáveis. Entretanto, é possível verificar que na prática
ambos não sofreram efeitos com a alteração do plastificante.
4.2.3.3 Avaliação dos Resultados de T90
Após atingir o T25, com o aumento crescente da viscosidade do corpo de
prova, a uma taxa característica da particularidade da química de vulcanização de
cada composto, ele atinge o tempo ótimo de cura, representado pelo T90. Este
ponto da curva reométrica é utilizado para julgar em quanto tempo a borracha
alcançou seu estado final de vulcanização durante seu processamento (MARK;
ERMAN; ROLAND, 2013).
Conforme a Tabela 4.2.3.3.1, houve uma discreta alteração na tendência dos
resultados de T90 tanto para o composto de lonas, como para o composto de
rodagem com a substituição do óleo aromático pelo naftênico, porém os valores
permaneceram dentro da faixa de limites especificados.
Para o composto de lonas foi obtido 6,7 % de aumento nesta propriedade,
enquanto no composto de rodagem foi obtido um aumento de 4,5 %. Oter, Karaagac
e Deniz (2011) também evidenciaram valores superiores de T90 com o uso do
plastificante naftênico, equivalente a 19,8 minutos, enquanto para a mesma
composição com aromático foi obtido 18,3 minutos, o que representa aumento de
7,1%.
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Tabela 4.2.3.3.1 – Comparação de T90
T90 compostos de lonas
(Minutos)
Limites corporativos: 14,20 a 17,40
Minutos
Óleo Aromático
Óleo Naftênico

T90 compostos de rodagem
(Minutos)
Limites corporativos: 16,40 a 20,00
Minutos
Óleo Aromático
Óleo Naftênico

Carga 1

15,07

16,37

18,30

18,96

Carga 2

15,08

16,67

18,17

18,97

Carga 3

15,07

16,50

18,57

19,25

Carga 4

15,78

16,40

18,27

19,20

Carga 5

15,77

16,77

18,17

19,47

Carga 6

15,37

16,57

18,36

18,27

Carga 7

15,27

16,07

17,47

18,98

Carga 8

15,87

16,07

18,57

18,97

Carga 9

15,39

16,76

17,37

18,17

Carga 10
Média
Desvio
padrão

15,57
15,42

17,06
16,52

17,53
18,08

19,18
18,94

0,31

0,31

0,45

0,41

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

Nos dois compostos houve desaceleração da curva reométrica no T90 com o
uso do plastificante naftênico, evidenciados pelos valores superiores de T90. Apesar
da velocidade de vulcanização não sofrer influência significativa pelos plastificantes,
os resultados dão indícios de um nível de cura inferior nas borrachas com óleo
naftênico, o que poderá ser confirmado com os resultados de delta torque (próximo
item). Este fenômeno pode ser explicado pelas diferenças de polaridades dos óleos.
Os compostos polares são hidrocarbonetos aromáticos que contém enxofre
em sua composição. Os plastificantes que carregam compostos polares em sua
estrutura poderão provocar alterações no sistema de cura da borracha, pois o
enxofre atua como um acelerador natural da reação de vulcanização. Pelo fato de os
plastificantes aromáticos serem mais polares, ou seja, contém muito mais enxofre
ligado nas moléculas poliaromáticas, influenciam em uma maior taxa de cura
(MARCILLA; BELTRAN, 2004).
Na prática é observado que sistemas de vulcanização por enxofre somente
são afetados negativamente quando o teor de compostos polares nos plastificantes
são superiores a 10%. O óleo aromático utilizado atualmente pela empresa possui
12 % de compostos polares, contra 3 % do plastificante naftênico avaliado, o que já
foi suficiente para interferir nos resultados de reometria. Entretanto, como os valores
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ainda enquadram-se nos limites especificados, não é necessário efetuar reajustes
na aceleração das formulações.
Neau e Rangstedt (2009) também obtiveram tempos de T90 ligeiramente
maiores entre compostos naftênicos comparados com o aromático, o que representa
cura mais lenta, devido a presença de enxofre nos óleos aromáticos. Entretanto, foi
observado que esta diferença é diminuída em compostos com presença de negro de
fumo em comparação à compostos sem cargas.
4.2.3.4 Avaliação dos Resultados de Delta Torque
Finalmente, após atingir os resultados de T90, a curva reométrica atinge o
seu platô ao alcançar o máximo torque. Neste estágio da curva foram avaliados os
valores de delta torque, que é resultado da diferença entre o máximo e mínimo
torque.
A Tabela 4.2.3.4.1 ilustra os resultados de delta torque para o composto de
lonas e composto de rodagem, nos quais houve uma pequena diminuição nos
valores com o plastificante naftênico. Apesar desta alteração, os valores obtidos
também permaneceram dentro da faixa de limites especificados.
Tabela 4.2.3.4.1 – Comparação de delta torque
Delta torque compostos de lonas
(dN.m)
Limites corporativos: 9,40 a 12,70
dN.m
Óleo Aromático
Óleo Naftênico

Delta torque compostos de rodagem
(dN.m)
Limites corporativos: 11,73 a 15,87
dN.m
Óleo Aromático
Óleo Naftênico

