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RESUMO 

 

Neste trabalho foi estudada a ação da radiação ionizante nas propriedades físico-mecânicas 

nos compostos elastoméricos a base de estireno-butadieno (SBR) carregados com barita, 

abrindo caminho para aplicação destes compostos na proteção e blindagem contra a radiação 

alta energia, na forma de aventais, vindo substituir os aventais a base de elastômero carregado 

com chumbo em condições ergonômicas e economicamente vantajosas. Foi estudado o efeito 

da radiação ionizante em compostos a base de SBR carregado com barita nas concentrações 

de 50, 75, 100, 125, e 150phr (phr = partes por cem de borracha) de barita expostos à radiação 

ionizante nas doses de 0, 100, 200, 500 e 1000kGy. As amostras foram caracterizadas por 

meio de ensaios físico-mecânicos de reometria, de resistência à tração, resiliência, dureza, 

resistência ao rasgo, absorção de óleo, deformação permanente sob compressão (compression 

set) e ensaios de análise térmica dinâmico-mecânica. As características morfológicas dos 

compositos foram determinadas por meio de microscopia eletrônica de varredura. Os 

resultados mostraram que a radiação provoca um aumento da resistência à tração, do 

alongamento sob tração, da resistência ao rasgamento e da dureza; e um decréscimo na 

absorção de fluido e na deformação sob compressão. 

Palavras Chave: SBR. Barita. Radiação X. Propriedades Mecânicas. Propriedades Morfológicas. 
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ABSTRACT 

 

In this work were studied the action of ionizing radiation on the physical-mechanical 

properties in elastomeric compounds based on styrene-butadiene rubber (SBR) filled with 

barite, opening way for application of these composites in the protection and shield against 

high-energy radiation, in the form of aprons. These aprons come to substitute the elastomeric 

ones with lead filler in ergonomic and economically advantageous conditions. The effect of 

high-energy radiation was studied on SBR compounds filled with barite at 50, 75, 100, 125, 

and 150phr (phr = parts per hundred rubber) of barite concentrations, exposed to ionizing  

radiation at 0, 100, 200, 500 and 1000kGy doses. The samples were characterized by physic-

mechanical tests as rheometry, tensile strength, resilience, hardness, wear resistance, oil 

absorption, permanent deformation under compression (compression set) and dynamic 

mechanical thermal analysis. The morphological characteristics were determined by scanning 

electron microscopy. The results showed that the radiation causes an increase in tensile 

strength and elongation, the tear strength and hardness, and a decrease in fluid absorção and 

deformation under compression. 

Keywords: SBR. Barite. X-Radiation. Mechanical Properties. Morphological Properties.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os plásticos e as borrachas são materiais que têm como seu componente 

principal um tipo de macromolécula denominada polímero. Atualmente esses materiais 

poliméricos são essenciais para a manutenção da nossa qualidade de vida. Os polímeros são 

usados para confeccionar artefatos plásticos, elastoméricos ou compostos, como vestimentas, 

embalagens para alimentos, peças automobilísticas, entre outras. É difícil imaginar uma 

atividade humana que não envolva o uso de polímeros. No entanto, esses materiais têm uma 

durabilidade limitada, que é definida pelos seus processos de degradação, muitas vezes mais 

curta ou mais longa do que a desejada (DE POLI, 2008). A mudança de propriedades de uma 

borracha foi citada pela primeira vez pelos exploradores que acompanharam Cristóvão 

Colombo em uma de suas viagens à América. Após levar para Europa uma bola de borracha 

feita com o látex retirado das árvores, eles perceberam que esta não pulava mais quando 

arremessada ao chão. Havia a percepção, influenciada pela teoria do vitalismo, de que a 

borracha pulava porque estaria viva e, já que havia sido retirada de uma árvore, esta teria 

morrido durante a travessia do oceano (HARPER,1985). Esta visão animista deu origem aos 

termos "envelhecimento" e "fadiga", usados até hoje na ciência dos materiais.  

Em 1861, Hoffman comprovou que o oxigênio estava envolvido neste processo 

de perda de resiliência da borracha, criando o termo "oxidação" para a reação com este gás e 

"antioxidante" para as substâncias que retardam o processo de mudança de propriedades da 

borracha. Em 1917 foi discutida pela primeira vez na literatura cientifica a influência da luz 

na degradação dos polímeros, com estudos da exposição de soluções de borracha natural à 

radiação ultravioleta (HARPER,1985).  

Os conceitos de degradação e estabilização podem ter muitos significados, 

entre eles destacam-se os conceitos utilizados por De Paoli (2008):  

Degradação - qualquer reação química que altera a qualidade de interesse de 

um material polimérico ou de um composto polimérico. Como "qualidade de interesse", 

entende-se a característica inerente ao uso de um determinado artefato polimérico. Podem ser 

considerados, por exemplo, a flexibilidade, a resistência elétrica, o aspecto visual, a 

resistência mecânica, a dureza, entre outros.  

Estabilização - operação que inibe o processo específico de degradação. 

Também depende do uso específico do artefato feito com um material polimérico. Isto 
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significa que, para cada tipo de polímero e de aplicação, é necessário adotar uma estratégia 

especifica para inibir a degradação. 

O primeiro contato do homem com materiais resinosos e graxos extraídos ou 

refinados se deu na antiguidade com os egípcios e os romanos, que os usaram para carimbar, 

colar documentos e vedar vasilhames. Os espanhóis e portugueses tiveram o primeiro contato 

com o produto extraído de uma arvore natural das Américas (Hevea brasiliensis) no século 

XVI. Levado para a Europa adquiriu o nome de borracha pela sua capacidade de apagar 

marcas de lápis. Sua utilização foi bastante restrita até a descoberta da vulcanização por 

Charles Goodyear, em 1839. Com advento da II Guerra Mundial, (1939 a 1945), houve uma 

enorme aceleração do desenvolvimento dos polímeros sintéticos (CANEVAROLO, 2000).  

Desde  II Guerra houve um grande avanço tecnológico em relação às 

propriedades dos elastômeros, tendo sido desenvolvidos aditivos para impedir a sua 

degradação e melhorar suas propriedades como as cargas reforçadoras e não reforçadoras, 

além do desenvolvimento e emprego de novas cargas para estes fins. 

Devido a este desenvolvimento tecnológico as aplicações dos compostos 

elastoméricos têm sido ampliadas.  

A função da carga é mudar as propriedades físico-químicas dos materiais 

elastoméricos ou diminuir o seu custo. As cargas reforçadoras têm a função de melhorar o 

desempenho mecânico, enquanto as não reforçadoras diminuem o custo (LIMA et al, 2009). 

A borracha de butadieno estireno, SBR, é a borracha sintética mais conhecida, 

tendo sido obtida inicialmente na Alemanha na década de 1930 com o nome de Buna S e 

posteriormente estudada nos Estados Unidos durante a II Guerra Mundial com a denominação 

de GRS (Government Rubber-Styrene), sendo esta denominação posteriormente substituída 

por SBR. O produto alemão inicialmente era de difícil processamento (MORTON, 1989).  

O butadieno e o estireno são os monômeros que dão origem à produção de 

SBR, sendo que o conteúdo de estireno de cerca de 23,5%, havendo todavia graus de SBR 

com teor de estireno entre 40 a 85%. À medida que aumenta o teor de estireno, o produto da 

polimerização (SBR) assume mais a característica de produto termoplástico, proporcionando 

maior facilidade de trabalho (NAGDI, 1987). 

Os vulcanizados obtidos a partir da borracha de butadieno estireno (SBR) 

apresentam uma melhor resistência à abrasão do que a borracha natural (NR), assim como 

uma melhor resistência a altas temperaturas (100°C) e ao envelhecimento, por outro lado 

apresentam uma menor flexibilidade e elasticidade a baixas temperaturas (até cerca de -50°C). 

No caso das temperaturas elevadas, os vulcanizados de SBR apresentam um endurecimento e 



18 

 

 

não um amolecimento como acontece com os vulcanizados de borracha natural. A 

permeabilidade ao gás apresentada é elevada mas menor do que a dos vulcanizados de 

borracha natural enquanto que a resistência química é semelhante à da borracha natural 

(NAGDI, 1987). 

Os compostos a base de SBR contendo cargas reforçadoras e não reforçadoras 

têm sido amplamente utilizadas devido às suas boas propriedades. 

As cargas naturais tem despertado grande interesse de cientistas e tecnólogos, 

principalmente, devido à facilidade de obtenção e, por serem materiais que não promovem a 

degradação do meio ambiente após o seu descarte. Entre as cargas naturais, destaca-se a barita 

que é um mineral composto, principalmente, de sulfato de bário cominuído e selecionado 

(BaSO4) (LIMA et al, 2009). 

A radioatividade é a propriedade que têm alguns núcleos de emitir partículas 

ou radiação eletromagnética, podendo ser a natural, a que se manifesta nos elementos 

radioativos e nos isótopos que se encontram na natureza e artificial ou induzida, aquela que é 

provocada por transformações nucleares artificiais. Segundo a CNEN (Comissão Nacional 

Energia Nuclear), a radioatividade artificial é produzida pelo bombardeio de núcleos estáveis 

por fótons ou partículas aceleradas, que os transformam em núcleos instáveis. 

Radiação é a capacidade que certos átomos possuem de emitir radiações 

eletromagnéticas e partículas de seus núcleos instáveis com o objetivo de adquirir 

estabilidade. A Radiação de alta energia não é tão evidente no nosso dia a dia, no entanto ela 

ocorre em vários tipos de aplicações modernas de termoplásticos e elastômeros, como todo 

tipo de radiação eletromagnética com energia quântica ou cinética apreciavelmente maior que 

as energias de dissociação de “ligações químicas”. Os comprimentos de onda destas radiações 

estão compreendidos na faixa de 10
-5

 a 100nm, o que corresponde a energias na faixa de 10
8 

a 

10² eV ou 10
13

 a 10³ kJ mol
-1

 (MIRANDA, 1999).  

Embora a palavra “radiação” esteja ligada a fatos que correspondem a grandes 

malefícios causados à humanidade, como  a bomba atômica,  nas cidades de Hiroshima e 

Nagasaki, Kyshtyn (Russia 1957); os acidentes nucleares de Chernobyl na Ucrânia que 

ocorreram em 1986, o do césio 137 de Goiana em 1987, os acidentes radiológicos no Irã em 

1996 e na Tailândia em 2000, o de Fukushima no Japão em 2011, além do problema do futuro 

dos lixos radioativos, os benefícios da radiação são enormes, comparados aos malefícios, pois 

os avanços tecnológicos trazem, para milhares pessoas, grandes benefícios, principalmente na 

área da saúde. Exemplos da aplicação da radiação vão desde o campo da medicina, no 

diagnóstico das doenças, os denominados traçadores: tireoide (I
131

), tumores cerebrais 



19 

 

 

(Hg
197

), câncer (Co
60

 e Cs
137

); na produção de energia elétrica (usinas nucleares); nas 

aplicações em Geologia e arqueologia (datação de rochas, fósseis, principalmente pelo C14) 

até a área industrial na utilização na propulsão de navios e submarinos, entre outras 

aplicações. 

Raios-X é a denominação da radiação eletromagnética de alta energia que tem 

origem na elestrsfera ou no frenamento de partículas carregadas no campo eletromagnético do 

núcleo atômico ou dos elétrons (TAUHATA L et al, 2003).  

A radiação X foi descoberta há cerca de 100 anos e sua adequada aplicação traz 

grandes benefícios aos seus usuários, embora tenha-se o conhecimento da ação lesiva da 

radiação X sobre o tecido vivo, sendo conhecido também que baixas doses de radiação levam 

a um retardo no processo de reparação tecidual. 

Atualmente um grande número de equipamentos utilizados na medicina de 

diagnóstico emitem raios X. Os pacientes a serem diagnosticados e os profissionais da área 

médica que operam estes aparelhos necessitam de proteção para estes raios que não haja 

danos aos operadores (MIRANDA et al, 2006).  

No Brasil, segundo Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, através 

do seu Instituto de Radioproteção e Dosimetria – IRD, 80% dos trabalhadores que lidam 

diariamente com fontes emissoras de radiação ionizantes pertencem ao setor de saúde. A 

norma CNEN-NN-3.01- DIRETRIZES BASICAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA e 

PORTARIA 453 (de 01 de junho de 1998, Regulamento Técnico), estabelecem as diretrizes 

básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico e dispõem sobre 

o uso dos raios-X para diagnósticos em todo território nacional e dá outras providências. A 

proteção de pacientes a serem diagnosticados bem como os profissionais da área médica que 

se utiliza da radiação X é obtida por meio de aventais fabricados a base de elastômeros 

carregados com chumbo, os quais não permitem a passagem destes raios. Estes equipamentos 

de proteção individual (EPIs) são muito pesados e caros.  

Os aventais contendo chumbo, em virtude do grande peso, causa cansaço e 

desconforto ao usuário.  

Deve-se também levar em conta a insalubridade causada pelo chumbo desde a 

manufatura do composto elastomérico, durante a vida útil do avental, e seu posterior descarte 

(SANTOS et al, 2009). 

Certos tipos de radiação (feixes de elétrons, raios α, raios β, raios γ e radiação 

ultravioleta (UV) possuem energia suficiente para penetrar em uma amostra de polímero e 

interagir com os seus átomos constituintes ou com os seus elétrons. Uma dessas reações é a 
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ionização, na qual a radiação remove um elétron de um átomo especifica, convertendo aquele 

átomo em um íon carregado. Como consequência, uma das ligações covalentes associadas ao 

átomo especifico é quebrada e existe um rearranjo de átomos ou de grupos de átomos naquele 

ponto. Essa quebra de ligação leva ou a uma cisão ou à formação de uma ligação cruzada no 

local da ionização, dependendo da estrutura química do polímero e também da dose de 

radiação.  

Nem todas as consequências da exposição à radiação são negativas. A 

formação de ligações cruzadas pode ser induzida pela irradiação, com o objetivo de melhorar 

o comportamento mecânico e as características de degradação. Por exemplo, a radiação γ é 

usada comercialmente para formar ligações cruzadas no polietileno para melhorar a sua 

resistência ao amolecimento e ao escoamento em temperaturas elevadas; de fato, esse 

processo pode ser conduzido mesmo em produtos que já foram fabricados (CALLISTER, 

2008). 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Estudar do efeito da radiação de alta energia na degradação e propriedades 

mecânicas dos compostos elastoméricos a base de SBR carregados com barita utilizados 

como materiais alternativos à atenuação da radiação X. 

 

1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Obter, caracterizar e estudar a influência da radiação de alta energia nas  

propriedades de compostos elastoméricos a base de borracha de estireno-butadieno (SBR) 

carregados com barita por meio de ensaios físico-mecânicos. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Um grande e número de equipamentos utilizados na área médica raios-X, 

sendo que os usuários e  profissionais da área necessitam de equipamentos de proteção contra 

esta radiação (MIRANDA et al, 2006). Os EPIs utilizados para esta proteção, atualmente, são 

fabricados a base de elastômeros carregados com chumbo. 

Indicadores mostram uma redução drástica do uso de metais pesados, em 

particular do chumbo, devido aos seus efeitos tóxicos sobre os seres vivos. Na indústria uma 
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atenção especial é dada aos impactos gerados pela utilização de metais e materiais tóxicos e, 

seu descarte no meio ambiente sem tratamento adequado. A poluição causada por estes 

elementos afeta o homem, podendo causar sérios problemas à saúde (BUENO; CARVALHO 

et al, 2007).  

A barita que é uma carga natural, sendo um mineral composto, principalmente, 

de sulfato de bário cominuído e selecionado (BaSO4). Atualmente, a barita, , é utilizada como 

isolante de radiação X, em concreto e/ou argamassa sendo o substituto natural mais eficaz de 

lençóis e placas de chumbo, em locais em que se faz o uso deste tipo de radiação. A barita tem 

sido utilizada na construção de depósitos de lixo atômico de origem industrial e ou hospitalar, 

ainda que em áreas especiais de armazenamento dos mesmos. 

Estudos realizados por Amaral (2011) e Rodrigues (2011) mostraram que é 

possível obter mantas elastoméricas, a base de EPDM e SBR, carregadas com barita que 

podem ser empregadas na fabricação de EPIs utilizados na blindagem contra raios-X. 

Portanto torna-se relevante o estudo da ação da radiação em compostos 

elastoméricos a base de SBR carregados com barita buscando-se uma correlação entre a 

degradação do composto frente a radiação X e o tempo de vida útil do EPI produzido com 

este tipo de material. 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

Foi elaborado um levantamento bibliográfico por meio de consultas em livros, 

periódicos, anais de congressos e sites especializados. 

Na parte experimental, foram obtidos e caracterizados mecânica e 

morfologicamente compostos elastoméricos a base de SBR carregados com barita obtidos 

através da mistura de seus componentes em calandra e, posteriormente, moldados na forma de 

mantas e batoques que foram curados em prensa térmica. As amostras obtidas foram 

caracterizadas antes e após terem sido submetidas à radiação por meio de ensaios de 

rasgamento, tração, resiliência, análise de distribuição granulométrica, imersão em fluidos, 

compression set. 

Os compósitos obtidos foram caracterizados morfologicamente por meio de 

microscopia eletrônica de varredura. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Borracha é um termo utilizado correntemente para designar um vasto conjunto 

de materiais que abrange desde produtos naturais até produtos manufaturados. Na sua origem 

o termo designava somente o produto natural, mas com o aparecimento de produtos sintéticos 

substitutos da borracha natural, esta palavra passou a ser utilizada também na designação 

destes produtos artificiais. O termo mais adequado para designar estes materiais "elastômero".  

Os elastômeros apresentam comportamento semelhante à borracha, ou seja, 

baixa fluência plástica, grande extensibilidade e capacidade de recuperar rapidamente a forma 

original, após estar sujeito a grandes deformações. Os elastômeros são os polímeros que 

apresentam as propriedades enumeradas anteriormente (MANO 1999).  

 

2.1 ELASTÔMEROS  

 

As moléculas que exibem elasticidade, em longa faixa, a temperatura ambiente 

são denominados elastômeros, que são polímeros borrachosos os quais sob tração podem ter 

seu comprimento aumentado (espichado) varias vezes e retornar ao seu comprimento original 

quando cessada a solicitação. Os elastômeros, após a vulcanização, são polímeros termofixos 

com baixa densidade de ligações cruzadas. As moléculas apresentam algum movimento livre 

em conjunto com as demais. As moléculas movem-se em conjunto. 

O termo elastômero foi criado por H. L. Fisher, tendo a mesma acepção do 

nome borracha, aplicando-se tanto as matérias-primas, como aos artefatos com elas 

produzidos. A denominação plastômero foi criada por W.C. Moore e designa o polímero não 

elastomérico, isto é, o plástico, na sua acepção mais ampla (HARPER, 1975; IWAZAKI, 

2000). 

