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RESUMO
A decisão do governo Brasileiro em aumentar a porcentagem de biodiesel no
diesel faz com que indústrias automobilísticas se preocupem com a estabilidade das
peças que entram em contato com esse combustível. O presente trabalho apresenta
um estudo da estabilidade de quatro elastômeros de matriz PVC/NBR, formulados
com 4 cargas diferentes, descritas pelas classes: silicato (1), carbonato (2), orgânicas
(3) e combinação destas (4), que foram expostos a um processo de envelhecimento
acelerado, em uma mistura de óleo diesel-biodiesel, na proporção 70:30 (B30). Este
trabalho apresenta o estudo da estabilidade destas matrizes poliméricas, em processo
de envelhecimento, visando atender uma necessidade da indústria automotiva de
utilizar materiais mais resistentes a este combustível. Os corpos de prova foram
imersos no combustível, a 80°C por um período de até 5040 h, com retiradas em
tempos pré-definidos e analisados (qualitativa e quantitativamente) para a
caracterização físico-química dos mesmos. Os resultados foram comparados com as
propriedades das amostras em condição original, ou seja, aquelas que não ficaram
em contato com o combustível, buscando qualquer alteração na estrutura dos
materiais analisados a fim de verificar qual das formulações propostas apresentaria
uma melhor resistência, ou menor degradação da matriz polimérica. A mistura de
biodiesel também foi monitorada e os fenômenos ocorridos durante este
envelhecimento acelerado foram avaliados, através de caracterização físico-química,
em cada tempo de retirada. A mistura polimérica PVC/NBR foi selecionada por
apresentar excelente resistência a óleo e, portanto grande aplicabilidade em peças
que entram em contato com combustíveis, como é o caso de mangueiras automotivas
utilizadas nesses sistemas e anéis de vedações. Após a análise dos resultados
obtidos, foi identificado que no decorrer do envelhecimento ocorreu absorção de B30
pelos elastômeros, além da migração de plastificantes e outros aditivos do elastômero
para o biodiesel. Foi observado ainda que os materiais que apresentaram melhor
resistência foram aqueles formulados utilizando a combinação das cargas sílica e
negro de fumo, por apresentarem-se mais estáveis, com menor perda de aditivos para
o B30 e não apresentarem afloramento para a superfície e manter a alteração de
acidez do B30 abaixo do limite máximo aceito, especificado pela ANP. O material
menos resistente para tal aplicação foi aquele formulado com carbonato de cálcio e
negro de fumo. Com relação ao B30, observou-se que houve um aumento mais
significativo da acidez nas amostras de B30 que entraram em contato com os
elastômeros contendo carbonatos e outras cargas orgânicas.

Palavras-chave: Borracha; biodiesel; elastômero; PVC/NBR.

ABSTRACT
Contribution of the blend diesel:biodiesel (B30) on the physico-chemical
properties of elastomeric materials used in components of the automotive fuel
system
The decision of the Brazilian government to increase the percentage of biodiesel
in diesel makes car manufacturers to pay attention about the stability of the supplies
that come in contact with this fuel. This work presents a test of stability of four samples
from a PVC / NBR polymer matrix in an elastomeric blend with different fillers,
described as classes: silicate (1), carbonate (2), organic (3) and combination of them
(4), which were exposed to an accelerated aging process when immersed in a mixture
of biodiesel with diesel fuel, in the proportion of 30:70 (B30). This work presents the
stability study of these polymer matrices, in the process of aging, to attend a need for
automotive industry in using more resistant materials in this fuel. The specimens were
immersed in 80 °C for a period of 5040 hours, removed by pre-defined times and
physico chemically characterized (qualitative and quantitatively). The results were
compared with the properties of samples in original condition, which were not in
contact with the fuel, searching for any change in the structure of the material
analyzed to determine which of the proposed formulations showed better resistance or
less polymeric matrix degradation. The biodiesel blend was also monitored and
phenomena occurring during the aging study were evaluated by physicochemical
characterization. The elastomer PVC / NBR was selected by presenting excellent
resistance to oil and therefore very applicable in parts that come into contact with
fuels, such as automotive hoses used in these systems and sealing rings. After
analyzing the results, it has been identified that the materials which showed better
resistance were formulated using filler containing silica and carbon for presenting
themselves more stable, with less loss of additives for the B30 and do not present
outcropping to the surface and maintain the acidity change of the B30 below the
accepted maximum limit specified by the ANP. The least resistant material for such
application was that formulated with calcium carbonate and carbon black. In relation to
B30, it was observed that there was a more significant increase of the acidity in the
B30 samples that came in contact with the elastomers containing carbonates and
other organic loads.

Keywords: Rubber; biodiesel; elastomer; PVC/NBR.
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1

INTRODUÇÃO
O consumo de combustíveis vem aumentando a cada ano e os

combustíveis derivados do petróleo vêm apresentando uma diminuição de suas
reservas naturais (Vantagens, 2006).
Uma alternativa para o consumo desses combustíveis é o biodiesel. Um
combustível biodegradável, derivado de fontes renováveis, como óleos
vegetais, entre eles: mamona, dendê, canola, girassol, amendoim, soja e
algodão ou ainda derivados de gordura animal, como sebo bovino e gordura
suína. Essas fontes estimuladas por um catalisador reagem quimicamente com
álcoois de cadeia curta (metanol ou etanol) para formação do biodiesel. Este
substitui total ou parcialmente o diesel de petróleo, em motores de caminhões,
tratores, automóveis e também motores de máquinas que geram energia
(Ministério de Minas e Energia, 2015).
Acompanhando um movimento mundial, o Brasil dirigiu sua atenção no
final da década de 1990 aos projetos destinados à pesquisa do biodiesel. No
entanto, foi a partir do lançamento do Programa Nacional de Produção e Uso
do Biodiesel (PNPB), em dezembro de 2004 pelo Governo Federal, que o
biodiesel avançou significativamente, tornando-se um valioso instrumento de
geração de riqueza e inclusão social. Inicialmente, ainda em 2004, ficou
estabelecida no Brasil a obrigatoriedade de adição de 2 % de biodiesel no óleo
diesel; esse valor passou para 5 % em 2005 (PORTAL BRASIL, 2014).
Em março de 2016, foi sancionada a Lei N° 13.263 que altera as adições
até então permitidas, estabelecendo que essa adição seja de 8 % a partir da
sanção da lei e até março de 2017, com o incremento de um ponto percentual
a cada 12 meses, ou seja, adição de 9 % até março de 2018; e 10 % até março
de 2019. A nova lei estabelece que o índice de biodiesel no diesel possa
alcançar 15 % após 2019, depois que forem realizados testes e ensaios do
combustível em motores e os resultados sejam aprovados pelo Conselho
Nacional de Política Energética (BRASIL, 2016).
A decisão de o governo aumentar gradativamente a porcentagem de
biodiesel no diesel faz com que as indústrias automobilísticas se preocupem
com a estabilidade das peças que estão em contato com esse combustível,
como é o caso dos elastômeros. Não há muitos estudos que correlacionem a
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interação do polímero PVC/NBR já indicado comercialmente para peças do
sistema de combustível com a mistura diesel:biodiesel. Dessa maneira, tornase necessário realizar um estudo para buscar materiais alternativos para
aplicações em sistemas de combustíveis, que sejam economicamente viáveis e
resistentes a essa mistura de combustíveis (diesel:biodiesel).
Os elastômeros ou borrachas pertencem a um grupo de materiais de
engenharia, a este grupo também estão inseridos os metais, as fibras, a
madeira, o plástico e o vidro. Os elastômeros são materiais poliméricos que se
distinguem pela capacidade de retornar rapidamente à forma e à dimensão
originais, quando submetidos a um esforço ou deformação externa que
aumente seu tamanho em pelo menos duas vezes (MONTENEGRO; PAN,
1990).
Apesar de a borracha natural ser conhecida e utilizada para fins lúdicos
ou ornamentais há muito tempo por povos indígenas das Américas, as
borrachas sintéticas só começaram a ter utilização a partir do século XIX. Estes
materiais apresentam propriedades como elasticidade, impermeabilidade, boa
resistência à abrasão, mas podem inchar quando entram em contato com
solventes. Dentre as sintéticas, pode-se citar a borracha nitrílica (NBR- Nitrile
rubber), que apresentam ótimas propriedades físicas, boa resistência a óleos e
solventes, boa resistência à abrasão, boa estabilidade térmica, excelente
resistência ao ozônio e tem uma boa interação com o polímero Policloreto de
vinila (PVC- Polyvinyl chloride). Este último adicionado à borracha nitrílica,
reduzindo o custo da matéria prima e mantendo boas propriedades do material
para aplicações na indústria automotiva (MONTENEGRO; PAN, 1990).
Na indústria automotiva, os elastômeros são utilizados na vedação de
portas, para-brisas, pneus, tapetes e também em peças que entram em contato
com combustível, como é o caso de mangueiras, retentores, gaxetas, juntas e
anéis de vedação (MONTENEGRO; PAN, 1990).
Existe o interesse da indústria automotiva em estudos de inovação
através do emprego de novos materiais elastoméricos, de modo a se adequar à
legislação brasileira, com relação à utilização de quantidades cada vez maiores
de misturas de biodiesel em diesel, gerando a necessidade de se obter peças
mais resistentes e com grande aplicabilidade no mercado automotivo.
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O PVC/NBR é um elastômero com boa resistência a combustíveis
derivados de petróleo, mas há a necessidade de estudos de como suas
propriedades são afetadas com o uso de biodiesel e de testes com diferentes
formulações para seleção da mais adequada para tal aplicação.
Neste trabalho foi abordado o estudo da resistência de elastômeros de
matriz polimérica PVC/NBR, formuladas com diferentes cargas, quando entram
em contato com uma mistura de biodiesel com óleo diesel, na proporção 30:70
(B30), buscando atender um interesse da indústria automotiva de inovação e
de se adequar à legislação, trabalhando com materiais resistentes e de grande
aplicabilidade.

2
2.1

OBJETIVO
Objetivo geral
Investigar a compatibilidade de elastômeros de matriz polimérica

PVC/NBR usados em sistemas de combustíveis automotivos, empregando uma
mistura de diesel: biodiesel (70:30) B30, para atender uma necessidade da
indústria automotiva de utilizar materiais resistentes a este combustível.

2.2

Objetivo específico
Utilizando técnicas analíticas como espectrofotometria no infravermelho,

análise termogravimétrica, calorimetria exploratória diferencial e microscopia
eletrônica de varredura, realizar a caracterização físico-química de elastômeros
da matriz PVC/NBR, que foram formulados com quatro diferentes cargas
(negro de fumo, sílica, negro de fumo com carbonato de cálcio e negro e fumo
com sílica), comparando os materiais originais com aqueles submetidos a um
processo de envelhecimento controlado, com o combustível B30.
Realizar a caracterização físico-química das amostras de B30, utilizando
técnicas como espectrofotometria no infravermelho, ressonância magnética
nuclear, análise de metais, teor de acidez, teor de água, estabilidade oxidativa
e teor de peróxido, para monitoramento de amostras retiradas em tempos prédeterminados após contato com as diferentes formulações de elastômeros
propostas.
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Avaliar as alterações ocorridas nos elastômeros e no combustível após o
envelhecimento e selecionar o elastômero que apresenta melhor estabilidade
química nas condições propostas.
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3
3.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFIA
Polímeros
Os plásticos e as borrachas são definidos como materiais que têm como

seu componente principal uma unidade estrutural repetida diversas vezes para
formar uma macromolécula denominada polímero, pois há uma repetição de
várias unidades monoméricas (ou monômero). As massas molares dessas
macromoléculas podem ter centenas de milhares de unidades de massa
atômica; o monômero pode ser usado na nomenclatura do polímero como, por
exemplo, o poli(etileno), que é uma molécula formada pelo monômero etileno
(Paoli, 2009).
As primeiras experiências realizadas pelos cientistas do século passado
com substâncias poliméricas envolviam polímeros naturais tais como borracha
natural, amido, celulose e proteínas. Apesar de a borracha natural ser menos
abundante que a celulose e as proteínas, ela foi muito importante do ponto de
vista histórico para a Ciência de Polímeros (HAGE JUNIOR, 1998).
Grande parte das mudanças tecnológicas ocorrida no século XX é
proveniente do surgimento dos polímeros como material alternativo. Borrachas
sintéticas, plásticos e fibras sintéticas revolucionaram o desenvolvimento dos
setores automotivos, eletroeletrônicos, têxteis, de embalagens e da medicina
(HAGE JUNIOR, 1998).
Os polímeros podem ser encontrados em uma grande variedade de
aplicações, de acordo com suas propriedades físicas. Em aplicações elétricas,
eles podem ser utilizados como isoladores, como é o caso de poli(cloreto de
vinila) e polietileno ou ainda podemos encontrar os polímeros aplicados em
microfones, fotocopiadoras e tecnologia de displays, devido a propriedades
semicondutoras, de fotocondutividade, piroeletricidade, entre outras (MARK;
GAYLORD; BIKALES, 1964).
Uma característica importante e que influencia na aplicação dos
polímeros é sua estabilidade, ou seja, a capacidade de resistir a fatores
ambientais. Os fatores que levam à degradação incluem tensão mecânica,
radiação, luz, raios-X, exposição a gases como oxigênio, ozônio, SO2, NO2,
solventes, ácidos ou bases fortes e ainda a ação térmica (MARK; GAYLORD;
BIKALES, 1964).
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Os polímeros podem ser classificados de quatro maneiras diferentes,
quanto à estrutura química, quanto ao método de preparação, quanto ao
comportamento mecânico e quanto ao desempenho mecânico (Canevarolo Jr.,
Ciência dos Polímeros, 2006).
A Figura 1 apresenta a classificação dos polímeros quanto ao
comportamento mecânico, dentro da qual encontram-se os elastômeros e suas
subclasses.
Figura 1 - Classificação dos polímeros.
Termofixos
Plásticos
Termoplásticos
Polímeros
Naturais
Elastômeros
Sintéticos
Fonte: Próprio autor

Os plásticos são materiais de alta massa molecular, sólido como produto
acabado e que podem ser divididos em termoplásticos ou termofixos
(Canevarolo Jr., Técnicas de caracterização de polímeros, 2007). O PVC é o
segundo termoplástico mais consumido no mundo, trata-se de um material
muito versátil, que pode apresentar características desde o rígido até mais
flexível e apresenta excelente resistência química, pode ser aplicado em
produtos muito variados, como é o caso de tubos rígidos na área de construção
civil ou ainda brinquedos. A presença do cloro em sua estrutura molecular
torna-o naturalmente resistente à propagação de chamas (RODOLFO JR;
NUNES; ORMANJI, 2006).
Apesar de esse polímero apresentar muitas qualidades, os compostos
de PVC apresentam limitações que podem fazer necessária a incorporação de
outros polímeros para aplicações especiais. Existe uma extensa disponibilidade
de polímeros e elastômeros passíveis de serem utilizados em misturas com o
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PVC, como é o caso da borracha nitrílica (RODOLFO JR; NUNES; ORMANJI,
2006).
Os elastômeros, também chamados de gomas ou borrachas, são
materiais com alta elasticidade, que podem sofrer grandes deformações sem
romper. Em geral, passam por um processo químico de reticulação ou
vulcanização para serem utilizados. Existem ainda elastômeros que são
moldados por processos usados em termoplásticos e são chamados de
elastômeros termoplásticos (Paoli, 2009).
A vulcanização é um processo químico de muita importância para os
elastômeros, introduzindo elasticidade e melhorando a resistência mecânica
desses materiais. Trata-se de uma reação química não reversível realizada em
temperatura elevada, na maioria das vezes, com a adição de enxofre, para
formação de ligações cruzadas. A borracha não vulcanizada é macia e
pegajosa e tem baixa resistência à abrasão (Canevarolo Jr., Técnicas de
caracterização de polímeros, 2007) (CALLISTER; RETHWISCH, 2007).
Os elastômeros são classificados através da sua origem, natural ou
sintética. A borracha natural é o material extraído de plantas, sendo que a
seringueira é a fonte mais utilizada, ela é utilizada em um grande grau, pois
apresenta uma combinação de propriedades desejadas. A borracha sintética é
proveniente de derivados do petróleo e possui características diversificadas,
como exemplo, a borracha nitrílica (bastante utilizada por sua resistência à
degradação e ao inchamento), o EPDM (derivada do etileno-propileno e
empregada em produtos diversos na indústria automobilística), o SBR
(borracha estireno butadieno), importante por sua aplicação em pneus, entre
outras (MONTENEGRO; PAN, 1990; CALLISTER; RETHWISCH, 2007).
Os elastômeros são flexíveis e impermeáveis e não são afetados pela
corrosão, também apresentam uma boa aderência tanto a tecidos como em
aço, dessa maneira são empregados em uma grande diversidade de produtos
como pneus, sandálias, brinquedos, produtos médicos, mangueiras para
transporte de óleos e solventes entre outros (ROCHA, LOVISON; PIEROZAN,
2003)..
A formulação básica de um composto de borracha contém as seguintes
matérias primas: polímero base, agentes de vulcanização, aceleradores,
ativadores e retardadores, antidegradantes (agentes de proteção), auxiliares de
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processo, cargas, plastificantes e pigmentos, além de outros ingredientes
especiais de composição (SENAI, 2003).
O Quadro 1 exemplifica os níveis de dosagem das matérias primas,
expressos em partes por 100 partes de polímero (PHR).
Quadro 1 - Níveis de dosagem das Matérias primas para
fabricação de borracha.

Matéria prima
(MP)

phr (partes de MP
por cem partes de
elastômero)

Elastômero
(base)

100

Enxofre

de 0 a 4

Óxido de zinco

5

Ácido esteárico

2

Aceleradores

de 0,5 a 3

Antioxidante

de 1 a 3

Carga

de 0 a 150

Plastificante

de 0 a 150

Fonte: Adaptado de Ciesieslki (1999).

Os aceleradores são substâncias empregadas para aumentar a
velocidade de vulcanização da borracha, são eles que controlam a reação de
modo a se obter um índice de cura satisfatório, no tempo e na temperatura
desejados e melhorando as propriedades de físico-mecânica dos compostos
(GRISON; BECKER; SARTORI, 2010).
Os aceleradores são classificados de acordo com sua ação e existem
pelo menos 21 famílias diferentes para classifica-los. Os mercaptanos são
aceleradores de ação média/ rápida, como é o caso do MBT (2mercaptobenzotianol),

MBTS

(2,2´-

ditiobis(benzotiazol)

e

ZMBT

(2-

marcaptobenzotiazolato de zinco). As sulfenamidas são acelerados de ação
rápida com ação retardada, como por exemplo o TBBS (N-terc-butil-di(2benzotiazolsulfenamida) e o MBS (2-(4-Morfolinotio)benzotiazol). Os Tiurans
são aceleradores de ação rápida, dentre eles pode-se citar o TMTD (dissulfeto
de tetrametiltiuram) e o TMTM (monossulfeto de tetrametiltiuram). Os
aceleradores ainda podem ser classificados como ação super rápida, ação
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lenta (guarnidinas), doadores de enxofre, tiuréia e ação lenta (aldeído-aminas).
Como doadores de enxofre pode ser empregado o MBSS (2-benzotiazil-Nmorfolildissulfato) e o DTDM (4,4´- ditiomorfolina) (GRISON; BECKER;
SARTORI, 2010)
Os doadores de enxofre também são empregados para evitar a migração
do enxofre. Eles também são empregados em artefatos que necessitam de
melhor resistência térmica, pois reduzem a formação de ligações polissulfídicas
(formadas quando o enxofre é empregado) que se desfazem sob aquecimento,
promovendo a degradação da peça e reduzindo as propriedades dinâmicomecânicas e/ou aumento da dureza (GRISON; BECKER; SARTORI, 2010).
Os agentes de cura são matérias primas adicionadas à massa polimérica
que estabelecem ligações entre sítios ativos em todas as direções,
proporcionando

união

entre

as

macromoléculas,

elas

ligações

são

denominadas “cross-linking” (GRISON; BECKER; SARTORI, 2010).
O enxofre tem o papel de ligar uma macromolécula à outra, por
interligações que são feitas por dois ou mais átomos de enxofre, este tipo de
cura é chamada de vulcanização. Quando superaceleradores são empregados
e estabelem interligações com enxofre entre as macromoléculas, é chamada
de vulcanização com doadores de enxofre (GRISON; BECKER; SARTORI,
2010).
Os antioxidantes são produtos que protegem contra a ação do oxigênio
(O2) e podem ser classificados em seis grupos e considerados manchantes ou
não manchantes dependendo do desenvolvimento de coloração sob a ação da
luz, calor ou tempo. Produto não manchante é aquele que não desenvolve cor.
(GRISON; BECKER; SARTORI, 2010).
O grupo de antioxidantes amínicos são fortemente manchantes, como é o
caso dos parafenilenodiaminas (6PPD - Dimetil-butil-p-fenilenediamina, DTPD Mistura de Diarilo-p-Fenilenediaminas, DPPD - N,N-difenil-p-fenilenediamina,
entre outros), os fenólicos são denominados não manchantes, como por
exemplo, os BHT - 2,6-t-Butil-p-Cresol ou Hidroxitolueno Butilado (sem
nitrogênio). Os antioxidantes também podem ser os fosfitos (não manchantes),
os tioésteres, os benzimidazóis e as quinoleinas (levemente manchantes),
como é o caso do TMQ (2,2,4-trimetil-1,2-di-hidroquinolina) e do ETMQ (6-
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Ethoxy-1,2-Dihydro-2,2,4-Trimethylquinoline) (GRISON; BECKER; SARTORI,
2010).
O ácido esteárico e o óxido de zinco são substâncias empregadas como
ativadores de vulcanização, eles potencializam a ação dos aceleradores,
aumentando a eficiência e diminuindo o tempo da vulcanização. Quando
aquecidos, eles reagem entre si formando o estearato de zinco. Os radicais
livres que são formados criam condições para que outras reações ocorram e
essas

reações

promovem

interligações,

unindo

sítios

ativos

das

macromoléculas com um ou mais átomos de enxofre (GRISON; BECKER;
SARTORI, 2010).
As cargas são ingredientes usados para reforçar as propriedades físicas,
dar certas características de processamento ou reduzir o custo. Elas podem ser
agrupadas de acordo com as melhorias que proporcionam ao produto, como
por exemplo, cargas retardantes de chama, que melhoram a usinagem,
contribuem para a condutividade térmica, que melhoram a resistência a tração,
entre outras (GRISON; BECKER; SARTORI, 2010).
A carga reforçante aumenta a dureza, a tensão de ruptura, o módulo e a
resistência ao rasgo, esse tipo de carga reforça os elastômeros ou ainda
conserva as características de certos elastômeros que são auto-reforçantes.
São exemplos dessas cargas os negros de fumo, as sílicas e alguns silicatos
sintéticos ou tipos de caulim e carbonato de cálcio especialmente tratados
(SENAI, 2003)
Há ainda as cargas inertes ou de enchimento, que têm como função
reduzir o custo do produto e conferir boas características de processamento.
Dentre as cargas de enchimento estão o caulim, o carbonato de cálcio, a barita
e o talco (SENAI, 2003).
Os plastificantes influenciam nas propriedades dos polímeros, eles
promovem menor dureza, maior alongamento, maior flexibilidade, melhor
comportamento à baixa temperatura e possuem influência no comportamento
estático. Em relação ao processamento, os plastificantes contribuem para uma
menor viscosidade, incorporação mais rápida da carga, menor demanda de
energia, melhor fluxo, melhor desmoldagem. Os tipos de plastificantes podem
ser óleos minerais, ceras derivadas de petróleo, resinas e sintéticos (DBP - Bis
(n-butil) ftalato, DOP - Di-n-octilftalato, DOA - Dioctiladipato, poliméricos). Os
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plastificantes sintéticos são comumente empregados para NBR e PVC. Outros
aditivos podem ser utilizados nas borrachas, de acordo com a aplicação das
mesmas (GRISON; BECKER; SARTORI, 2010).
A borracha nitrílica (NBR), copolímero butadieno-acrilonitrila, apresenta
excelente

resistência

química,

ao

calor

e

pequena

deformação

por

compressão. A presença do grupo acrilonitrila, fortemente polar, confere ao
elastômero resistência aos solventes apolares e a fração polibutadieno
proporciona ao polímero características elásticas (MEYER et al., 2006).
Meyer et al (2006) que estudaram a avaliação das propriedades termomecânicas da borracha nitrílica após ensaio de compatibilidade de acordo com
a ASTM D 3455 verificaram através da técnica de DMA que durante a transição
vítrea, as cadeias poliméricas adquirem energia suficiente para se movimentar,
e a inserção de agentes lubrificantes facilita tal movimento. Em temperaturas
mais elevadas a entrada de óleo na estrutura da borracha atuou como
lubrificante.
A borracha nitrílica apresenta uma grande vantagem na indústria devido
a sua resistência a óleos, graxas, combustíveis e solventes apolares. São
utilizados em vedações resistentes a combustíveis e vedações resistentes à
água, mangueiras de combustíveis, luvas industriais, solados especiais, entre
outras aplicações (ROCHA; LOVISON; PIEROZAN, 2003).
As propriedades da borracha nitrílica variam conforme o teor de
acrilonitrila, conforme apresentado na Figura 2:
Figura 2 - Diagrama das alterações das propriedades da borracha nitrílica
com o teor de acrilonitrila. Referências marcadas em azul
correspondem a grades comerciais de NBR.