Carga 1

11,52

10,58

13,45

13,20

Carga 2

11,24

10,39

13,55

13,61

Carga 3

11,82

10,68

12,80

12,53

Carga 4

10,67

10,08

14,50

12,17

Carga 5

10,49

10,89

12,18

12,53

Carga 6

11,09

10,45

13,25

13,28

Carga 7

10,90

10,54

13,78

12,80

Carga 8

10,98

10,50

14,58

12,92

Carga 9

11,84

10,35

14,53

13,30

Carga 10
Média
Desvio
padrão

10,81
11,14

10,51
10,50

14,00
13,66

13,06
12,94

0,46

0,21

0,79

0,44

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
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Quanto ao desvio padrão, os compostos com óleo naftênico apresentaram
menor grau de dispersão com relação à média. Porém considerando os valores de
desvio padrão não ocorreram variações significativas nos valores de delta torque
para os compostos avaliados.
Os valores de delta torque são relacionados ao nível de cura, uma vez que o
aumento da diferença entre os torques sugere um aumento do grau de reticulação.
O ligeiro decréscimo nos resultados de delta torque nos compostos naftênicos
podem estar associados à uma maior lentidão na formação de ligações cruzadas
típicas desse sistema de cura (BARANWAL; STEPHENS, 2001).
Neau e Rangstedt (2009) ressaltam que há ligeira diferença de delta torque
entre compostos plastificados com diferentes óleos, sendo que maiores resultados
de delta torque foram obtidos com o plastificante aromático. Maiores quantidades de
óleo aumenta o efeito de plastificação da borracha e seus componentes, o que reduz
a densidade de ligações cruzadas dos vulcanizados. O efeito de plastificação
também influencia na dureza dos artefatos vulcanizados o que resulta em menor
delta torque. Essa diferença é reduzida em compostos com adição de cargas, devido
à propriedade de reforço do negro de fumo, que maximiza o dureza do composto
vulcanizado.
Como os valores de delta torque estão conforme os limites corporativos
especificados, apesar da pequena alteração na tendência de resultados com o
plastificante naftênico, não foi realizado modificações de parâmetros de mistura ou
redução da concentração de plastificante em ambos compostos.
Com os resultados do ensaio de reometria, pode-se concluir que os valores
médios obtidos não sofreram alterações significativas, evidenciando que a
substituição do óleo aromático pelo naftênico é favorável e não alterou o processo
de vulcanização dos compostos de borracha em avaliados.
4.2.4 Avaliação dos Ensaios de Resistência à Tração para os Compostos de Lonas
e Rodagem
Para avaliar a resistência à tração, foram realizados os testes de tensão de
ruptura, alongamento à ruptura e módulo 300 %. Para os compostos com
plastificante naftênico, foi verificado diminuição na média e desvio padrão dos
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resultados de tensão de ruptura e módulo 300 %. Entretanto, os valores de
alongamento à ruptura aumentaram.
A Tabela 4.2.4.1 apresenta os valores de tensão de ruptura obtidos com o
plastificante naftênico em comparação com o plastificante aromático.
Tabela 4.2.4.1 – Comparação de tensão de ruptura
Tensão de ruptura compostos de
lonas
(MPa)

Tensão de ruptura compostos de
rodagem
(MPa)

Limites corporativos: 15,9 a 35 MPa

Limites corporativos: 18,6 a 35 MPa

Óleo Aromático

Óleo Naftênico

Óleo Aromático

Óleo Naftênico

Carga 1

22,54

19,80

24,88

20,33

Carga 2

23,35

20,30

23,00

21,60

Carga 3

24,46

20,57

23,06

22,20

Carga 4

22,60

20,00

24,29

21,90

Carga 5

22,04

20,85

24,05

21,50

Carga 6

23,67

18,46

24,79

21,40

Carga 7

21,78

18,86

24,00

21,00

Carga 8

23,05

19,26

24,82

21,20

Carga 9

21,39

20,91

23,05

21,18

Carga 10
Média
Desvio
padrão

23,20
22,81

18,76
19,78

24,05
24,00

20,28
21,26

0,93

0,90

0,74

0,61

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

A tensão de ruptura nos compostos de lona e rodagem sofreu um decréscimo
de 13,2 % e 11,4 %, respectivamente com o uso dos compostos aromáticos.
No entanto, apesar da menor resistência a tensão, os valores para os dois
tipos de compostos de borrachas com os dois plastificantes estão dentro dos limites
corporativos especificados. Com relação ao desvio padrão, ambos compostos
obtiveram resultados inferiores, o que indica melhor uniformidade dos resultados.
A Tabela 4.2.4.2 apresenta os valores de módulo 300 % obtidos com o
plastificante naftênico em comparação com o plastificante aromático.
A média obtida de módulo 300 % com o plastificante naftênico para o
composto de lonas sofreu redução de 7,0 % em relação ao compósito aromático.
Para o composto de banda de rodagem, por sua vez, a média de módulo 300
% sofreu uma redução equivalente a 4,9 %.
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Porém, mesmo com as reduções nesta propriedade, nos dois tipos de
compostos também se obteve resultados dentro da especificação. Os resultados de
desvio padrão foram similares para ambas as composições.
Tabela 4.2.4.2 – Comparação de módulo 300 %
Módulo 300 % compostos de lonas
(MPa)