O elastômero é um material macromolecular que retorna rapidamente as suas 

dimensões e, que é capaz de recuperar-se de grandes deformações, rápida e energicamente, e 

pode ser ou já está modificado num estado em que é essencialmente insolúvel (mas pode 

inchar) em solventes tais como benzeno, metil-etil-cetona, azeotropo etanol-tolueno, entre 

outros.  

Um elastômero, em seu estado modificado, livre de diluentes, retrai dentro de 

um minuto, a menos do que um e meio do seu comprimento, após ter sido estirado a 
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temperatura ambiente, duas vezes o seu comprimento original, e mantido por um minuto antes 

da relaxação (IWAZAKI, 2000).  

Entre as características dos polímeros elastoméricos destacam-se (MCCRUM; 

NGB BUCKLEY; BUCKNAL, 1994):  

-Estirar prontamente e consideravelmente sob-baixo esforço extremo 

(resistência e capacidade de retração);  

-Possuir resistência à tração relativamente alta e modulo elástico alto;  

-Retrair rapidamente e, praticamente, 100%, quando cessado o esforço extremo 

(estalo e rebote); 

Para um composto possuir estas características e necessário: balanceamento da 

estrutura molecular, características químicas, ser amorfos quando não estirados, acima de sua 

Tg (temperatura de transição vítrea) além de possuir cadeia flexível e forças intermoleculares. 

Deve permitir o alinhamento temporão das cadeias, quando sob esforço extremo e retrair 

prontamente até o estado desordenado de enrolamento, depois de cessado o esforço. A 

estrutura de composição dos monômeros deve permitir o movimento Browniano local, típico 

de moléculas no estado liquido, enquanto que as cadeias devem possuir forças 

intermoleculares para impedir que haja deslocamento das unidades monoméricas. A massa 

polimérica tem propriedades de líquidos próprias da estrutura da unidade que se repete nos 

polímeros. Não ha interação de grande amplitude entre as moléculas. É necessária a 

introdução de pontos fixos, fortes ou fracos, para poder manter tensões moderadas ou retração 

apropriada, evitando assim a deformação permanente (MCCRUM; NGB BUCKLEY; 

BUCKNAL, 1994). 

Portanto, a molécula possui: movimento Browniano interno rápido e 

movimento Browniano externo lento.  

Mobilidade Interna: O material elastomérico deforma sob-baixas tensões, 

modulo inicial baixo 15 a 150psi (0,11 -1,1Pa). E necessária urna mobilidade interna grande, 

o que proporciona a possibilidade de retrair rapidamente quando cessada a tensão externa, 

caso contrario as cadeias não voltariam à posição de origem.  

Na retração os segmentos individuais voltam de um estado de energia mais alto 

para um mais baixo.  

Portanto os elastômeros possuem urna mobilidade internos grande, ou seja, um 

movimento Browniano rápido. Para isso e necessário que a molécula tenha: ausência de 

forças intermoleculares, alta flexibilidade e baixa simetria.  
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Mobilidade Externa: Quando a molécula possui somente movimento 

Browniano interno o elastômero e fraco. O elastômero sendo fraco escoa sobtensão (quando 

submetida por um período maior), sofre deformação permanente.  

Se o movimento Browniano interno e forte e rápido o elastômero relaxa e fica 

na forma estendida mais do que na retraída, e o que acorre com a borracha não vulcanizada.  

Para se ter um movimento Browniano externo lento e fraco deve-se introduzir 

na cadeia ligações suficientemente fortes. As cadeias se movimentam uma ao lado da outra 

para que não haja fluência apreciável e deformação permanente após ter cessada a tensão. 

Para tanto, há a necessidade de se introduzir pontos fixos nem afastados um do outro 

(vulcanização). Desta forma o material se torna um retículo com pontos fixos ocasionais, 

altamente deformáveis sobtensões, mas que volta a forma original uma vez retirada à tensão.  

 

2.2 BORRACHA 

  

A borracha natural é o produto primário da coagulação do látex da seringueira. 

Atualmente, a borracha sintética, concorrente do elastômero natural em algumas aplicações e 

complementar em outras, é produzida a partir de derivados de petróleo. Tanto a borracha 

natural como a sintética têm como polímero fundamental um polidieno com ligações duplas 

alternadas. No caso da borracha natural este polímero e o poliisopreno (PETRUCCI, 1998).  

 

2.2.1 Historia da Borracha  

 

A borracha natural (poliisopreno) é um material de origem vegetal, dotado de 

propriedades elásticas excepcionais. Foi descoberto em 1736, na América do Sul, por Charles 

de La Contamine. Por longo tempo, a borracha foi pouco usada, pois só se utilizava o éter 

para dissolvê-la. A evolução da borracha veio com a descoberta da vulcanização em 1841, por 

Goodyear. Pela vulcanização (adição de enxofre), a borracha toma-se mais resistente. Em 

1851, Morey descobriu o endurecimento (vulcanização) da borracha dando origem à ebonite 

(PETRUCCI, 1998).  

Posteriormente, o produto foi melhorado pelos aceleradores de vulcanização. 

Em 1921, Moureau e Dufoause descobrem os antioxidantes, que irão dar resistência ao 

processo de envelhecimento. As borrachas artificiais foram produzidas mais tarde. Em 1931, 

aparece o Neoprene na América do Norte e em 1936 a Buna na Alemanha.  
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As plantas que fornecem a borracha são numerosas, apesar de que o produto 

tem sempre a mesma composição. As principais são: moráceas do México, do sul do 

Amazonas e das índias Orientais, fícus elástica de origem asiática e euforbiácea; a mais 

importante e a hevea brasiliensis, originaria do Brasil (PETRUCCI, 1998).  

2.2.2 Constituição e obtenção  

 

A borracha bruta e tirada do látex é uma emulsão natural de borracha, recolhida 

por uma corte oblíquo feito na casca da árvore (Fotografia 1: A e B) (Guerreiro, 2003).  

A seringueira é uma árvore da família das Euphorbiaceae (Hevea brasiliensis) 

de folhas compostas, flores pequeninas e reunidas em amplas panículas, cuja madeira é branca 

e leve, e de cujo látex se fabrica a borracha. Seu fruto encontra-se em uma grande cápsula 

com sementes ricas em óleo, que pode servir de matéria-prima para resinas, vernizes e tintas 

(Quadro 1). 

 

 

 

  

 

 

 
Quadro 1: Árvore da borracha– A) Seringueira com corte oblíquo na casca da arvore para retirada do 

látex; B) Seringueiro realizando o corte oblíquo na casca da arvore para retirada do látex. 

(www.lookfordiagnosis.com/images, 2011). 

 

A seringueira é uma árvore originária da bacia hidrográfica do Rio Amazonas, 

onde existia em abundância e com exclusividade. Estas características geraram o extrativismo 

e o chamado ciclo da borracha, período da história brasileira de muita riqueza e pujança para a 

região amazônica. A espécie foi introduzida na Bahia por volta de 1906. 

O ciclo da borracha entrou em declínio quando grandes hortos foram plantados 

por ingleses, para fins de exploração, no continente africano tropical, na Malásia e no Sri 

Lanka,  

  

A B 

http://www.lookfordiagnosis.com/images
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O teor de borracha no látex é variável. Uma composição típica esta apresentada 

na Tabela 1. A massa especifica do látex é 0.980 g/cm
3
. A borracha bruta é extraída por 

coagulação e separação do sérum aquoso. O coágulo é obtido, tratando o látex peneirado e 

diluído (15 a 18% de borracha) por ácido acético diluído. Obtém-se uma massa esponjosa, 

que se lava e seca; para obtê-la na forma de folhas, lamina-se esta massa entre dois cilindros, 

que giram debaixo de água, a mesma velocidade. Para obter-se a borracha-crepe, passa-se a 

massa por cilindros com velocidade diferentes (PETRUCCI, 1998).  

 

Tabela 1: Composição típica do látex. 

Composto Concentração 

Borracha 

Proteínas 

Açúcar 

Matérias minerais 

Água 

Resinas 

Estearatos 

37 

2 

1 

1 

54 

4 

1 

 

Como produto da polimerização do isopreno, a borracha apresenta a fórmula 

geral (C5H8)n.  

A borracha bruta e elástica é resistente a abrasão (denominada de crepe-sola). 

O material original altera-se rapidamente com a luz e o calor. Ele é mais extensivo que a 

borracha vulcanizada, mas sua resistência é menor. A borracha bruta e solúvel em numerosos 

hidrocarbonetos líquidos e solventes clorados. A vulcanização consiste em tratar a borracha 

por enxofre a quente. Devido à formação de ligações cruzadas, a borracha torna-se elástica 

tanto a frio como a quente (a borracha bruta a frio perde a elasticidade) e também e 

praticamente insolúvel (PETRUCCI, 1998).  

Atualmente, faz-se a cura com outras substâncias além do enxofre, tais como 

selênio e telúrio, bem como fenóis; aminas e peróxidos. O teor de enxofre e de 2 a 4% e a 

temperatura em que ocorre a vulcanização e de 110°C. A vulcanização da borracha com 

enxofre exige uma duração de aquecimento de 5 horas. Certos produtos podem reduzir este 

tempo. Por exemplo, o óxido de zinco reduz a vulcanização para cerca de uma hora; a anilina 

a 2 horas e 30 minutos; e outros de 30 até alguns minutos. A vulcanização é efetuada sob 

pressão, ou em estufas. Além dos aceleradores, a borracha recebe determinado número de 

adições, que tem por objetivo reforçar certas propriedades, tais como resistência à abrasão, à 
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oxidação, ou então como são adicionadas como carga para diminuir o custo. Como carga, 

cita-se o talco e a barita (PETRUCCI, 1998).  

 

O nome químico para a borracha natural (NR) e poliisopreno, que é um 

homopolímero de isopreno. O poliisopreno pode apresentar duas configurações: a cis – l.4 e a 

trans – l.4, sendo que a primeira apresenta os átomos de carbono 1 e 4 juntos, do mesmo lado 

da dupla ligação carbono-carbono, e a segunda apresenta estes átomos de carbono em lados 

opostos da ligação dupla, conforme apresentado no Esquema 1.  

 

 

 

Esquema 1: Possíveis configurações de 1.4 Poliisopreno (PETRUCCI, 1998).. 

 

As cadeias poliméricas de borracha natural são longas, emaranhadas e 

enroladas e, em temperaturas ambientes estão num estado de agitação contínua. A flexão e 

enrolamento das cadeias poliméricas da borracha natural são atribuídas aos bloqueios 

espaciais do grupo metila e do átomo de hidrogênio que estão do mesmo lado da dupla 

ligação.  

A estrutura trans-l.4 poliisopreno, não tem características elastoméricas. Nesta 

estrutura, o grupo metila e o átomo de hidrogênio ligado aos carbonos da dupla ligação, não 

interferem entre si, e como consequência a molécula é mais simétrica e pode cristalizar 

originando um material rígido.  

O Esquema 2 representa o processo de vulcanização da borracha natural. Os 

átomos de enxofre estabelecem as ligações cruzadas entre as cadeias de 1.4 poliisopreno. 

Polimerização 

Isopreno Poliisopreno 

Trans-1.4 poliisopreno 

(gutta-percha) 

Cis-1.4 poliisopreno 

(NR/IR) 
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Esquema 2: Representação esquemática do processo de vulcanização da borracha (SILVA, 2011). 

  

As ligações cruzadas com os átomos de enxofre conferem as moléculas de 

borracha, devido à vulcanização, um aumento na resistência a tração.  

O Desenho 1 representa as ligações cruzadas que conferem rigidez as 

moléculas de borracha. 
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Desenho 1: Representação das ligações cruzadas da borracha vulcanizada. 

 

2.2.3 Propriedades  

 

A borracha é definida pela ASTM 1566 como um material que é capaz de 

recuperar rapidamente o seu estado original, após solicitação, e que pode ser modificado em 

outro estado no qual é essencialmente insolúvel, mas inchar em alguns solventes como: 

benzeno, metil-etil-cetona e etanol-tolueno-azeotropo. A borracha crua (antes da 

vulcanização) tem pouca aplicação comercial. Para a maioria das aplicações a borracha deve 

ser modificada, normalmente pela adição de um agente de vulcanização e outros agentes, 

como os aceleradores e as cargas. Entre algumas aplicações da borracha crua se inclui o uso 

da borracha crepe em sola de sapatos, cimento como borracha adesiva e, adesivos em geral. 

Geralmente são obtidos compostos de borracha, sendo a mesma aditivada com outros 

compostos, geralmente, com negro de fumo, onde ocorrem suas maiores aplicações industriais 

(BANHART, 1982).  

A elasticidade da borracha permite que ela deforme de maneira considerável 

sob a ação de forças exteriores e retomar sua forma inicial cessada a solicitação. Algumas 
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borrachas podem ser esticadas, sem romper, até 10 vezes o comprimento inicial. O módulo é 

baixo e não é constante para toda deformação. Uma borracha sujeita a cargas deforma-se 

proporcionalmente aos esforços até um alongamento de 100%; depois, há uma diminuição do 

módulo, que fica mais ou menos constante até 400%. Depois cresce, novamente, ficando 

menos superior ao que era no início do carregamento (BARLOW, 1988).  

A ruptura dá-se para um alongamento variável com o tipo de borracha e pode 

atingir até 800%. A tensão referida à seção inicial e, para as borrachas de primeira qualidade, 

de cerca de 1,80MPa, mas a tensão real e muito superior, pois a seção diminui com o 

alongamento. A tensão pode atingir a sete vezes, isto é, 7,56Mpa. Borracha contendo negro de 

fumo apresenta as duas inflexões menos pronunciadas e a curva de deformação não estão 

longe de ser retilínea (PETRUCCI, 1998).  

O módulo é mais ou menos constante e mais elevado que no caso da borracha 

pura, ficando iguais no final da deformação. A tensão de ruptura é mais elevada, cerca de 250 

Kgf./cm², referida à seção inicial e, 1700 Kgf./cm² para a tensão real. O alongamento de 

ruptura e menor, da ordem de 550%. As cargas inertes diminuem também o alongamento da 

borracha.  

A borracha (principalmente a não vulcanizada) não retorna completamente à 

forma inicial depois de retirada a carga, se a deformação foi suficiente e a carga também agiu 

em um tempo suficiente. É o fenômeno de remanência, que varia com a composição, que tem 

grande influência; assim, a presença do caulim e do carboneto de magnésio, em geral, 

aumentam a remanência e endurecem a borracha. A borracha mal vulcanizada também tem 

forte remanência .  

Os fenômenos de relaxação e remanência têm grande importância. A 

deformação da borracha e nitidamente elástico-viscosa, sobretudo se a borracha não é 

vulcanizada. Mantendo-se a deformação constante, o esforço diminui progressivamente por 

efeito da relaxação. Se após a aplicação crescente de urna carga mantém-se a carga constante, 

a borracha continua a se alongar. E o fenômeno de fluência ou escoamento viscoso da 

matéria. Constata-se que o alongamento residual (remanência) será de 2% quando se mantém 

estirado a 100% durante 15 minutos; será de 4% durante 1 dia; 6% durante 4 dias; 12% em 15 

dias; e 14% em 1 mês .  

A resistência ao calor é menor quanto menos enxofre for utilizado na 

vulcanização.   
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A borracha é sensível ação dos ácidos, sendo mais efetivos os ácidos nítrico e  

sulfúrico, sendo pouco sensíveis aos álcalis. 

A borracha é facilmente combustível, podendo ser preparada borracha ignífuga 

pela adição de cargas convenientes. Certos metais, como o cobre e o manganês, tem ação 

nociva, pois aceleram o envelhecimento da borracha. As borrachas sintéticas resistem melhor 

ao calor (PETRUCCI, 1998).  

Os compostos de borracha são obtidos pela combinação de materiais em 

proporções adequadas às propriedades desejadas ao produto final, os quais para serem obtidos 

passam por um processo de mistura, vulcanização e caracterizados por ensaios.  

Compostos de materiais elastoméricos são obtidos adicionando materiais 

conhecidos para modificar e melhorar as características de varias propriedades do elastômero 

exigidas no produto final. Os estudos neste campo visam desenvolver diferentes tipos de 

vulcanização com ou sem enxofre, controlar a velocidade de vulcanização com os ativadores, 

além da adição de antioxidantes e outros materiais que melhoram o tempo de envelhecimento 

e aumentam o tempo de vida útil do composto (BANHART, 1982). Também são conhecidos 

os auxiliares de processo, que são materiais que adicionados aos compostos de borracha, 

atuam sobre as características de processamento do composto e os seus efeitos são os 

seguintes: redução na formação de maior densidade de ligações cruzadas em determinados 

pontos da massa polimérica (nervura); melhoram a dispersão dos ingredientes; redução na 

energia consumida e na temperatura do processo; melhoram a fluidez dos compostos; atuam 

em baixas dosagens; não alteram as propriedades finais do composto (OUTA, 1992).  

Alguns exemplos de nomes químicos de borrachas cruas estão apresentados no  

Quadro 2.  

 

SIGLA DESIGNIÇÃO QUIMICA 

NBR Borracha Acrilonitrila-Butadieno  (borrachas nitrílicas) 

NR Borracha Isopreno (borracha natural) 

SBR Borracha Estireno Butadieno 

EPDM Borracha Etileno-Propileno Monômero 

EPM Borrachas Etileno-Propileno 

Quadro 2: Alguns exemplos de nomes químicos de borrachas cruas. 
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2.2.4 Borracha sintética  

 

Borrachas sintéticas são substâncias que apresentam a mesma elasticidade da 

borracha em temperatura ambiente, mas diferem pela composição química e propriedades 

específicas. 

 

Buna S: É preparada a partir do butadieno (CH2=CH-CH-CH2) e o estireno 

(C6H5-CH=CH2). Seu nome provém da primeira silaba do butadieno e do símbolo de sódio, 

material usado como catalisador, mais a letra S de "styrene".  

Para a obtenção da Buna S a temperatura de copolimerização é de cerca de 

50°C, dando-se a conversão de cerca de 70% do total em 12 a 18 horas. A emulsão 

polimerizante é constituída de 75 partes de butadieno, 25 partes de estireno, 2 partes de 

emulsionante (sabão ou detergente), 2 partes de acetato de sódio, 1 parte de catalisador 

(sulfato de potássio) e 400 partes de água. O produto final consiste em uma longa cadeia de 

moléculas do copolímero de butadieno estireno. 

  

Guta-percha: É uma goma tirada do tronco de certas arvores (Java). Purifica-

se pela dissolução no álcool quente. E uma matéria plástica natural. A coagulação, após a 

incisão, e rápida. Pode-se vulcanizar (2 a 6% de enxofre) a cerca de 130°C. No estado puro, é 

incolor e transparente. A guta-percha absorve oxigênio e transforma-se em uma substância 

dura e frágil. É utilizada associada à borracha, para utilização em cabos submersos. Usa-se 

também para cabos de alta frequência e proteção de cabos de chumbo contra a corrosão 

(PETRUCCI, 1998).  