Fonte: Passador, Pessan e Rodolfo Junior (2006).
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O desenvolvimento de misturas de borracha nitrílica com PVC
proporcionou novas aplicações para este elastômero. Os elastômeros nitrílicos
são muito compatíveis com o PVC e são comercializados por diversas
empresas. Essa mistura combina a resistência química e características de
flexibilidade a baixas temperaturas da NBR com a estabilidade do PVC (MARK;
GAYLORD; BIKALES, 1964).

3.2

Mistura PVC/NBR
A mistura polimérica é a combinação de dois ou mais polímeros, realizada

com o objetivo de se obter um novo material com propriedades diversas dos
que o originaram(PAOLI, 2009).
A mistura de polímeros já existentes pode ser uma alternativa bastante
rápida e economicamente viável ao invés de sintetizar novos polímeros para
atender certas propriedades de interesse, podem proporcionar uma melhoria
nas propriedades do material em relação ao polímero puro, facilitar o
processamento e melhorar o custo do material (RODOLFO JR; NUNES;
ORMANJI, 2006; ROCHA; SOARES; COUTINHO, 2007).
Consideram-se misturas poliméricas quando os componentes poliméricos
estão presentes numa determinada composição, tal que o segundo polímero
não pode ser considerado aditivo, por apresentar uma concentração
significativa. As propriedades das misturas poliméricas são geralmente
intermediárias às propriedades dos componentes separados (RODOLFO JR;
NUNES; ORMANJI, 2006).
As borrachas nitrílicas são os principais elastômeros utilizados como
modificadores

nos

compostos

de

PVC

e

a

miscibilidade

aumenta

proporcionalmente ao teor de acrilonitrila, elas promovem resistência à tração e
à abrasão, ao rasgamento e melhora a flexibilidade desses compostos. Essas
misturas são utilizadas em produtos especiais como solados, perfis
automotivos, gaxetas, mangueiras, fios e cabos elétricos, pisos, filmes e
laminados (RODOLFO JR; NUNES; ORMANJI, 2006).
A mistura NBR / PVC é de fácil processabilidade proporcionando a
fabricação de artefatos extrusados e calandrados mais lisos e brilhantes. Ela
pode ser vulcanizadas por enxofre com aceleradores ou por peróxidos
orgânicos e coagentes. (GARBIM, [199-])
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A Figura 3 apresenta a fórmula estrutural da borracha nitrílica ou
borracha butadieno-acrilonitrila e a Figura 4 apresenta a fórmula estrutural do
PVC:
Figura 3 – Fórmula estrutural do copolímero butadieno-acrilonitrila.

Fonte: Adaptado de Rodolfo Junior; Nunes; Ormanji (2006).
Figura 4 – Fórmula estrutural do PVC.

Fonte: Próprio autor

Essas misturas apresentam excelente resistência a óleo, resistência à
flexão de craqueamento e à abrasão. A dureza varia entre 50 e 90 na escala
Shore A. O processamento é praticamente idêntico ao PVC plastificado e são
aplicáveis em peças moldadas, automotivas e semelhantes a borracha, onde a
resistência à óleo é necessária (MARK; GAYLORD; BIKALES, 1964).
Segundo Passador, Pessan e Rodolfo Junior (2006), os termoplásticos
modificados

com

elastômeros

têm

despertado

grande

interesse

de

pesquisadores e de indústrias devido à atraente relação custo/benefício e a
possibilidade de aumento significativo da tenacidade sob impacto de polímeros
frágeis com a incorporação de uma fase borrachosa dispersa (PASSADOR;
PESSAN; RODOLFO JR, 2006).
Passador (2008) estudou o desenvolvimento de misturas poliméricas
PVC/NBR através de processamento reativo e vulcanização dinâmica in situ e
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concluiu que o teor de acrilonitrila, que é o responsável pelo caráter polar do
elastômero e o seu aumento está relacionado com a melhora na miscibilidade
das misturas poliméricas. Isso foi evidenciado pela aproximação das
temperaturas de transição vítrea dos polímeros que formam a mistura, através
da técnica de análise térmica por calorimetria diferencial exploratória.
Akhlaghi et al. (2016) estudaram a degradação de borrachas nitrílicas
com cargas de negro de fumo em combustíveis alternativos (óleos vegetais
hidrotratados e transesterificados). Eles perceberam que as micrografias das
borrachas sem envelhecimento mostravam óxido de zinco (ZnO) aglomerado,
que envelhecidas após 37 dias (aproximadamente 888 h) a 80 °C, havia sido
dissociado em pequenas partículas. Após 155 dias de envelhecimento, os
aglomerados haviam desaparecido totalmente. Segundo os autores, o
combustível gradualmente dissolveu as partículas de ZnO, ao longo do
processo de envelhecimento. Segundo ele, devido a natureza ácida do
combustível oxidado, os prótons (H+) atacam a superfície da borracha,
resultando na dissolução do ZnO para cátion zinco (Zn2+(aq)) e hidróxido de
zinco carregado positivamente (Zn(OH)+

(aq)),

conforme apresentado nas

equações (1) e (2):
ZnO(s) + 2H+(aq) ↔ Zn2+(aq) + H2O(l)

(1)

ZnO(s) + H+(aq) ↔ Zn(OH)+(aq) .........

(2)

Neste trabalho utilizou-se uma mistura polimérica de PVC/NBR (30:70)
disponível comercialmente e a principal alteração entre as formulações
propostas foi em relação as cargas utilizadas. As diferentes cargas utilizadas
(negro de fumo, sílica e carbonato de cálcio) serão discutidas a seguir:
A sílica precipitada ou dióxido de silício (SiO2) é um pó muito fino e de
cor branca, com estrutura cristalina amorfa, utilizadas como cargas reforçantes
em elastômeros. Essa carga tem características ácidas e normalmente são
neutralizadas com DEG (Dietilenoglicol), PEG (Polietilenoglicol) ou TEA
(Trietanolamina) (GRISON; BECKER; SARTORI, 2010).
O carbonato de cálcio é uma carga branca inerte, de fácil incorporação
nos elastômeros, entretanto aumenta a densidade dos produtos e pode
comprometer as propriedades mecânicas, sobretudo a resistência à tração e à
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abrasão, portanto deve ser utilizado com cautela em relação à proporção
(GRISON; BECKER; SARTORI, 2010).
Os negros de fumo são cargas empregadas em larga escala na indústria
de elastômeros e existe uma grande variedade disponível comercialmente que
fornecem diferentes propriedades ao composto, como alta tensão de ruptura,
boa resistência ao rasgamento, alto alongamento, boa resistência à fadiga, alto
módulo, dureza, resistência à abrasão, ao calor, à rachadura e melhor
qualidade de extrusados e calandrados (GRISON; BECKER; SARTORI, 2010).

3.3

Biodiesel
O biodiesel ganhou atenção nos últimos anos devido à redução de

emissão gás com partículas que contribuem para o efeito estufa em
comparação com o uso do combustível derivado de petróleo. Além disso, a
contínua elevação do preço do barril de petróleo gerou a necessidades de
novas fontes de energia (AULT; POMEROY, 2012; LÔBO; FERREIRA; CRUZ,
2009).
Trata-se de uma mistura de alquilester de cadeia linear, obtido da
transesterificação de óleos e gorduras (triglicerídeos) com álcool de cadeia
curta (metanol ou etanol), na presença de um catalisador, gerando como
coproduto, o glicerol (LÔBO; FERREIRA; CRUZ, 2009).
A reação de transesterificação é apresentada na Figura 5:
Figura 5 – Reação geral de transesterificação.

Fonte: Lôbo; Ferreira; Cruz (2009).
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Com relação aos catalisadores, a transesterificação pode ser realizada
tanto em meio ácido quanto em meio básico ou ainda enzimático (LÔBO;
FERREIRA; CRUZ, 2009). Porém, segundo Yaakob et al (2014), a reação
catalisada por ácido é demorada e não é preferencial em escalas industriais.
Normalmente, a reação catalisada com base é a mais eficiente, nesta situação
podem ser utilizados catalisadores como NaOH (Hidróxido de sódio), KOH
(hidróxido de potássio), CaO (óxido de cálcio), entre outros.
Lôbo, Ferreira e Cruz (2009) afirmaram que a vantagem do uso do
biodiesel sobre o diesel, é que ele não é tóxico, é proveniente de fontes
renováveis e melhora a qualidade das emissões durante o processo de
combustão.
Segundo Yakoob et al (2014), que publicou uma revisão sobre a
estabilidade oxidativa do biodiesel, uma desvantagem do biodiesel em relação
ao diesel é o custo elevado das matérias primas, mas isso pode ser melhorado
com a utilização dos recursos disponíveis na região de interesse para
produção. Outra desvantagem é sua baixa estabilidade, pois ele é mais
suscetível a oxidação e auto oxidação ao longo do tempo, porém pesquisas
intensas estão sendo realizadas para melhorar este aspecto.
Em novembro de 2016, em relação ao valor do biodiesel (B100) em
comparação com o valor do diesel, o preço médio de venda no produtor de
B100 foi de R$ 2,86, sendo 50,6 % superior em relação ao preço do diesel (R$
1,90) (BOLETIM MENSAL DOS COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS, n.106, 2016).
Em 2016, no acumulado até outubro, as três matérias primas que tiveram
maiores participações na produção de biodiesel foram: 77,6 % de soja, 16,5 %
de gordura bovina e 1,0% de algodão. Outra informação importante desse setor
é que em 2015, o Brasil foi o segundo maior consumidor de biodiesel, atrás
somente dos Estados Unidos. A Figura 6 apresenta a evolução do consumo de
biodiesel até julho de 2016, nos países mais consumidores (BOLETIM
MENSAL DOS COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS, n.103 e n. 106, 2016).
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Figura 6 – Consumo de biodiesel.

Fonte: Boletim Mensal dos Combustíveis Renováveis (2016).

Em 2015, os Estados Unidos foram os maiores produtores de biodiesel,
seguidos pelo Brasil (3,9 milhões de m3) e Alemanha. A Figura 7 apresenta os
maiores produtores de biocombustíveis - etanol, biodiesel e óleo vegetal
hidrotratado (HVO) - em 2015 e o biodiesel está representado pela coloração
azul.
Figura 7 – Produção de biocombustíveis em 2015.

Fonte: Boletim Mensal dos Combustíveis Renováveis (2016).

As misturas binárias de biodiesel e óleo diesel são designadas pela
abreviação BX, onde X é a porcentagem de biodiesel adicionada à mistura,
assim podemos denominar B10, uma mistura contendo 10 % de biodiesel em
óleo diesel, B100 para o biodiesel puro e B0 ou D100 para o diesel puro.
Coronado et al. (2014) estudaram o efeito do uso de biodiesel em
mangueiras de combustível de borracha nitrílica, através da exposição do
material elastomérico a misturas B5, B10 e B20 e exposição ao diesel (B0) a 25
°C e 70 °C e concluíram que com o aumento da concentração de biodiesel na
mistura, as propriedades do elastômero são afetadas, causando inchamento,
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cracking e deformação. O número de acidez da mistura também é mais
elevado que a amostra de diesel puro com o mesmo tempo de exposição e
ainda os autores confirmaram através de micrografias das superfícies uma
maior deterioração do elastômero com o aumento de concentração do biodiesel
na mistura (CORONADO et al., 2014).

3.3.1 Propriedades do biodiesel
Coronado et al. (2014) afirmaram que o biodiesel apresenta várias
vantagens com relação ao diesel como o fato de ser proveniente de fontes
renováveis, ser biodegradável, ter emissão de carbono reduzida, menor
toxicidade, ponto de fulgor mais elevado e melhor lubricidade.
As desvantagens do biodiesel, apontadas por Coronado et al. (2014) são:
menor estabilidade oxidativa, menor propriedade a frio, menor potência e
torque de fornecimento, que afetam o consumo de combustível. No ponto de
vista deste estudo acredita-se que não sejam especificamente desvantagens,
mas sim diferenças entre os dois combustíveis, que precisam ser estudadas de
modo efetivo para que sejam consideradas desvantajosas.
A baixa estabilidade oxidativa do biodiesel é um aspecto importante. Vários
processos, incluindo a oxidação aeróbia, a hidrólise na presença de umidade,
decomposição térmica pelo calor excessivo e contaminação por impurezas
ocorrem durante o envelhecimento do material e podem alterar suas
propriedades (YAAKOB et al., 2014).
Algumas propriedades que podem ser alteradas com o processo de autooxidação do biodiesel são a viscosidade, o número de acidez, a densidade, o
valor de iodo e a fluidez (CORONADO et al., 2014).
Quando comparado com o diesel, verifica-se a maior instabilidade do
biodiesel se dá devido à insaturação em sua molécula. A oxidação causada dá
origem a ácidos, aldeídos, ésteres, cetonas, peróxidos e álcool. (YAAKOB et
al., 2014). A estrutura molecular dos ésteres pode variar tanto no tamanho da
cadeia carbônica, quanto na quantidade e posição da insaturação, ou mesmo
devido à presença de agrupamento na cadeia (LÔBO; FERREIRA; CRUZ,
2009).
A inspeção do aspecto do biodiesel trata de uma análise que procura
identificar a presença de impurezas visualmente, como é o caso de materiais

35
em suspensão, sedimentos ou mesmo turvação que pode ser decorrente da
presença de água (LÔBO; FERREIRA; CRUZ, 2009).

3.4

A indústria automobilística
Nos últimos anos, houve um crescimento no mercado global dos

elastômeros e estima-se que este mercado deverá crescer nos próximos cinco
anos, devido à rentabilidade e capacidade de adaptação desses materiais em
mercados diversos. Em 2014, a China consumiu cerca de 25 % da demanda de
elastômeros (MORDON INTELLIGENCE, 2016).
O crescimento esperado para este mercado até 2020 é de 5 % ao ano e a
região da Ásia/ Pacífico continuará sendo o maior mercado. A crescente
demanda da indústria automotiva é o fator principal para o crescimento do
mercado de elastômeros. A China é o mercado mais atraente para elastômeros
e será o principal consumidor para a demanda elastômeros em 2020. Para os
elastômeros

termoplásticos

também

é

esperado

um

crescimento

principalmente devido à diversidade de suas aplicações e aumento dos
esforços de pesquisa e desenvolvimento (MORDON INTELLIGENCE, 2016).
As principais vantagens ao que se refere ao uso de polímeros na
fabricação de um automóvel em relação à utilização de metais são a
resistência à corrosão, a redução do custo e do peso, além de permitir designs
mais modernos, entre outras. Em relação às desvantagens, podemos citar a
baixa resistência ao impacto, baixa estabilidade dimensional e a inflamabilidade
(SANTOS, 2011).
Nesse setor industrial, os elastômeros são encontrados em aplicações
como pneus, compartimentos do motor, mangueiras e vedações. Dois
copolímeros a base de butadieno são amplamente utilizados na indústria
automobilística, o copolímero de estireno butadieno (SBR) e o copolímero de
butadieno-acrilonitrila

(NBR)

(ROCHA;

SOARES;

COUTINHO,

2007)

(SANTOS, 2011).
Maciel, Machado e Pasa (2013) estudaram o efeito da temperatura nas
propriedades das misturas PVC/NBR quando expostas ao etanol e diferentes
gasolinas e destacaram que após imersão em etanol a mistura sofreu perda de
massa que pode ser atribuída a solubilização do plastificante DOP ou outro
componente polar da mistura. Essa solubilização ocorre devido à alta
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polarização do etano, que pode interagir com grupos polares presentes da
mistura, como C-Cl (PVC) e o –C≡N (acrilonitrila).
Akhlaghi et al. (2015) estudaram o efeito dos biocombustíveis e misturas
de combustíveis em borrachas automotivas, eles avaliaram o efeito causado
em borrachas nitrílicas, fluorelastômeros,

policloropreno e borrachas de

silicone. Em relação à avaliação com a borracha nitrílica, concluíram que a
resistência ao combustível aumenta com o aumento o teor de acrilonitrila e que
a cura realizada com enxofre melhora a resistência do material em relação à
cura com peróxido.
Em 20 de junho de 2016, o Ministério de Minas e Energia publicou, na
edição do Diário Oficial da União, a criação de um grupo de trabalho que
desenvolverá ações necessárias para realização de teste e ensaios em
veículos e motores para validar a adição de quantidades superiores de
biodiesel na mistura atualmente utilizada (B7). O MME coordenará o grupo e os
prazos estabelecidos para os testes são: até 23.03.2017 para adição de 10 %
(B10) e 23.03.2019 para adição de 15% (B15). (BOLETIM MENSAL DOS
COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS, n.100, 2016).
Este grupo é formado por órgãos e entidades governamentais e por
representantes do setor privado, como sindicatos e associações do setor
automotivo, de peças e de combustíveis e de produção de biodiesel (BOLETIM
MENSAL DOS COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS, n.100, 2016).
Antecipando esse estudo, a Ford Motors participou desde os primeiros
ensaios para a aplicação do biodiesel, em parceria com o Centro de Pesquisas
da Petrobras, um pick-up Ranger foi escolhido para os testes de campo com o
B5, realizados com sucesso e nessa segunda etapa do projeto ocorrem os
testes com o B30, que amplia as perspectivas para o uso de biocombustíveis
no país (FORD MOTOR COMPANY, 2017).
Em 2010, a equipe da Ford, que avalia as matérias primas, percebeu que
os elastômeros de coloração azul apresentavam um desempenho melhor
quando comparadas com as borrachas pretas e resolveu avaliar diferentes
formulações de borrachas, com e sem adição de negro de fumo (que torna a
borracha preta) quando expostas ao biodiesel.
O Brasil tem um papel importante, por fazer parte de um grupo dos cinco
centros mundiais de desenvolvimento do produto da Ford mundial, trabalhando
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com as mais avançadas tecnologias para produzir veículos cada vez mais
econômicos, acessíveis e seguros para o meio ambiente (FORD MOTOR
COMPANY, 2017).

3.5

Estudo de degradação
Para avaliação de qual dos materiais em estudo é o mais adequado para

a aplicação com uso de B30, é importante entender os tipos de reações de
degradação que podem ocorrer nos materiais poliméricos, o que auxiliaria na
escolha dos materiais para tal aplicação.
A degradação dos polímeros é a deterioração irreversível das
propriedades químicas e/ou físicas desses materiais após exposição a agentes
externos, que podem ser térmicos, mecânicos ou químicos.
A degradação dos polímeros pode ser estudada através dos tipos de
reações que ocorrem no início e no decorrer do processo, como quebra de
ligações na cadeia principal ou em grupos lateriais, reticulação, eliminação ou
substituição de cadeias laterais, reações intramoleculares, auto-oxidação e
despolimerização. Este fenômeno também pode ser abordado pelo tipo de
processo que dá início a essas reações que pode ser térmico, fotoquímico,
mecânico, radiação de alta energia, química ou stress-cracking ou ainda,
biodegradação (Paoli, 2009).
Independente do tipo de reação de degradação, este processo tem como
característica, uma primeira etapa com a quebra de uma ligação química
covalente seja na cadeia principal ou lateral. Após esta quebra, são formados
radicais livres que são responsáveis pela propagação dessas reações (Paoli,
2009).
A cisão das ligações depende da energia de ligação química entre os
átomos que formam a cadeia. Quando a energia localizada numa determinada
ligação química for superior à energia de ligação entre os átomos da cadeia,
por exemplo, uma energia fornecida por luz (fotólise), calor (termólise) ou
cisalhamento (rompimento mecânico), a cisão ocorre (Paoli, 2009).
A Tabela 1 lista os valores de energias de ligação das ligações químicas
mais frequentes em polímeros comerciais.
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Tabela 1 - Energia de ligação.

Tipo de ligação
C–C
C=C
C≡C
C – H primário
C – H secundário
C – H terciário
C – H aromático
C–O
C≡N
C–F
C – Cl
C – Br
C–I

Energia de ligação
(kJ/mol)
348
612
838
432
410
390
460
419
893
486
340
285
214

Fonte: (SEIXAS, 2013).