Módulo 300 % compostos de rodagem
(MPa)

Limites corporativos: 6,7 a 8,3 MPa

Limites corporativos: 7,7 a 10,5 MPa

Carga 1

Óleo Aromático
7,78

Óleo Naftênico
7,12

Óleo Aromático
9,10

Óleo Naftênico
8,12

Carga 2

8,00

7,10

9,50

8,98

Carga 3

7,84

7,60

9,01

8,33

Carga 4

7,78

7,16

9,14

8,57

Carga 5

7,90

7,20

8,87

9,00

Carga 6

8,10

7,50

9,20

8,90

Carga 7

7,78

7,08

9,05

8,85

Carga 8

8,20

7,34

8,70

8,86

Carga 9

7,60

7,60

9,62

8,58

Carga 10
Média
Desvio
padrão

7,52
7,85

7,32
7,30

8,74
9,09

8,23
8,64

0,21

0,20

0,30

0,32

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

Os índices de tensão de ruptura e módulo 300%, tanto nas composições para
lonas, como para banda de rodagem contendo os plastificantes naftênicos foram
levemente menores em comparação com as composições contendo o plastificante
aromático. Estes menores índices podem estar relacionados à menor taxa de cura
obtida pelo uso do plastificante naftênico, impedindo a formação de ligações
cruzadas e consequentemente diminuindo a rigidez do material. Com o menor
número de ligações cruzadas por unidade de volume, a estrutura tridimensional
torna-se menos resistente à deformação sob tração. A menor rigidez obtida resulta
em menor força por unidade de área da secção original do corpo de prova,
necessária para distendê-lo (KUTA, 2010).
Os resultados inferiores de módulo 300 % e tensão de ruptura estão
relacionados aos valores obtidos no ensaio de reometria, já que maiores resultados
de T90 e menores valores de delta torque evidenciam menor nível de cura, com
lentidão de formação de ligações cruzadas e menor rigidez do material vulcanizado.
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Os resultados inferiores destas propriedades ainda podem ser atribuídos à
diferença de viscosidade entre os plastificantes, já que o óleo naftênico, por ser
menos viscoso, também proporciona diminuição da rigidez molecular destes
compostos. Segundo Dick (2001), óleos com menor viscosidade Mooney propiciam
ligeira diminuição nas propriedades de módulo 300 % e tensão de ruptura devido
maior efeito de lubrificação da borracha e seus componentes, explicada pela teoria
do gel. A teoria do gel tem por base de que as moléculas do plastificante, ao
localizarem-se entre as macromoléculas do elastômero e, portanto afastando-as,
diminuem as interações polímero-polímero e consequentemente a resistência
mecânica da composição curada.
Oter, Karaagac e Deniz (2011) também obtiveram resultados de módulo 300
% e tensão de ruptura minimizados com o uso do plastificante naftênico em relação
ao aromático. Para a propriedade de módulo 300 % foi obtido 6,7 MPa com o
naftênico e 8,3 MPa com o aromático, ao passo que para a tensão de ruptura foi
obtido 16,9 MPa com o naftênico e 18,5 MPa com o aromático, o que representa
redução de 19,28 % no módulo 300 % e 8,65 % na tensão de ruptura.
Por fim, os resultados de alongamento com óleo naftênico em comparação
com o aromático para os compostos de lonas e banda de rodagem estão
representados na Tabela 4.2.4.3.
Tabela 4.2.4.3 – Comparação de alongamento na ruptura

Carga 1
Carga 2
Carga 3
Carga 4
Carga 5
Carga 6
Carga 7
Carga 8
Carga 9
Carga 10
Média
Desvio
padrão

Alongamento na ruptura compostos
de lonas (%)

Alongamento na ruptura compostos
de rodagem (%)