 

Ebonite: É uma matéria plástica obtida pela ação do enxofre sobre a borracha 

(20 a 35%). Nela é destruída a elasticidade da borracha. É negra, dura e quebradiça, 

constituindo, com o celulóide, as matérias plásticas mais antigas. As propriedades mecânicas 

são influenciadas pela temperatura. É insolúvel, incham nos hidrocarbonetos aromáticos, 

óleos de petróleo, entre outros. Utiliza-se como carga, geralmente, óxido de zinco e carbono. 

É isolante, mas frágil e muito sensível ao calor (PETRUCCI, 1998). 
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A importância que ganhou a indústria da borracha desde seu surgimento e o 

papel decisivo que assumiu no descortinar da civilização moderna, despertou o interesse pela 

descoberta da sua composição química e, depois, por sua síntese. A indústria de pneumáticos 

via, nas pesquisas, a possibilidade de se independer das plantações mundiais de borracha 

natural.  

O declínio da produção de borracha natural no Brasil coincidiu com o período 

da I Guerra Mundial (1914-1918) e com a necessidade de se obter produto mais barato, com 

suprimento mais seguro para a fabricação de pneus. A pressão decorrente da tomada das 

plantações asiáticas pelos japoneses levou ao desenvolvimento de uma borracha que, embora 

de estrutura diferente da natural, satisfazia extraordinariamente a alta demanda requerida na 

época.  

Foi assim que surgiu a GR-S, Buna S, Hycar OS ou SBR, um copolímero de 

estireno e butadieno. Foi o marco inicial do grande desenvolvimento da indústria de borrachas 

sintéticas. O produto desenvolvido era facilmente vulcanizável e acabou se transformando no 

carro-chefe da indústria da borracha mundial, apesar de suas propriedades não 

corresponderem a todas as qualidades da natural. Mas o custo e as características principais 

foram determinantes para que se tornasse concorrente imbatível. Apesar da borracha sintética 

já ser conhecida desde 1875, sua produção até este momento era cara e inexpressiva.  

Durante a II Guerra Mundial, devido à tomada da Malásia pelos japoneses, fez 

com que os Estados Unidos entrassem em crise em virtude da escassez da borracha.  

Para superar estes acontecimentos foi dado um grande incentivo para as 

pesquisas de desenvolvimento de borracha sintética que ajudou a disseminar estes novos 

produtos nos mercados mundiais, inclusive no Brasil, que após a Guerra tratava de consolidar 

o seu parque industrial.  

Uma variedade muito ampla de borrachas sintéticas foi desenvolvida desde a 

descoberta do produto. Como foram grandes os investimentos requeridos para o 

desenvolvimento das diversas variedades, a tecnologia para a produção foi bastante 

concentrada em tradicionais empresas de porte global, como DuPont, Bayer, Shell, Basf, 

Goodyear, Firestone, Michelin, EniChem, Dow, Exxon e Texas Co.  

O emprego da borracha é muito amplo, pois as características e propriedades 

que os elastômeros reúnem fazem com que alcancem praticamente todos os setores da 

economia: automobilístico, calçadista, construção civil, plásticos, materiais hospitalares e 

outros também de grande importância no dia-dia da sociedade. Por serem as mais empregadas 
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na produção de pneus, as SBR's e as BR's são as de maior consumo entre as borrachas 

sintéticas.  

 

2.2.5 Usos  

 

A borracha pode ser usada como látex, como borracha pura ou como borracha 

vulcanizada. A vulcanizada varia, desde a borracha mole, através de vários estágios de 

borracha reforçada, até a borracha dura ou ebonite. Podem-se variar enormemente as 

propriedades da borracha com a temperatura. Desprezando a ebonite, a propriedade 

característica da borracha é a grande elasticidade, isto é, a possibilidade de sofrer grandes 

deformações elásticas sem romper.  

A borracha é resiliente. Borrachas naturais são mais resilientes do que as 

sintéticas. A resiliência depende também da temperatura e da composição. Baixas 

temperaturas reduzem a resiliência. Geralmente, quanto maior a resiliência melhor a borracha 

para absorver choques de alta histerese, onde os choques são poucos e são acompanhados de 

vibração.  

Sob tração, devido à grande extensibilidade, o material muda constantemente 

de forma durante o ensaio. Por ocasião da ruptura é também diferente do material elástico do 

início. A resistência depende da forma durante o ensaio. A resistência depende da forma do 

corpo de prova, umidade, temperatura e velocidade de ensaio. Por esta razão, os métodos 

normais de cálculo falham e devem ser combinados com fórmulas empíricas. 

  

Em engenharia, resiliência é energia de deformação por unidade de volume; na 

borracha, é uma medida das propriedades de retorno a situação inicial (resiliência = energia 

absorvida / energia cedida). O módulo é a relação tensão/deformação, mas na borracha é uma 

tensão que causa uma deformação arbitrária (sinônimo de rigidez). 

Não se usa borracha comumente como material de construção, mas para 

aplicações especiais, pois ela tem propriedades únicas indispensáveis. O uso na engenharia 

pode ser classificado de varias formas:  

-Uso dependendo das propriedades físicas: principalmente facilidade de 

distorção e resiliência;  

-Uso dependendo das propriedades químicas - inatividade química; 

Para o uso prático é classifica-se da seguinte forma (PETRUCCI, 1998): 

-Isolamento de vibrações;  
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-Sistemas distorcionais;  

-Sistemas de proteção.  

 

2.3 BORRACHA DE BUTADIENO ESTIRENO (SBR)  

 

A borracha de butadieno estireno, SBR, contitui-se de um copolímero de 

butadieno e estireno, sendo o teor de estireno ao redor de 23%, podendo este teor aumentar 

até 40 a 85% para obter-se melhores características tertermoplásticas quando  combinado com 

SBR normal, obtendo-se, assim, maior facilidade de trabalho (NAGDI, 1987).  

A maior parte do SBR, cerca de  85 a 90%, é polimerizada por emulsão, sendo 

os restantes 10 a 15% polimerizados em solução. Em função da temperatura de polimerização, 

a borracha obtida é classificada de hot rubber se a temperatura de polimerização é de cerca de 

55°C e de “cold rubber” se a temperatura de polimerização se situa entre 5-10°C, possuindo 

esta última, melhores características de trabalhabilidade. Considerando o tipo de 

estabilizadores usados na polimerização, o SBR é classificado de SBR manchante (staining) e 

SBR não manchante (non-staining) (NAGDI, 1987; MORTON, 1989).  

Existe também o SBR estendido com óleo (oil extended SBR), sendo o mais 

comum o que contém 25 a 50 partes em peso de plastificante sobre 100 partes de borracha, 

sendo, este tipo de SBR o de mais fácil processamento. Os óleos usados podem ser 

aromáticos ou naftênicos; o óleo parafínico não é utilizado porque não é suficientemente 

solúvel no SBR. Os tipos mais conhecidos de SBR estendido com óleo são o SBR 1712 

(escuro) e o SBR 1778 (claro) (NAGDI, 1987).  

O Esquema 3 apresenta a fórmula estrutural da SBR. 

 

 

Esquema 3: Fórmula estrutural da SBR. 

 



36 

 

 

O Instituto Internacional dos Produtores de Borracha Sintética (IISRP) 

elaborou um esquema de classificação que foi genericamente aceito. Os números de série 

usados para as borrachas de butadieno estireno (SBR) são os seguintes(BARLOW, 1968): 

1000 - Borrachas não pigmentadas polimerizadas a quente; 

1500 - Borrachas não pigmentadas polimerizadas a frio; 

1600 - “Masterbatches” de borracha polimerizada a frio, negro de carbono e 

óleo, contendo até 14 partes de óleo, por cem; 

1700 - “Masterbatches” de borracha polimerizada a frio e óleo (oil extended 

SBR); 

1800 - “Masterbatches” de borracha polimerizada a frio, negro de carbono e 

óleo, contendo mais de 14 partes de óleo por cem; 

1900 - “Masterbatches” de diversos polímeros sem óleo. 

 

Os vulcanizados obtidos a partir da borracha de butadieno estireno (SBR) 

apresentam uma melhor resistência à abrasão do que os produtos a base de borracha natural 

(NR), assim como uma melhor resistência a altas temperaturas (100°C) e ao envelhecimento, 

além de uma melhor flexibilidade e elasticidade em baixas temperaturas (até cerca de -50°C). 

No caso das temperaturas elevadas, os vulcanizados de SBR apresentam um endurecimento e 

não um amolecimento como acontece com os vulcanizados de borracha natural. A 

permeabilidade ao gás apresentada é elevada, mas menor do que a dos vulcanizados de 

borracha natural, enquanto que a resistência química é semelhante a da borracha natural 

(NAGDI, 1987).  

2.4 COMPOSTOS ELASTOMERICOS  

 

A maioria das propriedades dos polímeros é intrínseca a esses materiais, isto é, 

elas são características ou são fundamentais para o polímero específico. Algumas dessas 

propriedades mesmo relacionadas com a estrutura molecular são por esta controlada. Muitas 

vezes, entretanto, torna-se necessário modificar as propriedades mecânicas, químicas e físicas 

a um nível muito superior ao que é possível através de uma simples alteração dessa estrutura 

molecular fundamental. Substâncias exógenas, ou estranhas, chamadas aditivos, são 

introduzidas intencionalmente para melhorar ou para modificar muitas dessas propriedades, 

dessa forma tomando um polímero mais indicado para uma determinada aplicação. Entre os 

aditivos típicos tem-se incluído os materiais de enchimento ou de carga, os agentes 
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plasticizantes, os estabilizadores, os corantes e os retardadores de chama (CALLISTER, 

2006). 

Para tornar os elastômeros materiais com propriedades ainda mais adequadas, 

várias substâncias são adicionadas na obtenção de seus compostos. Entre as substâncias a 

serem adicionados se pode citar os peptizantes, os ativadores de vulcanização, as cargas, os 

aceleradores e os agentes de vulcanização.  

 

2.4.1 Peptizantes  

 

Os peptizantes são ingredientes químicos que ao serem adicionados ao 

elastômero, no começo do processo de mastigação, provocam o início da formação de radicais 

livres e a fixação de moléculas de oxigênio nas macromoléculas do elastômero, pré-cisalhadas 

pela ação mecânica do misturador. Pode-se entender então, que os peptizantes funcionam 

como auxiliar químico de plastificação ajudando o trabalho mecânico do misturador no efeito 

de redução do comprimento das cadeias macromoleculares e diminuição da massa molecular 

média do elastômero, impedindo ainda, que os radicais livres tornem a se reagrupar. 

Na prática pode-se afirmar que a ação dos peptizantes promove os seguintes 

benefícios: 

- Reduz o esforço mecânico do misturador; 

- Reduz o tempo de mastigação (plastificação); 

- Reduz o consumo de energia na mastigação; 

- Reduz a geração de calor durante a mistura; 

- Aumenta a segurança de pré-vulcanização; 

- Melhora a adesão  ou “Tack” (alguns tipos de peptizantes) 

A quantidade normalmente empregada de peptizantes em compostos de 

elastoméricos situa-se entre 0,1 a 0,5phr (1phr corresponde a 1parte por 100 de borracha), 

dependendo do tipo usado e do elastômero a ser peptizado podendo chegar até 2,0phr. Os 

peptizantes são utilizados somente em compostos de borracha natural (polisopreno), alguns 

tipos de SBR e policloroprenos.  

O efeito químico da maioria dos peptizantes é interrompido completamente 

quando são adicionados ao composto (durante a mistura) outros ingredientes de categoria 

sulfurosa como, por exemplo: enxofre e acelerador, entre outros. Alguns tipos de ingredientes 

peptizantes que apresentam radicais mercaptanas em sua estrutura química podem afetar a 

velocidade de cura dos compostos, tendendo a acelerar a vulcanização. Os peptizantes podem 
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afetar a resistência ao envelhecimento, bem como, degradação das propriedades mecânicas 

dos elastômeros. Assim, deve-se utilizar dosagens dentro do recomendado, seguindo sempre 

as orientações do fornecedor.  

Certos tipos de peptizantes devem ser manipulados cuidadosamente 

observando o uso de equipamentos de proteção individual. Também, estes peptizantes não 

devem ser usados em compostos para fabricação de peças que terão contato com produtos 

alimentícios.  

Entre os principais peptizantes pode-se citar: tioxilenóis, ácido sulfônico 

solúvel em óleo, sais de zinco de pentaclorotiolfenol, pentaclorotiofenol, 2-naftalenotiol, sais 

de fenilhidrazina, acido esteárico, entre outros.  

A maioria dos peptizantes possui grupos mercaptana (-SH) ativos, que tem a 

função de agentes terminadores por reação com os radicais livres que se formam por ruptura 

das macromoleculas de borracha durante a mastigação.  

Normalmente os ingredientes peptizantes pertencem às seguintes famílias 

químicas (GARBIM, 2012): 

 Derivados sulfonados; 

 Sais do pentaclorotiofenol; 

 Mercaptanas aromáticas; 

 Hidrazinas aromáticas; 

 Derivados de imidazol. 

Alguns nomes comerciais são:  

 Renacit - 7 (Bayer); 

 Renacit - 11/WE (Bayer); 

 Pepplas - 222 (Parabor); 

 Struktol A 86 (Degussa); 

 Serial A 46 (Seriac); 

 Vanax 552 (Vanderbilt) - para policloroprenos modificados com enxofre. 

 

2.4.2 Cargas  

 

As cargas são materiais adicionados aos elastômeros podendo apresentar ação 

de reforço ou denchimento, ou seja, as cargas de enchimento servem, principalmente, para 

diminuir o preço do produto final. 
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Na maioria das vezes, os materiais de enchimento ou de carga são adicionados 

aos polímeros para melhorar os limites de resistência à tração e a compressão, a resistência à 

abrasão, a tenacidade, a estabilidade dimensional e térmica, além de outras propriedades. Os 

materiais usados como enchimentos particulados incluem a farinha de madeira (serragem em 

pós muito finos), a farinha e a areia de sílica, o vidro, a argila, o talco, o calcário e até mesmo 

alguns polímeros sintéticos. Os tamanhos das partículas variam desde 10nm até dimensões 

macroscópicas. Uma vez que esses materiais mais baratos substituem parte do volume do 

polímero mais caro, diminuindo o custo do produto (CALLISTER, 2006).  

Cargas (fillers) podem ser definidas como materiais sólidos, não solúveis, que 

são adicionados aos polímeros em quantidades suficientes para diminuir os custos e/ou alterar 

suas propriedades físicas. Além de aumentar a viscosidade do material fundido, dificultando o 

processamento, as cargas geralmente diminuem a resistência ao impacto e muitas vezes 

contribuem para uma maior propagação de trincas, diminuindo a resistência a fadiga. Por 

outro lado, a presença de cargas melhora a estabilidade dimensional e diminui a retração no 

resfriamento ou na cura. No caso das chamadas cargas ativas ou reforçantes têm-se também 

uma maior resistência à tração (RABELLO, 2000).  

As cargas são compostos usualmente em forma de pó ou qualquer material 

particulado de baixa granulometria, tornando possível a sua incorporação a uma matriz 

polimérica (elastômero) em proporções relativamente altas (tipicamente da ordem de 50phr) 

(NAGDI, 1993).  

As cargas são classificadas como: ativas ou reforçantes, inertes ou de 

enchimento.  

As cargas ativas ou reforfantes melhoram as propriedades mecânicas do 

elastômero.  

A característica de reforço de uma carga é devida, principalmente, a sua 

natureza, ao seu tamanho de partícula, bem como a sua interação físico-química com a matriz 

polimérica.  

A eficiência do reforço depende da sua granulometria e das condições 

superficiais da partícula, geralmente quanto menor o tamanho de partícula maior será a ação 

de reforço. Pode-se citar como exemplo de cargas reforçadoras o negro de fumo, a sílica e os 

silicatos. 

As cargas inertes ou de enchimentos têm a função de diminuir o custo do 

produto, além de apresentar boas características de processamento, mas enfraquecem o 
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vulcanizado em alguns aspectos. Pode-se citar como exemplo de cargas inertes o talco, o 

caulim e os carbonatos de zinco (ZnCO3) e magnésio (MgCO3).  

Portanto, as cargas de enchimento e as reforçadoras são materiais que se 

adicionam a borracha, visando geralmente, uma ou mais finalidades, entre elas são: obter 

determinadas características físicas nos artefatos, reduzir o custo do composto e facilitar o 

processamento.  

As cargas podem ser classificadas em dois grupos conforme a cor:  

Cargas Pretas: são aquelas representadas pelo negro de fumo, com maior, ou 

melhor, poder de reforço.  

Cargas Claras: são todas aquelas que não contem negro de fumo.  

As cargas podem ser naturais, artificiais ou sintéticas.  

As cargas naturais são cargas beneficiadas após a sua extração da natureza e 

geralmente são minerais, dentre as quais se destacam: o talco, o carbonato de cálcio natural, a 

alumina, o caulim, entre outras.  

As cargas artificiais são aquelas obtidas a partir de modificações das naturais. 

As principais são o negro de fumo e o carbonato de cálcio.  

As cargas sintéticas são aquelas obtidas por meio de síntese e incluem 

principalmente as cargas de sílica.  

As cargas, além de aumentar a viscosidade do material fundido, dificultando o 

processamento, geralmente diminuem a resistência ao impacto e, muitas vezes, contribuem 

para uma maior propagação de trincas, diminuindo a resistência à fadiga. Por outro lado, a 

presença de cargas pode melhorar a estabilidade dimensional e diminuir a retração no 

resfriamento ou na cura do composto elastomérico.  

Em geral o uso de cargas inertes altera da seguinte forma as propriedades dos 

polímeros: promove maior estabilidade dimensional, proporciona menor retração de 

moldagem, permite menor dependência das propriedades com a temperatura, imprime maior 

rigidez, dureza e densidade do moldado, aumenta a temperatura de distorção térmica (HDT), 

proporciona um acabamento superficial inferior, além de diminuir a resistência à tração e a 

fluência.  

O uso de cargas inertes diminui o custo final do composto elastomérico. Por 

outro lado, as cargas reforçantes apresentam um custo superior, mas melhoram a resistência à 

tração e, no caso de cargas fibrosas, tornam o produto anisotrópico, como resultado da 

orientação preferencial das fibras. A eficiência do reforço depende da granulometria e das 

condições superficiais da partícula.  
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As cargas reforçadoras causam dois tipos diferentes de efeitos: enrijece e dá 

resistência à estrutura elastomérica pela introdução de um retículo de muitos pontos fixos 

fracos e podem interferir com a capacidade do polímero cristalizar em altos alongamentos 

(perda de resistência).  