Neste trabalho em que os elastômeros ficaram imersos em combustível, a
degradação pode ocorrer por mais de um fator, como o calor fornecido ao
sistema e ataque químico.
Akhlaghi et al. abordaram em uma revisão deterioração de borrachas
automotivas em biocombustíveis líquidos, o mecanismo de degradação da
borracha fluorada (FKM) e afirmaram que o sistema de cura desses materiais é
ativado por óxidos metálicos inorgânicos e/ou hidróxidos metálicos como
óxidos de magnésio e hidróxido de cálcio. Quando expostos ao biodiesel, estes
óxidos metálicos e hidroperóxidos podem reagir com o hidroperóxido alifático,
resultante da oxidação do biodiesel (Akhlaghi, Gedde, Hedenqvist, Braña, &
Bellander, 2015).
Os hidroperóxidos presentes nos biocombustíveis podem decompor-se
em radicais livres, particularmente a altas temperaturas na presença de água,
oxigênio dissolvido e íons metálicos. Os radicais livres retiram um átomo de
hidrogênio das cadeias de ésteres alquílicos e geram radicais alílicos, que por
sua vez, reagem com oxigênio molecular e produzem radicais peroxi, formando
hidroperóxidos alílicos. Os hidroperóxidos formados penetram na estrutura do
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elastômero, iniciando o processo de degradação do polímero. (Akhlaghi,
Gedde, Hedenqvist, Braña, & Bellander, 2015).
A Figura 8 apresenta mecanismo de oxidação do biodiesel e as possíveis
reações químicas entre o biodiesel oxidado e os óxidos metálicos e
hidroperóxidos no FKM, sugerido por Akhaghi et al. (2015).
Figura 8 - Mecanismo de oxidação do biodiesel e possíveis
reações químicas entre biodiesel oxidado e os óxidos metálicos
e hidroperóxidos em FKM.

Fonte: Akhaghi et al (2015).

Rodolfo Junior, Nunes e Ormanji (2006), em “Tecnologia do PVC“
explicaram que a exposição do polímero PVC sem a adição de estabilizantes
ao calor, radiação ultravioleta ou, ainda, à radiação gama, pode, dependendo
da intensidade e tempo de exposição, causar a liberação de cloreto de
hidrogênio (HCl), este processo é chamado de desidrocloração e é
apresentado na Figura 9.
Figura 9 - Mecanismo de desidrocloração do PVC.

Fonte: (Rodolfo Jr.; Nunes; Ormanji, 2006)
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4

METODOLOGIA
Neste trabalho utilizou-se a pesquisa explicativa e o método experimental

(Silva & Menezes, 2005), visando avaliar a compatibilidade dos elastômeros
com a mistura de biodiesel (B30), através de análises físico-químicas.
Para a execução experimental, realizou-se a caracterização físico-química
dos elastômeros formulados e cedidos pela Ford e avaliação físico-química dos
combustíveis, também cedidos pela empresa. Foram utilizados corpos de prova
de elastômeros com uma mesma matriz polimérica de PVC/NBR, formulados
com diferentes aditivos. A principal diferença das formulações estudadas está
nas cargas adicionadas, conforme mencionadas no Quadro 2 que também
apresenta a identificação das amostras. Para o teste de envelhecimento
desses materiais, empregou-se uma mistura de combustíveis contendo 30 %
de biodiesel em óleo diesel (B30).
A utilização de B30 neste trabalho foi definida pela Ford, conforme
especificação interna da empresa e estabelecida em norma interna da
empresa. O teor de biodiesel alto (B30), na mistura Biodiesel:Diesel foi
empregado neste estudo, porque estava buscando-se condições extremas para
submeter os elastômeros. Apesar de o Brasil adotar atualmente a mistura B8, é
sabido que há previsão de um aumento gradativo da adição permitida do
biodiesel em óleo diesel. Além disso, há países, como os Estados Unidos, onde
o B20 é uma mistura comum e que representa um bom equilíbrio de custo,
emissões e desempenho em baixas temperaturas (ALTERNATIVE FUELS
DATA CENTER, 2017).
Quadro 2 – Elastômeros utilizados para o estudo de compatibilidade.
Identificação dos elastômeros
Cargas utilizadas
1B

Negro de fumo

2B

Sílica

3B

Negro de fumo+ carbonato de cálcio

4E

Negro de fumo + sílica

Fonte: Próprio autor.

O processo de envelhecimento dos materiais foi realizado pela empresa
Polypack, parceira no projeto. Os corpos de prova foram inseridos em frascos
de HDPE contendo B30. Para realização deste processo, foi utilizado um
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banho com temperatura controlada a 80 °C, com o objetivo de simular um
tanque de combustível de um automóvel, onde os frascos ficaram acomodados
à temperatura constante, por tempos pré-determinados, descritos no Quadro 3.
O teste de envelhecimento foi realizado conforme parâmetros de tempo de
temperatura, estabelecidos na norma Ford WSS-M98P14-A8.
O tempo total de envelhecimento dos materiais foi de 5040 h. A
caracterização das amostras (elastômero e combustível) ocorreram em cinco
tempos diferentes, além das amostras em condições originais. A descrição das
retiradas está apresentada no Quadro 3.
Quadro 3 - Descrição das retiradas em tempos pré-definidos.
Retirada
Tempo de envelhecimento (h)
T0

Amostras antes de qualquer tratamento,
consideradas como referência.

T1

336

T2

1008

T3

2016

T4

4032

T5

5040

Fonte: Próprio autor.

Para realizar as análises dos elastômeros em condição original (T0) e
envelhecidos (imersas no combustível B30) foram utilizadas as seguintes
técnicas de caracterização química e físico-química: calorimetria exploratória
diferencial (DSC), espectrofotometria no infravermelho (FT-IR), análise
termogravimétrica (TGA) e microscopia eletrônica de varredura (MEV).
Os combustíveis utilizados neste processo foram retirados dos frascos de
imersão e um novo combustível foi inserido no frasco a cada duas semanas
(336 h).
Os combustíveis foram analisados quanto à presença de metais por
espectrometria de emissão atômica por plasma acoplado indutivamente (ICPOES) e análises físico-químicas estipuladas pela ANP (Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), as quais identificadas como sendo
importantes para o controle da degradação do combustível. Foram monitoradas
estabilidade oxidativa (EN 15751:2014), teor de água (norma ASTM
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E203:2008), teor de acidez (Norma ASTM D974:2014) e teor de peróxido
(ASTM D3703:2013 e AOCS Cd-8b-90) além de análises de possíveis
alterações na estrutura do material por técnicas de FT-IR e RMN.
A Figura 10 apresenta a amostra da mistura de biodiesel em condição
original (T0), utilizada neste trabalho.
Figura 10 – Amostra T0
(B30 em condição original).

Fonte: Próprio autor.

4.1

Análise visual
A avaliação visual dos elastômeros e das amostras de biodiesel foi

realizada logo após o recebimento dos materiais, de forma sempre comparativa
com os materiais em condição original e com as retiradas anteriores.
O principal objetivo nessa avaliação foi identificar inconsistências notáveis
entre uma amostra em condição original e o mesmo material após o teste de
envelhecimento. Correlacionar a percepção visual e facilitar a investigação das
possíveis alterações na estrutura das amostras.
Para avaliação dos elastômeros os critérios foram alteração de cor e
presença de materiais nas superfícies dos corpos de prova (afloramento). A
observação de materiais na superfície dos elastômeros poderia ser um indício
de migração de componentes da borracha e/ou cargas para a superfície.
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Para as amostras de B30 foram analisadas alteração de coloração e
presença de precipitados. Esses precipitados poderiam ser decorrentes da
presença de impurezas.
Essas alterações não foram avaliadas conforme referências normativas,
sendo adotada em todos os casos a avaliação comparativa com as amostras
originais.

4.2

Espectrofotometria no infravermelho
A espectrofotometria no infravermelho (FT-IR) é uma das ferramentas de

caracterização de materiais poliméricos mais utilizadas (Canevarolo Jr.,
Técnicas de caracterização de polímeros, 2007).
A

técnica

de

espectrofotometria

no

infravermelho

baseia-se

na

observação da frequência (análise qualitativa identificando o tipo de ligação
química) e intensidade (análise quantitativa medindo a concentração da ligação
química) de radiação infravermelha absorvida quando um feixe desta radiação
atravessa a amostra. A radiação infravermelha é absorvida e convertida em
energia de vibração molecular. Os espectros vibracionais aparecem como
bandas, em vez de linhas, porque uma única alteração de energia de vibração
é acompanhada por um número de alterações de energia rotacional
(SILVERSTEIN; WEBSTER; KIEMLE, 2005).
As bandas formadas utilizando a técnica de FT-IR, particularmente as que
ocorrem entre 4000 e 400 cm-1, que devem ser analisadas. A frequência ou
comprimento de onda de absorção depende das massas relativas, da força de
ligação e da geometria dos átomos (SILVERSTEIN; WEBSTER; KIEMLE,
2005).
Para avaliação dos elastômeros, utilizou-se o equipamento da Thermo
Fisher Scientific, Modelo Nicolet iS10, pela técnica de refletância total atenuada
(ATR) de cristal de germânio, sem que houvesse preparação prévia das
amostras. Os espectros foram obtidos após 100 varreduras, no intervalo de
comprimento de onda de 4000 a 400 cm-1.
Para avaliação do biodiesel, utilizou-se o equipamento da Thermo Fisher
Scientific, Modelo Nicolet iS10 e espectrofotometria por transmissão. O material
foi colocado entre cristais de KBr com espaçador de 0,025 mm e os espectros
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foram obtidos após 100 varreduras, no intervalo de comprimento de onda de
4000 a 400 cm-1.
Os pós observados através da avaliação visual dos elastômeros após
envelhecimento, foram analisados

através da técnica de FT-IR. Nesta

avaliação, utilizou-se o equipamento da marca Varian INC, Modelo 660IR com
um microscópio óptico, da marca Varian INC, Modelo 610IR acoplado ao
espectrofotômetro. As amostras foram analisadas com um aumento de 15
vezes no microscópio óptico e o espectro do pó aflorado foi obtido após 32
varreduras.
Os precipitados observados nas amostras de B30 que tiveram contato
com os elastômeros foram extraídos das amostras, por meio da pipetagem do
precipitado e posterior lavagem do mesmo com n-hexano P.A. O solvente foi
então evaporado e posteriormente o material obtido foi coletado para análise
no FT-IR. Para avaliação dos precipitados, utilizou-se o equipamento da
Thermo Fisher Scientific, Modelo Nicolet iS10 pela técnica de refletância total
atenuada (ATR) de cristal de germânio. Os espectros foram obtidos após 32
varreduras, no intervalo de comprimento de onda de 4000 a 400 cm-1.

4.3

Análise termogravimétrica
A termogravimetria (TG) é uma técnica de análise térmica na qual a

variação de massa da amostra (perda ou ganho) é determinada em função da
temperatura/tempo, enquanto a amostra é submetida a um programa de
aquecimento com temperatura e atmosfera controladas. Através dessa técnica
podemos determinar a temperatura que as substâncias começam a se
decompor, desidratar ou oxidar, também é possível determinar o percentual de
cada copolímero numa mistura polimérica e os percentuais de carga contidos
nos materiais (Canevarolo Jr., Técnicas de caracterização de polímeros, 2007).
O equipamento consiste em uma balança de alta precisão inserida em
um forno, onde se pode controlar a taxa de aquecimento (que pode ser variada
ou mantida constante), e a atmosfera de interesse que pode ser inerte ou
oxidante de acordo com a necessidade (PAOLI, 2009).
Para

a

realização

dessa

análise,

utilizou-se

o

analisador

termogravimétrico da marca Mettler Toledo, modelo DSC/TGA. A massa
aproximada utilizada foi de 20 mg de elastômero, cadinhos de alumina e a
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rampa de aquecimento adotada foi conforme a norma ASTM E 1131-08 (2014).
Os gases N2 e O2 foram utilizados como gases de arraste, em fluxo constante
de 100 mL/min. A taxa de aquecimento adotada foi de 10 °C/min. Os materiais
foram aquecidos de temperatura ambiente (T.A) a 600 °C, utilizando o N2 como
gás de arraste e então aquecidos até 1000 °C, utilizando o O2 como gás de
arraste. Através dessa técnica pode-se determinar a quantidade de materiais
altamente voláteis, de média volatilidade, combustíveis e cinzas presentes nas
amostras de elastômeros.
Nesse estudo, as curvas térmicas foram tratadas da seguinte maneira,
para todas as amostras:
A primeira perda de massa foi determinada num intervalo de T.A a 325
°C, região onde provavelmente se observa a perda de umidade, plastificantes e
do biodiesel impregnado nas amostras envelhecidas, pois nesse intervalo são
perdidos normalmente aqueles materiais altamente voláteis.
A segunda perda de massa foi determinada entre 325 °C e 550 °C em
atmosfera inerte, atribuída para a identificação da perda obtida através da
degradação dos materiais poliméricos.
A terceira perda de massa ocorre em atmosfera oxidante e foi
determinada para quantificação de perdas de negro de fumo e carbonato de
cálcio, que carbonizam no intervalo compreendido entre 550 °C e 750 °C.
As cinzas foram determinadas como resíduos obtidos após 750 °C e
podem ser atribuídos a óxidos metálicos e materiais inorgânicos, como por
exemplo, a sílica presente como carga, em algumas amostras em estudo.

4.4

Calorimetria exploratória diferencial
A calorimetria exploratória diferencial (DSC) é utilizada para determinar a

quantidade de calor absorvido ou liberado por um material durante seu
aquecimento, resfriamento ou à temperatura constante em função do tempo,
assim, pode-se verificar a ocorrência de processos endotérmicos e exotérmicos
(PAOLI, 2009).
Uma vez que as propriedades mecânicas dos polímeros são sensíveis à
temperatura, a avaliação das transições por DSC torna-se uma ferramenta
importante na caracterização físico-química dos materiais poliméricos. Nos
elastômeros, observa-se a temperatura de transição vítrea (Tg) através dessa
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análise. Abaixo da Tg o material é considerado um sólido amorfo, acima da Tg,
ele é um sólido tipo-borracha e então um líquido viscoso (CALLISTER;
RETHWISCH, 2007).
As análises por DSC foram realizadas em um equipamento TA
Instruments, Q20, utilizando uma massa aproximada de 20 mg de elastômero.
Foi empregado N2 como gás de arraste, em fluxo constante de 50 mL/min. Os
materiais foram aquecidos de 25 °C a 125 °C, resfriados até -50 °C e
aquecidos novamente até 125 °C, a uma taxa de 10 °C/ min.
Posteriormente, a curva obtida foi analisada em função do valor da Tg de
cada amostra.

4.5

Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear
A técnica de espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN) é

uma ferramenta poderosa na caracterização estrutural de todos os tipos de
compostos químicos, igualmente valiosa para as análises qualitativas e
quantitativas de polímeros, permitindo descrição de detalhes moleculares mais
sutis. (BRANDOLINI; HILLS, 2000).
Essa análise foi inicialmente proposta para acompanhar possíveis
alterações ocorridas na estrutura dos elastômeros. Entretanto, no decorrer do
trabalho foi empregada para investigação da ocorrência de oxidação das
amostras de B30, através da determinação dos ácidos graxos de cadeias
curtas e alterações das duplas ligações.
O RMN também foi empregado para a avaliação dos aditivos
empregados nos elastômeros, com o intuito de verificar se algum deles estaria
migrando para o B30 no decorrer do envelhecimento. Essa investigação foi
realizada através de avaliação comparativa dos espectros obtidos para o B30
original, para os aditivos e para as amostras de B30 que entraram em contato
com os elastômeros.
As análises das amostras de B30 foram realizadas utilizando um
equipamento Agilent, modelo MR400, para amostras em solução. Foram
preparadas soluções de cerca de 5 mg de B30 em clorofórmio deuterado
(CDCl3) em tubos de quartzo de 5 mm, próprios para os ensaios de RMN.
Foram observados núcleos de hidrogênio (1H), na frequência de 400 MHz. As
condições de análise foram pulso de 45°, tempo de repetição de 5 s,
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acumulações de 36 espectros e as soluções foram analisadas na temperatura
da sonda, ajustada para 25 ºC, sem rotação dos tubos.

4.6

Microscopia eletrônica de varredura
A Microscopia eletrônica de varredura foi proposta para avaliar possíveis

degradações ao longo do envelhecimento dos elastômeros, através da
presença de vacúolos e alterações microestruturais e também utilizada, com a
técnica de EDS (espectroscopia de energia dispersiva) para avaliação da
distribuição ou aglomeração de alguns componentes das amostras.
Através desta técnica, a análise da microestrutura dos materiais é possível
utilizando uma fonte de excitação por elétrons, que atingem a amostra e,
posteriormente são espalhados, capturados e então transformados em uma
informação que pode ser analisada, como imagens e gráficos (RÓZ et al.,
2015).
O equipamento MEV é utilizado para capturar e interpretar alguns sinais
emitidos durante a interação do feixe de elétrons com a amostra, entre esses
sinais estão os elétrons (elétrons Auger, elétrons secundários e elétrons
retroespalhados), raios X (raios X característicos e radiação freada de raios X),
luz (ultravioleta, visível e infravermelho), calor, elétrons conduzidos através da
amostra e absorvidos pela amostra e esses sinais possibilitam observar e
caracterizar a amostra por sua morfologia superficial, organização estrutural e
composição química (RÓZ et al., 2015)
Para realização dessa análise, o preparo das amostras se baseou no corte
dos corpos de prova cerca de 5 mm abaixo da superfície de fratura após
congelamento em nitrogênio líquido e, para as amostras envelhecidas, houve
posterior secagem em estufa a vácuo, marca Nova Ética, modelo 440/D a 80
°C por 24 h, para retirada de possível resíduo de biodiesel, evitando a
contaminação do equipamento de microscopia eletrônica. Posteriormente, as
amostras receberam o recobrimento de uma fina película de liga de ouropaládio através de processo de sputtering, empregando um mini Sputter Coater
modelo Polaron Emitech SC7620.
A análise microestrutural da superfície fraturada dos elastômeros foi obtida
por dois equipamentos, um microscópio eletrônico de varredura Zeiss, modelo
Evo® e outro microscópio eletrônico de varredura, marca FEI, modelo Inspect S
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50. Para a realização dessas análises, utilizou-se uma aceleração de 20 kV e
ampliação de 2.000 vezes. Para análise da morfologia das amostras, utilizou-se
a técnica de análise de elétrons secundários.
O equipamento marca FEI, modelo Inspect S 50 também foi utilizado na
análise dos pós aflorados nas amostras após o envelhecimento, utilizando a
técnica de EDS para identificação dos principais elementos presentes no
aflorado e complementação dos resultados observados para estes pós, através
da técnica de FT-IR.
A técnica de EDS (espectroscopia de energia dispersiva), também foi
utilizada para caracterização dessas amostras, através da utilização do mesmo
equipamento citado para a análise das microestruturas, com ampliação de
2.000 vezes. Através dessa técnica foram obtidas imagens dos elétrons retro
espalhados e um espectro com a distribuição de alguns elementos na região
analisada. Essa técnica também foi utilizada para identificação do pó aflorado
nas superfícies dos materiais envelhecidos.

4.7

Análise de teor de água em biodiesel
O monitoramento do teor de água é importante para avaliação do

processo degradação do biodiesel, uma vez que a água promove a hidrólise do
biodiesel, resultando em ácidos graxos livres. Esse processo é chamado de
oxidação hidrolítica (LÔBO; FERREIRA; CRUZ, 2009).
Lobo, Ferreira e Cruz (2009) afirmaram que a presença de água no
biodiesel tem um forte efeito nas propriedades do combustível. Este produto é
naturalmente higroscópico o que causa uma grande preocupação neste
aspecto, uma vez que a água causa degradação de ésteres, alterando a
composição e as propriedades do combustível. A reação de hidrólise está
representada na Figura 11.
Figura 11 – Reação de hidrólise que ocorre no biodiesel.

R1 – COOR2
(ésteres)

+

H2O

R1 – OH

+ R2 – COOH

(água)

(álcool)

(ácido graxo)
(hidrólise de ésteres)

Fonte: Lobo, Ferreira e Cruz (2009).
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Os ácidos graxos livres estão relacionados com a proliferação de
microorganismos, corrosão de tanques, estocagem de combustível e deposição
de sedimentos (LÔBO; FERREIRA; CRUZ, 2009).
Essas análises foram realizadas em um equipamento Karl Fisher,
utilizando a metodologia descrita na norma ASTM E 203: 2008.
Nesta técnica, a amostra é titulada com reagente Karl Fisher (composta
por iodo, dióxido de enxofre, base orgânica e solvente), o ponto final da
titulação é determinado potenciometricamente, utilizando-se um eletrodo que
detecta uma mudança brusca na resistência da célula quando o iodo é
reduzido por dióxido de enxofre na presença de água (ASTM E 203, 2008).

4.8

Estabilidade oxidativa do biodiesel
A estabilidade oxidativa do biodiesel está relacionada com o grau de

instauração dos alquilésteres presentes e com a posição das duplas ligações
na cadeia carbônica. Quando maior o número de insaturações na molécula,
mais suscetível à degradação térmica e oxidativa (LÔBO; FERREIRA; CRUZ,
2009).
Dantas et al. (2011) avaliaram a estabilidade oxidativa do biodiesel de
milho e afirmaram que esta é considerada uma característica essencial para
controle das propriedades do biodiesel, uma vez que ele é vulnerável devido
suas insaturações e a numerosos fatores a que é exposto como temperatura,
contaminação por metais, umidade e com isso compostos indesejados podem
se formar e corroer motores, entupir filtros e sistemas de injeção dos motores.
A estabilidade desses combustíveis é afetada pela temperatura elevada,
exposição ao ar e presença de água, que promove a oxidação hidrolítica. No
processo de oxidação, formam-se os peróxidos e posteriormente os compostos
orgânicos voláteis e baixa massa molecular (LÔBO; FERREIRA; CRUZ, 2009).
A análise de estabilidade oxidativa foi realizada em um equipamento
Rancimat, utilizando como referência a norma DIN EN 15751:2014. Nesse
método, a amostra é mantida em um vaso de reação, a temperatura de 110 ºC
sob fluxo de ar, com isso começam a formar os peróxidos, que são os
principais produtos gerados na oxidação do biodiesel, posteriormente, são
formados os compostos orgânicos voláteis, que são transportados pelo fluxo de
ar para outro recipiente contendo água destilada e a presença desses
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compostos é então detectada pela mudança da condutividade no sistema. O
resultado dessa análise é reportado por período de indução, que é o tempo
decorrente até a detecção dos ácidos orgânicos.
4.9

Índice de acidez do biodiesel
O índice de acidez é a massa de hidróxido de potássio (KOH) necessária

para neutralizar os ácidos livres de 1 g de amostra de biodiesel (ASTM D 974,
2014).
Este parâmetro está relacionado com o número de ácidos graxos livres na
amostra e aumenta em função da oxidação do biodiesel (HASEEB et al., 2011).
O aumento da acidez e do teor de peróxido como resultado das reações de
oxidação podem causar corrosões nos componentes do sistema de
combustíveis e endurecimento dos elastômeros (CORONADO et al., 2014).
Coronado et al (2014) que estudaram a degradação de mangueira de
combustível de NBR pelo uso de biodiesel, afirmaram que o número de acidez
elevado também promove maior inchamento e degradação dos elastômeros.
A determinação do índice de acidez nas amostras de biodiesel foram
realizadas conforme a norma ASTM D 974:2014. Neste método é realizada
uma titulação ácido-base, utilizando a solução de KOH em isopropanol como
titulante e p-naftolbenzoina como indicador.