Limites corporativos: 470 a 850 %

Limites corporativos: 520 a 700 %

Óleo Aromático

Óleo Naftênico

Óleo Aromático

Óleo Naftênico

615,8
614,6
618,9
613,5
611,2
614,2
612,0
618,3
613,7
619,8
615,2

699,9
702,9
703,1
698,8
706,4
704,2
698,8
704,1
702,9
703,1
702,4

580,6
578,0
573,4
571,0
575,6
582,4
580,0
584,0
575,0
580,0
578,0

636,0
635,8
637,9
635,0
634,0
632,0
630,9
628,9
633,1
635,9
634,0

2,9

2,5

4,2

2,7

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
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A média de alongamento obtida com o óleo naftênico para o composto de
lonas foi maior do que a média obtida com o óleo aromático. Para o composto de
banda de rodagem também foi obtido uma média de alongamento superior no
composto contendo o óleo naftênico.
Quanto ao desvio padrão, os compostos com óleo naftênico apresentaram
menor grau de dispersão com relação à média. O composto para rodagem com
plastificante aromático apresentou o maior desvio padrão, que foi 4,2.
Assim como para as demais propriedades obtidas no ensaio de resistência à
tração, os valores de alongamento até a ruptura permaneceram na faixa dos limites
aceitos.
Em ambas composições, o alongamento apresentou aumento desta
propriedade. Do mesmo modo, Oter, Karaagac e Deniz (2011) obtiveram aumento
dos resultados de alongamento, equivalentes a 617 % com o plastificante naftênico
e 560 % com o aromático. Este efeito pode ser explicado devido a um maior
espaçamento e mobilidade das cadeias do elastômero, em consequência da menor
viscosidade do plastificante naftênico em relação ao aromático, que proporciona
maior lubrificação molecular da matriz polimérica (KUTA, 2010).
Outro fator que pode ter interferido nos valores de alongamento é a menor
velocidade de cura dos compostos obtida com o plastificante naftênico. O grau de
cura da composição elastomérica altera a distância livre entre as macromoléculas do
polímero, modificando o volume total. Assim, quanto menor o grau de cura da
composição, maior é a mobilidade molecular, e consequentemente, maior o
alongamento obtido na ruptura (MARCILLA; BELTRAN, 2004).
Os maiores resultados de alongamento na ruptura também relacionam-se
com os valores obtidos na reometria, uma vez que foi verificado ligeira lentidão para
atingir o T90 com o plastificante naftênico em comparação ao aromático, o que
evidencia menor velocidade de cura. Este fato acarreta em redução de formação das
ligações cruzadas e, consequente, diminuição do delta torque e rigidez do
vulcanizado.
Com a avaliação das propriedades de tração, pode-se concluir que com o uso
do plastificante naftênico, a tensão de ruptura e o módulo de elasticidade a 300 %
sofrem uma pequena redução, enquanto o alongamento até a ruptura aumenta em
comparação aos resultados obtidos com o aromático. Porém, mesmo com estas
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alterações, os resultados se mantiveram dentro dos limites especificados, indicando
que a viabilidade de substituição do óleo aromático pelo naftênico.
4.2.5 Avaliação de Dispersão de Negro de Fumo para os Compostos de Lonas e
Rodagem
Avaliando-se os resultados de índice de dispersão de negro de fumo nas
composições com plastificantes, verificam-se valores muito próximos, no entanto, os
índices de dispersão de negro de fumo aumentaram em torno de 5 % nas
composições com óleo naftênico em comparação com o óleo aromático. (Tabela
4.2.5.1).
Tabela 4.2.5.1 – Comparação de dispersão de negro de fumo

Carga 1
Carga 2
Carga 3
Carga 4
Carga 5
Carga 6
Carga 7
Carga 8
Carga 9
Carga 10
Média
Desvio
padrão

Dispersão de negro de fumo
compostos de lonas (%)

Dispersão de negro de fumo
compostos de rodagem (%)

Limites corporativos: 80 a 100 %

Limites corporativos: 80 a 100 %

Óleo Aromático

Óleo Naftênico

Óleo Aromático

Óleo Naftênico

91
89
90
87
89
90
91
89
91
90
89,7

93
94
95
93
95
94
95
95
93
94
94,1

89
88
91
87
88
90
90
89
89
90
89,1

94
93
95
94
92
94
93
93
95
94
93,7

1,3

0,9

1,2

1,0

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

As composições com óleo naftênico apresentaram valores médios de
dispersão em torno de 94 %, enquanto com o óleo aromático estes valores foram em
torno de 89 %, porém os valores obtidos encontram-se dentro dos limites
especificados em todas as amostras. Os resultados de desvio padrão obtidos para
este composto foram de 1,0 com o naftênico e 1,2 com o aromático, o que
representa maior uniformidade entre os resultados.
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As imagens obtidas no dispergarder para o composto de lonas com o óleo
naftênico e aromático estão apresentadas respectivamente na Figura 4.2.5.1 e
4.2.5.2. As imagens fornecem pontos claros que estão associados a aglomerados de
negro de fumo não dispersos, enquanto que o fundo escuro está relacionado com a
matriz polimérica.
Figura 4.2.5.1 – Imagem de dispersão para composto de lonas com óleo naftênico

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
Figura 4.2.5.2 – Imagem de dispersão para composto de lonas com óleo aromático

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

Comparando as imagens é possível verificar morfologia semelhante para as
duas composições, em que os aglomerados de negro de fumo podem ser vistos
claramente, porém é perceptível maior concentração de pontos brancos na
composição com óleo aromático, ou seja, o negro fumo está mais ligeiramente
disperso no composto com plastificante naftênico.
As imagens de dispersão de negro de fumo obtidas com plastificante
naftênico

e

aromático

para

compostos

de

rodagem

estão

apresentadas
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respectivamente nas Figuras 4.2.5.3 e 4.2.5.4. Comparando as imagens também é
possível verificar maior concentração de pontos brancos na composição com óleo
aromático, ou seja, o negro de fumo está mais disperso no composto com
plastificante naftênico. Resultados superiores de dispersão indicam uma melhor
homogeneidade na mistura das cargas.
Figura 4.2.5.3 – Imagem de dispersão para composto de rodagem com óleo naftênico

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
Figura 4.2.5.4 – Imagem de dispersão para composto de rodagem com óleo aromático