Os carbonatos são as cargas mais consumidas em polímeros, cita-se como 

principal o carbonato de cálcio. As razões para o elevado consumo desta carga é o baixo 

custo, a não abrasividade, a não toxidade e por ser uma carga clara, tomando a pigmentação 

facilitada.  

Entre as cargas comumente utilizadas nos elastômeros citam-se: 

-Negro de Fumo: é a carga mais importante usada para reforço em borrachas. 

O negro de fumo é condutor de calor, sendo frequentemente usado como carga reforçante e 

semi- reforçante.  

-Cargas Minerais: tem sido muito usadas em compostos elastoméricos, 

proporcionando ótimas propriedades, sendo incorporadas em altas concentrações, quando se 

exige alta resistência comparada com a proporcionada pelo negro de fumo.  

-Caulim: apresenta urna ampla utilização industrial em borrachas. E a segunda 

carga mais conhecida depois do negro de fumo.  

-Sílicas: são cargas muito utilizadas industrialmente, imprimem excelentes 

propriedades mecânicas e melhoram a adesão do composto.  

-Fibra de celulose: fornece reforço para compostos de borracha curados e não 

curados e aumenta a dureza do produto.  

 

2.4.2.1 Propriedades dos componentes e composição  

 

Ao se adicionar urna carga a um polímero, para formar um material conjugado 

bifásico, presume-se, inicialmente, que as propriedades do material final sejam intermediarias 

entre as propriedades dos dois componentes. Isto é a regra das misturas, em que a propriedade 

P de um compósito e dada pela Equação E1.  

  

                                                 P=Pa.Va +Pb.Vb                                                                 ( E1) 

 

Onde os índices a e b referem-se aos dois componentes, P a propriedade do 

compósito, V é a fração volumétrica e:  

 Pa: propriedade do componente A 
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 Pb: propriedade do componente B 

 Va e Vb: frações volumétricas dos componentes A e B 

 

A regra das misturas, com raras exceções, só é verificada na prática nos casos 

onde a adesão entre os componentes é perfeita. No outro extremo, a equação E2 foi proposta 

para os casos onde não há adesão.  

 

                     P = (P ".Pb)/(P". Va + PlIo Vb)                                              (E2) 

 

Estas equações são as mais simples, mas existem muitos outros modelos 

envolvendo fatores empíricos, que consideram o nível de adesão entre os componentes e 

consideram também fatores inerentes à carga, como razão de aspecto ou tamanho de partícula. 

De qualquer modo, a previsão de propriedades dos compósitos por equações ou modelos é 

bastante limitada pelas particularidades de cada sistema, e pela própria dificuldade de se obter 

certas propriedades (como resistência à tração) de cargas não fibrosas (RABELLO, 2000).  

  

2.4.2.2 Grau de interação entre as fases  

 

O grau de interação entre as fases pode ser avaliado qualitativamente em um 

compósito moldado pela resistência à tração do compósito. Caso esta propriedade seja 

superior a do polímero, significa que a matriz plástica transferiu parte das tensões para a fase 

dispersa (assumindo que este seja mais resistente do que o polímero). Esta transferência de 

tensões ocorre através da região de contato entre o polímero e a carga, chamada de interface, 

e é resultado de deformação elástica longitudinal entre a carga e a matriz e do contato por 

fricção entre os componentes. Existe um valor próximo de tensão de cisalhamento que pode 

ser transferido ao reforço, que depende de efeitos de fricção (RABELLO, 2000).  

De acordo com este entendimento, a interface assume papel decisivo nas 

propriedades mecânicas do material final, de modo que uma boa adesão resulta em boas 

propriedades mecânicas. Esta adesão está relacionada com as propriedades químicas das 

cargas, bem como com as conformações moleculares e constituição química da matriz e, caso 

não seja perfeita, surgirão inevitavelmente vazios na região interfacial, provocando a 

fragilização do material (RABELLO, 2000).  

Os mecanismos de adesão entre os constituintes de um compósito são 

basicamente os seguintes:  
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-Adsorção e molhamento: O molhamento eficiente da carga pelo polímero 

remove o ar incluso e cobre todas as suas protuberâncias. Este mecanismo, que depende das 

tensões superficiais dos componentes, fica impossibilitado de ocorrer quando há camadas de 

água na superfície da carga, fato comum entre as cargas hidrofílicas. A adsorção e 

molhamento da carga pelo polímero também influem no estado conformacional das 

macromoléculas (alterando a temperatura de transição vítrea) e na cristalização do polímero, 

podendo atuar como nucleantes heterogêneos.  

-Interdifusão: É possível formar uma ligação entre duas superfícies 

poliméricas pela difusão de moléculas de uma fase para outra. Em compostos, isto pode 

ocorrer quando as fibras são pré-cobertas com um polímero antes de serem incorporadas pela 

matriz. A resistência da ligação depende do grau de emaranhamento molecular gerado, que é 

facilitado com a presença de plastificantes ou solventes.  

-Atração eletrostática: Ocorre quando duas superfícies possuem cargas 

elétricas opostas, como nos casos de interações ácido-base e ligações iônicas. A resistência da 

ligação depende da densidade de cargas elétricas. Embora não seja um mecanismo decisivo, 

tem grande importância em alguns tipos de tratamentos superficiais da carga.  

-Ligação química: É a forma mais eficiente de adesão em compósitos. Ocorre 

geralmente com a aplicação de agentes de acoplamento na superfície da carga, que servem de 

ponte entre o polímero e o reforço, como resultado de sua dupla funcionalidade. A resistência 

da interface depende do número e tipo de ligações químicas presentes.  

-Adesão mecânica: É resultado do preenchimento pelo polímero dos entalhes 

da carga, que é na verdade rugosa, com cantos vivos, cavidades e outras irregularidades. A 

resistência desta ligação tende a ser baixa, a menos que haja um grande número de ângulos de 

reentrância na superfície da carga.  

Das formas de adesão, a adsorção e a ligação química são as formas mais 

significativas de se obter reforço. Considerando a falta de afinidade inerente entre o polímero 

(orgânico) e a carga (geralmente inorgânica), a modificação superficial da carga com agentes 

de acoplamento ter grande importância no desenvolvimento do compósito. O agente de 

acoplamento promove a união química entre as fases ou altera a energia superficial da carga 

para permitir um molhamento eficiente. Este último caso é importante quando se tiver 

polímeros apolares hidrofóbicos (como as poliolefinas) com cargas polares hidrofílicas 

(RABELLO, 2000).  

O agente de acoplamento mais eficiente e o do tipo silano, que possui uma 

parte inorgânica que se une ao reforço e urna parte orgânica que reage ou e compatível com a 
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matriz. Normalmente o agente de acoplamento e adicionado á carga pura e este é incorporada 

ao polímero na etapa de mistura ou processamento.  

 

2.4.2.3 Grau de mistura  

 

Boa dispersão das partículas na matriz é uma das condições necessárias para se 

tiver boas propriedades mecânicas do produto. Há uma tendência natural das cargas formarem 

agregados, impedindo o envolvimento completo pela matriz, o que gera concentração de 

tensões e consequente redução nas propriedades mecânicas do material. A mistura deve ser 

realizada em equipamentos que promovam boa dispersão como extrusora de dupla rosca ou 

misturadores internos (RABELLO, 2000).  

Conclui-se que no desenvolvimento de um polímero aditivado com carga, três 

parâmetros são decisivos para um bom desempenho do material:  

 Natureza da carga;  

 Tratamentos superficiais;  

 Equipamento e condições de mistura.  

 

2.4.3 Agente de Vulcanização  

 

São substâncias que promovem ligações cruzadas entre as macromoléculas dos 

elastômeros. Dependendo do tipo químico do elastômero é empregado um tipo diferente de 

agente de vulcanização ou agente de cura. A função do agente de vulcanização é transformar 

o elastômero termoplástico em termofixo e de solúvel para insolúvel.  

Alguns exemplos de agente de vulcanização o enxofre (S), o selênio (Se) e o 

telúrio (Te). 

Quando se deseja uma excelente resistência ao calor e utilizado entre 1,0 a 

3,0phr de S, e quando se necessita diminuir o tempo de cura é usado Se e Te.  

Reagentes químicos contendo enxofre se decompõem a uma determinada 

temperatura e liberam radicais que se combinam com as cadeias para formar ligações 

cruzadas. Estes radicais contém um ou dois átomos de enxofre. Esse tipo de vulcanização é 

mais caro e aumenta a resistência ao envelhecimento em temperaturas elevadas.  

Sistemas de vulcanização convencionais por enxofre para produtos de 

borrachas moles consistem de quantidades relativamente, altas de enxofre (em tomo de 1 a 

3phr) combinada com uma concentração de aceleradores baixa. Se a quantidade de enxofre é 
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aumentada para 25 a 45phr, uma borracha rígida, ou ebonite, é formada. O Esquema 5 

representa as ligações cruzadas de enxofre formadas após a cura da borracha natural, usando o 

enxofre como agente de cura (NAGDI, 1993).  

 
Esquema 4: Diferentes representações esquemáticas das ligações cruzadas formadas após a cura da 

borracha natural, usando o enxofre como agente de cura. 

 

Sistemas de vulcanização de baixo enxofre são sistemas contendo uma baixa 

concentração de enxofre (usualmente 0,2-0,5phr) e aliada a determinadas concentrações de 

aceleradores.  

Sistemas de vulcanização sem enxofre são sistemas contendo principalmente 

compostos de enxofre doadores que liberam átomos de enxofre durante a vulcanização.  

Tanto o sistema de vulcanização do baixo enxofre, quanta o sem enxofre são 

frequentemente chamados de sistemas de vulcanização eficientes (EV) porque eles produzem 

vulcanizados que resistentes ao tempo e em elevadas temperaturas, muito mais efetivo do que 

curado pelo sistema de vulcanização convencional por enxofre (NAGDI, 1993).  

 

2.4.4 Aceleradores  

 

Os aceleradores são compostos adicionados em pequenas quantidades com os 

agentes de cura para aumentar a velocidade de vulcanização. Sem a presença de aceleradores, 

uma vulcanização, somente com enxofre, usualmente, requer muitas horas. Pela adição dos 

aceleradores, o tempo de vulcanização pode ser reduzido há minutos ou segundos e, na 

maioria dos casos, as propriedades físicas dos vulcanizados também são melhoradas.  

O uso de aceleradores facilita o controle do tempo e da temperatura necessários 

para vulcanização.  

De acordo com a velocidade da reação, aceleradores são algumas vezes 

classificados como lentos, moderadamente rápidos, rápidos e ultra-aceleradores.  
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O tempo e a temperatura de vulcanização de uma composição depende da 

quantidade e do tipo de acelerador. Como a variedade de aceleradores é muito grande, 

existem algumas regras que ajudam a escolher o sistema apropriado que geralmente se 

enquadra num dos três casos seguinte:  

Sistema simples de apenas um acelerador primário suficiente para produzir em 

um tempo adequado a uma vulcanização satisfatória. Um exemplo deste sistema é o 

mercapto- benzotiazol (MBT).  

Sistema de dois ou mais aceleradores, um primário e outro secundário, este 

último em menor quantidade. O efeito de ambos aceleradores é geralmente superior aos 

efeitos de cada um deles separadamente. Um exemplo deste sistema é: dissulfeto de 

benzoatiazila (MBTS) como acelerador primário e difenil guanidina (DPG).  

O MBTS é um acelerador de vulcanização moderada, para vulcanizar 

rapidamente em temperaturas superiores a 140°C. Não mancha e nem descora, seu 

processamento é moderadamente seguro. Quando utilizado em compostos com borracha 

natural melhora a resistência ao envelhecimento e à reversão.  

Sistemas com aceleradores altamente ativos de ação retardada vulcanizam 

rapidamente quando a temperatura de vulcanização é atingida e apresenta grande segurança 

nas temperaturas normais de processamento. Os elastômeros obtidos com este tipo de 

acelerador apresentam uma melhor resistência ao envelhecimento e à reversão. Um exemplo 

deste sistema e a sulfenamida.  

O dissulfeto de etrametiltiuram (TMTD) é um ultra-acelerador muito ativo em 

temperaturas moderadas de vulcanição. É um excelente ativador para outros aceleradores dos 

tipos tiazóis (MBT, MBTS) e sulfenamidas (CBS, DCBS, MOR, NS) e guanidinas.  

O TMTD exige o uso de óxido de zinco na formulação, se dispersa facilmente 

e apresenta uma temperatura critica relativamente baixa. Quando utilizado em borracha 

natural não apresenta atraso inicial no funcionamento. O TMTD contém 13% de enxofre livre 

para vulcanização.  

 

2.4.5 Ativadores de vulcanização  

 

São substâncias adicionadas em pequenas proporções que aumentam a eficácia 

dos aceleradores. Os ativadores mais utilizados são o óxido de zinco e o ácido esteárico. Estes 

dois componentes reagem entre si formando um estearato de zinco nascente muito ativo. O 

enxofre, os aceleradores, o óxido de zinco e o ácido esteárico formam complexos sulfurados, 
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estes constituem os chamados "precursores da reticulação", isto é, preparam a borracha para o 

inicio da cura e da reticulação final.  

Os ativadores podem ser ácidos orgânicos, compostos inorgânicos e 

substâncias alcalinas. 

Ácidos Orgânicos: são usados juntamente com óxidos metálicos e são 

geralmente ácidos monobásicos ou misturas de óleos esteáricos, oleicos, láuricos, palmíticos, 

mamona e outros. São utilizados nas concentrações de 1 a 3 phr.  

Compostos inorgânicos: óxido de zinco (ZnO), carbonatos alcalinos e 

hidróxidos. São utilizados nas concentrações de 2 a 5 phr.  

Substâncias alcalinas: O objetivo é aumentar o pH da borracha e a taxa de 

cura. Os ativadores alcalinos podem ser aminas, sais de anilina e amônia.  

Os materiais ácidos retardam o efeito dos aceleradores. 

 

2.5 BARITA 

 

A barita é um mineral constituído predominantemente de sulfato de bário 

(BaSO4) composto de 65,7% de BaO e 34,3% de SO3 e sua densidade é em torno de 4,5g/cm³ 

e constitui–se no mais importante mineral de bário em termos de reservas, produção, 

utilização e obtenção do elemento bário. 

- Grupo da Barita: Os sulfatos de bário, estrôncio e chumbo formam um grupo isoestrutural. 

Cristalizam-se no sistema ortorrômbico com constantes cristalinas intimamente relacionadas e 

hábitos semelhantes. Os membros do grupo são: a barita, a celestia e a anglesia. A barita 

(BaSO4 – sulfato de bário) é o mineral minério mais comum e abundante de bário (58,8% de 

Ba). No entanto, a presença de outros elementos podem reduzir esse teor significativamente. 

Em algumas ocorrências, o estrôncio pode substituir o bário na estrutura cristalina da barita, 

devido à similaridade dos raios iônicos existente entre os dois metais no estado bivalente.  

- Cristalografia: O cristal de barita é ortorrômbico e bipiramidal. São usualmente tabulares, 

paralelamente à base; muitas vezes, configurados em losangos, devido a presença de um 

prisma vertical, Esquema 6-A. Usualmente, estão presentes prismas de primeira e de segunda 

ordem, seja biselando os vértices dos cristais configurados em losango (Esquema 6-B), seja, 

se as faces estão faltando, biselando as arestas das bases e formando cristais prismáticos 

retangulares, alongados paralelamente ao eixo a ou b (Esquema 6-C e D). Os cristais podem 

ser muito complexos. Frequentemente, em grupos de cristais tabulares divergentes formando 
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a barita em cristal ou rosas de barita. Apresentam-se também em lâminas grossas; granular, 

terrosa (DANNA, 1999).  

 

 

 

Esquema 5: Esquema cristalográfico (DANNA, 1999). 

 

- Propriedades físicas: Apresentam clivagem perfeita e menos perfeita, apresentando 

densidade de 4,5g/cm
3
 (pesada pra um mineral não metálico). Apresenta brilho vítreo 

nacarado, podendo ser incolor, branco e com matizes claros azul, amarelo e vermelho. Sua 

aparência vai de transparente a translúcida. A barita apresenta-se mais frequentemente como 

mineral incolor, branco leitoso ou cinza, podendo ter outras cores dependendo das impurezas 

presentes na rede cristalina (Fotografia 1). A barita apresenta fratura conchoidal, clivagem 

prismática, brilho vítreo, cristal transparente a translúcido e índice de refração 1,63. É o 

mineral mais denso entre os não metálicos (densidade em torno de 4,5 g/cm
3
), sendo 

relativamente friável, com dureza variando entre 2,5 e 3,5 na escala de Mohs (VELHO et al., 

1998; apud http://www.mii.org/Minerals/photobarium.html, 2011).  

 

 

http://www.mii.org/Minerals/photobarium.html
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Fotografia 1: Amostra de barita proveniente do estado da Bahia 

 

- Composição: Sulfato de bário, BaSO4, com composição de BaO 65,7% e SOз 34,3%. O 

estrôncio substitui o bário e uma solução sólida completa chega provavelmente, até a 

celestita, porém a maior parte do material esta próximo de uma extremidade, ou da outra, da 

série. Uma pequena quantidade de chumbo pode substituir o bário. 

- Ensaios: Corresponde ao numero 4 na escala fusibilidade, produzindo a chama verde-

amarela do bário. Depois de calcinada, a barita dá reação alcalina com o papel de ensaio 

umedecido. Fundida com a mistura redutora, produz resíduo que, quando umedecido, dá 

origem a uma mancha escura de sulfeto de prata sobre uma superfície limpa de prata. 

Reconhece-se a barita por sua densidade relativa e clivagem característica e cristais. 

- Ocorrência: A barita é um mineral comum, de distribuição ampla. Ocorre geralmente como 

mineral de ganga nos filões metálicos, associada especialmente com minérios de prata, 

chumbo, cobre, cobalto, manganês e antimônio. Encontrada em veios no calcário, junto à 

calcita, ou como massas residuais na argila que recobre o calcário. Também nos arenitos, 

juntamente com minérios de cobre. Em certos lugares, age como cimento no arenito. 