4.10 Teor de peróxido
O teor de peróxido é a medição das unidades de peróxido formadas
durante o processo de oxidação. No biodiesel, geralmente são encontrados
hidroperóxidos formados quando o oxigênio do ar reage com o éster.
Normalmente, esta é a primeira etapa para a degradação do biodiesel
(YAAKOB et al., 2014).
Christensen

e

Mccormick

(2014)

estudaram

a

estabilidade

de

armazenamento em longo prazo de biodiesel e misturas de biodiesel. Eles
afirmaram que os peróxidos formados são relativamente instáveis, reagem
intramolecularmente e então formam ácidos, aldeídos, cetonas, olefinas e
alcanos, que por sua vez reagem para formar oligômeros e produtos
poliméricos. A degradação dos hidroperóxidos é catalisada por metais e estes
produtos formados com essas reações de oxidação degradam a qualidade do
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produto com o aumento da acidez, viscosidade e produtos insolúveis
(CHRISTENSEN; MCCORMICK, 2014).
Como regra geral, os valores de peróxido aumentam consideravelmente
durante o armazenamento em longo prazo e após o processo de tratamento
térmico. A redução do valor de peróxido como função do tempo de tratamento
térmico pode ocorrer e ser atribuída à reação de terminação, resultando em
decomposição do peróxido (DANTAS et al., 2011).
Um biodiesel já em estado avançado de oxidação pode apresentar um
baixo valor de índice de peróxidos, pois os peróxidos podem ter sido
transformados em outros produtos, como ácidos, aldeídos, cetonas, olefinas e
alcanos. Uma maneira de usar essa medição seria avaliar sua evolução desde
o tempo de produção e interpretar o valor de peróxido de acordo com o estado
de oxidação da amostra (BERTHIAUME; TREMBLAY, 2006).
Esta análise foi realizada para avaliação de amostras pré- selecionadas
de misturas de biodiesel, conforme descritas no Quadro 4.
Quadro 4 - Amostras de B30 analisadas quanto ao teor de peróxido.
Identificação da amostra
Tempos de envelhecimento
B30

T0

B30 + 1B

T1 e T5

B30 + 2B

T1 e T5

B30 + 3B

T1 e T5

B30 + 4E

T1 e T5

B30
Fonte: Próprio autor.

T5

Para efetuar a determinação do teor de peróxido, utilizou duas
metodologias distintas, a ASTM D 3703-13 e a norma AOCS Cd-8b-90, a fim
de avaliar qual metodologia seria mais adequada para as amostras em estudo.
A norma ASTM D 3703-13 é indicada para determinação do número de
hidroperóxidos (ROOH) presentes em turbinas de aviação, em combustíveis
como gasolina e diesel. Esta metodologia foi indicada pela Ford, porém
interlaboratoriais com amostras de biodiesel demostram que não há
reprodutibilidade nos resultados quando esta norma é utilizada (ASTM, 2013) e
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através de pesquisas bibliográficas, verificou-se que a metodologia AOCS Cd8b-90 também poderia ser empregada no B30 em estudo.
A metodologia AOCS Cd-8b-90 é utilizada por diversos autores em
avaliações de amostras de biodiesel. Ela é indicada para determinação de
todas as substâncias em termos de miliequivalência de peróxido por 1000 g de
amostra que oxidam iodeto de potássio sob as condições do teste.

4.11 Análise de metais (cálcio, magnésio, fósforo, potássio e sódio)
Os metais podem agir como catalisadores para as reações de oxidação e
degradação de biodiesel, tornando-se um fator importante para ser monitorado
durante o envelhecimento (JAKERIA; FAZAL; HASEEB, 2014).
Contaminantes presentes no biodiesel são provenientes das matérias
primas, como por exemplo, cálcio, enxofre, fósforo e magnésio e dependendo
da eficiência da reação, ainda podem ser encontrados maior ou menor
quantidade de glicerina livre, glicerídeos não reagidos, sabões, álcool residual,
catalisadores residuais e água (LÔBO; FERREIRA; CRUZ, 2009).
Os metais colaboram para o entupimento das linhas de combustível e
pode haver formação de um resíduo de óxidos de metais em peças de motor.
Durante o processo combustão, os metais também são liberados para a
atmosfera, portanto são indesejáveis (JAKERIA; FAZAL; HASEEB, 2014).
Os seguintes metais foram determinados por espectrometria de emissão
atômica com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES): cálcio, magnésio,
fósforo, potássio e sódio. A metodologia utilizada para essa determinação foi
conforme a norma ABNT NBR 15553:2015 – Biodiesel – Determinação dos
teores de cálcio, magnésio, sódio, fósforo e potássio por espectrometria de
emissão ótica com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES). Foi empregado
um Espectrômetro de emissão atômica (ICP), marca Varian, modelo VISTA
MPX.
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5

5.1

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Elastômeros
Os resultados obtidos nas análises dos elastômeros estudados serão

apresentados nas seções 5.1.1 a 5.1.5, divididos pela técnica empregada e
seguidos pela discussão a respeito das alterações observadas no decorrer do
envelhecimento de cada elastômero.
O item 5.5 apresenta um resumo das discussões a respeito das alterações
observadas no decorrer do envelhecimento e aborda as considerações por
elastômero estudado.
5.1.1 Análise visual
Após o envelhecimento dos materiais, foram observadas alterações no
aspecto de alguns elastômeros. O elastômero 1B apresentou um pó amarelado
nas laterais dos corpos de prova após 1008 h de envelhecimento (T2),
conforme ilustrado na Figura 12.
Figura 12 – Elastômero 1B após 1008 h de envelhecimento
– presença de pó nas extremidades do corpo
de prova.

Fonte: Próprio autor.

O elastômero 2B se apresentou levemente esbranquiçado após 336 h de
envelhecimento (T1) e este aspecto se manteve nas amostras retiradas
posteriormente.
A Figura 13 apresenta o aspecto do elastômero 2B envelhecido por 336 h.
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Figura 13 – Elastômero 2B após 336 h de envelhecimento –
presença de pó esbranquiçado na superfície do
corpo de prova.

Fonte: Próprio autor.

O elastômero 3B apresentou um pó amarelado nas laterais dos corpos
de prova após 1008 h (T2), conforme apresentado na Figura 14. A Figura 15
apresenta o material após 2016 h (T3) de envelhecimento, onde se observa a
presença de pó também nas superfícies dos corpos de prova.
Figura 14 - Elastômero 3B após 1008 h de Figura 15 - Elastômero 3B após 2016 h
envelhecimento – presença de pó nas de envelhecimento – presença de pó
laterais do corpo de prova.
nas superfícies do corpo de prova.

Fonte: Próprio autor.

O elastômero 4E não apresentou alterações significativas no aspecto dos
corpos de prova até 2016 h de envelhecimento (T4), mantendo o aspecto das
amostras originais. O Quadro 5 apresenta um resumo das alterações
observadas nas amostras envelhecidas:
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Quadro 5 - Principais alterações observadas nas amostras envelhecidas de
elastômeros.
Elastômero
Alterações observadas
1B (Negro de fumo) – 1008 h

pó aflorado, de cor amarelada, nas
laterais dos corpos de prova

2B (Sílica) – 336 h

pó aflorado, de cor esbranquiçada, nas
superfícies dos corpos de prova

3B (Negro de fumo e carbonato de cálcio)
– 1008 h

pó aflorado, de cor amarelada, nas
laterais dos corpos de prova

3B (Negro de fumo e carbonato de cálcio)
– 2016 h

pó aflorado, de cor amarelada, nas
laterais e superfícies dos corpos de prova

4E (Sílica e negro de fumo)

Não houve alteração significativa durante
todo o envelhecimento

Fonte: Próprio autor.

5.1.2 Análise de espectrofotometria no infravermelho
Essa técnica foi utilizada para avaliar as alterações na estrutura dos
materiais ao longo do teste de envelhecimento em comparação com as
amostras originais. As Figuras 16 e 17 apresentam os espectros obtidos dos
elastômeros 1B até 5040 h de envelhecimento (T5).
Figura 16 – Espectros de FTIR obtidos por transmitância da
amostra 1B em condição original e após
envelhecimento.

Fonte: Próprio autor.
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Figura 17 – Espectros de FTIR obtidos por transmitância
da amostra 1B em condição original e após
envelhecimento– região espectral de 2600 a
600 cm-1.

Fonte: Próprio autor.

Analisando

os

espectros

obtidos

observam-se

algumas bandas

características da mistura polimérica PVC/ NBR, como é o caso das bandas em
2917 cm-1 e 2850 cm-1 que correspondem respectivamente às ligações –CH2 e
–CH3 do polímero e se mantêm praticamente inalteradas ao longo do processo
de envelhecimento. A banda em 2240 cm-1 correspondente à ligação -C≡N e a
presença da banda em 1435 cm-1 (correspondente à ligações –CH2) também
atribuídas ao polímero base, assim como a banda em 966 cm-1 correspondente
à ligação CH=CH- (trans), do NBR (ISO 4650:2012).
A banda observada no material em condição original (T0) em 1720 cm-1
pode ser atribuída ao plastificante, correspondendo ao estiramento C=O do
éster (PASSADOR, 2006).
A Figura 18 apresenta o espectro do plastificante utilizado nas
formulações propostas, que foi analisado por FT-IR para comparação das
bandas preponderantes:
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Figura 18 - Espectro de FTIR obtidos por transmitância do plastificante
utilizado em todas as formulações.

Fonte: Próprio autor.

Além da diminuição da banda em 1720 cm-1 (que foi atribuída à perda de
plastificante do elastômero no decorrer do envelhecimento), foi possível
observar o aparecimento de uma banda por volta de 1732 cm-1, que pode ser
decorrente da absorção do biodiesel. Essa banda pode ser observada através
do espectro obtido para a amostra de biodiesel, que será apresentado no item
5.2.2, na Figura 72.
A banda em 1538 cm-1 pode ser um indício de quebra da ligação
cruzada. Através da análise de microscopia eletrônica de varredura, realizada
no pó aflorado deste elastômero, foi possível observar que ocorreu migração
do enxofre (S) para a superfície do material, corroborando a indicação de
quebra das ligações cruzadas.
As alterações observadas na banda em 1267 cm -1 pode ser atribuída ao
processo de desidrocloração do PVC, que caracteriza a primeira etapa da
degradação deste polímero, porém também está presente no plastificante
empregado, conforme mostrado na Figura 18. O processo de desidrocloração
do PVC foi explicado anteriormente no item 3.5 deste trabalho.
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A diminuição da banda em 1267 cm-1 no decorrer do envelhecimento
pode estar associada ao processo de desidroclaração, corroborando com os
resultados obtidos no EDS dos aflorados, onde foi verificada a presença de
cloro, porém essa diminuição também pode ser atribuída à perda de
plastificante, observada também através da diminuição da banda 1720 cm-1 no
FT-IR.
O Quadro 6 apresenta as principais alterações observadas nos
espectros obtidos para o elastômero 1B.
Quadro 6 - Principais alterações observadas no elastômero 1B.
Região no
Característica da banda
Observação
infravermelho (cm-1)
1720

C=O

Diminuição da banda após
336 h de envelhecimento e
posterior desaparecimento.

1538

C=S, possivelmente oriundo
do doador de enxofre

Diminuição da banda, ao
longo do envelhecimento e
desaparecimento após 2016
h.

1267

CH2-Cl

Diminuição da banda, ao
longo do envelhecimento.

CH = CH2.

Diminuição da banda após
336 h de envelhecimento e
desaparecimento nos
materiais envelhecidas por
mais tempo.

1017

CH = CH2

Desaparecimento da banda
após 336 h de
envelhecimento. Essa banda
não foi identificada nas
amostras mais envelhecidas.
Também está presente no
espectro do plastificante.

730

ligação de –C-H- da cadeia

Desaparecimento da banda
após 336 h de
envelhecimento.

1101

Fontes: Passador (2008); Silverstein (1998); Sanches, Cassu e Dutra, 2015; ISO
4650:2012; Hasseb (2011). Quadro: Elaborado pelo autor.

O elastômero 1B apresentou pó na superfície e este material observado
na retirada em 1008 h de envelhecimento foi analisado por FT-IR, com o auxílio
de um microscópio.
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A Figura 19 apresenta a imagem obtida através do microscópio e a
Figura 20 apresenta o espectro obtido após análise deste material presente nas
amostras após 1008 h de envelhecimento.
Figura 19 – Imagem obtida no microscópio óptico
acoplado no FT-IR, referente à amostra
1B após 1008 h de envelhecimento com
o pó aflorado.

Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2016).

Figura 20 – Espectro de FT-IR do pó aflorado da amostra 1B após 1008 h de
envelhecimento.

Fonte: Próprio autor.

Analisando

a

Figura

20,

percebeu-se

a

presença

de

bandas

características de ligações -CH2 e -CH3 em aproximadamente 2922 cm-1 e
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2856 cm-1, respectivamente. A banda larga em 3268 cm-1 é característica de
ligações OH. Em 1731 cm-1, há uma banda característica de ligações C=O, que
pode ser atribuída à presença de biodiesel. Também se observou a presença
da banda em 1602 cm-1 que foi atribuída ao biodiesel e pode ser verificada nos
espectros apresentados nas Figuras 73 a 80, em 1606 cm-1.
Por se tratar de uma técnica que apresenta as vibrações preponderantes
e pelo fato de algumas vibrações ocorrerem na mesma região espectral em
mais de um componente das amostras, a identificação do material aflorado não
foi possível apenas avaliando os resultados obtidos no FT-IR. Para auxiliar
nesta identificação, o pó aflorado foi analisado por microscopia eletrônica de
varredura, com EDS e o espectro gerado será discutido no item 5.1.5 deste
trabalho.
As Figuras 21 e 22 apresentam os espectros obtidos das amostras 2B até
2016 h de envelhecimento (T3).
Figura 21 - Espectros de FT-IR obtidos por transmitância da amostra
2B em condição original e após envelhecimento.

Fonte: Próprio autor.
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Figura 22 – Espectros de FT-IR obtidos por transmitância da amostra
2B - região espectral entre 3000 e 600 cm-1.

Fonte: Próprio autor.

Assim como mencionado na análise dos espectros no infravermelho da
do elastômero 1B, nos elastômeros 2B (original e envelhecidos) observou-se
as bandas em 2917 cm-1 e 2848 cm-1, 2240 cm-1 e a banda em 970 cm-1
correspondentes ao polímero e a banda em 1720 cm-1 que pode ser atribuída
ao estiramento C=O do éster alifático.
Ainda em relação aos espectros obtidos para o elastômero 2B,
observou-se que a banda em 1538 cm-1, intensa na amostra original, diminui de
intensidade com o aumento do tempo de envelhecimento, assim como
observado na amostra 1B. A banda em 1538 cm-1 pode ser um indício de
quebra da ligação cruzada e, através da microscopia eletrônica de varredura foi
possível observar que ocorre migração do enxofre (S) para o biodiesel.
Nesta série de amostras, observou-se a ocorrência de uma banda em
torno de 1398 cm-1, característica do CH-C, grupo metil.
A diminuição da banda em 1720 cm-1 também foi atribuída à perda de
plastificante do elastômero (Figura 18) no decorrer do envelhecimento e
também é possível observar o aparecimento de uma banda por volta de 1735

62
cm-1, que pode ser decorrente da absorção do biodiesel, que apresenta uma
banda intensa em 1740 cm-1, conforme ilustrado na Figura 75.
As alterações observadas na banda em 1267 cm -1 pode ser atribuída ao
processo de desidrocloração do PVC e também à perda de plastificante,
conforme explicado para o elastômero 1B.
A presença de uma banda larga e intensa em 1100 cm-1 provavelmente
é característica da sílica, por se tratar de uma banda característica da ligação
Si-O.
O Quadro 7 apresenta as alterações observadas para a amostra 2B,
com as atribuições e as respectivas bandas.
Quadro 7 - Principais alterações observadas no elastômero 2B.
Região no
infravermelho,
Característica da banda
Observação
cm-1
1720

C=O

Diminuição da banda após 336 h de
envelhecimento e posterior
desaparecimento.

1538

C=S, possivelmente oriundo
do doador de enxofre

Diminuição da banda, ao longo do
envelhecimento e desaparecimento
após 4032 h.

1464

-CH2 da matriz polimérica

Diminuição da banda, ao longo do
envelhecimento.

1398

CH-C, grupo metil

Diminuição ao longo do
envelhecimento e desaparecimento
após 2016 h

Fontes: Passador (2008); Silverstein e Webster (1998);Sanches, Cassu e Dutra, 2015;
ISO 4650:2012. Tabela: Elaborada pelo autor.

A Figura 23 apresenta a imagem obtida com o microscópio da amostra
2B após 336 h de envelhecimento e a Figura 24 apresenta o espectro obtido do
pó presente na superfície do elastômero 2B após 336 h de envelhecimento.
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Figura 23 – Imagem obtida no microscópio óptico
acoplado ao FT-IR, referente ao
elastômero 2B após 336 h de
envelhecimento com pó aflorado.

Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2016).

Figura 24 – Espectro de FTIR obtido do pó aflorado da amostra 2B após 336 h de
envelhecimento

Fonte: Próprio autor.

Em uma busca no banco de dados do software do equipamento, os
materiais que mais se assemelham ao espectro obtido corresponde à materiais
com sulfenamida, conforme observado na Figura 26. Foi realizada uma análise
de cada matéria prima utilizada nessa formulação, porém nenhum dos aditivos
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apresentou espectro semelhante ao aflorado, possivelmente porque o
afloramento não é de apenas uma matéria prima, mas de um produto de
reação, no caso da formulação dos elastômeros, utilizou-se um aditivo de
sulfenamida como doador de enxofre, que age como acelerador da
vulcanização.
O espectro obtido do doador de enxofre utilizado nas formulações é
apresentado na Figura 25, porém quando essa técnica não foi conclusiva para
identificar o material aflorado, a microscopia eletrônica de varredura com EDS
foi proposta para identificação dos elementos presentes neste material que
migrou para a superfície do elastômero 2B.
Figura 25 - Espectro de FTIR obtido por ATR para o material empregado
como doador de enxofre.

Fonte: Próprio autor.

Para confirmação dessas evidências, a superfície da amostra 2B foi
analisada por microscopia eletrônica de varredura, com EDS no pó aflorado
para auxiliar na identificação do mesmo e o resultado obtido será discutido no
item 5.1.5 deste trabalho.
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Figura 26 - Comparação do espectro do pó aflorado no elastômero 2B com a
biblioteca do equipamento.

Fonte: Próprio autor

As Figuras 27 e 28 apresentam os espectros obtidos no elastômero 3B.

Figura 27 – Espectros de FTIR obtidos por transmitância do
elastômero 3B em condição original e após
envelhecimento.

Fonte: Próprio autor.
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Figura 28 – Espectros de FTIR obtidos por transmitância do
elastômero 3B – região de 2500 a 600 cm-1.

Fonte: Próprio autor.

Nos espectros no infravermelho do elastômero 3B também foram
observadas as bandas em 2917 cm-1 e 2850 cm-1, 2236 cm-1 e a banda em
966 cm-1 correspondentes ao polímero e a banda em 1720 cm-1, que pode ser
atribuída ao estiramento C=O do éster alifático. Há também uma banda intensa
em 1538 cm-1 conforme ocorrido nas demais amostras. O Quadro 8 apresenta
as bandas onde foram observadas alterações, com suas atribuições e
comparações entre os tempos de envelhecimento.
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Quadro 8 - Principais alterações observadas no elastômero 3B.
Região no
Característica da
infravermelho
banda
(cm-1)

Observação

1720

C=O

Diminuição da banda após 336 h de
envelhecimento e posterior desaparecimento.

1538

C=S,
possivelmente
oriundo do doador
de enxofre

Diminuição da banda, ao longo do
envelhecimento, porém se mantendo em uma
baixa intensidade mesmo após 5040 h de
envelhecimento.

CH2-Cl

Diminuição da banda após 336 h de
envelhecimento e posteriormente manteve-se
com a mesma intensidade ao longo do
envelhecimento

1100

CH=CH2.

Diminuição da banda após 336h de
envelhecimento e posteriormente manteve-se
com a mesma intensidade ao longo do
envelhecimento

730

ligação de -C-Hda cadeia

Desaparecimento da banda após 336 h de
envelhecimento

1267

Fontes: Passador (2008); Silverstein e Webster (1998); Sanches, Cassu e Dutra, 2015;
ISO 4650:2012. Tabela: Elaborada pelo autor.

A diminuição da banda em 1720 cm-1 referente à perda de plastificante
do elastômero no decorrer do envelhecimento e também é possível observar o
aparecimento de uma banda por volta de 1740 cm-1, que pode ser decorrente
da absorção do biodiesel, que apresenta uma banda intensa em 1740 cm-1,
conforme ilustrado na Figura 77.
No elastômero 3B também verificou-se a diminuição na intensidade da
banda em 1267 cm -1, que foi atribuída ao processo de desidrocloração do PVC
e à perda de plastificante, mencionados anteriormente para os elastômeros 2B
e 3B.
Após 1008 h de envelhecimento da amostra 3B, observou-se a presença
de um pó amarelado na superfície dos corpos de prova, com aspecto
semelhante ao pó observado na amostra 1B. Este material foi analisado por
FT-IR, acoplado a um microscópio. A Figura 29 apresenta a imagem obtida no
microscópio e a Figura 30 apresenta o espectro obtido do pó aflorado.
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Figura 29 – Imagem obtida com o auxílio do
microscópio da amostra 3B após
1008 h de envelhecimento com pó
aflorado.

Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2016).
Figura 30 – Espectros de FTIR obtidos do pó presente na amostra 3B após 1008 h
de envelhecimento.

Fonte: Próprio autor.

Em relação ao espectro apresentado na Figura 30, verificou-se a
presença

de

bandas

características

aproximadamente 2922 cm

-1

de

ligações

-CH2

e

-CH3

em

-1

e 2855 cm , respectivamente e bandas

características do plastificante, como é o caso da banda intensa em 1102 cm-1
(apresentado na Figura 18). Este material também foi analisado por
microscopia eletrônica de varredura, com EDS e os resultados obtidos serão
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discutidos no item 5.1.5 deste relatório. As técnicas foram utilizadas de forma
complementar para identificação desse material.
Em relação à amostra 4E (cargas negro de fumo e sílica), obtiveram-se
os seguintes espectros apresentados nas Figuras 31 e 32.
Figura 31 – Espectros de FTIR obtidos por transmitância do
elastômero 4E.

Fonte: Próprio autor.