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

Uma das principais funções dos óleos de processos para compostos com
adição de cargas é melhorar a processabilidade. O efeito de lubrificação dos óleos
acarreta em incorporação mais eficaz das cargas e maior dispersão. Os resultados
mais satisfatórios de dispersão de negro de fumo podem ser explicados pelo fato de
que os plastificantes naftênicos possuem menor viscosidade SSU comparados aos
aromáticos, o que permite melhor incorporação das cargas e outros ingredientes nos
compostos de borracha (BARANWAL; STEPHENS, 2001).
A adição de um plastificante de menor viscosidade em uma composição
com adição de cargas de enchimento, como o negro de fumo, aumenta o efeito de
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lubrificação do sistema e reduz as tensões de cisalhamento geradas durante a
mistura. Desta forma, o rompimento dos aglomerados de carga pode acontecer em
menor grau, resultando em uma ligeira dispersão empobrecida e maiores interações
carga-carga. No entanto, quanto maior quantidade de óleos

penetrar nos

interstícios entre a borracha e carga de enchimento, as interações entre as
partículas de negro de fumo tornam-se mais fracas (NEAU; RANGSTEDT, 2009).
Dasgupta et al. (2007) evidenciaram resultados de dispersão ligeiramente
melhores com a utilização do óleo naftênico em relação ao aromático em um
composto de rodagem de caminhão, concluindo maior interação entre polímero e
carga, sendo passível de substituição do aromático pelo naftênico.
Com a avaliação dos resultados de dispersão de negro de fumo, pode-se
concluir que a substituição do plastificante aromático pelo naftênico é favorável, sem
ocasionar alteração significativa nos resultados desta propriedade.
4.2.6 Avaliação de Resiliência para Compostos de Lonas e Rodagem
A resiliência está relacionada com a elasticidade do material e, portanto, com
a energia recuperada durante uma deformação. Assim, para todas as amostras com
plastificante naftênico foram obtidos resultados ligeiramente mais elevados em
comparação com os aromáticos, conforme Tabela 4.2.6.1.
Tabela 4.2.6.1 – Comparação de resiliência

Carga 1
Carga 2
Carga 3
Carga 4
Carga 5
Carga 6
Carga 7
Carga 8
Carga 9
Carga 10
Média
Desvio
padrão

Resiliência compostos de lonas (%)

Resiliência compostos de rodagem (%)

Limites corporativos: 70 a 80 %

Limites corporativos: 52 a 60 %

Óleo Aromático

Óleo Naftênico

Óleo Aromático

Óleo Naftênico

74
75
74
74
75
73
74
73
74
75
74,1

76
76
77
78
76
77
78
76
77
76
76,7

55
54
54
55
53
54
56
54
55
55
54,5

57
57
56
56
57
56
57
56
56
58
56,6

0,7

0,8

0,9

0,7

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
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As médias de resiliência obtidas com o óleo naftênico para os compostos de
lona e rodagem foram de 74,1 % e 56,6 %, respectivamente. Esses resultados
indicam um aumento em 3,4 % na propriedade do composto de lona e 3,7 % do
composto de rodagem com o óleo naftênico em comparação com as amostras
contendo o óleo aromático.
Neau e Rangstedt (2009) também encontraram resultados de resiliência
ligeiramente maiores para compostos naftênicos em comparação com aromáticos,
indicando leve melhora na elasticidade do material.
Os resultados superiores de resiliência obtidos para ambos compostos com
plastificante naftênico podem estar relacionados com o aumento da elasticidade da
composição elastomérica e, consequentemente, menor histerese. Pelo fato de o
plastificante naftênico possuir menor viscosidade SSU comparado ao aromático,
confere menor viscosidade à composição e maior elasticidade ao vulcanizado, o que
indica menor perda de energia quando submetido a uma deformação e minimiza o
efeito de heat buildup.
A diminuição da viscosidade dos compostos com o óleo naftênico
proporcionou em aumento da dispersão do negro de fumo em aproximadamente 5 %
nos compostos de lona e rodagem. Este efeito resulta em melhor aproveitamento do
poder reforçante do negro de fumo nos pneus vulcanizados, o que favorece em
diminuição da histerese e aumento da resiliência, diminuindo a deformação
permanente em regime prolongado (BARANWAL; STEPHENS, 2001).
A resiliência está relacionada à propriedade de alongamento na ruptura, já
que composições com maior elasticidade resultam em aumento do alongamento.
Neste estudo foi verificado 12,4 % de aumento de alongamento na ruptura para o
composto de lonas e 8,8 % para o composto de rodagem, evidenciando a relação
entre as propriedades.
A resiliência também é uma propriedade influenciada pelo efeito do volume
livre da composição pelo plastificante, pois o maior número de graus de liberdade
permitidos para as configurações das macromoléculas ocasiona maior elasticidade
para a composição. Como o uso de plastificantes de menor viscosidade permite
maior volume livre, a resiliência é mais elevada nestes casos (KUTA, 2010).
Os resultados do ensaio de resiliência, também evidenciam a viabilidade de
substituição do óleo aromático pelo naftênico sem acarretar em alteração na
propriedade fora dos limites especificados.
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4.3 Avaliação de Resistência dos Pneus
Esta seção abordará os resultados obtidos de resistência dos pneus devido à
fadiga dinâmica que ocorre quando se utiliza os compostos contendo o plastificante
naftênico em comparação com o aromático, por meio dos testes de endurance e
crescimento de cortes.
4.3.1 Avaliação de Endurance nos Pneus com Óleo Aromático e Naftênico
As Tabelas 4.3.1.1 e 4.3.1.2 apresentam os resultados de endurance obtidos
com o pneu 10.00-20 com o óleo aromático e o óleo naftênico, respectivamente. Os
pneus rodaram a uma velocidade de 40 metros por hora, em temperatura ambiente
de 38 +/ 3 °C. Houve aumento progressivo da temperatura do pneu e pressão de
inflação, indicando que não houve vazamentos entre o conjunto roda-pneu.
Tabela 4.3.1.1 – Parâmetros de endurance do pneu 10.00-20 para composto aromático
Horas de
Cargas
Temperatura Pressão de
Passos
Aparência visual
ensaio
de ensaio
do pneu
inflação
Passo 1