Depositada ocasionalmente como sínter pelas águas das fontes termais. As localidades 

notáveis pela ocorrência de cristais de barita são: Westmoreland, Cornwall, Cumberland, 

Derbyshire, na Inglaterra; Felsobanya e  outras, na Rumânia; Saxônia e Boêmia. Nos Estados 

Unidos, em Cheshire, no Estado de Connecticut; Dekalb, no de Nova Iorque, e Fort Wallace, 

no Nôvo México. A barita maciça, ocorrendo usualmente como veios e massas irregulares nos 

calcários, vem sendo explorada, nos Estados Unidos, na Geórgia, Tennessee, Missouri e 

Arkansas. Em El Portal, na Califórnia, na entrada para o Yosemite Park, encontra-se a barita 

em um filão juntamente com a withrita. 
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A barita é um mineral muito comum de variedades muito atrativas. Por ser a 

barita um mineral tão comum, ela pode ser confundida com outros minerais. A celestita 

(BaSO
4
), tem a mesma estrutura da barita e forma cristais muito semelhantes. Os dois são 

indistinguíveis pelos métodos normais, mas um teste de chama pode distingui-los. Ao raspar o 

pó dos cristais em uma chama de gás a cor da chama irá confirmar a identidade do cristal. Se 

a chama é um verde pálido é barita, mas quando a chama estiver vermelha é celestita. O teste 

de fogo é eficaz, pois os elementos de bário (Ba) e estrôncio (Sr) produzem chamas de cor  

reagiram a chama e produzir as cores. 

O mineral barita é um sulfato de bário (BaSO4) que pode ser encontrado em 

rochas ígneas, metamórficas ou sedimentares. A barita pura tem densidade em torno de 

4,5g/cm
3
 e contém 58,8% Ba, sendo a mais importante fonte comercial desse elemento. O 

bário também pode ser obtido a partir da witherita (Ba2CO3), mas é um mineral raro com 

pouca importância econômica. 

Atualmente, a barita é explorada em 66 países, sendo a China (3,5Mt), a Índia 

(0,9Mt) e os EUA (0,4Mt) os maiores produtores (SEARLS, 2004) e, também, os detentores 

das maiores reservas, juntos somam 67,2% das reservas mundiais (Véras, 2006). Cerca de 

90% da barita produzida no mundo destina-se ao uso de perfuração de poços de petróleo e 

parte significativa dos 10% restantes destina-se à manufatura de carbonato de bário para a 

fabricação de vidros de TV (GRIFFITHS, 1995, HARBEN, 2002). No Brasil o perfil típico de 

consumo da barita tem a seguinte distribuição: indústria química 50%; indústria petrolífera 

35%; outros (indústria metalúrgica, de tinta, papéis, borracha, vidros, abrasivos, entre outras) 

15% (VÉRAS, 2006). 

Devido à elevada densidade e baixo preço unitário, o custo com o frete torna-se 

um componente importante para a viabilidade econômica de um depósito de barita, sendo a 

distância do produtor para o consumidor um fator crítico (PHILLIPS, 2001). 

No Brasil, as principais ocorrências estão localizadas nos Estados da Bahia, 

Minas Gerais, Goiás, Paraná e São Paulo. Apenas as ocorrências da Bahia têm importância 

econômica. Essas reservas estão distribuídas em doze municípios, sendo as mais importantes 

as de Aramari, Camamu, Campo Formoso, Ibitiara e Miguel Calmon. As reservas dos outros 

estados são pequenas e apresentam problemas que inviabilizam seu aproveitamento 

econômico. Em Minas Gerais, a jazida de Araxá (Complexo Carbonatítico do Barreiro) que 

representa 99,0% das reservas brasileiras, tem baixo teor de barita e apresenta níveis de 

radioatividade que interferem na perfilagem gama dos poços de perfuração, muito usada na 
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fase de exploração de petróleo. As reservas de Goiás e do Paraná são pequenas e apresentam 

dificuldades de beneficiamento (BRAZ, 2002). O depósito mais importante é o de Altamira, 

localizada a 1km da vila de Itaporã, município de Miguel Calmon-BA.  

A área mineralizada é constituída por quartzitos, biotita-clorita xistos, gnaisses, 

pegmatitos e anfibolitos. A reserva medida é da ordem de 364 mil toneladas, com teor médio 

de 85,7% de BaSO4. 

Uma importante característica da barita é a de permanecer praticamente 

insolúvel em água e em ácido, o que lhe confere a propriedade de inércia química. Na maioria 

dos depósitos comerciais ocorre como concreções, massas e nódulos irregulares e como 

camadas laminadas e massivas de cristalinidade fina.  

O minério de Miguel Calmon é constituído, basicamente, por barita, quartzo, 

feldspato rico em bário, e, eventualmente, alguns óxidos/hidróxidos de ferro, caolinita e mica. 

Óxidos / hidróxidos de Fe e caolinita são raros (BALTAR et al., 2003). 

A barita ocorre em várias regiões do mundo, podendo ser encontrada em 

rochas ígneas, metamórficas ou sedimentares. Os depósitos de valor comercial são 

classificados, geologicamente, em três tipos: camada, veios e depósitos residuais. Os 

depósitos em camadas ocorrem em rochas sedimentares e são considerados os de maior 

importância em termos comerciais, sendo normalmente constituídos de lentes ou horizontes 

de barita, agrupados. O teor de BaSO4 é maior no centro das lentes, diminuindo em direção às 

extremidades. Nos depósitos do tipo veio, geralmente, a barita ocorre em rochas calcárias, 

associada a sulfetos de chumbo e zinco. Esse tipo de ocorrência costuma apresentar volumes 

menores de minério se comparados com os do tipo camada. Os veios têm origem hidrotermal, 

sendo formados a partir da precipitação de sulfato de bário. Por último, os depósitos residuais 

encontrados em materiais não consolidados e que são formados pelo intemperismo de 

materiais preexistentes. Os depósitos residuais, normalmente, apresentam minério de baixo 

teor (6 a 10% BaSO4) e têm sido aproveitados como barita de grau químico (COFFMAN E 

KLIGORE, 1986; BROBST, 1994). 

No depósito de barita de Altamira, no município de Miguel Calmon, Bahia, a 

área mineralizada é constituída por quartzitos, biotita-clorita xistos, gnaisses, pegmatitos e 

anfibolitos. Os veios de barita encontram-se encaixados em quartzitos da Serra do Mocambo, 

controlados preferencialmente por falhas nos sentidos NE-SW e NW-SE; as mineralizações 

teriam origem exalativa relacionada às fases finais de ciclos vulcânicos (Neumann e Menezes, 

2001). No Brasil, a barita ocorre como mineral ganga em vários minérios, tais como: fosfato 
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em Catalão e Araxá (GUIMARÃES; PERES, 2002) e pirocloro em Araxá-MG (OLIVEIRA 

ET. AL., 2001). 

- Usos: Mais de 80% da barita produzida empregam-se na perfuração de poços de petróleo e 

de gás. A barita é principal fonte do bário utilizado na produção de substâncias químicas. O 

bário encontra emprego importante na fabricação do litopônio, uma combinação de sulfeto de 

zinco e sulfato de bário. Usa-se o litopônio na indústria de tintas e, em menor escala, na de 

linóleos e produtos têxteis. O sulfato de bário precipitado, “branco fixo” é empregado para dar 

corpo ao papel e aos tecidos; usa-se, também, na fabricação dos cosméticos; como pigmento 

de tintas, e nas refeições baritadas na radiologia médica. 

- Nomenclatura: Provém da palavra grega significando pesado, em alusão à sua densidade 

relativa elevada. (DANA J. DWIGHT, 1999).  O mineral foi descoberto, na Itália, no Século 

XVII (Velho et al., 1998). Um dos primeiros usos ocorreu, no século XIX, na indústria de 

tinta branca, como carga. A seguir, passou a ser usada na produção de um pigmento branco 

denominado de lithopone, constituído por uma mistura de sulfato de bário, sulfato de zinco e 

óxido de zinco. Depois surgiu a indústria química dos sais de bário e, por último, já no século 

XX, foi descoberto o uso da barita como controlador de densidade de fluido de perfuração 

(HAINES, 1979). 

A Fotografia 2 apresenta o minério de bário. 

 

Fotografia 2: Minério de bário. (DANNA 1999) 
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2.5.1. Lavra e processamento 

 

Os depósitos de barita têm sido explorados em todo o mundo, principalmente, 

por lavra a céu aberto. No entanto, em algumas localidades como, por exemplo, no depósito 

de Chamberlain Creek, Arkansas (Estados Unidos) a lavra tem sido feita também por métodos 

subterrâneos em profundidade de até 160 metros (http://www.state.ar.us/agc/barite.htm, 

2011).  

No Brasil, a mina de barita situada na Ilha Grande, município de Camamu-BA, 

utiliza o método de lavra a céu aberto. A rocha encaixante é constituída principalmente por 

arenitos argilosos. A lavra tem início com a limpeza da área, eliminando árvores, arbustos, 

etc.; depois se faz o decapeamento do estéril (argila), utilizando-se tratores. A espessura da 

camada estéril varia de 2 a 15 m. Após o decapeamento, a rocha é perfurada, com sonda 

pneumática, para a detonação. A seguir, o minério é transportado em caminhões “fora de 

estrada” para a usina de beneficiamento (VIDAL, 1980). Na Mina Altamira, em Miguel 

Calmon-BA, a lavra é feita a céu aberto por métodos convencionais, usando-se bancos com 8 

a 9 metros de altura. A barita ocorre em veios encaixados em quartzitos. A espessura média 

do capeamento é de 80 metros. 

A barita sendo mais friável do que a maioria dos minerais de ganga tende a 

concentrar-se nas frações mais finas do produto da britagem. Para o descarte dos minerais 

argilosos (lamas) costuma-se utilizar lavadores do tipo “log washer”. O uso de tromel é 

comum para descarte dos minerais de ganga com granulometria grossa. A concentração da 

barita pode ser feita por métodos gravíticos ou por flotação, dependendo da composição do 

minério. A separação magnética pode ser usada para eliminação de minerais oxidados de ferro 

(http://em.wikipedia.org/wiki/barite, 2011). 

Em situações onde a ganga é formada por minerais de baixa densidade com 

predominância de quartzo, o concentrado de barita (peso específico 4,5) pode ser obtido em 

operações de jigagem, mesagem ou meio denso. A recuperação típica varia entre 60% e 85% 

(LENZO; SARQUIS, 1995; BROBST, 1994). A perda deve-se, principalmente, à barita 

contida nas frações finas. 

 

A flotação é usada para recuperação da fração fina descartada nas operações 

gravíticas ou como processo de beneficiamento de minérios contendo fluorita ou sulfetos. A 

seletividade barita/quartzo é conseguida com facilidade usando-se ácidos carboxílicos ou os 

seus sais (BALTAR; ALMEIDA, 2002; LENZO; SARQUIS, 1995), sulfato dodecil de sódio 

http://www.state.ar.us/agc/barite.htm
http://em.wikipedia.org/wiki/barite
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(HOLYSZ E CHIBOWSKI, 1992) ou sulfonatos (HOUOT ET. AL., 1984). Esses coletores 

adsorvem-se seletivamente na superfície da barita, formando sais de bário que lhe proporciona 

a hidrofobicidade necessária à flotação. O uso de métodos não convencionais, como 

aglomeração esférica (SADOWSKI, 1993) e agregação hidrofóbica (BALTAR E ALMEIDA, 

2002) tem sido sugerido para a recuperação da fração ultrafina.  

Há restrições ao uso de concentrados de flotação nos fluidos de perfuração de 

poços devido à espumação provocada pela presença de surfactante na superfície da barita. A 

remoção do coletor pode ser feita por lixiviação química, lavagem com água ou ustulação em 

forno de queima indireta dependendo do tipo de reagente adsorvido na superfície. 

O concentrado, para atingir especificações comerciais, muitas vezes necessita 

passar por um processo de moagem que pode ser a seco ou a úmido. A moagem pode ser feita 

em moinho de bolas, nos casos onde a contaminação é tolerável, ou em moinhos do tipo 

Raymond.  

No Brasil, o beneficiamento empregado para produção de concentrados de 

barita é bastante simples e consiste de: britagem, lavagem em classificador espiral e moagem 

em moinho tipo Raymond (VIDAL, 1980). Na Mina Altamira a produção de barita tem sido 

obtida por lavra seletiva e catação manual de blocos de alto teor, escolhidos em função da 

aplicação industrial (fluido de perfuração, indústria química, cerâmica, entre outras). Da mina 

saem quatro tipos de produtos: (1) barita escura (82-84% BaSO4); (2) barita forno (84- 86% 

BaSO4); (3) barita forno (86- 88% BaSO4) e (4) barita clara (88-90% BaSO4) para uso em 

pigmentos. O processo de flotação está sendo introduzido visando um melhor aproveitamento 

do minério. O quartzo apresenta-se como principal mineral de ganga (Esquema 7). 
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Esquema 6: Fluxograma típico de uma usina de processamento de barita. 

 

2.5.2 Usos e funções 

 

A elevada densidade da barita determina o seu uso em fluidos de perfuração de 

petróleo e gás e carga para diversos produtos. A barita é relativamente inerte, tem alvura 

elevada, e apresenta baixa absorção de óleo. Essas propriedades ampliam bastante o seu uso 

como carga, pigmento e extensor. A considerável capacidade que possui em absorver raios-X 

e gama possibilita também o seu uso na área médica, em exames de Raios-X do sistema 

digestivo, na fabricação de cimentos especiais usados em containers para armazenagem de 

material radioativo e na fabricação de protetores contra radiações de monitores de computador 

e tubos de televisão. A relação de usos da barita inclui ainda a indústria têxtil, a fabricação de 

papel, plásticos, borracha, tintas, pigmentos brancos, vidro, cerâmica, asfalto e em sistemas de 

freio e embreagem de carros e caminhões (http://www.mii.org/ Minerals/photobarium.html), 

entre outros. 

http://www.mii.org/
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- Indústria Petrolífera: Um dos principais usos da barita é na indústria petrolífera. Devido às 

propriedades características de densidade elevada, pouca abrasividade, inércia química e não 

susceptibilidade magnética, a barita é amplamente utilizada como agente controlador da 

densidade das lamas de perfuração de poços de petróleo e gás. A barita tem a função de 

agente controlador de densidade a fim de conferir a pressão hidrostática requerida para a 

coluna de lama. O controle da densidade do fluido torna-se importante devido à pressão 

hidrostática requerida na coluna para evitar os blowouts, ou seja, a penetração no poço de 

fluídos (gás, óleo ou água) pressurizados, durante a passagem por rochas permeáveis que 

poderão ser encontradas durante a perfuração, bem como evitar o desmoronamento do poço 

(CASTELLI, 1994). 

- Materiais Esportivos, Borracha, Carpete, Papel: Devido à sua elevada densidade, a barita é 

usada, como carga, na fabricação de materiais esportivos (bolas de golfe, bolas de tênis, bolas 

de boliche, bola de snooker); borracha; carpete; papel (cartas de baralho), papel pesado para 

impressão etc. (Griffiths, 1995). 

- Indústria Automobilística: A indústria automobilística constitui-se em um dos principais 

campos de aplicação da barita, como carga, extensor e pigmentos, onde é usada como tinta, 

isolamento acústico, plástico, borracha e como revestimento de produtos de fricção. Segundo 

estimativas, cada carro carrega entre 50 e 80 kg de barita, na forma verniz e produtos para 

amortecimento de vibração e som. 

- Tintas: A barita e o sulfato de bário precipitado são usados para melhorar as propriedades 

ópticas dos sistemas de tinta, assegurando uma completa distribuição das partículas de 

pigmento. Neste caso, a distribuição granulométrica das partículas é crítica e determina o tipo 

de carga selecionado. Um balanço entre o tamanho de grão, a forma e o índice de refração da 

carga e do pigmento influenciam a eficiência óptica do sistema. Dessa forma, a barita e o 

sulfato de bário precipitado atuam como cargas de elevada brancura (whiteness) com função 

primária de conferir uma cobertura opaca (GRIFFITHS, 1995). Nos vernizes, nas tintas à base 

de água e nos substratos (primers) antiferrugem, a densidade de empacotamento da barita, e 

do sulfato de bário precipitado, produz um alto grau de impermeabilidade e durabilidade 

(GRIFFITHS, 1995). Esses produtos são úteis em substratos, evitando a absorção na 

superfície das coberturas, resistindo a marcas de arranhões. Como a barita deve apresentar 

baixo teor de sais solúveis, esses produtos (vernizes e tintas) não são propensos à formação de 

bolhas na presença de umidade. A barita apresenta, ainda, uma alta capacidade de 

preenchimento de imperfeições resultando numa superfície lisa e não porosa, conferindo boas 

propriedades à pintura de cobertura (topcoat), principalmente brilho (MOORE, 2002).  
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A barita branqueada tem sido usada como extensor na indústria de tinta de 

chumbo branco (alvaiade de chumbo), devido a sua densidade. O baixo índice de refração da 

barita torna o seu poder de cobertura mais pobre, quando comparado com outras substâncias, 

mas sua baixa capacidade de absorção de óleo lhe confere uma boa característica. A barita 

não branqueada pode ser usada para tintas coloridas (Brobst, 1994). 

- Vidros: A barita quando usada na fabricação de vidro promove a homogeneização do banho 

e confere maior brilho e claridade ao produto final. 

- Concretos Especiais: Um dos usos especiais da barita baseia-se na sua alta densidade e na 

capacidade de absorver radiação. A barita é usada como agregado em concretos especiais 

usados para armazenagem de materiais radioativos (BGS, 2003). 

- Cerâmica: A barita é reduzida a sulfeto de bário solúvel que, posteriormente, é 

transformado em carbonato de bário por precipitação com barrilha. A indústria cerâmica usa 

carbonato de bário na produção de em vidrados. O BaCO3 tem a função de agente fundente, 

podendo também participar da formação de uma estrutura mate. 

- Indústria Química: A barita é utilizada na indústria química para produção de mais de dois 

mil compostos à base de bário, tais como: carbonatos, cloretos, nitratos, óxidos, peróxidos, 

hidróxidos, entre outros (VELHO ET AL., 1998) que são usados como reagentes e 

catalisadores em diversas aplicações industriais (refino de açúcar, tratamento de água, 

pirotecnia, inseticidas entre outros). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Neste trabalho foram preparados os compostos elastoméricos a base de SBR 

com adição de barita.  

 

3.1 MATERIAIS  

 

A Tabela 2 apresenta os materiais utilizados no trabalho, o fornecedor e a sua 

função no composto elastômero.  

 

Tabela 2: Materiais utilizados na formulação dos compostos 

Substância Função no Composto 

Elastomérico 

Fornecedor 

SBR Elastômero Orion SA 

Barita Carga reforçadora/Densificadora Eduardo Vasconcelos 

Ácido Esteárico Agentes de Proteção Representações LTDA 

Óleo Parafínico Plastificante Braswey AS 

Óleo de Zinco Ativador de Vulcanização Agecon ind. Química Ltda. 

MBTS Acelerador de Vulcanização Brasóxidos Ltda. 

N-Terciário butil 2-

benzotizol Sulfenamida 

(sulfenamidas) (NS) 

TMTD (Dissulfeto de 

tetrametiltiurama 

(Tiurans)) 

 

 

Acelerador de Vulcanização 

 

 

BANN Química Ltda 

Enxofre (S) Acelerador de Vulcanização Fragon Ltda 

Óleo-LUBRAX 

industrial 

Solvente utilizado no teste de 

absorção de óleo 

Petrobrás 
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3.1.1 Borracha SBR  

 

O SBR usado foi a SBR 1502, fornecido pela Orion SA, apresentando uma 

proporção de 75% de butadieno e 25% de estireno, sendo obtida pela copolimerização a frio 

(máximo 10°C), em emulsões de sabões e resinosos, coagulados em sistema sal-ácido.  