Figura 32 – Espectros de FTIR obtidos por transmitância do
elastômero 4E – região de 3200 a 600 cm-1.

Fonte: Próprio autor.
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As bandas mais intensas já foram mencionadas nas amostras anteriores
e referem-se basicamente aos polímeros que forma a mistura PVC/NBR. As
principais alterações que ocorreram até 2016 h de envelhecimento, estão
descritas no Quadro 9.
Quadro 9 - Principais alterações observadas no elastômero 4E.
Região no
infravermelho (cm-1)

Característica da banda

Observação

1721

C=0

Diminuição da banda após
336 h de envelhecimento e
posterior desaparecimento.

1538

C=S, possivelmente
proveniente do doador de
enxofre

Diminuição da banda, ao
longo do envelhecimento e
desaparecimento das
retiradas de 4032 h e 5040 h.

1464

-CH2 da matriz polimérica

Diminuição da banda, ao
longo do envelhecimento.

1398

CH2-C (grupo metil)

Diminuição da banda, ao
longo do envelhecimento e
desaparecimento após 4032
h de envelhecimento

1268

CH2-Cl

Desaparecimento após 1008
h de envelhecimento

732

ligação de –C-H- da cadeia

Desaparecimento da banda
após 336 h de
envelhecimento

Fontes: Passador (2008); Silverstein e Webster (1998); Sanches, Cassu e Dutra, 2015;
ISO 4650:2012; Hasseb (2011). Tabela: Elaborada pelo autor.

A diminuição da banda em 1720 cm-1 referente à perda de plastificante
do elastômero no decorrer do envelhecimento e também é possível observar o
aparecimento de uma banda por volta de 1740 cm-1, que pode ser decorrente
da absorção do biodiesel, que apresenta uma banda intensa em 1740 cm-1,
conforme ilustrado na Figura 78.
Foi observado que ocorre diminuição na intensidade da banda em 1538
cm-1, porém no caso deste elastômero ela aparece bem intensa até 2016 h de
envelhecimento, através dessa observação e do resultado obtido nas análises
de microscopia, sugere-se que essa diminuição é decorrente da migração do
enxofre para o biodiesel.
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A diminuição na intensidade da banda em 1268 cm

-1

foi atribuída ao

processo de desidrocloração do PVC, primeira etapa da degradação deste
polímero, porém conforme mencionando anteriormente, esta banda também
está presente no plastificante utilizado e a diminuição de sua intensidade
também pode estar associada à perda de plastificante no decorrer do
envelhecimento.
Em relação aos resultados obtidos na análise dos pós aflorados nos
elastômeros, uma hipótese para o material encontrado na superfície do
elastômero 2B é que seja proveniente dos aditivos doadores de enxofre, que
promovem a cura do material. Para os materiais encontrados nas superfícies
dos elastômeros 1B e 3B, provavelmente a mistura de materiais observada nos
espectros inclui substâncias inorgânicas, por apresentar bandas intensas em
uma faixa de comprimento de onda mais baixo. Devido a pequena quantidade
de material disponível para repetir essas análises e pelo fato dessa análise
avaliar vibrações preponderantes, não foi possível identificá-los através desta
técnica e utilizou-se a técnica de microscopia eletrônica de varredura para
complementar os resultados.
Segundo Silva (2006), o afloramento, aparece como uma névoa e na
maioria das vezes é causado pelo excesso de certas matérias primas. O
enxofre em excesso é plausível de afloramento, porém muitos outros produtos
químicos podem causar esse efeito, como é o caso de aceleradores,
antidegradantes, retardadores ácidos, promotores de adesão, ceras e resinas
compatíveis ou plastificantes.
Através dos espectros obtidos na região do infravermelho para as amostras
de elastômeros, verificou-se que o elastômero 3B, que contém as cargas
carbonato de cálcio e negro de fumo apresentou mais alterações em sua
estrutura

e

esse

fenômeno

ocorreu

ainda

nas

primeiras

336 h

de

envelhecimento a 80 °C. Após 4032 h de envelhecimento o espectro obtido
apresentou perda das principais bandas e que caracterizam o material
polimérico, como por exemplo, a banda em 2236 cm-1, que pode ser atribuída à
ligação C≡N.
A diminuição da banda em 2236 cm-1 (C≡N) constatada no elastômero 3B
após 4032 h de envelhecimento, pode ser atribuída ao fato anteriormente
explicado por Akhlagui et al (2016) que os prótons (H+) do biodiesel oxidado e

72
com elevada acidez reagem com o ZnO e dão origem aos íons Zn2+. Esses
cátions interagem com as bandas C≡N, resultando na hidrólise dos grupos
nitrilas, esses grupos são responsáveis pela boa resistência desses materiais
líquidos não polares, portanto com esse ataque as borrachas ficam mais
vulneráveis.
O elastômero 4E, contendo as cargas de negro de fumo e sílica, foi a
amostra cujos espectros se apresentaram mais estáveis ao longo do
envelhecimento, mantendo as principais bandas mesmo após 5040 h (T5).
Todas as amostras apresentaram alterações nas bandas características do
plastificante (houve perda nas primeiras 336 h de envelhecimento) na banda
próxima a 1720 cm-1. Uma banda em aproximadamente 1740 cm-1 foi
identificada em todas as amostras após 1008 h de envelhecimento, essa banda
pode ser atribuída ao éster proveniente do biodiesel, uma vez que o biodiesel é
absorvido pelo elastômero durante a imersão e neste processo também ocorre
perda do plastificante para o meio (B 30).
A banda em 1538 cm-1 também teve sua intensidade diminuída em todas
as amostras, essa banda foi atribuída à ligação C=S proveniente da cura do
material, porém na amostra 4E essa diminuição não foi tão pronunciada.

5.1.3 Análise Termogravimétrica
As curvas térmicas obtidas para todos os elastômeros estudados,
originais e em cada retirada, encontram-se no apêndice neste trabalho.
Para todos os elastômeros, foram adotados os seguintes tratamentos,
separados por faixas de temperatura, de acordo com as perdas de massa:
perda 1: T.A. a 325 °C (atmosfera gás nitrogênio – N2); 2: 350 °C a 550 °C
(atmosfera N2); 3: 550 °C a 750 °C (atmosfera Ar sintético - Ar) e 4: 750 °C a
1000 °C (atmosfera Ar). A comparação dos resultados obtidos nas amostras
originais com aquelas envelhecidas por 5040 h estão apresentados da Figura
33 a 36.
A Tabela 2 apresenta os valores de perda de massa obtidos em cada
amostra, segregados por faixa de temperatura.
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Tabela 2 – Composição das amostras (originais e envelhecidas).
% (em massa)
Altamente
Média
Combustíveis
Amostra
Retirada
voláteis
volatilidade
(550 a 750) °C/
T.A a
(325 a 550)
O2
325 °C/N2
°C/N2
T0
12,47
30,22
56,19
336 h(T1)
12,13
30,79
54,20
1B
1008 h (T2)
12,43
30,28
54,52
(Negro
2016 h (T3)
11,54
31,53
54,24
de fumo)
4032 h (T4)
14,55
30,44
52,22
5040 h (T5)
14,08
31,70
51,47
T0
14,99
36,67
25,24
336 h(T1)
13,26
36,21
25,95
1008
h
(T2)
13,28
36,39
25,95
2B
(Sílica)
2016 h (T3)
13,75
36,65
25,81
4032 h (T4)
15,91
35,03
25,49
5040 h (T5)
15,66
35,55
26,04
T0
11,86
28,36
45,70
336 h (T1)
12,80
27,15
43,51
3B
1008 h (T2)
12,41
27,72
43,34
(Negro
de fumo
2016 h (T3)
12,02
27,62
40,78
+ CaCO3) 4032 h (T4)
13,83
28,82
39,11
5040 h (T5)
14,23
27,60
40,33
T0
13,53
35,71
32,86
336
h(T1)
13,45
34,82
33,29
4E
1008 h (T2)
13,54
32,00
36,32
(Negro
de fumo
2016 h (T3)
11,95
35,57
33,84
+ Sílica)
4032 h (T4)
14,01
34,82
32,60
5040 h (T5)
14,75
34,05
32,97
Fonte: Elaborada pelo autor.

Cinzas
(750 a 1000)
°C/ O2
1,11
2,89
2,76
2,69
2,77
2,74
23,09
24,61
24,37
23,78
23,56
22,75
14,07
16,53
16,52
19,58
18,23
17,83
17,89
18,45
18,13
18,68
18,58
18,22

A Figura 33 apresenta as curvas termogravimétricas do elastômero 1B,
original e após 5040 h de envelhecimento, com as perdas de massa obtidas e as
faixas de temperatura. Os resultados são discutidos a seguir.
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Figura 33 - Estabilidade térmica das amostras 1B – negro de fumo (original e após
5040 h de envelhecimento).

Fonte: Próprio autor.

A primeira perda de massa (T.A a 325 °C) pode ser atribuída ao
plastificante, biodiesel (presente nas amostras envelhecidas) e outros
compostos altamente voláteis, pois conforme mencionado na norma utilizada
como referência, ASTM E 1131-08 (2014), essa primeira perda pode ser
atribuída à umidade, plastificantes, solventes residuais ou outros componentes
de baixo ponto de ebulição.
Analisando a curva termogravimétrica do elastômero 1B (negro de
fumo), observa-se um aumento de aproximadamente 1,6 % na quantidade de
massa perdida, fato que pode ser atribuído ao biodiesel absorvido pelo
elastômero no decorrer o envelhecimento.
Paoli (2009) mencionou que a degradação do PVC é um caso muito
particular, onde ocorrem dois processos de perda de massa em função da
temperatura, a eliminação do HCl ocorre por volta de 250 °C.
O segundo evento observado nas curvas termogravimétricas (350 °C a
550 °C), corresponde à degradação dos materiais poliméricos e provavelmente
perda de aditivos. Para o elastômero 1B, é possível observar dois picos na
curva derivada das amostras nessa faixa de temperatura. Segundo Sanches
(2009), incialmente, ocorre a liberação de produtos provenientes da

75
decomposição da acrilonitrila (HCN, NH3) e posteriormente, a degradação da
cadeia polimérica, que resultam em compostos de menor massa molar.
A terceira faixa de perda de massa (550 °C a 750 °C) corresponde aos
materiais combustíveis. Nessa etapa ainda foram observadas perdas de
materiais poliméricos e no caso do elastômero 1B, possivelmente a perda
ocorreu devido a presença de negro de fumo, além da degradação do material
polimérico, verificou-se uma redução de aproximadamente 4,7 % da
quantidade de massa perdida nessa etapa da análise, isso pode ter ocorrido,
em decorrência da migração do negro de fumo para o biodiesel no decorrer do
envelhecimento.
A perda de massa 4 (750 °C a 1000 °C) correspondente a resíduos
inorgânicos presentes nas amostras, nesta etapa não se observa uma
alteração significativa na quantidade de massa perdida antes e após o
envelhecimento.
Figura 34 - Estabilidade térmica das amostras 2B - sílica (original e após 5040 h de
envelhecimento).

Fonte: Próprio autor.

A Figura 34 apresenta uma diferença de apenas 0,67 % na primeira
perda massa (T.A a 325 °C) quando as curvas da amostra original e
envelhecida por 5040 h são comparados. Para esta amostra, observa-se que
ocorre uma diminuição da massa perdida nas primeiras 336 h até 2016 h e,

76
somente após este tempo ocorre um aumento da massa

perdida,

possivelmente devido à de perda de plastificante no início do envelhecimento
(até 2016 h) e que somente nas retiradas de 4032 h e 5040 h a absorção do
biodiesel fica mais evidente.
A segunda perda de massa (350 °C a 550 °C, N2) corresponde à
degradação do polímero. Para a amostra 2B (sílica), observa-se uma redução
de 1,2 % na perda de massa.
O terceiro evento de perda de massa observado na curva térmica da
amostra 2B (550 °C a 750 °C) para o elastômero 2B pode ser atribuído ao
processo de degradação do material polimérico.
A perda de massa 4 (750 °C a 1000 °C) correspondente a resíduos
inorgânicos presentes nas amostras, no caso dessa amostra, essa perda pode
estar associada à presença da sílica e outros materiais inorgânicos,
comumente utilizados na formulação da borracha, como o ZnO (ativador de
vulcanização) e não observa-se uma diferença significativa entre a quantidade
de resíduo presentes na amostra original e envelhecidas.
Figura 35 - Estabilidade térmica das amostras 3B – negro de fumo e carbonato de
cálcio (original e após 5040 h de envelhecimento).

Fonte: Próprio autor.

Para a amostra 3B, observa-se um aumento de 2,3 % na primeira perda
massa quando as curvas da amostra original e envelhecida por 5040 h são
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comparadas, possivelmente devido a quantidade de biodiesel que está sendo
absorvido por essa amostra.
Na segunda perda de massa (350 °C a 550 °C, N2), corresponde à
degradação do polímero então há uma diferença significativa nos valores de
perda de massa do elastômero original e envelhecidos.
O terceiro evento de perda de massa da amostra 3B (550 °C a 750 °C)
pode ser atribuído à perda de material polimérico e cargas como negro de fumo
e carbonato de cálcio.
A perda de massa 4 (750 °C a 1000 °C) correspondente a resíduos
inorgânicos presentes nas amostras, no caso dessa amostra, essa perda pode
estar associada à presença de materiais inorgânicos, comumente utilizados na
formulação da borracha, como o ZnO (ativador de vulcanização) e carbonato
de cálcio que foi utilizado na carga do elastômero. Para a amostra 3B (negro de
fumo e carbonato de cálcio) observa-se um aumento de aproximadamente 3,8
% nos resíduos após o envelhecimento por 5040 h.
Figura 36 - Estabilidade térmica das amostras 4E – sílica e negro de fumo (original e
após 5040 h de envelhecimento).

Fonte: Próprio autor.

A amostra 4E (sílica e negro de fumo) apresenta um aumento de perda
de massa de aproximadamente 1,2 % na primeira etapa da análise (perda 1)
quando as curvas da amostra original e envelhecida por 5040 h são
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comparadas. No caso deste elastômero, não foi observado uma diferença
significativa da massa perdida nas primeiras 2016 h e, somente após este
tempo ocorre um aumento da massa perdida, é possível que este fato tenha
ocorrido devido ao fato de somente nas retiradas de 4032 h e 5040 h a
absorção do biodiesel ficar mais evidente.
A segunda perda de massa (350 °C a 550 °C, N2) pode ser atribuída à
degradação do polímero, conforme mencionado anteriormente. No elastômero
4E também pode se observar a curva derivada com duas etapas, sendo que a
primeira pode estar associada a ocorrência da liberação de dos gases HCN e
NH3 e a segunda, possivelmente corresponde a degradação da cadeia
polimérica.
Analisando a segunda perda de massa, verificou-se um aumento de
1,6 % da quantidade de massa perdida no elastômero 4E original quando
comparado com o elastômero envelhecido por 5040 h e nas retiradas
intermediárias, verifica-se que esses resultados estão variando aleatoriamente,
provavelmente, devido à limitação da técnica, uma vez que a quantidade de
amostra analisada é muito baixa (cerca de 20 mg). Para validação se a
quantidade de massa perdida entre os elastômeros é significativa e
comprovação dos indícios citados, sugere-se um estudo mais aprofundado da
técnica, com uma quantidade maior de amostras.
A perda de massa 3 (550 °C a 750 °C) para esta amostra pode ser
atribuída à degradação do material polimérico e a presença de negro de fumo.
Não foi observada uma diferença significativa entre os resultados obtidos.
A perda de massa 4 (750 °C a 1000 °C) correspondente a resíduos
inorgânicos presentes nas amostras, no caso dessa amostra, essa perda pode
estar associada à presença da sílica e outros materiais inorgânicos,
comumente utilizados na formulação da borracha, como o ZnO (ativador de
vulcanização) e não observa-se uma diferença significativa entre a quantidade
de resíduo presentes na amostra original e envelhecidas.

5.1.4 Calorimetria exploratória diferencial
A avaliação de transição vítrea por calorimetria exploratória diferencial de
cada elastômero foi realizada em duplicata e a Tabela 3 apresenta os valores
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individuais (a e b) e a média dos valores obtidos. O gráfico apresentado na
Figura 37 apresenta os valores médios obtidos em todos os elastômeros.
Tabela 3 - Valores obtidos de transição vítrea nas amostras (originais e envelhecidas).
Tg (°C)
Amostra
Retirada
a
b
Média
T0
-3,58
-4,00
-3,79
336 h (T1)
-6,27
-6,96
-6,62
1B
1008 h (T2)
-6,17
-6,30
-6,24
(Negro de
2016 h (T3)
-8,28
-8,39
-8,34
fumo)
4032 h (T4)
-7,26
-7,43
-7,35
5040 h (T5)
-4,20
-4,85
-4,53
T0
-7,05
-7,14
-7,10
336 h (T1)
-3,96
-4,07
-4,02
1008
h
(T2)
-6,53
-6,75
-6,64
2B
(Sílica)
2016 h (T3)
-7,15
-7,26
-7,21
4032 h (T4)
-6,21
-5,79
-6,00
5040 h (T5)
-4,45
-4,27
-4,36
T0
-2,60
-3,44
-3,02
336 h (T1)
-5,96
-5,98
-5,97
3B
1008 h (T2)
-6,35
-6,52
-6,44
(Negro de
fumo +
2016 h (T3)
-6,68
-6,71
-6,70
CaCO3)
4032 h (T4)
-5,96
-6,62
-6,29
5040 h (T5)
-5,88
-6,26
-6,07
T0
-4,05
-4,95
-4,50
336 h (T1)
-5,35
-4,25
-4,80
4E
1008 h (T2)
-5,53
-5,25
-5,39
(Negro de
2016 h (T3)
-6,02
-6,07
-6,05
fumo + Sílica)
4032 h (T4)
-6,29
-7,93
-7,11
5040 h (T5)
-5,27
-6,45
-5,86
Fonte: Elaborada pelo autor.

Para os elastômeros 1B, 2B e 3B, observou-se uma queda no valor da Tg
até 2016 h de envelhecimento e posteriormente houve um aumento nesse
valor. Para a amostra 4E verificou-se uma queda em todas as retiradas, até T4
(4032 h).
Possivelmente a queda na transição vítrea dos materiais após
envelhecimento ocorreu devido à absorção de biodiesel pelos elastômeros,
corroborando com a afirmação de Meyer et al (2006) de que o óleo atua como
lubrificante na estrutura da borracha e desloca a Tg dos materiais. O biodiesel
absorvido, provavelmente, aumentou a mobilidade das cadeias poliméricas e
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diminui a Tg das amostras. Nas retiradas após 4032 h de envelhecimento,
observou-se um aumento desse valor, isso pode ter ocorrido, pois ocorreu
perda de plastificante, que contribuiu para elevação da Tg.
Nas retiradas após 4032 h de envelhecimento para os elastômeros 1B, 2B
e 3B, observa-se um aumento desse valor, isso pode ter ocorrido, pois ocorre
perda de plastificante, que contribui para elevação da Tg, essa perda foi
verificada através das análises de FT-IR dos elastômeros e RMN das amostras
de B30.
Para o elastômero 4E, o aumento de Tg é observado somente com 5040 h
de envelhecimento, há uma hipótese de que no caso deste material não houve
a migração de todo o plastificante para o biodiesel o que manteria a mobilidade
das cadeias e consequentemente a Tg mais baixa, essa ocorrência também
corrobora com as observações apontadas nas análises térmicas deste material
e RMN das amostras de B30 que entraram em contato com o elastômero 4E,
onde foi possível observar uma perda de plastificante menos intensa neste
material quando comparado com os demais.
Figura 37 – Valores médios de transição vítrea em amostras originais e
envelhecidas.

Fonte: Elaborada pelo autor
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No apêndice B, são apresentadas as sobreposições das curvas térmicas
obtidas para a avaliação dos elastômeros, original e envelhecidos até 5040 h.
As curvas evidenciam o processo realizado em 3 etapas: primeiro um
aquecimento, uma segunda etapa de resfriamento abaixo da temperatura de
transição vítrea (Tg) e na terceira etapa, novo aquecimento, quando foram
registradas as transições vítreas (em destaque nas Figuras).

5.1.5 Microscopia eletrônica de varredura
Através desta técnica foram analisadas as superfícies de todos os
elastômeros em estudo, porém foram selecionadas as amostras nas condições:
original, com 336 h e 5040 h de envelhecimento, para a observação da
microestrutura e identificação de alguns elementos por EDS.
O Quadro 10 apresenta os materiais que foram selecionados para análise
de microscopia eletrônica de varredura:
Quadro 10 - Amostras analisadas por microscopia eletrônica de varredura.
Identificação da
Tempos de
Cargas utilizadas
amostra
envelhecimento
1B
Negro de fumo
2B
Sílica
T0, T1 e T5
Negro de fumo+ carbonato de
3B
cálcio
4E
Negro de fumo + sílica
Superfície da amostra
T4
1B, análise do pó
aflorado.
Superfície da amostra
T1
2B, análise do pó
aflorado.
Superfície da amostra
T4
3B, análise do pó
aflorado.
Fonte: Próprio autor.

A microestrutura do elastômero 1B, que tem carga negro de fumo, nas
condições descritas anteriormente (T0, 336 h e 5040 h), estão apresentadas da
Figura 38 a 40. Não foram observadas modificações significativas nas
amostras, com o decorrer do processo de envelhecimento, nem com relação à
distribuição da carga no elastômero.
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Figura 38 - Microestrutura da superfície
da amostra 1B T0 – aumento
2 000 x

Figura 39 - Microestrutura da amostra 1B
336 h – aumento 2 000 x.

Figura 40 - Microestrutura da superfície da amostra 1B
5040 h – aumento 2 000 x.

Fonte: Próprio autor.

As regiões destacadas nas microestruturas do elastômero 1B foram
ampliadas para uma melhor avaliação da incorporação da carga e outros
aditivos na matriz polimérica. Da Figura 41 à Figura 43 são apresentadas as
ampliações das imagens obtidas nos elastômero 1B, em condição original, 336
h de envelhecimento e 5040 h, respectivamente.
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Figura 41 - Microestrutura da superfície
da amostra 1B T0 – aumento
8000 x.

Figura 42 - Microestrutura da amostra 1B
336 h – aumento 20 000 x.

Figura 43 - Microestrutura da superfície da amostra 1B
5040 h – aumento 20 000 x.

Fonte: Próprio autor.

As imagens ampliadas em 20 000 vezes apresentam a formação de
cristais no decorrer do envelhecimento, que estão menos incorporados na
matriz após 5040 h de envelhecimento, pois estariam migrando para a
superfície dos elastômeros.
Neste trabalho, não foi possível fazer a análise de identificação dos
cristais observados no elastômero 1B, porém há uma hipótese de que se
tratam dos materiais que estão aflorando com o decorrer do envelhecimento,
que foram identificados no material aflorado com os elementos enxofre, zinco e
cloro.
A microestrutura apresentada para as amostras 2B, que tem como carga
a sílica, nas condições mencionadas anteriormente: T0, 336 h e 5040 h, estão
apresentadas nas Figuras 44 a 46.
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Figura 44 - Microestrutura da superfície
da amostra 2B T0 – aumento
2 000 x

Figura 45 - Microestrutura da amostra 2B
- 336 h – aumento 2 000 x

Figura 46 - Microestrutura da superfície da amostra 2B 5040
h – aumento 2 000 x

Fonte: Próprio autor.