7 horas

3.600 kg

78 °C

90 psi

Passo 2

23 horas

4.600 kg

86 °C

94 psi

Passo 3

47 horas

5.500 kg

94 °C

100 psi

Passo 4

52 horas

6.000 kg

97 °C

102 psi

Passo 5

57 horas

6.500 kg

100 °C

105 psi

Passo 6

62 horas

6.950 kg

104 °C

106 psi

Passo 7

67 horas

7.450 kg

109 °C

108 psi

Passo 8

77 horas

7.450 kg

113 °C

111 psi

Passo 9

87 horas

7.450 kg

117 °C

113 psi

97 horas

7.450 kg

120 °C

115 psi

107 horas

7.450 kg

121 °C

116 psi

115 horas

7.450 kg

123 °C

------

Passo
10
Passo
11
Passo
12

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

Ausência de defeitos
funcionais
Ausência de defeitos
funcionais
Ausência de defeitos
funcionais
Ausência de defeitos
funcionais
Ausência de defeitos
funcionais
Ausência de defeitos
funcionais
Ausência de defeitos
funcionais
Ausência de defeitos
funcionais
Ausência de defeitos
funcionais
Ausência de defeitos
funcionais
Ausência de defeitos
funcionais
Separação da banda de
rodagem
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Tabela 4.3.1.2 – Parâmetros de endurance do pneu 10.00-20 para composto naftênico
Passos

Horas de
ensaio

Cargas
de ensaio

Temperatura
do pneu

Pressão de
inflação

Passo 1

7 horas

3.600 kg

76 °C

90 psi

Passo 2

23 horas

4.600 kg

85 °C

93 psi

Passo 3

47 horas

5.500 kg

91 °C

98 psi

Passo 4

52 horas

6.000 kg

93 °C

99 psi

Passo 5

57 horas

6.500 kg

96 °C

100 psi

Passo 6

62 horas

6.950 kg

101 °C

101 psi

Passo 7

67 horas

7.450 kg

103 °C

102 psi

Passo 8

77 horas

7.450 kg

107 °C

104 psi

Passo 9

87 horas

7.450 kg

109 °C

105 psi

97 horas

7.450 kg

112 °C

107 psi

107 horas

7.450 kg

115 °C

109 psi

117 horas

7.450 kg

117 °C

111 psi

127 horas

7.450 kg

119 °C

112 psi

128 horas

7.450 kg

119 °C

-----

Passo
10
Passo
11
Passo
12
Passo
13
Passo
14

Aparência visual
Ausência de defeitos
funcionais
Ausência de defeitos
funcionais
Ausência de defeitos
funcionais
Ausência de defeitos
funcionais
Ausência de defeitos
funcionais
Ausência de defeitos
funcionais
Ausência de defeitos
funcionais
Ausência de defeitos
funcionais
Ausência de defeitos
funcionais
Ausência de defeitos
funcionais
Ausência de defeitos
funcionais
Ausência de defeitos
funcionais
Ausência de defeitos
funcionais
Separação da banda de
rodagem

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

O pneu 10.00-20 construído com as composições de lonas e banda de
rodagem com óleo aromático rodou 115 horas no teste de endurance até apresentar
a falha por separação da banda de rodagem, conforme Figura 4.3.1.1. O pneu com
óleo naftênico, por sua vez, rodou por 128 horas até apresentar o mesmo modo de
falha, conforme Figura 4.3.1.2. Observando as imagens é possível verificar que a
separação da rodagem ocorreu de forma muito semelhante em ambos pneus.
Os resultados de endurance dos pneus pneus foram superiores ao limite de
47 horas acumuladas, conforme portaria Inmetro número 205/2008 e superior ao
limite de qualificação adotado como critério de segurança pela empresa de 67 horas.
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Sendo assim, o protótipo com plastificante naftênico foi aprovado no teste de
endurance.
Figura 4.3.1.1 – Separação da rodagem do pneu com óleo aromático

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
Figura 4.3.1.2 – Separação da rodagem do pneu com óleo naftênico