A Tabela 3 apresenta as especificações da SBR 1502. 

Tabela 3: Especificações do SBR 1502 

Propriedades Valor Padrão Limites 

Matéria volátil (% em massa) 0,75 (Max.) - 

Cinzas (% em massa) 1,50 (Max.) - 

Ácidos orgânicos (% em massa) 6,0 ±1,2 

Sabão (% em massa) 0,50 máx. - 

Estireno combinado (% em massa) 23,5 ±1,0 

Óleo (%) - - 

Viscosidade Mooney 52,0 ±6,0 

ML (1+4) 100ºC  - 

Massa especifica (g/cm3) 0,94 (Típico) 

Antioxidante Não Manchante 

 
 

3.1.2 Ácido esteárico  

 

O ácido esteárico e uma substância que permite obter boas dispersões em 

misturas desde que mantidas as condições físicas indispensáveis para que o material possa 

receber trabalho mecânico, sua adição aos compostos com vulcanização a base de enxofre 

provoca um retardamento geral do processo de vulcanização e, até o limite de 3phr, sua 

adição provoca um incremento nas propriedades físicas do composto. A sua ausência em 

certas composições determina baixíssimos valores de deformação por compressão (DPC).  

O ácido esteárico usado foi fornecido pela Braswey S.A., o qual apresenta as 

características apresentadas na Tabela 4.  
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Tabela 4: Características do ácido esteárico utilizado 

Propriedades Valor Padrão 

Índice de Iodo 13,5% (Max) 

Índice de Acidez 201,8 

Índice de Saponificação 203 

Ácidos Graxos Livres 97,0% (min) 

Índice de Hidroxila - 

Cor Gardner 1,0 (Max) 

Umidade 0,1%(Max) 

Ponto de Fusão 52,0ºC 
 
 

3.1.3 Óxido de zinco 

 

Foi utilizado óxido de zinco (ZnO), com 99% de pureza, fornecido pela 

Brasóxidos Ltda. É um dos componentes de ativação da vulcanização, e sua ação esta ligada a 

presença do acido esteárico. Estes componentes reagem entre si formando um estearato de 

zinco nascente muito ativo. O enxofre, os aceleradores, o óxido de zinco e o ácido esteárico 

formam complexos sulfurados, estes constituem os chamados "precursores da reticulação", 

isto e, preparam a borracha para o início da cura e da reticulação final. A adição de (ZnO) 

aumenta a condutividade elétrica do composto. A Tabela 5 apresenta as características do 

óxido de zinco (ZnO) utilizado.  
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Tabela 5: Características do óxido de zinco (ZnO) utilizado 

Características Físicas e Químicas Unidade Especificações 

Óxido de Zinco em massa % 99,500 (min) 

Insolúveis em Ac. Acético em massa % 0,050 (max) 

Perda ao fogo (calcinação) em massa % 0,350 (max) 

Perda a 105°C (umidade) em massa % 0,020 (max) 

Solúveis em água em massa % - 

Retido em # 325 g/cm3 0,010 (max) 

Densidade aparente g/cm3 - 

Chumbo (como PbO) em massa % - 

Cobre em massa % 0,030 (max) 

Manganês em massa % - 

Ferro em massa % - 

Cádmio em massa % 0,020 (max) 

Área superficial em massa % 0,001 (max) 

Enxofre Cm2/g 6±1 

Insolúvel em HCI %- em massa % - 

Aspecto em massa % - 

Partículas memlicas - - 

 
 

3.1.4 MBTS  

 

O 2,2’ benzotiazil dissulfeto - MBTS utilizado foi de grau comercial, fornecido 

pela BANN Química Ltda. Tem fórmula molecular: C6H4N:CS4C:NC6H4 e massa molar: 

332,48 g/mol; é um acelerador de vulcanização moderada, para vulcanizar rapidamente em 

temperaturas superiores a 140°C. Não mancha e nem descora, seu processamento é 

moderadamente seguro. Quando utilizado em compostos com borracha natural melhora a 

resistência ao envelhecimento e a reversão. 

 

3.1.5 TMTD 

 

O dissulfeto de tetrametiltiurama (Tiurans) - TMTD utilizado foi de grau 

comercial, fornecido pela BANN Química Ltda. Tem fórmula Molecular : (CH3)4N2C2S4  e 

massa molecular igual a 240,44 g/mol. É um ultra-acelerador, muito ativo à temperatura 



62 

 

 

moderada de vulcanização. É um excelente ativador dos outros aceleradores, como tipos 

tiazóis (MBT, MBTS), sulfenamidas (CBS, DCBS, MOR, NS) e guanidinas. 

O TMTD exige o uso de óxido de zinco na formulação, se dispersa facilmente 

e tem uma temperatura crítica relativamente baixa, quando utilizado em borracha natural e 

não tem atraso inicial no funcionamento. O TMTD contém 13% de enxofre livre para 

vulcanização.  

 

 3.1.6 Enxofre  

O enxofre usado foi fornecido pela Fragon Ltda., com o grau de pureza de 

99%. É o agente de cura mais utilizado, tem a função de dar ao composto melhor qualidade e 

a sua proporção na formulação e fundamental para obter urna velocidade de cum satisfat6ria.  

 

3.1.7 Barita  

 

Foi utilizada a barita BMC-300 do tipo comercial fornecida pela Baribrás 

Mineração Ltda, com constituição de sulfato de bário cominuído de 77,91% em massa, 

com densidade aparente de 4,24 g/cm³, contendo 0,03% de umidade, com dimensão 

máxima do agregado de 0,1427 mm, módulo de finura de 1,35 e granulometria conforme 

a Tabela13. As Fotografias 3 e 4  mostram a carga utilizada neste trabalho. 

 

 

Fotografia 3: Barita utilizada neste trabalho. 
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Fotografia 4: Barita utilizada neste trabalho. 

 

 

3.1.8 Óleo LUBRAX industrial  

 

O óleo utilizado foi o LUBRAX Industrial SH-68-AD com as seguintes 

características: densidade (20/4°C) 0,8825 g/cm3, ponto de fulgor (V A) 250°C, ponto de  

fluidez -15°C, viscosidade (40°C) 64,5cSt, viscosidade (100°C) 8,43cSt, índice de 

viscosidade 100, índice de acidez total 0,70 mgKOH/g  

 

3.2 MÉTODOS  

 

Os compostos obtidos serão caracterizados por meio de ensaios morfológicos, 

mecânicos, imersão em óleo, e comparados com os compostos com diferentes níveis de barita, 

expostos aos Raios-X nas doses de 0, 100, 200, 500 e 1000 KGy. 

 

3.2.1 Obtenção das amostras  

 

Para obtenção das amostras as substâncias componentes foram inicialmente 

misturadas em calandra. Durante a etapa da mistura o elastômero é mastigado adquirindo uma 

viscosidade suficiente para que os demais compostos que fazem parte da formulação sejam 

adicionados e se obtenha total dispersão dos componentes. Durante a mistura ocorrem à 

subdivisão dos componentes da mistura, com a incorporação, dispersão e homogeneização 

dos componentes no elastômero. Foi observada a sequência da adição dos componentes da 

mistura, bem como o controle da temperatura da mistura na calandrada. A etapa de 

calandragem foi executada em equipamento Mecanoplast (Fotografia 5) à temperatura 

variando entre 40 à 60°C. 
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Fotografia 5: Calandra Mecanosplast usada para obtenção das amostras 

 

  Após calandragem, os compostos moldados na forma de mantas e 

batoques serão vulcanizados em prensa térmica “JUNDIAI” (Fotografia 6) 

 
Fotografia 6: Prensa térmica JUNDIAI. 

 

 

Após cura das mantas e batoques, os corpos de prova foram estampados 

conforme normas para testes laboratoriais. 
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A Tabela 6 apresenta as composições dos compostos em phr (partes por cem de barita). 

 

Tabela 6: Composições dos compostos. 

Tipo de Amostra 
Composição (phr) 

SBR Barita Ácido Esteárico ZnO MBTS TMTD S 

COMPOSTO 1 100,0 0 5,0 5,0 1,0 1,5 2,0 

COMPOSTO 2 100,0 50,0 5,0 5,0 1,0 1,5 2,0 

COMPOSTO 3 100,0 75,0 5,0 5,0 1,0 1,5 2,0 

COMPOSTO 4 100,0 100,0 5,0 5,0 1,0 1,5 2,0 

COMPOSTO 5 100,0 125,0 5,0 5,0 1,0 1,5 2,0 

COMPOSTO 6 100,0 150,0 5,0 5,0 1,0 1,5 2,0 

 

 

3.2.2 Caracterização das Amostras  

 

Para a determinação do tempo de vulcanização as amostras calandradas 

submetidas ao teste de reômetria sob vulcanização em reômetro de disco.  

Os compostos obtidos foram caracterizados por meio dos seguintes ensaios: 

análise microestrutural; dureza; resistência à tração; resistência ao rasgamento; deformação 

permanente sob compressão (compression set); teste de imersão em fluido e outro conjunto de 

amostras serão expostos a radiação de alta energia por tempo estimado de 160 horas. Após 

exposição das mostras aos efeitos da radiação, as mesmas serão caracterizadas e comparadas a 

amostras sem a exposição a radiação de alta energia.  

 

3.2.2.1 Reometria  

 

O processo de vulcanização consiste em unir quimicamente as cadeias 

poliméricas individuais, por meio das ligações cruzadas, visando à obtenção de lima rede 

tridimensional elástica que ira exibir as propriedades elastoméricas desejadas no produto 

final. O desempenho do material nesta fase do processo é avaliado pelos testes de 

vulcanização. Embora este processo seja basicamente de natureza química, os testes usados 

são geralmente baseados em mudanças físicas que ocorrem no elastômero (MORTON, 1987). 

Estas mudanças geralmente ocorrem em três estágios: período de indução; estágio de cura ou 

vulcanização; e estágio de reversão ou sobrecura.  
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O período de indução representa o tempo, na temperatura de vulcanização, 

durante o qual não ocorre formação das ligações cruzadas. Após o período de indução, ocorre 

a formação das ligações cruzadas em lima velocidade dependente da temperatura, do tipo de 

borracha e do sistema de cum empregado. À medida que os aditivos do sistema de cura são 

consumidos, as reações de vulcanização tornam-se lentas até que uma rigidez ótima e 

atingida. Este ponto representa a vulcanização completa. Aquecimento adicional pode resultar 

em um aumento muito lento da rigidez ou em seu decréscimo, dependendo do tipo de 

borracha utilizado. Estas mudanças finais são conhecidas como sobrecura (MORTON, 1987).  

Atualmente, medidas das características de cura têm sido realizadas usando 

curômetros (Rocha; Lovison; Pierozan, 2003). Existem basicamente dois tipos de curomêtros 

em uso o reômetro de disco oscilatório (ODR) e o reômetro sem rotor ou de cavidade 

oscilante (MDR), conforme mostra o Esquema 8.  

 

 

Esquema 7: Esquema da cavidade de teste dos reômetros. a) Tipo ODR; b) Tipo MDR. 

A Fotografia 7 apresenta o reômetro utilizado. 
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Fotografia 7: Reômetro utilizado 

 

O reômetro consiste essencialmente de 2 pratos, que são aquecidos, e de um 

registrador de torque versus tempo. A amostra é colocada em uma cavidade termicamente 

regulada (na temperatura de vulcanizacão escolhida) e a resistência oferecida (torque) pelo 

composto de borracha, a uma oscilação de baixa amplitude (0,5º para o MDR e 1, 3 ou 5º para 

o ODR) de um rotor bicônico (ODR) ou de uma meia-cavidade (MDR), é medida em função 

do tempo, de acordo com as normas ASTM D2084 e ASTM D5289. A curva resultante é 

mostrada no Gráfico 1. 
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Gráfico 1: Gráfico do torque em função do tempo. 

 

 

Entre os parâmetros determinados estão: 

-Torque mínimo (ML), que reflete razoavelmente a viscosidade de uma 

composição a temperatura de vulcanização considerada;  

-Tempo de pré-vulcanização (scorch time) (tsx), que e o tempo necessário para 

aumentar o torque mínimo de 2 lbf.in quando se usa o arco ±3º ou ±5°, ou de 1 lbf.in quando 

se usa o arco ±1°. Essa propriedade é de grande importância, especialmente nos casos de 

misturas destinadas a extrusão e calandragem, pois indica o grau de segurança do processo: 

-Torque máximo (MH), que reflete razoavelmente o módulo do vulcanizado; e  

-t90, também chamado de tempo ótimo de vulcanização, que é o tempo 

necessário para atingir 90 % do torque máximo, obtido pela Equação E3.  

 

                        t90 = (MH - ML) x 0,9 + ML (3)                                           (E3) 

 

A determinação dos parâmetros de vulcanização foi feita em reômetro de disco 

oscilatório Thec-Pro, modelo Rheotec OD+, com frequência de 100cpm, amplitude de 

deformação de 1° e temperatura de 160°C. Os testes foram realizados segundo ASTM 2084-

95.  
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3.2.2.2 Análise Microestrural 

 

As amostras serão observadas em microscópio óptico BX-60M da Olympus, 

luz incidente e pelo método de luz refletida e opaca. Para a observação, as amostras serão 

resfriadas a -65°C e cortadas. As superfícies não serão submetidas a qualquer tipo de 

preparação.  

 

3.2.2.3 Dureza  

 

A dureza mede a resistência à penetração, ou ao risco. O aumento das forças 

coesivas intermacromoleculares resulta em acréscimo na dureza do material. O aumento do 

número de ligações cruzadas resulta em maior dureza, desde que não ocorra inibição na 

formação dos domínios de segmentos rígidos segregados. O uso de plastificantes resulta em 

redução da dureza, pois diminui as interações intermacromoleculares. 

Para a caracterização da dureza de materiais poliméricos é normalmente 

utilizado o teste de dureza Shore. Neste teste, um durômetro mede a resistência, tomada como 

a medida da dureza, à penetração de um pino pressionado contra o elastômero pela ação de 

uma mola sob carga padronizada. Um ponteiro move-se através de uma escala para mostrar a 

resistência à penetração, e as escalas nos durômetros Shore variam de 0 a 100. As escalas 

mais comuns são a escala Shore A para os materiais macios e a Shore D para os duros. A 

dureza é inversamente relacionada à penetração e depende do módulo de elasticidade e do 

comportamento viscoelástico do material (LOVISON, 2003). 

Os índices numéricos de dureza podem representar a profundidade de 

penetração, ou valores arbitrários convenientes, derivados dessa profundidade. A dureza das 

amostras foi obtida por meio de durômetro Shore A, de acordo com a norma ASTM D 2240. 

A dureza Shore A das amostras foi medida em placas vulcanizadas com uma espessura igual a 

6 mm. 

A Fotografia 8 apresenta o durômetro do tipo Shore A, da Mitutoyo, que foi 

utilizado na determinação de dureza das amostras. 
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Fotografia 8: Durômetro do tipo Shore A, da Mitutoyo, a ser utilizado na determinação de dureza das 

amostras. 

 

 

3.2.2.4 Resistência à tração  

 

O objetivo do teste é descrever o comportamento de um material quando este é 

submetido a forças que tendem a puxá-lo separadamente (opostamente), e determina qual a 

extensão que o material estava antes da ruptura. O módulo de elasticidade sob tração é uma 

indicação da rigidez relativa de um material e o grau de vulcanização de um composto de 

borracha, sendo determinado pelo diagrama tensão versus deformação. 

Propriedades de tração incluem resistência à tração, alongamento e módulo de 

elasticidade. Estas propriedades são determinadas por meio de um ensaio padrão das amostras 

submetidas a uma taxa constante de estiramento, usando um equipamento de tração.  

A resistência à tração é a força, ou a tensão, expresso em MPa ou N/mm
2
, 

necessária para romper uma amostra em teste padrão pelo estiramento, com uma taxa de 

velocidade constante. 

O alongamento é definido como uma expansão produzida pela força de tração 

aplicada para uma amostra e é expressa como uma porcentagem do comprimento original. O 

alongamento na ruptura é o alongamento obtido na ruptura da amostra e é determinado 

simultaneamente com o teste de resistência à tração. O módulo de elasticidade é definido 

como a força, expressa em N/mm
2
, necessária para produzir certo alongamento. As 
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propriedades de tração foram determinadas de acordo com a norma ASTM D 412, em 

equipamento de ensaio universal Q-Test 65, apresentado na Fotografia 9. 

 

 

Fotografia 9: Equipamento de ensaio universal Q-Test 65. 

 

3.2.2.5 Resistência ao Rasgamento 

 

Os ensaios de resistência ao rasgamento foram realizados de acordo com a 

norma ASTM D-624, utilizando um corpo de prova do tipo B, em uma máquina de ensaio 

universal da marca Q-Test, modelo 65X. 

Neste teste a força aplicada não é distribuída por todo o corpo de prova, mas 

concentrada na posição do corte. O teste mede a energia necessária para rasgar o corpo de 

prova numa velocidade específica de separação. A energia necessária inclui a energia 

requerida para distender totalmente o elastômero e depende parcialmente das propriedades 

viscoelásticas do material, sendo, contudo, altamente dependente da velocidade empregada. A 

resistência ao rasgo de um elastômero não é relacionada à sua tensão de ruptura. 

Os ensaios de resistência ao rasgamento foram realizados de acordo com a 

norma ASTM D-624, utilizando um corpo de prova do tipo B, em uma máquina de ensaio 

universal da marca Q-Test, modelo 65X. 

Neste teste a força aplicada não é distribuída por todo o corpo de prova, mas 

concentrada na posição do corte. O teste mede a energia necessária para rasgar o corpo de 

prova numa velocidade específica de separação. A energia necessária inclui a energia 



72 

 

 

requerida para distender totalmente o elastômero e depende parcialmente das propriedades 

viscoelásticas do material, sendo, contudo, altamente dependente da velocidade empregada. A 

resistência ao rasgo de um elastômero não é relacionada à sua tensão de ruptura. 