Em relação ao elastômero 2B, foi observado que a carga está bem
dispersa para esta região, no elastômero que não participou do processo de
envelhecimento. Na amostra envelhecida por 336 h foram observados
pequenos pontos brancos que não estavam presentes na sessão das amostras
envelhecidas até 5040 h. Esses pontos podem ser decorrentes do material que
está migrando para a superfície do elastômero 2B com o decorrer do
envelhecimento e que posteriormente foi analisado por EDS.
A microestrutura apresentada para as amostras 3B, das amostras
retiradas em T0, T1 e T5 estão representadas nas Figuras 47 a 49,
respectivamente.
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Figura 47 - Microestrutura da superfície da
amostra 3B T0 – aumento
2 000 x

Figura 48 - Microestrutura da amostra 3B
- 336 h – aumento 2 000 x

Figura 49 - Microestrutura da superfície da amostra 3B 5040 h
– aumento 2 000 x

Fonte: Próprio autor.

Observou-se para estas amostras (3B - com negro de fumo e carbonato
de cálcio), que em todas as condições (T0, 336 h e 5040 h) as cargas não
estavam perfeitamente incorporadas, porém estas cargas permaneceram no
elastômero mesmo após 5040 h de envelhecimento, ou seja, a mistura de
biodiesel não “extrai” a carga da amostra. Apesar disso, a matriz polimérica
apresentou uma superfície mais irregular com o decorrer do envelhecimento.
A Figura 50 apresenta o espectro de EDS, com os elementos presentes
na região analisada da amostra 3B que não foi imersa na mistura de biodiesel
(T0) e a Figura 51 apresenta o espectro de EDS, com os elementos presentes
na amostra envelhecida por 5040 h.
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Figura 50 – Espectro de EDS da amostra 3B T0.

Fonte: Próprio autor.
Figura 51 - Espectro de EDS da amostra 3B com 5040 h de envelhecimento.

Fonte: Próprio autor.

Os gráficos de EDS apresentados acima confirmaram que o cálcio, que
compõe a carga utilizada nesta amostra (CaCO3) permaneceu ao longo do
processo de envelhecimento até 5040 h. Essa observação foi importante para
se avaliar se houve perda ou aglomeração de carga (CaCO3) ao longo do
envelhecimento (confirmado pelo mapeamento da distribuição de cálcio no
elastômeros, conforme observado na Figura 52). Observou-se ainda que a
distribuição de Ca estava homogênea na região analisada da amostra 3B,
envelhecida por 5040 h.
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Figura 52 - Mapeamento de distribuição de
cálcio no elastômero 3B com
5040 h de envelhecimento.

Fonte: Próprio autor.

Baseando nos apontamentos de Akhlaghi et al (2016) a respeito da
aglomeração e posterior dissociação de óxido de zinco (ZnO). A distribuição do
elemento Zn também foi avaliada neste trabalho para os elastômeros 3B e 4E.
As imagens obtidas antes e após o tempo total de envelhecimento estão
apresentadas nas Figuras 53 e 54, respectivamente.
Percebeu-se uma diminuição na quantidade de partículas de zinco
presentes no elastômero 3B (carga negro de fumo e carbonato de cálcio) após
5040 h de envelhecimento, que sugere que essas partículas possivelmente
foram dissolvidas no biodiesel no decorrer no envelhecimento, analisando a
amostra de biodiesel retirada nesse com 5040 h, verificou-se que a acidez
estava elevada em relação às demais retiradas, o que reforça a afirmação de
Akhlaghi et al.
Figura 53 – Distribuição de zinco (Zn) na
amostra 3B T0.

Fonte: Próprio autor.

Figura 54 – Distribuição de zinco (Zn) na
amostra 3B após 5040 h.
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Em relação à análise do elastômero 4E, que tem negro de fumo e sílica
como carga, obteve-se as imagens apresentadas nas Figuras 55, 56 e 57 para
os tempos T0, 336 h e 5040 h, respectivamente.
Figura 55 - Microestrutura da superfície Figura 56 - Microestrutura da amostra 4E
da amostra 4E T0 – aumento
336 h – aumento 2 000 x
2 000 x

Figura 57 - Microestrutura da superfície da amostra 4E
5040 h – aumento 2 000 x

Fonte: Próprio autor.

A microestrutura do elastômero em condição original (4E – T0)
apresentou uma estrutura com lamelas identificadas através do EDS como
sendo o elemento enxofre (S), essa identificação pode ser observada na Figura
58.
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Figura 58 - Distribuição de enxofre (S) no elastômero 4E T0.

Fonte: Próprio autor.

As lamelas de enxofre presentes é uma indicação de que este
componentes estava em excesso no elastômero 4E. Após 336 h e no
elastômero retirado em 5040 h de envelhecimento, essas lamelas não foram
observadas na superfície, isso pode ter ocorrido devido à migração do excesso
de enxofre para o biodiesel.
Ainda com relação à micrografia dos elastômeros 4E, quanto maior o
tempo de envelhecimento maior a irregularidade da superfície, porém quando
comparada com o elastômero 3B, sugere-se que a rugosidade foi menor na
amostra formulada com as cargas sílica e negro de fumo (4E). Na região
analisada deste elastômero, não foram observadas aglomerações de cargas
após o tempo total de envelhecimento (5040 h).
Os mapeamentos da distribuição de zinco no elastômero 4E, em condição
original e após 5040 h de envelhecimento estão apresentados nas Figuras 59 e
60.
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Figura 59 – Distribuição de zinco (Zn) na
amostra 4E T0

Figura 60 – Distribuição de zinco (Zn) na
amostra 4E após 5040 h

Fonte: Próprio autor.

A região analisada na amostra envelhecida por 5040 h apresentou uma
quantidade de zinco dispersa de forma mais homogênea, quando comparada
com a formação de aglomerados na região do elastômero em condição original.
Quando se comparam as distribuições das amostras dos elastômeros 3B
e 4E originais (Figuras 53 e 59), observou-se que as distribuições são
semelhantes.
Comparando-se as distribuições de zinco nas áreas as amostras 4E e 3B,
ambas envelhecidas por 5040 h (Figuras 54 e 60), observou-se que na amostra
4E houve uma quantidade maior de zinco disperso, evidenciada pela maior
intensidade

dos

sinais.

Este

resultado

reforça

a

ideia

apresentada

anteriormente, de que o ZnO pode ser dissolvido no biodiesel oxidado, com
acidez elevada. Além disso, foi corroborado pela confirmação de que o teor de
acidez obtido para o B30 em contato com a amostra 4E foi inferior do que
aquela obtido para a amostra 3B.
No elastômero 3B foi realizado um mapeamento dos elementos
presentes na região analisada, quando se observou um material que não
estava incorporado na matriz polimérica, a fim de identificar se havia cargas
com distribuição heterogênea. A imagem obtida para o elemento silício está
apresentada na Figura 61.
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Figura 61 - Distribuição de silício (Si) na amostra 3B 336 h.

Fonte: Próprio autor.

Devido ao processo de fabricação dos corpos de prova ter ocorrido no
mesmo equipamento, observou-se que as amostras não estão livres de
contaminações, como pode ser observado na Figura 61, com a presença de
silício na amostra 3B, esse fato retrata o que possivelmente pode ocorrer no
processo de fabricação industrial das borrachas.
Além da superfície, através dessa técnica foi possível observar a
degradação dos materiais estudados após 5040 h de envelhecimento. Foi
observado que o elastômero 3B apresentou uma estrutura mais degradada
com a presença de maior rugosidade e fissuras (Figura 49) do que o
elastômero 4E (Figura 57), porém em nenhum dos materiais foram observadas
trincas, que são indicativos de agressões mais intensas nas amostras.
A técnica de microscopia eletrônica também foi empregada para auxiliar
na identificação dos materiais que estavam migrando para a superfície dos
elastômeros, após envelhecimento. Este efeito foi observado para as amostras
1B, 2B e 3B e os resultados das análises de MEV com EDS dos pós aflorados
estão apresentados nas Figura 62 e 63 para a amostra 1B envelhecida por
4032 h, nas Figuras 64 e 65 para a amostra 2B envelhecida por 336 h e
Figuras 66 e 67 para a amostra 3B envelhecida por 4032 h.
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Figura 62 - Imagem obtida por MEV para o
material depositado no elastômero
1B 4032 h de envelhecimento –
aumento 2 000 x

Fonte: LCE-DEMa-UFSCar.
Figura 63 - Espectro de EDS do pó aflorado amostra 1B 4032
horas de envelhecimento.

Fonte: LCE-DEMa-UFSCar.
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O espectro e a análise quantitativa dos elementos presentes no pó
aflorado da amostra 1B envelhecida por 4032 h confirmaram a presença
preponderante de enxofre e zinco. O ZnO, empregado como ativador de
vulcanização pode estar migrando para a superfície das amostras após
envelhecimento. Isso pode ainda ser um efeito do biodiesel oxidado sobre o
ZnO, conforme observado anteriormente pelo estudo da distribuição do zinco
na amostra T0 e naquelas envelhecidas. A presença de cloro pode ser
justificada pela degradação do PVC, na superfície do elastômero, junto com o
pó aflorado. O mecanismo de desidrocloração, apresentado por Rodolfo Jr.,
Nunes e Ormanji (2006), está descrito na Figura 10, apresentada no item 5.3.
A Figura 64 apresenta a imagem obtida na análise no material depositado
no elastômero 2B.
Figura 64 - Imagem obtida por MEV para o material
depositado no elastômero 2B 336 h de
envelhecimento – aumento 2 000 x.

Fonte: LCE-DEMa-UFSCar
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Figura 65 - Espectro de EDS do pó aflorado amostra 2B 336 h
de envelhecimento.

Fonte: LCE-DEMa-UFSCar.

O espectro de EDS, apresentado na Figura 65 e a análise quantitativa dos
elementos presentes no pó aflorado na amostra 2B envelhecida por 336 h
confirmaram a presença de enxofre, identificado também através da técnica de
FT-IR e ainda uma quantidade de zinco, corroborando o efeito do biodiesel
oxidado sobre o óxido de zinco presente no elastômero.
As Figuras 66 e 67 apresentam os resultados obtidos na análise do
material depositado no elastômero 3B, envelhecido por 4032 h.
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Figura 66 - Imagem obtida por MEV para o
material depositado na amostra 3B
4032 h de envelhecimento –
aumento 2 000 x.

Fonte: LCE-DEMa-UFSCar.
Figura 67 - Espectro de EDS do pó aflorado amostra 3B 4032
horas de envelhecimento.

Fonte: Próprio autor.
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Assim como ocorreu para o elastômero 1B, o pó aflorado do elastômero
3B com 4032 h de envelhecimento apresentou uma quantidade elevada de
zinco e enxofre. Estes resultados confirmaram a semelhança dos espectros
obtidos na análise por FT-IR. Também foram observados cloro e cálcio,
possivelmente provenientes do PVC e do CaCO3, empregado como carga,
respectivamente, porém numa quantidade relativamente baixa.
Através dos resultados obtidos nas análises dos pós que migraram para a
superfície das amostras, pode-se verificar que as amostras contendo sílica (2B
e 4E) tiveram menor a migração do ZnO para a superfície e como mencionado
anteriormente, a extração do ZnO pelo biodiesel faz aumentar o teor de acidez
do combustível, que será discutido no item 5.2.6 deste trabalho.

5.2

Biodiesel
Os resultados obtidos nas amostras de B30 serão apresentados nas

seções 5.2.1 a 5.1.8, divididos pela técnica empregada e contemplando a
discussão a respeito das alterações observadas no decorrer do teste em
contato com cada elastômero estudado.

5.2.1 Análise visual
Foram observadas alterações na coloração das amostras de biodiesel, e
formação de precipitados durante o envelhecimento, porém essa alteração
ocorreu de forma mais intensa nas primeiras 336 h. Após 2016 h de
envelhecimento, as alterações em relação do biodiesel original não foram tão
significativas e isso se manteve até o final do processo de envelhecimento. As
amostras de B30 foram trocadas a cada 2 semanas durante este estudo e
portanto as amostras retiradas em 4032 h e 5040 h não apresentaram
alterações visuais, uma vez que havia poucos elastômeros nos frascos e eles
já haviam perdido aditivos no início do envelhecimento.
As Figuras 68 a 71 apresentam as alterações observadas nas amostras de
biodiesel no decorrer do envelhecimento.
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Figura 68 – Amostras de biodiesel que tiveram contato com as amostras 1B
(carga: negro de fumo).

T0

336 h

1008 h

2016 h

4032 h

5040 h

amostra
controle

Fonte: Próprio autor.
Figura 69 – Amostras de biodiesel que tiveram contato com as amostras 2B
(carga: sílica).

T0

336 h
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Fonte: Próprio autor.
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Figura 70 – Amostras de biodiesel que tiveram contato com as amostras 3B
(carga: negro de fumo + CaCO3).
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Fonte: Próprio autor.
Figura 71 – Amostras de biodiesel que tiveram contato com as amostras 4E de
elastômero (carga: negro de fumo + sílica).
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Fonte: Próprio autor.
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Yakoob et al (2014), afirmaram que a formação de depósitos, gomas e o
escurecimento do biodiesel é o resultado da formação de contaminantes tais
como álcoois, ácidos, aldeídos, peróxidos etc. Os precipitados de todas as
amostras, envelhecidas por 336 h foram analisados por espectrofotometria no
infravermelho. Os espectros serão apresentados e discutidos no item 5.2.2.

5.2.2 Análise por espectrofotometria no infravermelho
Essa técnica foi proposta para avaliação das alterações na estrutura das
amostras de biodiesel ao longo do envelhecimento com temperatura
controlada, e em contato com as diferentes formulações de elastômero, através
da comparação com o espectro obtido na amostra original do B30 (T0) e
buscando bandas que caracterizavam os elastômeros analisados.
As Figuras 72 e 73 apresentam os espectros de FT-IR obtidos das
amostras de biodiesel que tiveram contato com o elastômero 1B nas condições
original (T0) e envelhecido ao longo de 5040 h e uma amostra de biodiesel
envelhecida por 5040 h, sem contato com nenhum elastômero.
Figura 72 – Espectros obtidos das amostras de B30 que foram
envelhecidas em contato com o elastômero 1B.

Fonte: Próprio autor.
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Figura 73 – Espectros obtidos das amostras de B30 que foram
envelhecidas em contato com o elastômero 1B - região de
3600 cm -1 a 500 cm1.

Fonte: Próprio autor.

As principais bandas que caracterizam o biodiesel estão apresentadas
no Quadro 11:
Quadro 11 - Principais bandas observadas nas amostras de biodiesel
Região no infravermelho (cm-1)
Característica da banda
1746

C=O (éster)

1462

-CH2-CH -

1370

CH3

1170

vibrações C-O do grupo éster

722

-CH=CH (fora do plano)

Fontes: Coronado, Monteiro, et al (2014); Ault e Pomeroy (2012); Quadro:
Elaborado pelo autor.

As Figuras 74 e 75 apresentam os espectros obtidos das amostras de
biodiesel que tiveram contato com o elastômero 2B em comparação com a
amostra em condição original (T0) e envelhecida sem a presença de
elastômeros (controle).
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Figura 74 – Espectros obtidos das amostras de B30 que foram
envelhecidas em contato com o elastômero2B e amostra
de controle.

Fonte: Próprio autor.

Figura 75 – Espectros obtidos das amostras de B30 que foram
envelhecidas em contato com o elastômero 2B – região
de 3600 cm-1 a 500 cm-1.

Fonte: Próprio autor.
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A Figuras 76 apresenta os espectros obtidos das amostras de biodiesel
que tiveram contato com o elastômero 3B e comparativo com a amostra em
condição original (T0) e envelhecida sem a presença de elastômeros (controle).
Figura 76 – Espectros obtidos das amostras de B30 que foram
envelhecidas em contato com o elastômero 3B e
amostra de controle.

Fonte: Próprio autor.

A Figura 77 apresenta os espectros obtidos, focando na região espectral
de (3600 a 500) cm-1 para as amostras de biodiesel que tiveram contato com o
elastômero 3B e comparativo com a amostra em condição original (T0) e
envelhecida sem a presença de elastômeros (controle) por 5040 h.
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Figura 77 – Espectros obtidos das amostras de B30 que
foram envelhecidas em contato com o
elastômero 3B – região de 3600 a 500 cm-1.

Fonte: Próprio autor.

A Figura 78 e 79 apresentam os espectros obtidos das amostras de
biodiesel que tiveram contato com o elastômero 4E e comparativo com a
amostra em condição original (T0) e envelhecida por 5040 h, sem a presença
de elastômeros (controle). As principais alterações verificadas no decorrer do
envelhecimento foram destacadas.
Figura 78 – Espectros obtidos das amostras de B30 que
foram envelhecidas em contato com o
elastômero 4E e amostra de controle.

Fonte: Próprio autor.
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Figura 79 – Espectros obtidos das amostras de B30 que foram
envelhecidas em contato com o elastômero 4E – região de
3600 cm-1 a 500 cm-1.

Fonte: Próprio autor.

Avaliando os espectros obtidos para todas as amostras de B30, verificouse que não houve indícios de degradação do material durante o
envelhecimento, mesmo quando o espectro da amostra controle é analisado,
que permaneceu por 5040 h a 80°C. Porém, para avaliação do efeito das
amostras de elastômeros no B30 envelhecido, seria necessário avaliar um
frasco contendo B30 nas mesmas condições de envelhecimento com os
elastômeros imersos por 5040 h e este parâmetro não foi abordado neste
trabalho.
Em relação às amostras de B30 que ficaram em contato com os
elastômeros, não foram observadas alterações significativas nos espectros de
infravermelho, porém essas amostras foram retiradas sempre após duas
semanas de contato com o elastômero. Também não foi possível observar
bandas que pudessem ser atribuídas a plastificantes ou outros aditivos,
extraídos dos elastômeros pelo biodiesel.
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Segundo Ault e Pomeroy (2012), quando há degradação do biodiesel, as
bandas próximas a 3000 cm-1 e 725 cm-1 (CH=CH) que correspondem as
insaturações da amostra, devem apresentar aumento de intensidade. Essas
alterações não foram constatadas em nenhuma das amostras em estudo o que
nos dá indícios que não houve degradação do biodiesel após envelhecimento.
Conforme citado anteriormente, através da análise visual, foi verificada a
presença de precipitado em todas as amostras de biodiesel retiradas com
336 h e 1008 h de envelhecimento. O material precipitado foi extraído das
amostras de B30 e analisado por FT-IR. Para a coleta deste precipitado, o
material foi pipetado do frasco, tomando-se cuidado para encostar a pipetar no
fundo do frasco, com o objetivo de coletar mais precipitado do que combustível.
O material pipetado foi transferido para um béquer e o excesso de
sobrenadante

foi

retirado,

vertendo-se

cuidadosamente

o

béquer.

Posteriormente, o material precipitado foi lavado com Hexano P.A. e após
evaporação do solvente, o material foi retirado do béquer e analisado por ATR.
A Figura 80 apresenta o espectro obtido do precipitado retirado do B30
em contato com o elastômero 1B e o espectro obtido do material aflorado no
elastômero 1B (apresentado anteriormente na Figura 20) para facilitar a
comparação.
Figura 80 - Espectro do precipitado extraído do B30 em contato com a amostra 1B
(336 h).
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Figura 20 - Espectro pó aflorado da amostra 1B 1008 h.

Fonte: Próprio autor.

Os espectros apresentam muitas bandas que coincidem, indicando que o
material aflorado no elastômero pode ter precipitado nas amostras de B30,
porém o precipitado também apresentou outras bandas na região de
comprimento de ondas mais baixas, pois outros aditivos podem ter migrado ao
B30 no decorrer do envelhecimento.
A Figura 81 apresenta o espectro obtido na análise do precipitado
extraído do B30 que ficou em contato com o elastômero 2B (carga apenas
sílica) por 336 h. Para efeito de comparação com o espectro obtido do material
aflorado nas amostras 2B, o espectro apresentado na Figura 24 foi
apresentado novamente abaixo.
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Figura 81 - Espectro do precipitado extraído do B30+2B 336 h.

Figura 24 - Espectro pó aflorado da amostra 2B 336 h.

Fonte: Próprio autor.

O espectro obtido no material precipitado na amostra de B30 em contato
com o elastômero 2B não apresentou grande semelhança com material
aflorado no elastômero, que conforme mencionado no item 5.1.2 deu indícios
que pode ser o aditivo utilizado como doador de enxofre, porém o espectro
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deste precipitado se assemelha ao precipitado obtido na amostra B30 que
esteve em contato com o elastômero 1B (Figura 80).
Analisou-se também o precipitado formado na amostra B30 que esteve
em contato com o elastômero 3B, retirado com 336 h de envelhecimento, o
espectro obtido está representado na Figura 83, acompanhado do espectro
obtido do material aflorado neste elastômero para efeito de comparações
(Figura 30).
Figura 82 - Espectro do precipitado extraído do B30+3B 336 h.

Figura 30 - Espectro pó aflorado da amostra 3B 1008 h.

Fonte: Próprio autor.

109
Assim como ocorrido para o elastômero 2B, o espectro obtido no
material precipitado na amostra de B30 em contato com o elastômero 3B não
apresentou grande semelhança com o material aflorado.
O elastômero 4E não apresentou material aflorado em nenhuma
retirada, porém o biodiesel que entrou em contato com esse elastômero
também apresentou precipitado como ocorreu nos demais. A Figura 83
apresenta o espectro de FT-IR obtido em comparação com a análise do
precipitado extraído do B30 que esteve em contato com o elastômero 4E após
336 h de envelhecimento.
Figura 83 - Espectro do precipitado extraído do B30 em contato com o
elastômero 4E (336 h).

Fonte: Próprio autor.

O espectro obtido também apresentou uma semelhança com o espectro
da sulfenamida recuperado do banco de dados do equipamento e apresentado
na Figura 26, utilizada com doador de enxofre, assim como os espectros
observados para os precipitados extraídos do B30 em contato com os
elastômeros 1B e 2B. Esses resultados reforçam a ideia de que o enxofre
provavelmente estava em excesso, migrando para a superfície das borrachas e
posteriormente para o biodiesel, em uma maior intensidade nas primeiras 336 h
de envelhecimento.
A banda larga em aproximadamente 3240 cm-1 é característica de
ligação OH. Este espectro também apresenta bandas que foram identificadas
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no espectro do doador de enxofre (Figura 24), como as bandas em 1460 cm-1 e
1432 cm-1. A banda intensa em aproximadamente 1112 cm-1 pode ser atribuída
à ligação CH2=CH2 e também foi identificada no espectro obtida na análise do
plastificante (Figura 18).