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

O maior tempo de ensaio do pneu com óleo naftênico pode ser explicado pelo
fato de este tipo de plastificante conferir aumento da elasticidade à composição em
comparação ao aromático e, como consequência, ocorre maior resiliência e menor
histerese. Este efeito foi observado por meio das temperaturas dos pneus ao fim do
ensaio. A falha funcional do pneu com óleo aromático ocorreu com 115 horas,
quando sua temperatura foi equivalente a 123 °C, já o protótipo do naftênico foi
finalizado após 13 horas em comparação ao aromático, em que a temperatura final
foi de 119 °C. Portanto, houve aumento de 4 °C na banda de rodagem com o
aromático mesmo com menor duração do ensaio, indicando maior histerese.
Maiores índices de resiliência minimizam a vida útil de um pneu pelo efeito do
heat buildup, uma vez que a energia que não é restituída manifesta-se no pneu sob
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a forma de calor, ocasionando um aumento de temperatura de sua banda de
rodagem, reversão da vulcanização do composto nesta região e separação dos
componentes do restante do pneu. Como decorrência deste efeito, o pneu com
plastificante aromático falhou pelo defeito de soltura da banda de rodagem anterior
ao pneu com óleo naftênico (BARANWAL; STEPHENS, 2001).
4.3.2 Avaliação de Crescimento de Cortes nos Pneus com Óleo Aromático e
Naftênico
As Tabelas 4.3.2.1 e 4.3.2.2 apresentam os resultados de temperatura e
pressão de inflação obtidos com o pneu 10.00-20 com o óleo aromático e o óleo
naftênico, respectivamente, obtidos durante o ensaio de crescimento de cortes.
Tabela 4.3.2.1 – Resultados de pressão e temperatura para composto aromático
Horas de Cargas de Temperatura Pressão de
Passos
Aparência visual
ensaio
ensaio
do pneu
inflação
Passo 1

7 horas

3.600 kg

79 °C

91 psi

Passo 2

23 horas

4.600 kg

88 °C

93 psi

Passo 3

47 horas

5.500 kg

96 °C

99 psi

Passo 4

52 horas

6.000 kg

99 °C

102 psi

Passo 5

57 horas

6.500 kg

102 °C

104 psi

Ausência de defeitos
funcionais
Ausência de defeitos
funcionais
Ausência de defeitos
funcionais
Ausência de defeitos
funcionais
Ausência de defeitos
funcionais

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
Tabela 4.3.1.2 – Resultados de pressão e temperatura para composto naftênico
Passos

Horas de
ensaio

Cargas de Temperatura
ensaio
do pneu

Passo 1

7 horas

3.600 kg

78 °C

89 psi

Passo 2

23 horas

4.600 kg

86 °C

92 psi

Passo 3

47 horas

5.500 kg

93 °C

96 psi

Passo 4

52 horas

6.000 kg

94 °C

98 psi

Passo 5

57 horas

6.500 kg

97 °C

99 psi

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

Pressão de
inflação

Aparência visual
Ausência de defeitos
funcionais
Ausência de defeitos
funcionais
Ausência de defeitos
funcionais
Ausência de defeitos
funcionais
Ausência de defeitos
funcionais
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O pneu 10.00-20 construído com as composições de lonas e banda de
rodagem com óleo naftênico apresentou índices ligeiramente menores de
crescimento de cortes que o pneu com as composições com óleo aromático.
As Figuras 4.3.2.1 e 4.3.2.2 apresentam, respectivamente, os quatro grupos
(A, B, C e D) equidistantes a 90°, dos pneus com os compostos naftênicos e
aromáticos após a finalização do teste.
Figura 4.3.2.1 – Crescimento de cortes do pneu 10.00-20 com óleo aromático

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
Figura 4.3.2.2 – Crescimento de cortes do pneu 10.00-20 com óleo naftênico

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
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Nas Tabelas

4.3.2.3

e

4.3.2.4

estão

expressos os

resultados

de

dimensionamento de cortes em cada sulco dos quatro quadrantes da banda de
rodagem, definidos como sulco do lado serial do pneu, sulco da linha de centro 1 e 2
e sulco do lado não serial. Nestas também constam as médias de dimensionamento
de cortes de cada sulco e a medida da propagação do corte, dada pela diferença
entre o tamanho do corte final e o corte inicial de 6,35 mm.
Tabela 4.3.2.3 – Comparação de dimensionamento de cortes do pneu com óleo naftênico
Dimensionamento dos cortes do pneu 10.00-20 com óleo naftênico (mm)
Lado série

Linha de centro 1

Linha de centro 2

Lado não-série

6,35

8,27

7,36

6,35

6,35

6,58

6,87

6,35

6,35

6,35

8,01

6,35

6,35

7,38

6,57

6,35

Médias

6,35

7,15

7,20

6,35

Crescimento dos
cortes

0,00

0,80

0,85

0,00

Término do
ensaio
Quadrante A
Término do
ensaio
Quadrante B
Término do
ensaio
Quadrante C
Término do
ensaio
Quadrante D

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
Tabela 4.3.2.4 – Comparação de dimensionamento de cortes do pneu com óleo aromático
Dimensionamento dos cortes do pneu 10.00-20 com óleo aromático (mm)
Lado série

Linha de centro 1

Linha de centro 2

Lado não-série

6,70

8,20

7,18

7,53

6,86

7,28

7,91

7,88

6,40

7,65

8,00

7,10

6,50

7,96

8,50

6,90

Médias

6,62

7,77

7,90

7,35

Crescimento dos
cortes

0,27

1,42

1,55

1,00

Término do
ensaio
Quadrante A
Término do
ensaio
Quadrante B
Término do
ensaio
Quadrante C
Término do
ensaio
Quadrante D