 

3.2.2.6 Resiliência  

 

A resiliência é determinada pela quantidade de energia devolvida após a 

deformação, por aplicação de uma tensão. É medida normalmente em percentual da energia 

recuperada e fornece informações sobre o caráter elástico do material (ASTM D 2632). A 

histerese é um fenômeno observado em alguns materiais, no qual certas propriedades, em 

determinado estado, dependem de estados anteriores. No caso de propriedades mecânicas a 

histerese pode ser medida pela perda de energia durante um ciclo de deformação e 

recuperação do material (ASTM D 2231). Nas espumas flexíveis e elastômeros celulares, a 

resiliência é determinada pela quantidade de energia devolvida após o impacto do material 

com uma massa conhecida, sendo medida pelo ricochete resultante. Um material 

perfeitamente elástico tem uma resiliência de 100% e um perfeito absorvedor de 0%. Para 

espumas flexíveis de baixa densidade é preferido um método simples (NBR 8619 - ASTM D 

3574) no qual uma bola de tamanho e peso padrões cai sobre a amostra da espuma, de uma 

altura padrão. A quantidade de energia devolvida é determinada então pelo ricochete 

resultante. A Fotografia 10 apresenta o equipamento utilizado nos testes de resiliência. 

 

 

Fotografia 10: Equipamento utilizado nos testes de resiliência 
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3.2.2.7 Deformação permanente sob compressão de elastômeros vulcanizados  

            (Compression set)  

 

Os ensaios de deformação permanente sob compressão foram realizados de 

acordo com o método A da norma ASTM D 395. Os corpos de prova foram submetidos a uma 

carga constante pelo período de 24 horas entre duas placas de aço planas e paralelas à 

temperatura de (23±2)°C e umidade relativa de (50±5)%. Foi observada a variação da 

espessura. 

A finalidade deste ensaio é a de aquilatar a capacidade da borracha vulcanizada 

de conservar suas qualidades elásticas quando submetidas à ação prolongada de compressão. 

Este ensaio fornece importante indicação sobre a propriedade da borracha de 

absorver vibrações. A borracha que apresenta elevada deformação permanente, escoa e torna-

se muito delgada para conservar as características de amortecimento de vibrações. 

Compressões prolongadas conduzem à alguns graus de deformações permanentes, 

significando que parte da deformação é recuperada e parte é permanentemente retida. 

Compression set é definida como uma soma de deformações permanentes após 

a remoção da força de compressão. Portanto, se o elastômero está sendo comprimido acima 

das condições especificadas haverá uma redução residual na espessura depois da completa 

cessação da força compressiva que é conhecida como compression set. A extensão da 

deformação da compression set depende da temperatura e da força compressiva do tempo de 

duração do esforço (NAGDI, 1987). 

O método A determina a deformação permanente à compressão sob carga 

constante é a deformação residual da altura do corpo de prova, relativamente à altura original, 

medida depois da remoção do corpo de prova do dispositivo de ensaio, o qual foi submetido a 

uma carga constante durante tempo e temperatura determinados. O aparelho de ensaio deve 

possuir um dispositivo capaz de comprimir o corpo de prova sob força constante, entre duas 

placas de aço planas e paralelas, tendo as superfícies especularmente polidas. A Fotografia 12 

apresenta o equipamento utilizado neste ensaio. 
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Fotografia 11: Equipamento utilizado para ensaio de “Compression Set”. 

 

3.2.2.8 Teste de imersão em fluidos  

 

O teste de imersão em fluidos determina a influência nas propriedades do 

material elastomérico quando expostos a líquidos. O procedimento do teste envolve a 

exposição da amostra em líquidos sob condições definidas de temperatura e tempo. Embora o 

equilíbrio ou a mudança no volume final seja uma boa indicação geral da resistência ao 

fluido, em alguns casos é também importante medir as mudanças nas propriedades mecânicas 

assim como a dureza, resistência à tração e alongamento. Um baixo inchamento nem sempre 

significa boa resistência aos fluidos, pois esta exposição pode causar uma grande deterioração 

das propriedades físicas (NAGDI, 1987). 

O grau de inchamento depende, além das estruturas do elastômero e do 

solvente, do tempo e da temperatura que o elastômero permanece em imersão. 

O ensaio de imersão em fluidos foi realizado de acordo com a norma 

ASTM D 471. Os corpos-de-prova foram submetidos à imersão pelo período de 166 horas em 

óleo ASTM #3 à temperatura de (23±2)ºC e umidade relativa de (50±5)%. Foi observada a 

variação de massa e volume. A Fotografia 13 apresenta a estufa na qual os corpos-de-prova 

foram submetidos à imersão pelo período de 166 horas em óleo ASTM #3 à temperatura de 

(23±2)ºC e umidade relativa de (50±5)%. 
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Fotografia 12: Estufa na qual os corpos-de-prova foram submetidos à imersão pelo período 

de 166 horas em óleo ASTM #3 à temperatura de (23±2)ºC e umidade relativa de (50±5)%. 

 

 

3.2.2.9 Ensaio de caracterização de materiais expostos a radiação 

 

O objetivo deste ensaio foi avaliar a ação da radiação ionizante nas  

propriedades mecânica dos elastômeros resultante da exposição das amostras do material a  

doses de 0, 100, 200, 500 e 1000kGy. 

Neste ensaio foram realizadas medições da razão do tempo de aplicação das 

cargas em amostras do material, sendo que as mediçõesforam realizadas utilizando um 

equipamento radiológico industrial de potencial constante.  A Fotografia 14 apresenta o 

acelerador de elétrons da Dynamitron, do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares-IPEN, 

utilizado no experimento. 
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Fotografia 13: Acelerador de Elétrons Dynamitron (IPEN). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os compostos elastoméricos obtidos antes e após a radiação foram 

caracterizados por meio de ensaios reológicos, mecânicos e microestruturais. 

 

4.1 DENSIDADE RELATIVA 

 

A densidade da barita foi determinada por meio do método do picnômetro. A 

Tabela 7 mostra os resultados obtidos. 

 

Tabela 7: Resultados obtidos através do ensaio do picnômetro. 

AMOSTRAS 

MASSA (g) 
ρ 

[densidade 

da barita 

(g/cm³)] 

M 

(barita) 

M1 

(picnômetro 

+ barita 

+ água) 

M2 

(picnômetro 

+ água) 

Amostra1 5 83,48 79,66 4,22 

Amostra 2 5 84,02 80,27 4,28 

Amostra 3 5 83,95 80,12 4,28 

Amostra 4 5 83,70 79,89 4,22 

Amostra 5 5 83,88 80,07 4,20 

MÉDIA±DESVIO PADRÃO 4,24±0,03 

 

De acordo com os dados obtidos na Tabela 7 a densidade da barita se aproxima 

da densidade teórica 4,5 g/cm
3
. O valor médio é menor que o teórico provavelmente devido a 

presença de impureza com a densidade obtida menor que 4,5 g/cm
3
. 

 

4.2 PERCENTUAL DE UMIDADE 

 

A % umidade da barita foi determinada por meio do método de secagem em 

estufa até massa constante. A Tabela 8 mostra os resultados obtidos. 
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Tabela 8: Resultados obtidos através do método de estufa. 

AMOSTRAS 

MASSA (g) 
%U 

(%umidade) Mu 

(úmida) 

Ms 

(seca) 

Amostra1 18,00 17,96 0,04 

Amostra 2 16,39 16,36 0,03 

Amostra 3 25,03 25,01 0,03 

Amostra 4 15,86 15,84 0,01 

Amostra 5 15,92 15,85 0,07 

MÉDIA±DESVIO PADRÃO 0,04±0,02 

 

De acordo com os resultados obtidos na Tabela 8, a umidade apresentada pela 

barita utilizada apresenta um valor baixo que não interfere significativamente nas 

propriedades dos compostos obtidos.  

 

4.3 ANÁLISE GRANULOMETRICA 

 

A barita utilizada foi caracterizada por meio do ensaio de granulometria. A 

Tabela 9 mostra a composição granulométrica de agregado miúdo. 

 

Tabela 9: Composição granulométrica de agregado miúdo. 

ABERTURA 

DAS 

PENEIRAS 

(MESH) 

PARCELAS 

RETIDAS EM CADA 

PENEIRA (G) 

PERCENTAGENS RETIDAS 

INDIVIDUAIS (%) 
PERCENTAGENS 

RETIDAS 

ACUMULADAS (%) 
1ªdeterm. 2ªdeterm. 1ªdeterm. 2ªdeterm. Média 

100 0,24 0,33 0,1201 0,1653 0,1427 0,1427 

200 67,77 121,12 33,92 60,687 47,3035 47,4462 

325 100,89 59,47 50,498 29,80 40,149 87,5952 

Fundo <325 31,05 18,66 15,46 9,35 12,149 100 

Totais 199,95 199,58 100,00 100,00 100,00  

Dimensão máxima do agregado (Dmax) = 0,1427 mm 

Módulo de finura (MF) = 1,35 

 

De acordo com os resultados obtidos na Tabela 13, a média da distribuição do 

tamanho de partícula da barita utilizada encontra-se entre 200 e 325Mesh. 
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4.4 REOMETRIA 

 

Para a determinação do tempo de vulcanização as amostras calandradas foram 

submetidas ao teste de reometria sob vulcanização em reometro de disco a 160
o
C. A 

Fotografia 15 apresenta uma amostras após o teste de reometria. 

 

 

Fotografia 14: Amostra após o teste de reometria. 

 

A Tabela 10 e os Gráficos 2 e 3 apresentam os resultados obtidos. nos ensaios . 

 

Gráfico 2: Ensaio de reometria. 
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Tabela 10: Reometria. 

 
Amostras 

Composto 0 Composto 1 Composto 2 Composto 3 Composto 4 Composto 5 

Reometria 

(min) 
5,16 5,36 5,16 4,98 5,13 5,53 

 

 

 

Gráfico 3: Tempo de vulcanização dos compostos obtidos. 

 

Conforme os resultados apresentados no Gráfico 3, o torque é maior para o 

composto a base de SBR contendo em sua composição 150phr de barita como agente de 

reforço. Observa-se também que a barita não promoveu alteração significativa no tempo de 

cura dos compostos estudados. Portanto, quando feita à análise do T90%, observa-se que a 

barita praticamente não interfere no processo de vulcanização dos compostos. 

 

4.5 ANÁLISE VISUAL DAS AMOSTRAS OBTIDAS 

 

A Fotografia 16 apresenta as amostras elastoméricas obtidas, após a 

vulcanização, sem e com adição de barita , antes e após a irradiação. 

Como pode ser observado, as amostras obtidas sofrem uma mudança de cor 

com a ação da radiação. Esta mudança de cor é mais acentuada para as amostras contendo 

uma menor concentração de barita, pois a degradação ocorre na matriz polimérica. 
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Fotografia 15 - Amostras obtidas a partir dos compostos após a cura: 
 Concentração de barita: 1)50phr; 2)75phr; 3)100phr ; 4)125phr  5) ; 150phr de barita; 6) 0phr de barita 

Doses de radiação: a) 0kGy; b) 100kGy; c)200kGy; d)500; e) 1000kGy 

 

 

 

4.6 RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

 

Os compostos obtidos foram caracterizados por meio de ensaios de tração. As 

Tabelas 11 e 12 e os Gráficos 4 e 5 mostram os resultados obtidos para as amostras. 
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Tabela 11: Resultados obtidos a resistência à tração na ruptura. 

DOSES DE 

RADIAÇÃO 

TENSÃO MÁXIMA DE RUPTURA (MPa) 

Composto1 Composto2 Composto3 Composto4 Composto5 Composto6 

0 KGy 1,62±0,13 1,63±0,04 1,63±0,02 1,70±0,04 1,71±0,03 1,84±0,03 

100 KGy 2,15±0,31 2,49±0,25 2,09±0,22 2,17±0,23 1,91±0,19 2,11±0,17 

200 KGy 2,49±0,25 2,40±0,16 2,29±0,23 2,57±0,28 2,24±0,32 2,76±0,51 

500 KGy 2,72±0,41 2,44±0,25 2,61±0,44 2,02±0,36 2,39±0,27 2,18±0,16 

1000 KGy 2,71±0,68 3,09±0,36 2,86±0,66 2,7±0,38 3,01±0,54 3,34±0,28 

 

Gráfico 4: Tensão média de ruptura sob tração. 

 

Tabela12: Resultados obtidos através do ensaio de tração - Alongamento na ruptura. 

DOSES DE 

RADIAÇÃO 

ALONGAMENTO NA RUPTURA (%) 

Composto1 Composto2 Composto3 Composto4 Composto5 Composto6 

0 KGy 176±12 237±16 248±12 280±42 282±10 311±14 

100 KGy 319±68 270±25 230±33 258±51 207±49 267±92 

200 KGy 270±39 221±29 245±40 193±46 172±37 232±31 

500 KGy 151±49 89±33 130±52 58±36 100±39 90±36 

1000 KGy 69±29 103±38 51±10 56±25 69±23 67±23 
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Gráfico 5: Alongamento médio na ruptura sob tração. 

 
 

 

Por meio dos resultados apresentados nas Tabelas 11 e 12 e nos Gráficos 4 e 5 

observa-se que: 

- A adição de barita provoca um pequeno aumento na resistência à tração dos compostos 

obtidos, este aumento é proporcional à concentração de barita adicionada a matriz polimérica; 

- A adição de barita provoca um aumento no percentual de alongamento sob tração; 

- Provavelmente a barita age como uma descontinuidade no composto não havendo uma boa 

interação da carga com o elastômero, funcionando como uma carga de enchimento; 

- Os compostos expostos aos diferentes níveis de radiação apresentam maior resistência à 

tração que os compostos não expostos à radiação;  

- Os materiais expostos a radiação apresentam aumento significativo no percentual de 

alongamento sob tração. 

- Para a mesma concentração de barita, observa-se um aumento na resistência à tração com o 

aumento da dose de radiação, enquanto que o alongamento na ruptura aumenta até a dose de 

100kGy e, posteriormente, decresce com o aumento da dose de radiação; 

- Provavelmente, embora a a radiação provoque um aumento de ligações cruzadas até a dose 

de 100kGy e, a partir desta dose haja a preponderância das reações de cisão. 
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4.7 RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO 

 

Os compostos obtidos foram caracterizados por meio de ensaios de rasgamento 

sob tração. A Tabela 13 e o Gráfico 6 apresentam os resultados obtidos para as amostras 

expostas a diferentes níveis de radiação. 

 

Tabela 13 : Resultados obtidos através do ensaio de rasgamento 

DOSES DE 

RADIAÇÃO 

TENSÃO DE RASGAMENTO (MPa) 

Composto 1 Composto 2 Composto 3 Composto 4 Composto 5 Composto 6 

0 KGy 1,02±0,07 0,83±0,02 0,80±0,03 0,78±0,01 0,75±0,01 0,74±0,04 

100 KGy 0,99±0,09 0,87±0,06 0,84±0,07 0,83±0,06 0,77±0,11 0,84±0,06 

200 KGy 0,98±0,06 0,97±0,06 0,92±0,07 0,83±0,07 0,95±0,11 0,85±0,09 

500 KGy 0,85±0,28 0,71±0,13 0,79±0,11 0,80±0,14 0,89±0,17 0,88±0,11 

1000 KGy 0,68±0,27 1,07±0,27 0,70±0,19 0,83±0,26 1,12±0,24 0,83±0,18 

 

 

 
Gráfico 6: Tensão média de rasgamento. 
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De acordo com os resultados apresentados na Tabela 13 e no Gráfico 6 

observa-se que: 

- A tensão de rasgamento diminui com o aumento da concentração de barita no composto;  

- Provavelmente a barita age como uma descontinuidade no composto não havendo uma boa 

interação da carga com o elastômero, funcionando como uma carga de enchimento. 

- Os compostos contendo barita apresentam um aumento na resistência ao rasgamento com a 

dose de radiação. Provavelmente a radiação provoque um aumento nas interações entre a 

barita e a matriz polimérica; 

 

4.8 DEFORMAÇÃO PERMANETE SOB COMPRESSÃO (COMPRESSION SET) 

 

Os compostos obtidos foram caracterizados por meio de ensaios de deformação 

permanente sob compressão. A Tabela 14, o Gráfico 7 e a Fotografia 17 mostram os 

resultados obtidos para as amostras. 

 

          Tabela 14 : Resultados obtidos através do ensaio de deformação permanente sob compressão. 

DOSES DE 

RADIAÇÃO 

COMPRESSION SET (%) 

Composto 1 Composto 2 Composto 3 Composto 4 Composto 5 Composto 6 

0 KGy 2,13±0,18 1,70±0,18 1,54±0,15 2,09±0,09 2,60±0,11 2,23±0,18 

 PERCENTUAL DE COMPRESSION SET EM QUE A AMOSTRA ENTROU EM COLAPSO (%) 

100 KGy 1,11±0,84 1,63±0,19 1,82±0,51 2,00±0,31 1,46±0,72 2,11±0,70 

200 KGy 4,18±1,54 0,89±0,30 1,71±0,71 3,00±0,42 1,94±0,41 3,70±0,70 

500 KGy 6,04±1,17 2,03±0,65 2,24±0,29 1,96±0,39 1,64±0,47 1,50±1,05 

1000 KGy - 2,03±0,16 1,80±0,47 1,19±0,10 2,65±0,33 2,57±0,43 
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Gráfico 7: Deformação permanente média à compressão das amostras de elastômeros vulcanizados 

(Compression set). 

 

 

 

Fotografia 16: Amostras sendo submetidas ao ensaio de deformação permanente sob compressão. 
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- A deformação permanente sob compressão decresce com a adição de de barita até 75phr e 

acima desta ocorre um aumento. Provavelmente, acima desta concentração a barita ofereça 

resistência ao escorregamento dos planos do composto formado com a matriz polimérica; 

- Comparando os resultados obtidos para a deformação permanente sob compressão dos 

compostos contendo barita com os resultados obtidos para os compostos sem adição de carga 

observa-se que até a concentração de 100phr o percentual de deformação é menor. Para os 

compostos contendo 125 e 150phr o percentual de deformação é maior. Provavelmente para 

os compostos contendo maiores concentrações de barita a interação da matriz com a carga é 

ainda menor;  

- Pode também não ter ocorrido uma boa dispersão das partículas na matriz, pois existe uma 

tendência natural das cargas formarem agregados, impedindo o envolvimento completo pela 

matriz, o que gera concentração de tensões e consequente redução nas propriedades 

mecânicas do material. 

- As amostras expostas a radiação, independente dose e concentração de barita, romperam-se 

durante o teste de deformação permanente sob compressão, não permitindo o 

dimensionamento para analise, conforme pode ser observado na Fotografia  14. 

Provavelmente devido ao aumento de ligações cruzadas provocado pela radiação que torna a 

matriz mais dura e frágil; 

- As amostras sem a presença de barita apresentam um decréscimo na deformaçãoo 

permanente sob compressão até a dose de 100kGy, acima desta dose as deformações 

aumentam, provavelmente devido a degradação da matriz polimérica; 

- As amostras contendo barita apresentam uma maior resistência à deformação permanente 

sob compressão quando comparadas com as amostras não contendo barita na mesma dose de 

irradiação; 

- Para os compostos contendo a mesma concentração de barita ocorre um aumento da 

resistência à deformação permanente sob compressão até determinada dose e, posteriormente 

há um decréscimo. 