5.2.3 Ressonância Magnética Nuclear
A técnica de RMN foi usada numa tentativa de se observar algum sinal
referente à degradação do biodiesel durante o teste de envelhecimento. O
assinalamento dos sinais foi feito com base na literatura: em torno de 2,7 ppm
corresponde à hidrogênios de grupos CH2(C=O); metila das cadeias graxas do
B30; o sinal intenso em torno de 3,7 ppm corresponde aos hidrogênios da
metila do éster CH3-O(CO); sinais em torno de 5,4 ppm correspondem aos
hidrogênios CH de duplas presentes na cadeia graxa, e os sinais entre 6,3 e
7,3 ppm correspondem possivelmente a grupos aromáticos presentes no
diesel, da mistura biodiesel:diesel. O sinal intenso em 7,25 ppm corresponde
ao solvente CDCl3. A Figura 84 apresenta a comparação do espectro de RMN
obtido na amostra de B30 original (T0) com as amostras retiradas em 336 h
(T1). Foi observado que os sinais referentes ao B30 permaneceram inalterados
para todas as soluções, uma vez que eles se mostraram semelhantes para
todas as amostras, o que também foi observado para todos os tempos de
envelhecimento.
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Figura 84 – Espectros de RMN de 1H de soluções do B30 em CDCl3, na
faixa de 9 a 2,5 ppm, obtidos das amostras original e com
336 h de envelhecimento.

Fonte: Próprio autor.

Para todas as amostras, observaram-se dois picos nas amostras
envelhecidas (em 4,2 e 8,0 ppm) que não estavam presentes na amostra de
B30 original. Foram realizadas análises das matérias primas utilizadas e
identificou-se que possivelmente o pico em 8,0 ppm e o pico em 4,2 ppm
referem-se à extração de plastificante das amostras de elastômeros. Estes
picos

foram

atribuídos

ao

plastificante utilizado

na

composição

dos

elastômeros, após comparação com o espectro dessa matéria prima,
apresentado na Figura 85.
Figura 85 - Espectro de RMN de 1H do plastificante utilizado na composição
dos elastômeros.

Fonte: Próprio autor.
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A Figura 86 apresenta a comparação do espectro obtido em condição
original com aqueles obtidos para as amostras de biodiesel retiradas em T2
(com 1008 h de envelhecimento).
Figura 86 – Espectros de RMN de 1H de soluções do B30 em CDCl3, na faixa
de 9 a 2,5 ppm, obtidos das amostras original e com 1008 h de
envelhecimento.

Fonte: Próprio autor.

Para os elastômeros 1B (com negro de fumo) e 3B (com negro de fumo
e CaCO3) observou-se ainda a ocorrência de um sinal em

8,0 ppm,

possivelmente porque o B30 continua extraindo plastificante das amostras de
elastômeros envelhecidos por 1008 h, entretanto, como as amostras de
biodiesel eram trocadas a cada duas semanas, não foi possível observar um
crescimento destes sinais com o tempo de envelhecimento. Além disso, para
os elastômeros que contem sílica como carga, não foram observados sinais
referentes a possíveis extrações. Não significa que não houve extração, mas
sim que os compostos extraídos, caso haja, não podem ser observados por
RMN, ou estão em quantidades abaixo do limite de detecção.
A Figura 87 apresenta a comparação do espectro obtido em condição
original com amostras retiradas em T3 (2016 h). Não foram observados sinais
além daqueles referentes ao B30.
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Figura 87 – Espectros de RMN de 1H de soluções do B30 em CDCl3, na faixa
de 9 a 2,5 ppm, obtidos das amostras original e com 2016 h de
envelhecimento.

Fonte: Próprio autor.

Na retiradas de amostras que entraram em contato com elastômeros
envelhecidos por 2016 h, não se observou o pico em 8,0 ppm em nenhuma das
amostras analisadas.
As Figuras 88 e 89 apresentam os espectros de RMN das amostras de
B30 retiradas dos frascos que estavam com elastômeros envelhecidos por
4032 h e 5040 h, respectivamente e novamente, não foram observados os
picos correspondentes ao plastificante, reforçando que o plastificante foi
extraído dos elastômeros nas primeiras h de envelhecimento dos mesmos.
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Figura 88 – Espectros de RMN de 1H de soluções do B30 em
CDCl3, na faixa de 9 a 2,5 ppm, obtidos das amostras
original e com 4032 h de envelhecimento.

Fonte: Próprio autor.

Figura 89 – Espectros de RMN de 1H de soluções do B30 em
CDCl3, na faixa de 9 a 2,5 ppm, obtidos das
amostras original e com 5040 h de envelhecimento.

Fonte: Próprio autor.

O Quadro 12 apresenta em quais amostras de B30 foram percebidas
alterações nas estruturas quando analisadas por análise de ressonância
magnética nuclear.
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Quadro 12 - Retiradas onde foram observadas alterações na estrutura do biodiesel.
Amostras de B30
Retiradas
B30 + 1B

336 h, 1008 h

B30 + 2B

336 h

B30 + 3B

336 h e 1008 h

B30 + 4E
Fonte: Próprio autor.

336 h

5.2.4 Análise de teor de água em biodiesel
A Tabela 4 apresenta os valores obtidos pela análise de teor de água, das
amostras em condição original e envelhecidas, até 5040 h (T5). A análise foi
realizada em duplicata e, portanto os resultados obtidos estão reportados como
a e b, seguido da média dessas determinações.
Tabela 4 - Valores de teor de água obtidos no B30 em condição original e
envelhecidos – continua.
Teor de água (%, em massa)
Amostra
Retirada
a
b
Média
B30 - T0

Original

0,019

0,021

0,020

B30 – amostra
controle

5040 h

0,021

0,021

0,021

336 h (T1)

0,023

0,023

0,023

1008 h (T2)

0,028

0,027

0,028

2016 h (T3)

0,026

0,027

0,026

4032 h (T4)

0,035

0,035

0,035

5040 h (T5)

0,025

0,027

0,026

336 h (T1)

0,023

0,025

0,024

1008 h (T2)

0,028

0,029

0,028

2016 h (T3)

0,025

0,027

0,026

4032 h (T4)

0,042

0,044

0,043

5040 h (T5)

0,048

0,049

0,048

336 h (T1)

0,022

0,023

0,022

1008 h (T2)

0,027

0,030

0,028

2016 h (T3)

0,027

0,028

0,028

4032 h (T4)

0,030

0,029

0,030

5040 h (T5)

0,07

0,073

0,072

B30 + 1B
(Negro de
fumo)

2B
(Sílica)

3B
(Negro de
fumo +
CaCO3)
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Tabela 4 - Valores de teor de água obtidos no B30 em condição original e
envelhecidos – conclusão.
Amostra

4E
(Negro de
fumo + Sílica)

Retirada

Teor de água (%, em massa)
a

b

Média

336 h (T1)

0,024

0,024

0,024

1008 h (T2)

0,029

0,031

0,030

2016 h (T3)

0,027

0,026

0,026

4032 h (T4)

0,030

0,030

0,030

5040 h (T5)

0,031

0,033

0,032

Fonte: Próprio autor.

A Figura 90 apresenta o gráfico com os valores médios de teor de água,
obtidos nas amostras em estudo.
Figura 90 – Teor de água das amostras de B30.

Fonte: Próprio autor.

Observou-se que as amostras de B30 que ficaram em contato com os
elastômeros envelhecidos por até 2016 h não apresentaram alterações muito
significativas no teor de água, quando comparados com o B30 controle, ou
seja, o que não passou pelo processo de envelhecimento. Porém para aqueles
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retirados após 4032 h houve um aumento muito intenso no teor de água, sendo
mais pronunciado nas amostras 2B e 3B. Avaliando o gráfico acima, verificouse ainda que para a amostra 4E (contendo as cargas negro de fumo e sílica) o
B30 se apresentou mais estável ao longo de todo o processo de
envelhecimento. Um resultado semelhante foi observado para o B30 que teve o
elastômero 1B, ao longo do tempo de envelhecimento. Além disso, observouse que a amostra de B30 controle (que foi envelhecida por 5040 h sem contato
com nenhum elastômero) não apresentou aumento significativo em seu teor de
água.

5.2.5 Estabilidade oxidativa do biodiesel
A Tabela 5 apresenta os valores obtidos na análise de estabilidade
oxidativa pelo método Rancimat. A análise foi realizada em duplicata e,
portanto os resultados obtidos estão reportados na tabela como a e b, seguidos
da média dessas determinações.
Tabela 5 - Valores de estabilidade à oxidação do B30 (amostra original e
envelhecidas) – continua.
Estabilidade à oxidação (h)
Amostra
Retirada
a
b
Média
B30 - T0

Original

5,3

5,1

5,2

5040 h

< 0,1

< 0,1

< 0,1

336 h (T1)

< 0,1

< 0,1

< 0,1

B30 + 1B

1008 h (T2)

13,1

13,2

13,2

(Negro de

2016 h (T3)

4,9

4,8

4,8

fumo)

4032 h (T4)

< 0,1

< 0,1

< 0,1

5040 h (T5)

< 0,1

< 0,1

< 0,1

336 h (T1)

> 48

> 48

> 48

1008 h (T2)

17,8

17,3

17,6

2016 h (T3)

6,6

6,6

6,6

4032 h (T4)

< 0,1

< 0,1

< 0,1

5040 h (T5)

< 0,1

< 0,1

< 0,1

B30 – amostra
controle

2B
(Sílica)
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Tabela 5 - Valores de estabilidade à oxidação do B30 (amostra original e
envelhecidas) – conclusão.
Estabilidade à oxidação (h)
Amostra
Retirada
a
b
Média
336 h (T1)

< 0,1

< 0,1

< 0,1

1008 h (T2)

19,1

19,0

19,0

2016 h (T3)

< 0,1

< 0,1

< 0,1

4032 h (T4)

< 0,1

< 0,1

< 0,1

5040 h (T5)

< 0,1

< 0,1

< 0,1

336 h (T1)

> 48

> 48

> 48

4E

1008 h (T2)

19,8

20,4

20,1

(Negro de

2016 h (T3)

4,6

4,6

4,6

fumo + Sílica)

4032 h (T4)

< 0,1

< 0,1

< 0,1

5040 h (T5)

< 0,1

< 0,1

< 0,1

3B
(Negro de
fumo +
CaCO3)

Fonte: Próprio autor.

A Figura 91 apresenta o gráfico com os valores médios da análise de
estabilidade oxidativa das amostras de B30.
Figura 91 – Comparação dos dados da estabilidade oxidativa das amostras de
B30 original com aquelas envelhecidas até 5040 h para todos os
elastômeros.

>48 h

>48 h

<0,1h

Fonte: Próprio autor.
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A

primeira

alteração

significativa

foi

observada

com

336 h

de

envelhecimento (T1), quando os elastômeros 2B (carga: sílica) e 4E (carga:
negro de fumo + sílica) apresentaram valor de estabilidade > 48 h. OS
elastômeros 1B (carga: negro de fumo) e 3B (carga: negro de fumo + CaCO3)
apresentaram uma estabilidade oxidativa menor que 0,1 h. Estes resultados
indicam que quando a sílica foi empregada como carga, houve uma maior
estabilidade do B30.
Nos tempos 1008 h (T2) e 2016 h (T3), observou-se uma queda na
estabilidade do B30 em contato com os elastômeros 2B e 4E, porém o valor
obtido para o tempo T3 ainda ficou próximo ao valor encontrado para o B30 em
condição original (T0). Os resultados obtidos para o B30 com os elastômeros
1B e 3B os valores de estabilidade oxidativa aumentaram com 1008 h de
envelhecimento e sofreram ainda uma diminuição em 2016 h.
Através do ensaio de estabilidade oxidativa, pode-se observar um efeito de
maior estabilidade do biodiesel em contato com os elastômeros contendo sílica.
Com relação ao aumento abrupto observado após as primeiras 336 hh de
envelhecimento. Sugere-se que o material que está migrando em maior
intensidade nas primeiras 336 h, dos elastômeros 2B e 4E para o biodiesel,
tenha ocasionado esse efeito de maior estabilidade no biodiesel. Como estes
componentes não permanecem presentes em uma quantidade tão elevada à
medida que ocorre o envelhecimento, houve uma queda nos valores de
estabilidade oxidativa das amostras de biodiesel, com o aumento do tempo de
envelhecimento para 1008 h e 2016 h de estudo.

5.2.6 Índice de acidez do biodiesel
A determinação do índice de acidez das amostras de biodiesel foi
realizada em duplicata (a e b). A Tabela 6 apresenta os valores obtidos para o
biodiesel em condição original (T0) e para as amostras que sofreram o
processo de envelhecimento e foram retiradas ao longo do tempo, em
comparação com a amostra controle (envelhecida por 5040 hh, sem contato
com os elastômeros).
Para todas as amostras de biodiesel observou-se que os valores de
índice de acidez obtidos nas retiradas em 336 h de teste foram maiores do que
o valor obtido para o biodiesel que não sofreu envelhecimento (T0).
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Na Figura 92 estão apresentados graficamente os valores médios da
análise de índice de acidez de todas as amostras de biodiesel, até o tempo
máximo de envelhecimento: 5040 h.
Tabela 6 - Valores obtidos na análise de índice de acidez do B30 (amostra original e
envelhecidas).
Número de acidez total (mg de KOH/g)
Amostra
Retirada
a
b
Média
B30 - T0

Original

0,09

0,09

0,09

B30 – amostra
controle

5040 h

0,25

0,25

0,25

336 h (T1)

0,15

0,15

0,15

1008 h (T2)

0,21

0,21

0,21

2016 h (T3)

0,18

0,18

0,18

4032 h (T4)

0,22

0,22

0,22

5040 h (T5)

0,26

0,26

0,26

336 h (T1)

0,14

0,14

0,14

1008 h (T2)

0,20

0,20

0,20

2016 h (T3)

0,18

0,18

0,18

4032 h (T4)

0,40

0,40

0,40

5040 h (T5)

0,57

0,57

0,57

336 h (T1)

0,14

0,14

0,14

1008 h (T2)

0,21

0,21

0,21

2016 h (T3)

0,19

0,19

0,19

4032 h (T4)

0,22

0,22

0,22

5040 h (T5)

0,63

0,63

0,63

336 h (T1)

0,13

0,12

0,12

1008 h (T2)

0,20

0,20

0,20

2016 h (T3)

0,19

0,19

0,19

4032 h (T4)

0,24

0,23

0,24

5040 h (T5)

0,24

0,24

0,24

B30 + 1B
(Negro de
fumo)

2B
(Sílica)

3B
(Negro de fumo
+ CaCO3)

4E
(Negro de fumo
+ Sílica)

Fonte: Próprio autor.
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Figura 92 – Índice de acidez das amostras de B30.

Fonte: Próprio autor.

Avaliando o gráfico apresentado na Figura 92, verificou-se que este
aumento observado nas primeiras 336 h de teste, continuou para os B30 com
1008 h de estudo e posteriormente houve uma queda no índice de acidez,
quando analisou-se as amostras de B30 que entraram em contato com
elastômeros envelhecidos por 2016 h.
A amostra de B30 em contato com o elastômero 2B apresentou um
aumento significativo da acidez em T4 (2016 h) e se manteve com o teor
elevado em T5 (5040 h). Para o caso do biodiesel em contato com o
elastômero 3B, esse aumento significativo ocorreu apenas em T5.
Através dessa técnica, observou-se que as amostras de biodiesel que
tiveram contato os elastômeros 1B e 4E e a amostra controle (5040 hh) se
apresentaram estáveis ao longo do processo de envelhecimento.

5.2.7 Teor de peróxido
A avaliação do teor de peróxido foi realizada nas amostras de biodiesel
em condição original, no B30 controle (envelhecido por 5040 h sem contato
com os elastômeros), mas amostras de B30 que foram retiradas com 336 hh de
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estudo e nas retiradas em 5040 hh de estudo.

Todas as amostras foram

avaliadas de acordo com as normas ASTM D 3703:2013 e AOCS Cd-8b-90.
A Tabela 7 apresenta os resultados obtidos na determinação do teor de
peróxido através da metodologia AOCS Cd-8b-90 e o resultado está reportado
em mil.eq/1000 g, conforme a norma de referência. Os resultados obtidos a
partir de duas determinações (a e b) e serão reportados na Tabela,
acompanhados pela média.
A Figura 93 apresenta os valores médios, reportados graficamente, para
facilitar a comparação com os resultados obtidos com a metodologia da norma
ASTM D 3703:2013.
Tabela 7 - Valores obtidos na análise de teor de peróxido do B30 (método AOCS).
Teor de peróxido (mil.eq/1000g)
Amostra
Retirada
A
b
Média
B30 - T0

Original

28,57

27,70

28,14

5040 h

38,41

37,73

38,07

336 h (T1)

1,00

0,80

0,90

fumo)

5040 h (T5)

67,60

64,90

66,25

2B

336 h (T1)

0,20

0,60

0,40

(Sílica)

5040 h (T5)

44,40

44,30

44,35

3B

336 h (T1)

1,00

1,18

1,09

5040 h (T5)

67,50

73,00

70,25

336 h (T1)

0,99

0,94

0,97

5040 h (T5)

124,00

130,00

127,00

B30 – amostra
controle
B30 + 1B
(Negro de

(Negro de
fumo +
CaCO3)
4E
(Negro de
fumo + Sílica)

Fonte: Próprio autor.
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Figura 93 - Teor de peróxidos das amostras de B30 - método AOCS.

Fonte: Próprio autor.

A Tabela 8 e a Figura 94 apresentam os resultados obtidos na
determinação do teor de peróxido através da metodologia ASTM D 3703-13 e o
resultado está reportado em mg/kg, conforme a norma de referência.
Figura 94 - Teor de peróxidos das amostras de B30 - método ASTM.

Fonte: Próprio autor.
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Tabela 8 - Valores obtidos na análise de teor de peróxido do B30 (método ASTM).
Teor de peróxido (mg/Kg)
Amostra
Retirada
A
b
Média
B30 - T0

Original

137,00

146,69

141,85

B30 – amostra
controle

5040 h

136,71

128,52

132,62

336 h (T1)

12,70

13,00

12,85

5040 h (T5)

218,50

234,00

226,25

336 h (T1)

16,20

16,00

16,10

5040 h (T5)

197,70

191,20

194,45

336 h (T1)

16,20

11,30

13,75

5040 h (T5)

294,50

290,80

292,65

336 h (T1)

8,91

11,05

9,98

5040 h (T5)

745,00

761,70

753,35

B30 + 1B
(Negro de
fumo)

2B
(Sílica)
3B
(Negro de
fumo +
CaCO3)
4E
(Negro de
fumo + Sílica)

Fonte: Próprio autor.

Conforme mencionado anteriormente, por ser a primeira etapa da
degradação do biodiesel, a avaliação do teor de peróxido não é um bom
indicador da oxidação desse produto. Um biodiesel já em estado avançado de
oxidação pode apresentar um baixo valor de índice de peróxidos, pois os
peróxidos podem ter sido transformados em outros produtos, como ácidos,
aldeídos, cetonas, olefinas e alcanos, isso pode ser observado nas amostras
retiradas em 336 h (T1), pois nesta etapa do processo provavelmente está
ocorrendo uma migração maior dos aditivos dos elastômeros para o biodiesel e
um número maior de reações que colaboram para a diminuição do teor de
peróxido.
Essa técnica poderá trazer resultados mais representativos se a análise
for efetuada logo após as retiradas e se houver uma amostra que fica em
contato com os elastômeros durante todo o processo (5040 h). No caso deste
trabalho, os combustíveis foram avaliados após um período da retirada.
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Percebe-se que o biodiesel retirado em 5040 h de envelhecimento dos
frascos contendo elastômeros, apresentou um valor mais elevado de teor de
peróxido, isso pode ter ocorrido, pois nesta etapa não havia uma migração tão
elevada de aditivos sendo extraído dos elastômeros e a quantidade desses
materiais nos frascos era menor que inicialmente.
As duas técnicas utilizadas apresentaram o mesmo perfil de resultados,
sendo uma queda no valor de peróxido na retirada de 336 hh e um valor de
peróxido mais elevado na retirada de 5040 h de envelhecimento dos
elastômeros, portanto as duas técnicas poderiam ser aplicadas nesta
avaliação, sendo que independente da metodologia escolhida, sugere-se uma
amostragem mais representativa, com os teste logo após a retirada e com uma
amostra de B30 que fique em contato com o elastômero durante todo o estudo,
para que os resultados possam ser comparativos.
5.2.8 Análise de metais (cálcio, magnésio, fósforo, potássio e sódio)
A Figura 96 apresenta o gráfico com os valores de Na e P encontrados
nas amostras de B30. Os gráficos dos demais metais não foram gerados, pois
para todas as amostras, os valores encontrados foram inferiores a 0,5 mg/Kg
(limite de detecção do equipamento). Os valores de concentração obtidos para
todos os metais analisados estão disponibilizados nas tabelas do apêndice C.
Figura 95 - Gráfico com os teores de Na e P
encontrados nas amostras de biodiesel
acima do limite de detecção do
equipamento.

Fonte: Próprio autor
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Apenas uma pequena quantidade de Na e P foi detectada nas amostras de
B30, original e envelhecidas, em contato com todos os elastômeros, indicando
que possivelmente os elastômeros em estudo não influenciam diretamente na
elevação da quantidade de metais no biodiesel.

5.3

O processo de degradação
Através das micrografias e das alterações notadas nos espectros de FT-

IR para os elastômeros e dos resultados obtidos nas análises de B30,
principalmente através das técnicas índice de acidez, teor de água,
estabilidade oxidativa e RMN sugerem-se que tenham ocorrido as possíveis
alterações no sistema:
- Oxidação do biodiesel e aumento da sua acidez, proveniente do
processo de hidrólise, elevando o número de prótons H+ no sistema;
- Os prótons (H+) atacam a superfície dos elastômeros e retiram ZnO,
presente, resultando na dissolução do ZnO para cátion zinco (Zn2+(aq)) e
hidróxido de zinco carregado positivamente (Zn(OH)+ (aq)).
Com relação à mistura polimérica estudada: (PVC/NBR), a ligação C-Cl
do PVC é a ligação com menor energia de ligação (340), conforme
apresentado na Tabela 1 e possivelmente a primeira a ser atacada no processo
de degradação, conforme explicado por Rodolfo Jr., Nunes e Ormanji (2006) e
apresentado no item 3.5 deste trabalho. Isso pode ser observado nos espectros
de FT-IR, com a diminuição da banda em 1267 cm-1 ao longo do
envelhecimento

dos elastômeros.