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
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O Gráfico 4.3.2.1 evidencia os resultados de propagação dos cortes em cada
sulco entre os dois pneus, permitindo visualizar que houve maior crescimento de
cortes no pneu com óleo aromático.
Gráfico 4.3.2.1 – Diferenças de crescimento de cortes dos pneus

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

Apesar da propriedade de resistência ao rasgo ser geralmente proporcional à
tensão de ruptura, neste trabalho não foi evidenciado tal situação, já que houve
menor crescimento de cortes com o uso do óleo naftênico, o qual apresentou valores
inferiores de tensão de ruptura.
Estes resultados podem ser então explicados devido à maior volatilidade do
plastificante aromático em relação ao naftênico. O óleo aromático empregado libera
2 % de materiais voláteis à 100 °C em uma hora, já o naftênico utilizado libera 0,5
% sob as mesmas condições. Durante o ensaio, as temperaturas finais da banda de
rodagem foi levemente superior no pneu com óleo aromático, equivalente a 102 °C,
enquanto o pneu com óleo naftênico obteve 97 °C.
Como os pneus operam a temperaturas relativamente elevadas em regime
permanente, nestas condições, os plastificantes do composto de borracha terão
tendência a serem liberados para o meio ambiente por meio do desgaste dos pneus.
Essas perdas, de maior ou menor volume, acarretam vários efeitos no pneu, como
diminuição da sua flexibilidade, aumento de dureza e do módulo 300%, aumento da
liberação de calor em condições dinâmicas de serviço, além da diminição de
resistência ao rasgo (GARBIM, 2011).
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5 CONCLUSÃO
O presente trabalho apresentou uma avaliação da viabilidade técnica de
substituição do óleo aromático, que contempla os Hidrocarbonetos Aromáticos
Policíclicos, pelo plastificante naftênico nas formulações elastoméricas para lonas da
carcaça e banda da rodagem de pneus de caminhão diagonal.
A processabilidade das composições em Banbury com o óleo naftênico foi
similar ao obtido com óleo aromático, com diferenças pouco significativas nos
tempos de ciclo de mistura das fases não produtivas e produtivas.
Para as formulações desenvolvidas com esse aditivo, a viscosidade Mooney
foi reduzida, devido à menor viscosidade do óleo naftênico em relação ao aromático.
Referente ao Mooney scorch, os resultados não evidenciaram alterações
significativas.
Para as propriedades reométricas, houve redução do mínimo torque em
decorrência do efeito lubrificante intensificado pelo óleo naftênico. Assim como no
socrch, não houve alterações significativas para o T25. Entretanto, nos dois
compostos houve desaceleração da curva reométrica no T90, pois apesar de a
velocidade de vulcanização não sofrer influência significativa pelos plastificantes, o
nível de cura foi um pouco inferior nas borrachas com óleo naftênico, pois o óleo
aromático possui enxofre em sua composição, o que facilita a formação de ligações
cruzadas. Desta forma, houve ligeiro decréscimo nos resultados de delta torque
podem estar associados à uma maior lentidão na formação de ligações cruzadas.
Com relação à resistência à tração, o módulo 300 % e a tensão de ruptura
foram ligeiramente inferiores, conferindo maior alongamento na ruptura. Estes
resultados também podem estar relacionados à menor taxa de cura obtida pelo uso
do plastificante naftênico, impedindo a formação de ligações cruzadas e,
consequentemente, diminuindo a rigidez do material. Como consequência, a
estrutura tridimensional torna-se menos resistente à deformação sob tração. Além
disso, o efeito de lubrificação mais eficaz que o naftênico propicia na matriz
polimérica, intensifica a elasticidade da composição e facilita o alongamento. Este
fenômeno também conferiu resultados superiores de resiliência, já que a mesma
está relacionada com a elasticidade do material.
A dispersão de negro de fumo foi ligeiramente intensificada, o que pode ser
explicado novamente pelo fato de que os plastificantes naftênicos possuem menor
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viscosidade SSU comparados aos aromáticos, permitindo melhor incorporação das
cargas e outros ingredientes na matriz polimérica.
Com relação aos ensaios em pneus, houve melhor desempenho no
endurance pelo pneu composto por óleo naftênico, podendo ser explicado pelos
níveis superiores de resiliência, e consequentemente, menor histerese. Maior
resiliência diminui os efeitos de heat buildup, verificado em temperaturas inferiores
da banda de rodagem medida ao final de cada passo do ensaio. Quanto ao
crescimento de cortes, houve ligeira redução na propagação dos cortes realizados
nos sulcos da banda de rodagem, resultados que podem ser justificados devido à
maior volatilidade do plastificante aromático em relação ao naftênico. Como os
pneus operam a temperaturas relativamente elevadas, os plastificantes terão
tendência a serem liberados para o meio ambiente por meio do desgaste dos pneus.
Essas perdas acarretam, entre outros fatores, em diminuição de resistência ao rasgo
Com os resultados apresentados, pode-se concluir que é possível a
substituição do plastificante aromático pelo naftênico em compostos de lonas da
carcaça e banda de rodagem em pneus diagonais de caminhão sem causar
prejuízos ao desempenho técnico ao produto.
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