O

processo

de

desidrocloração foi

apresentado na Figura 10.
A desidrocloração também foi verificada através dos ensaios de
microscopia com EDS para os pós aflorados nos elastômeros, onde foi
observada a presença de cloro nos espectros dos elastômeros 1B (negro de
fumo) e 3B (negro de fumo e carbonato de cálcio).
Sugere-se ainda que tenha ocorrido rompimento da ligação C=S devido à
diminuição da banda em 1538 cm-1 nos espectros de FT-IR e através dos
resultados observados nos espectros de EDS, que apontaram a presença de
enxofre (S) na superfície das amostras.
O processo de degradação também foi observado através da migração do
plastificante dos elastômeros para o biodiesel. Este processo foi verificado
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através da técnica de FT-IR, com a diminuição de bandas características desse
composto e também através dos resultados obtidos na análise de RMN para as
amostras de biodiesel, onde a presença de plastificante foi observada até
1008 h de teste.

5.4

Considerações sobre as técnicas empregadas
Baseado nos resultados obtidos através da caracterização físico-química

dos elastômeros e do B30 antes e após o teste de envelhecimento, foi possível
observar que:
- A análise visual foi importante para verificar que, com exceção do
elastômero 4E, formulado com carga negro de fumo e sílica, todos os demais
elastômeros apresentaram pós aflorando para a superfície com o decorrer do
envelhecimento. Os elementos presentes nos pós aflorados puderam ser
identificados através da técnica de microscopia eletrônica de varredura com
EDS, porém não foi possível correlacionar a perda desses componentes com a
resistência dos materiais.
- Através da técnica de FT-IR, verificou-se que algumas bandas
características do material polimérico (PVC/NBR) foram identificadas nos
materiais envelhecidos, mesmo após 5040 h, como é o caso da ligação C≡N,
em 2240 cm-1. Essa técnica indicou que ocorreu a perda de plastificante e
outros aditivos no processo de envelhecimento, como por exemplo, através da
diminuição da banda em 1538 cm-1, indicando o rompimento da ligação de
carbono - enxofre.
- Na análise termogravimétrica foi observado que, para o elastômero 4E
somente após a retirada em 4032 h ocorre um aumento na primeira perda de
massa, possivelmente devido à absorção de B30. Para os demais elastômeros
analisados, foram observadas diferenças significativas na primeira perda de
massa após 336 h de envelhecimento.
- Os indícios observados através do DSC, é que ocorre uma absorção de
biodiesel no início do envelhecimento, colaborando para a diminuição da
transição vítrea, através do aumento de mobilidade nas cadeiras poliméricas.
Após 2016 h de envelhecimento, há uma tendência de aumento do valor da
transição vítrea para todos os elastômeros, que pode ser decorrente da perda
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de plastificante, que também foi observada através dos espectros de FT-IR dos
elastômeros e do RMN das amostras de biodiesel.
- Através da microscopia eletrônica de varredura, observou-se que o
elastômero 4E (carga negro de fumo e sílica) envelhecido havia uma
quantidade maior de zinco disperso, bastante semelhante àquela distribuição
obtida para o elastômero 3B (carga negro de fumo e carbonato de cálcio) em
condição original, reforçando a ideia apresentada de que o ZnO se dissolve no
biodiesel oxidado com acidez elevada. O biodiesel (B30) que foi retirado com
5040 h de envelhecimento e que ficou em contato com o elastômero 4E
apresentou valor de acidez inferior ao B30 retirado, nesse mesmo tempo e que
ficou em contato com o elastômero 3B.
Em relação às amostras de B30, verificou-se que os espectros de FT-IR
dos combustíveis não apresentaram diferenças significativas da amostra antes
e após envelhecimento e não havia indícios de degradação do biodiesel que
podem ser observados através dessa técnica.
Através da técnica de Ressonância Magnética Nuclear, verificou-se que o
material plastificante dos elastômeros possivelmente, estaria migrando para o
biodiesel no decorrer do envelhecimento, isso foi verificado devido através da
comparação dos espectros obtidos nas amostras de B30 envelhecidas, com o
B30 original e com o espectro obtido do plastificante utilizado nos elastômeros.

5.5

Resumo das alterações observadas por elastômero estudado
O elastômero 1B (carga: negro de fumo) apresentou afloramento de um

pó amarelado nas laterais dos corpos de prova após 1008 h de
envelhecimento, este material aflorado foi identificado através do MEV e EDS,
sendo composto principalmente pelos elementos zinco, oxigênio e enxofre e,
em uma menor quantidade, cloro.
O afloramento do zinco e do oxigênio dá indícios de degradação do
elastômero, uma vez que o biodiesel oxidado poderia atacar o ZnO do
elastômero, fazendo-o migrar para a superfície. A presença de enxofre no
material aflorado sugere a quebra da ligação cruzada (C=S), que também foi
observada nos espectros de infravermelho. A presença de cloro foi atribuída à
degradação do material polimérico (PVC/NBR), sendo que a liberação de cloro
seria a primeira etapa desse processo no PVC, chamado de desidrocloração.
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Na avaliação dos espectros de infravermelho deste elastômero, houve uma
diminuição da banda, em 1538 cm-1, que foi atribuída à ligação C=S (ligação
cruzada) até 1008 h e nas retiradas posteriores, não foi possível observar esta
banda.
Através do FT-IR, também se observou perda de plastificante e absorção
de biodiesel, este último fenômeno corrobora com os resultados observados na
análise termogravimétrica.
Ainda em relação a absorção de B30, na analise termogravimétrica
observou-se este fenômeno de forma mais significativa para as duas últimas
retiradas (4032 h e 5040 h) e verificou-se também através dessa técnica, a
ocorrência da perda de aproximadamente 5 % de materiais combustíveis
(negro de fumo) ate 5040 horas de envelhecimento.
Através da microscopia eletrônica de varredura, verificou-se uma superfície
mais degradada após 5040 horas de envelhecimento e formação de cristais
que estariam migrando para a superfície no decorrer do teste.
Na análise de RMN do B30 que entrou em contato com o elastômero 1B foi
verificado a presença de plastificante do elastômero até 1008 h de teste.
Para este elastômero, os resultados obtidos nas demais análises do B30
não apresentaram diferenças significativas no decorrer do envelhecimento.
Baseado nessas observações, possivelmente ocorre perda de plastificante
e outros aditivos (como enxofre e ZnO) ate 1008 h de teste e a absorção de
B30 se torna mais evidente apos 4032 h para o elastômero 1B.
O elastômero 2B (carga: sílica) apresentou afloramento de um pó
esbranquiçado após 336 h de envelhecimento, este material aflorado foi
identificado através do MEV e EDS, sendo composto principalmente pelos
elementos enxofre (cerca de 40 %), seguido por zinco, oxigênio cloro e também
havia uma pequena quantidade de silício.
Para o elastômero 2B, observou-se através do espectro de FT-IR, perda de
plastificante e absorção de biodiesel, além da diminuição da banda que foi
atribuída à ligação C=S. Em relação à banda em 1538 cm-1, foi observada
diminuição da intensidade da banda ao longo do envelhecimento e
desaparecimento após 4032 h.
Através da análise termogravimétrica, verificou-se que o elastômero 2B
apresentou absorção de biodiesel de forma mais significativa para as duas
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últimas retiradas (4032 h e 5040 h), assim como ocorrido no elastômero 1B.
Não foram observadas alterações significativas na quantidade de carga (sílica)
mesmo após 5040 horas de envelhecimento.
O elastômero 2B, apresentou uma superfície mais degradada após 5040
horas de envelhecimento em suas micrografias, porém não havia sinais de
degradações muito intensas, como trincas e rachaduras.
Na análise de RMN do biodiesel que entrou em contato com o elastômero
2B foi verificado a presença de plastificante do elastômero apenas na primeira
retirada (336 h de teste).
Na análise de estabilidade oxidativa do B30, o contato com o elastômero
2B foi favorável, pois o combustível teve sua estabilidade aumentada nas
primeiras 336 horas de envelhecimento e permaneceu estável nas retiradas
posteriores até 2016 horas de teste.
O B30 que entrou em contato com o elastômero 2B apresentou teor de
acidez e teor de água elevados para as retiradas em 4032 h e 5040 h,
ultrapassando os limites especificados pela ANP nestas duas retiradas.
Ainda com relação ao elastômero 2B, os resultados obtidos nas demais
análises do B30 (avaliação visual, teor de metais, peróxido e infravermelho)
não apresentaram destaques em relação aos demais elastômeros estudados.
O elastômero 3B (carga: negro de fumo e carbonato de cálcio) apresentou
afloramento de um pó amarelado após 1008 h de envelhecimento, este
material aflorado foi identificado através do MEV e EDS, sendo composto pelos
elementos enxofre, zinco, oxigênio e, em uma menor quantidade, cloro e cálcio.
Observou-se através da técnica de FT-IR, para o elastômero 3B, perda de
plastificante e absorção de biodiesel no decorrer do envelhecimento. Alem
disso, ocorreu a diminuição da banda em 1538 cm-1 (ligação C=S) até 4032
horas e posterior desaparecimento da mesma.
Com relação aos resultados obtidos na analise termogravimétrica,
verificou-se que a absorção de B30 no elastômero 3B ocorreu logo nas
primeiras 336 horas de envelhecimento e o mesmo perdeu cerca de 5 % de
materiais combustíveis (negro de fumo) ate o final do teste (5040 h).
As propriedades monitoradas nas amostras de B30 que entraram em
contato com este elastômero (3B) não se mostraram muito favoráveis, uma vez
que os valores de estabilidade oxidativa se apresentaram abaixo do limite de
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quantificação do ensaio em quase todas as retiradas e os valores de acidez e
agua ultrapassaram os limites especificados pela ANP nas ultimas retiradas.
Através da analise de RMN das amostras de B30 que entraram em contato
com este elastômero, verificou-se a migração de plastificante do elastômero
para o combustível ate 1008 h de envelhecimento.
Quando foram observadas as micrografias do elastômero 3B, notou-se um
aumento de degradação no decorrer do envelhecimento e uma diminuição
significativa do elemento Zn, que possivelmente, estaria sendo dissolvido pelo
B30 já oxidado e com acidez elevada.
O elastômero 4E não apresentou afloramento ate 5040 horas de
envelhecimento (tempo total do estudo).
As micrografias deste material em condição original revelaram que havia
lamelas de enxofre que não estavam perfeitamente incorporadas no material,
possivelmente

por

estar

em

excesso,

porem

apos

336

horas

de

envelhecimento, essas lamelas haviam desaparecido.
Com o decorrer do envelhecimento, as micrografias também mostraram
uma maior irregularidade na superfície deste elastômero, mas não havia sinais
de degradações profundas, como rachaduras e cargas não incorporadas.
No elastômero 4E, realizou-se um mapeamento do elemento zinco apos
5040 horas de envelhecimento e comparou-se com as mesmas condições para
o elastômero 3B.
A região analisada no elastômero 4E apresentou uma quantidade de
zinco dispersa de forma mais homogênea e semelhante com as distribuições
do zinco no elastômero 3B em condição original.
As amostras de B30 que entraram em contato com o elastômero 4E
apresentaram resultados estáveis de teor de agua e acidez ate 5040 horas de
teste e uma melhora na estabilidade oxidativa, logo apos 336 horas.
Na analise de RMN, foi possível detectar a presença de plastificante
apenas na primeira retirada (336 h) e nas demais analises realizadas para o
monitoramento do combustível, não houve diferenças relevantes.
Os espectros de FT-IR mostraram a ocorrência de perde de plastificante e
quebra de ligação cruzada (C=S), conforme mencionado para os demais
elastômeros. No caso do elastômero 4E, a diminuição da banda em 1538 cm-1
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(C=S) ocorreu ate 2016 horas de teste e posteriormente ela não foi identificada
nos espectros obtidos.
Na analise termogravimétrica, o elastômero 4E apresentou valores de
perda de massa estáveis ao longo de todo o envelhecimento, apresentando
uma pequena diferença apenas nas duas ultimas retiradas (4032 h e 5040 h)
na primeira perda de massa, que foi atribuída a absorção de B30.

6

CONCLUSÃO
A caracterização físico-química dos elastômeros e das amostras de mistura

de biodiesel com óleo diesel, na proporção 30:70 (B30), foi realizada em
condições originais e envelhecidas a 80 °C e após a avaliação dos resultados
obtidos em todas as técnicas, concluiu-se que o elastômero com a formulação
denominada 4E, contendo as cargas negro de fumo e sílica, apresentou-se
mais compatível que as demais quando exposto ao B30.
O elastômero 3B, contendo as cargas negro de fumo e carbonato de cálcio
se apresentou menos estável que os demais. Os resultados obtidos mostraram
ainda que a degradação de nenhum dos elastômeros estudados foi tão intensa
mesmo quando submetidos a situações de grande agressividade, como altas
temperaturas e agentes químicos, isso foi verificado através dos resultados
obtidos na microscopia eletrônica de varredura, uma vez que não foram
observadas trincas e rachaduras, que são sinais de degradação mais profunda
dos elastômeros.
As amostras de biodiesel se mostraram estáveis ao longo do estudo,
quando se observou os resultados das análises de teor de água e teor de
acidez. Entretanto, as amostras de biodiesel (B30) que foram envelhecidas na
presença do elastômero formulado com negro de fumo e CaCO3 (elastômero
3B) foram as que sofreram alterações mais significativas das suas
propriedades, como evidenciado nas análises de estabilidade à oxidação e nos
aumentos de teor de água e acidez.
Este estudo também foi importante para avaliar as técnicas analíticas que
trouxeram resultados mais significativos para caracterização dos elastômeros e
para o biodiesel, no caso dos elastômeros, percebeu-se que as análises de FTIR e microscopia eletrônica de varredura são pertinentes na avaliação da
degradação desses materiais, enquanto que, para as amostras de biodiesel,
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podem-se destacar as análises já propostas na ANP (teor de acidez, teor de
água e estabilidade oxidativa) e a avaliação por ressonância magnética
nuclear.

7

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
Como sugestão de trabalhos futuros recomenda-se um estudo mais

aprofundado com relação à metodologia de análise de teor de peróxido das
amostras de biodiesel, de forma que as análises ocorram logo após as
retiradas do combustível, evitando possíveis processos de degradação não
relacionados com o estudo.
Sugere-se que num próximo estudo haja um corpo de prova (conjunto
elastômero/B30) que fique intocado desde o tempo inicial até o final do teste,
ou seja, onde os elastômeros fiquem imersos no combustível, que o mesmo
não seja trocado, para que os resultados obtidos para as amostras de
combustível possam ser comparados.
Através dos resultados obtidos nas análises de DSC verificou-se que não
havia diferenças tão significativas entre as amostras originais e envelhecidas,
pois as diferenças observadas podem ser intrínsecas da técnica, dessa forma
sugere-se a utilização da técnica de DMA (análise dinâmico-mecânica) em
avaliações futuras, por se tratar de uma técnica indicada para avaliação do
comportamento de endurecimento e amolecimento de polímeros e compósitos
e estudo de transições vítreas e transições de segunda ordem, mais precisa
que o DSC, principalmente com relação ao efeito do combustível
A análise termogravimétrica dos elastômeros apresentou resultados
interessantes, porém seria necessário um aprofundamento neste estudo para
confirmar a diferença que ocorre em relação à absorção de B30 pelos
elastômeros estudados e a perda de negro de fumo, utilizando um número
maior de replicatas.
Para aprofundamento nos resultados observados na análise de
microscopia eletrônica de varredura, sugere-se a utilização da microscopia de
força atômica (AFM), para determinação do perfil de rugosidade das amostras
após envelhecimento. É possível também adotar uma ampliação maior no MEV
para avaliação dos desprendimentos das partículas dos aditivos, a ampliação
de 20 000 vezes foi importante para observar os cristais formados no decorrer
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do envelhecimento do elastômero 1B e poderia ser adotada para os demais,
com identificação desses cristais através da técnica de EDS.
Após a avaliação dos resultados obtidos na caracterização físicoquímica dos elastômeros, sugere-se observar os resultados obtidos para os
mesmos

materiais

quanto

às

propriedades

mecânicas

e

testes

de

desempenho, a fim de selecionar o material mais adequado para a aplicação
nos componentes de sistema de combustível que utilizam uma mistura de óleo
diesel:biodiesel.
Para dar continuidade neste estudo, sugere-se ainda a avaliação dos
materiais

que

tiveram

melhor estabilidade

nas

condições estudadas,

empregando diferentes combustíveis, como por exemplo, gasolina e etanol.
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APÊNDICE A – Curvas termogravimétricas dos elastômeros

Figura 96 - Curva termogravimétrica do elastômero 1B - original

Figura 97 - Curva termogravimétrica do elastômero 1B - 336 h
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Figura 98 - Curva termogravimétrica do elastômero 1B - 1008 h

Figura 99 - Curva termogravimétrica do elastômero 1B - 2016 h
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Figura 100 - Curva termogravimétrica do elastômero 1B - 4032 h

Figura 101 - Curva termogravimétrica do elastômero 1B - 5040 h
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Figura 102 - Sobreposição das curvas termogravimétricas do elastômero 1B

Figura 103 - Curva termogravimétrica do elastômero 2B - original
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Figura 104 - Curva termogravimétrica do elastômero 2B - 336 h

Figura 105 - Curva termogravimétrica do elastômero 2B - 1008 h

146
Figura 106 - Curva termogravimétrica do elastômero 2B - 2016 h

Figura 107 - Curva termogravimétrica do elastômero 2B - 4032 h

147
Figura 108 - Curva termogravimétrica do elastômero 2B - 5040 h

Figura 109 - Sobreposição das curvas termogravimétricas do elastômero 2B
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Figura 110 - Curva termogravimétrica do elastômero 3B - original

Figura 111 - Curva termogravimétrica do elastômero 3B - 336 h
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Figura 112 - Curva termogravimétrica do elastômero 3B - 1008 h

Figura 113 - Curva termogravimétrica do elastômero 3B - 2016 h
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Figura 114 - Curva termogravimétrica do elastômero 3B - 4032 h

Figura 115 - Curva termogravimétrica do elastômero 3B - 5040 h
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Figura 116 - Sobreposição das curvas termogravimétricas do elastômero 3B

Figura 117 - Curva termogravimétrica do elastômero 4E - original

152
Figura 118 - Curva termogravimétrica do elastômero 4E - 336 h

Figura 119 - Curva termogravimétrica do elastômero 4E - 1008 h
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Figura 120 - Curva termogravimétrica do elastômero 4E - 2016 h

Figura 121 - Curva termogravimétrica do elastômero 4E - 4032 h
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Figura 122 - Curva termogravimétrica do elastômero 4E - 5040 h

Figura 123 - Sobreposição das curvas termogravimétricas do elastômero 4E
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APÊNDICE B – Perfil térmico dos elastômeros – Análise de
calorimetria exploratória diferencial

Figura 124 - Perfil térmico de todas as retiradas do elastômero 1B (negro de
fumo)

Figura 125 - Perfil térmico de todas as retiradas do elastômero 2B (sílica)
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Figura 126 - Perfil térmico de todas as retiradas do elastômero 3B (negro de
fumo e carbonato de cálcio)

Figura 127 - Perfil térmico de todas as retiradas do elastômero 3B (negro de
fumo e sílica)
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APÊNDICE C – Tabelas com os resultados obtidos para os metais analisados no biodiesel.
Tabela 9 - Concentração de Ca e K nas amostras de B30 (original e envelhecidas)
Amostra

Retirada

B30 - Original

T0

B30 + 1B
(Negro de fumo)

B30 + 2B
(Sílica)

B30 + 3B
(Negro de fumo+CaCO3)

B30 + 4E
(Negro de fumo+Sílica)

B30 - amostra controle

Fonte: Próprio autor.

Concentração Ca (mg/kg)
a

Concentração K (mg/kg)
a
b

b

Média

Média

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

1B – 336 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

1B – 1008 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

1B – 2016 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

1B – 4032 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

1B – 5040 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

2B – 336 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

2B – 1008 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

2B – 2016 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

2B – 4032 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

2B – 5040 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

3B – 336 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

3B – 1008 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

3B – 2016 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

3B – 4032 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

3B – 5040 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

4E – 336 h

< 0,5

< 0,5

4E – 1008 h

< 0,5

< 0,5

4E – 2016 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

4E – 4032 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

4E – 5040 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

5040 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5
< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5
< 0,5
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Tabela 10 - Concentração de Mg e Na nas amostras de B30 (original e envelhecidas)
Concentração Mg (mg/kg)
Amostra
Retirada
B30 - Original

B30 + 1B (Negro de fumo)

B30 + 2B (Sílica)

B30 + 3B (Negro de
fumo+CaCO3)

B30 + 4E (Negro de
fumo+Sílica)

B30 - amostra controle
Fonte: Próprio autor.

Concentração Na (mg/kg)

a

b

Média

a

b

Média

T0
1B – 336 h
1B - 1008 h
1B – 2016 h
1B – 4032 h
1B – 5040 h
2B – 336 h
2B – 1008 h
2B – 2016 h
2B – 4032 h
2B – 5040 h
3B – 336 h
3B – 1008 h
3B – 2016 h
3B – 4032 h
3B – 5040 h
4E – 336 h
4E – 1008 h
4E – 2016 h
4E – 4032 h
4E – 5040 h

< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

0,38
0,34
0,43
0,39
0,57
0,51
0,33
0,35
0,41
0,27
0,50
< 0,3
0,39
0,32
0,28
0,46
< 0,3
0,44
0,56
0,57
0,73

0,39
0,35
0,43
0,45
0,64
0,50
0,32
0,34
0,39
0,29
0,44
< 0,3
0,30
0,38
0,29
0,47
< 0,3
0,43
0,51
0,64
0,79

0,39
0,35
0,43
0,42
0,61
0,51
0,33
0,35
0,40
0,28
0,47
< 0,3
0,35
0,35
0,29
0,47
< 0,3
0,44
0,54
0,61
0,76

5040 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

0,72

0,70

0,71
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Tabela 11 - Concentração de P nas amostras de B30 (original e envelhecidas)
Concentração P (mg/Kg)
Amostra
B30 - Original

B30 + 1B
(Negro de fumo)

B30 + 2B
(Sílica)

B30 + 3B
(Negro de
fumo+CaCO3)

B30 + 4E
(Negro de
fumo+Sílica)

B30 - amostra
controle
Fonte: Próprio autor.

Retirada
a

b

Média

T0
1B – 336 h
1B – 1008 h
1B – 2016 h
1B – 4032 h
1B – 5040 h
2B – 336 h
2B – 1008 h
2B – 2016 h
2B – 4032 h
2B – 5040 h
3B – 336 h
3B – 1008 h
3B – 2016 h
3B – 4032 h
3B – 5040 h
4E – 336 h
4E – 1008 h
4E – 2016 h
4E – 4032 h
4E – 5040 h

0,48
0,68
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
0,70
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
0,63
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
0,68
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

0,52
0,66
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
0,54
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
0,60
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
0,71
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

0,50
0,67
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
0,62
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
0,62
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
0,70
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

5040 h

< 0,5

< 0,5

< 0,5