- Para os compostos contendo até 75phr de barita  este aumento ocorre até a dose de 200phr 

enquanto que para os compostos contendo maiores concentrações de barita o aumento ocorre 

até a dose de 100phr.  Provavelmente, embora a a radiação provoque um aumento de ligações 

cruzadas até estas doses, para doses maiores ocorra um maior númro de cisões nas cadeias da 

matriz polimérica, diminuindo a sua resistência à compressão. 
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4.9 DUREZA 

 

Os compostos obtidos foram caracterizados por meio de ensaios de dureza. A 

Tabela 15  e o Gráfico 8  mostram os resultados obtidos para as amostras. 

 

Tabela 15: Resultados obtidos através do ensaio de Dureza Shore A. 

DOSES DE 

RADIAÇÃO 

DUREZA SHORE A 

Composto 1 Composto 2 Composto 3 Composto 4 Composto 5 Composto 6 

0 KGy 54,4±0,2 57,2±0,3 58,8±0,4 61±0,3 63,1±0,4 64,9±0,4 

100 KGy 58,0±0,4 61,4±0,5 64,1±0,5 65,8±0,3 68,9±1,0 68,9±0,5 

200 KGy 60,3±0,5 66,4±0,9 65,3±0,3 70,9±0,6 71,3±1,3 72,0±1,1 

500 KGy 67,8±0,6 73,0±0,8 74,4±0,5 78,1±0,3 78,1±01,2 78,4±1,3 

1000 KGy 78,6±1,9 80,8±0,5 84,0±1,4 81,0±4,8 82,8±1,0 87,0±0,7 

 

 

 

Gráfico 8: Dureza Shore A média das amostras. 

 

Conforme os resultados apresentados na Tabela 15  e no Gráfico 8  observa-se 

que: 

- Quanto maior a concentração de barita presente no composto elastomérico, maiores são os 

valores de dureza obtidos para os compostos, dentro da faixa de concentração estudada; 
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- Devido a natureza da carga a adição de barita à matriz de SBR provoca um aumento na 

resistência ao risco e penetração dos compostos. Provavelmente a morfologia e a dureza 

própria da carga (significativamente maior que a da matriz polimérica) provocam um aumento 

acentuado na resistência ao risco. 

- Os compostos expostos a radiação apresentam aumento significativo da dureza, o percentual 

de acréscimo é proporcional à dose de radiação. Provavelmente, devido ao aumento de 

ligações cruzadas que torna a matriz mais dura e frágil. 

 

4.10 RESILIÊNCIA 

 

Os compostos obtidos foram caracterizados por meio de ensaio de resiliência. 

A Tabela 16  e o Gráfico 9  apresentam os resultados obtidos para as amostras estudadas. 

 

Tabela 16: Resultados obtidos através do ensaio de resiliência 

DOSES DE 

RADIAÇÃO 

ENERGIA RECUPERADA (%) 

Composto 1 Composto 2 Composto 3 Composto 4 Composto 5 Composto 6 

0 KGy 46,2±0,4 44,4±0,6 44,0±0,7 42,8±0,4 36,8±0,4 33,8±0,4 

100 KGy 55,6±0,5 55,0±0,0 56,0±0,0 54,0±1,4 52,6±0,9 52,4±1,7 

200 KGy 58,2±0,4 59,4±0,9 58,8±1,6 59,0±1,0 56,8±0,4 55,6±2,3 

500 KGy 57,8±0,4 59,8±0,4 59,4±0,9 58,0±0,7 55,4±1,1 51,2±2,3 

1000 KGy 47,2±1,6 49,4±0,9 43,0±1,0 47,8±5,3 44,8±1,1 42,4±3,3 

 

 
Gráfico 9: Resiliência - percentual da energia recuperada média. 
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Por meio dos resultados apresentados na Tabela 16  e no Gráfico 9 observa-se que: 

- A percentagem de energia recuperada diminui com a concentração de barita adicionada ao 

composto e aumenta com dose de radiação até 500KGy, acima desta dose (1000kGy) ocorre 

um decréscimo; 

- A presença da barita diminui as propriedades elastoméricas dos compostos devido à 

diferença de elasticidade entre a carga e a matriz; 

- Provavelmente a barita aumenta a cristalinidade da molécula sob tração e ela não consegue 

voltar ao seu estado original diminuindo assim o movimento browniano externo das 

moléculas da matriz polimérica; 

-Provavelmente, com o aumento da dose de radiação ocorre um aumento de ligações cruzadas 

que torna a matriz mais dura, diminuindo a sua característica elastomérica. 

 

4.11 IMERSÃO EM FLUIDO 

 

Os compostos obtidos foram caracterizados por meio de ensaios de imersão em 

fluido. A Tabela 17 e o Gráfico 10 mostram os resultados obtidos para as amostras. 

 

 

Tabela 17: Resultados obtidos através do ensaio de imersão em fluido. 

DOSES DE 

RADIAÇÃO 

IMERSÃO EM FLUIDO (% MASSA) 

Composto 1 Composto 2 Composto 3 Composto 4 Composto 5 Composto 6 

0 KGy 15,9±0,4 12,9±0,2 11,9±0,1 10,2±0,1 8,04±0,1 5,99±0,1 

100 KGy 10,4±1,3 12,0±2,0 9,5±0,9 9,3±2,7 8,8±0,7 6,4±1,2 

200 KGy 8,1±0,8 6,3±0,5 8,2±1,0 6,8±1,4 8,1±0,4 6,4±0,6 

500 KGy 8,9±2,2 6,3±0,6 8,2±1,3 6,8±2,9 8,1±1,8 6,4±0,4 

1000 KGy 3,7±0,6 6,3±1,4 8,2±0,9 6,8±0,4 8,1±0,7 6,4±0,0 
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Gráfico 10: Imersão em fluido - percentual da variação média de massa. 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 17 e no Gráfico 10 

observa-se que: 

- A adição de barita nos compostos diminui a absorção de óleo. Este decréscimo é 

proporcional à concentração de barita presente no composto elastomérico; 

- Provavelmente, a presença da barita impeça a absorção do óleo pela matriz polimérica, pois 

suas moléculas estão adsorvidas pela carga granulométrica;  

- Nas amostras contendo até 100phr de barita a ação da radiação provoca um decréscimo  

acentuado na absorção de óleo (31 a 76%). Este decréscimo diminui com o aumento da 

concentraçãoo de barita presente na amostra; 

- Nas amostras contendo acima de 100phr de barita a ação da radiação provoca um pequeno 

aumento na absorção de óleo; 

-Provavelmente, devido ao aumento da densidade de ligações cruzadas provocado pela ação 

da radiação diminua a possibilidade de absorçãoo de óleo pela atriz polimérica. 

 

4.12 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 

As morfologias dos compostos obtidos foram observadas em microscópio 

eletrônico de varredura.  
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As Micrografias 1 a 6 apresentam as microestruturas das amostras obtidas por 

fratura criogênica, para as composições de 0, 50, 100 e 150phr das amostras não irradiadas. 

 

 

    

 

    
 

Micrografia 1: Micrografia obtida em microscópio eletrônico de varredura do composto SBR sem 

adição de barita com aumento de (A) 50x, (B) 200x, (C) 1000x e (D) 4000x. 
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Micrografia 2: Micrografia obtida em microscópio eletrônico de varredura do composto SBR 

contendo 50phr de barita com aumento de (A) 50x, (B) 200x, (C) 1000x e (D) 4000x. 
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Micrografia 3: Micrografia obtida em microscópio eletrônico de varredura do composto SBR 

contendo 75phr de barita com aumento de (A) 50x, (B) 200x, (C) 1000x e (D) 4000x (amostras não 

irradiadas). 
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Micrografia 4: Micrografia obtida em microscópio eletrônico de varredura do composto SBR 

contendo 100phr de barita com aumento de (A) 50x, (B) 200x, (C) 1000x e (D) 4000x amostras não 

irradiadas). 
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Micrografia 5: Micrografia obtida em microscópio eletrônico de varredura do composto SBR 

contendo 125phr de barita com aumento de (A) 50x, (B) 200x, (C) 1000x e (D) 4000x amostras não 

irradiadas). 
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Micrografia 6: Micrografia obtida em microscópio eletrônico de varredura do composto SBR 

contendo 150phr de barita com aumento de (A) 50x, (B) 200x, (C) 1000x e (D) 4000x amostras não 

irradiadas). 

 

 

As Micrografias 7 apresentam as microestruturas das amostras obtidas por 

fratura criogênica, para as composições de 75e 150 phr, irradiadas com doses de 0, 200, 500 e 

100kGy. 
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Micrografia 7: Micrografia obtida em microscópio eletrônico de varredura do composto SBR 

contendo 75phr de barita com aumento de (A) 1000x 0kGy, (B) 1000x 200kGy, (C) 1000x 1000kGy e 

(D) 1000x 500kGy. 

 

 

- Por meio da Micrografia 7, observa-se que os compostos obtidos com 75phr de barita 

expostos aos diferentes níveis de radiação (doses de: 0, 200, 500 e 1000kGy), a medida 

em que a dose aumenta, aumenta a homogeneidade diminuindo a presença de vazios na 

matriz. Entretanto, o material  exposto a radiação, na ose de 1000kGy, apresenta-se 

quebradiço e com desprendimento de material. 
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Micrografia 8: Micrografia obtida em microscópio eletrônico de varredura do composto SBR 

contendo 150phr de barita com aumento de (A) 1000x 0kGy, (B) 1000x 200kGy, (C) 1000x 1000kGy 

e (D) 1000x 500kGy. 

 

- Por meio das Micrografias 7 e 8 observa-se que os compostos obtidos com concentração de 

75phr, quando comparados com os compostos contendo 150phr irradiados com as mesmas 

doses de irradiação, apresentam melhor dispersão da carga na matriz polimérica.  

- Observa-se que nos compostos com concentração de 150phr e irradiados com dose de 

1000kGy, a matriz apresenta-se esfoliadas, provavelmente devido à degradação da mesma. 
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4.13 CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS ATENUADORES A RADIAÇÃO DE ALTA 

ENERGIA. 

 

Os compostos obtidos foram caracterizados por meio de ensaios para a 

obtenção da espessura equivalente de atenuação em chumbo – Cláusula 6.4 – ABNT NBR 

IEC 61331-1:2004. A Tabela 18 e o Gráfico 11 mostram os resultados obtidos para as 

amostras. 

 

Tabela 18: Resultados obtidos através do ensaio de materiais para radioproteção segundo ABNT NBR/IEC 61331. 

AMOSTRAS 
ESPESSURA EQUIVALENTE DE ATENUAÇÃO EM CHUMBO (mmPb) 

Composto 1 Composto 2 Composto 3 Composto 4 Composto 5 Composto 6 

CP1 0,02±0,00 0,11±0,00 0,10±0,00 0,17±0,01 0,21±0,01 0,22±0,01 

CP2 0,02±0,00 0,11±0,00 0,13±0,00 0,17±0,01 0,22±0,01 0,23±0,01 

MÉDIA±DP 0,02±0,00 0,11±0,00 0,115±0,02 0,17±0,00 0,215±0,01 0,225±0,01 

 

 

 

 

Gráfico 11: Ensaio de materiais para radioproteção. 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 18 e no Gráfico 11 observa-se que: 

- A adição de barita interfere na matriz aumentando os valores de espessura equivalente de 

atenuação em chumbo proporcional a concentração da carga; 

- Conforme a Tabela 10 as equivalências em chumbo necessárias para atender a 

portaria/MS/SVS nº 453 são de 0,25 e 0,50mm. Portanto, para que seja possível a utilização 
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da barita em substituição ao chumbo, uma vez que os ensaios de materiais para radioproteção 

utilizaram amostras com 3,5mm de espessura, há necessidade de se utilizar compostos com 

150phr de barita com espessura de 3,9 e 7,8mm, respectivamente.  

 

4.14 ANÁLISE DINÂMICO-MECÂNICA – DMA 

 

4.14.1 Análise Dinâmico-Mecânica – DMA dos compostos não irradiados. 

 

Os compostos obtidos foram caracterizados por meio de ensaios de análise 

dinâmico-mecânica. A Tabela 19 e os Gráficos 12 a 17 mostram os resultados obtidos para as 

amostras sem os efeitos da exposição à radiação. 
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Gráfico 12: Análise dinâmico-mecânico referente à amostra sem barita (composto 1). 
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Gráfico 13: Análise dinâmico-mecânico referente à amostra com 50phr barita (composto 2). 
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Gráfico 14: Análise dinâmico-mecânico referente à amostra com 75phr barita (composto 3). 
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Gráfico 15: Análise dinâmico-mecânico referente à amostra com 100phr barita (composto 4). 
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Gráfico 16: Análise dinâmico-mecânico referente à amostra com 125phr barita (composto 5). 
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Gráfico 17: Análise dinâmico-mecânico referente à amostra com 150phr barita (composto 6). 

 

 

Tabela 19: Resultados obtidos através do ensaio de DMA. 

COMPOSTOS TAN DELTA 
TEMPERATURA DE 

TRANSIÇÃO VÍTREA (°C) 

Composto 1 1,3259 -30,5 

Composto 2 1,4667 -34,0 

Composto 3 1,4707 -38,6 

Composto 4 1,3647 -34,3 

Composto 5 1,2441 -33,3 

Composto 6 1,2481 -36,4 

 

 

Conforme os resultados apresentados nos Gráficos 12 a 17 e na Tabela 19 

observa-se que: 

- A temperatura de transição vítrea decresce com a adição de 50 e 75phr de barita. Observa-se 

também um aumento gradativo com a adição de 100, 125 e 150phr; 

- Observou-se que o tan delta aumenta para as concentrações de 50 e 75phr e diminui para as 

concentrações de 100, 125 e 150phr; 
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- Provavelmente para os compostos contendo barita até a concentração de 75phr a interação 

da matriz com a carga decresce com o aumento da concentração de barita (a presença da 

barita proporciona a mobilidade das cadeias). Para concentrações maiores essa interação 

aumenta com o aumento da concentração de barita; 

- Estes resultados estão de acordo com os resultados obtidos para a deformação permanente 

sob compressão (compression set). 

 

4.14.1 Análise Dinâmico-Mecânica – DMA dos compostos irradiados. 

 

Os compostos obtidos foram caracterizados por meio de ensaios de análise 

dinâmico-mecânica. A Tabela 20 e os Gráficos 18 a 22 mostram os resultados obtidos para as 

amostras dos compostos com 100, 125 e 150phr expostos a radiação nos níveis de 100, 500 e 

1000KGY. 

 

 
 

Gráfico 18: Análise dinâmico-mecânico referente à amostra com 100phr barita (composto 4) 

exposto doses de radiação de alta energia de 100KGY. 
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Gráfico 19: Análise dinâmico-mecânico referente à amostra com 125phr barita (composto 5) 

exposto doses de radiação de alta energia de 100KGY. 

 
 

Gráfico 20: Análise dinâmico-mecânico referente à amostra com 150 phr barita (composto 6) 

exposto doses de radiação de alta energia de 100KGY. 
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Gráfico 21: Análise dinâmico-mecânico referente à amostra com 100 phr barita (composto 4) 

exposto doses de radiação de alta energia de 500KGY. 

 

 
Gráfico 22: Análise dinâmico-mecânico referente à amostra com 125 phr barita (composto 5) 

exposto doses de radiação de alta energia de 500KGY. 
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Gráfico 23: Análise dinâmico-mecânico referente à amostra com 150 phr barita (composto 6) 

exposto doses de radiação de alta energia de 500KGY. 

 

 
Gráfico 24: Análise dinâmico-mecânico referente à amostra com 100 phr barita (composto 4) 

exposto doses de radiação de alta energia de 1000KGY. 
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Gráfico 25: Análise dinâmico-mecânico referente à amostra com 125 phr barita (composto 5) 

exposto doses de radiação de alta energia de 1000KGY. 

 

 
Gráfico 26: Análise dinâmico-mecânico referente à amostra com 150 phr barita (composto 6) 

exposto doses de radiação de alta energia de 1000KGY. 
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Tabela 20: Resultados obtidos através do ensaio de DMA. 

DOSES DE 

RADIAÇÃO 
COMPOSTOS TAN DELTA 

TEMPERATURA DE 

TRANSIÇÃO VÍTREA (°C) 

100KGY 

Composto 4 1,3684 -33,5 

Composto 5 1,3608 -31,5 

Composto 6 1,1458 -31,4 

500KGY 

Composto 4 0,7538 -27,2 

Composto 5 0,9687 -26,9 

Composto 6 1,1035 -32,2 

1000KGY 

Composto 4 0,3967 -7,1 

Composto 5 0,7186 -25,6 

Composto 6 0,5710 -18,7 

 

 

Conforme os resultados apresentados nos Gráficos 18 a 26 e na Tabela 20 

observa-se que: 

- A temperatura de transição vítrea aumenta com a dose de radiação para os compostos 

contendo a mesma concentração de barita; mostrando que a radiação provoca uma maior 

interação entre a barita e a matriz polimérica 

- Observou-se que o tan delta diminui com a dose de irradiação para os compostos contendo a 

mesma concentração de barita, ou seja há um decréscimo no caráter elastomérico da matriz 

polimérica. Este efeito é provocado pela maior interação da carga com a matriz e o 

decréscimo da massa molar da matriz devido a ação da radiação. 
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5 CONCLUSÕES 

 

De acordo com os resultados obtidos pode-se concluir que: 

- É possível obter-se mantas de SBR reforçadas com barita de boa qualidade para utilização 

como material de barreira à radiação X. 

- A utilização de barita é justificada, pois além de não ser transparente à radiação X não causa 

alteração significativa na resistência à tração, pequenas alterações na elasticidade e na 

resistência ao rasgamento do material, além de aumentar a rigidez do produto devido a sua 

conformação prismática. 

- Constatou-se que a barita não interfere no processo de vulcanização dos compostos obtidos 

não ocorrendo alteração no tempo necessário para a formação das ligações cruzadas; 

- As amostras obtidas sofrem uma mudança de cor com a ação da radiação. Esta mudança de 

cor é mais acentuada para as amostras contendo uma menor concentração de barita, pois a 

degradação ocorre na matriz polimérica; 

- Os compostos expostos aos diferentes níveis de radiação apresentam maior resistência e 

maior alongamento sob tração que os compostos não expostos à radiação;  

- Para a mesma concentração de barita, observa-se um aumento na resistência à tração com o 

aumento da dose de radiação, enquanto que o alongamento na ruptura aumenta até a dose de 

100kGy e, posteriormente, decresce com o aumento da dose de radiação; 

- Os resultados mostram que, embora a a radiação provoque um aumento de ligações cruzadas 

até a dose de 100kGy e, a partir desta dose haja a preponderância das reações de cisão. 

- Os compostos contendo barita apresentam um aumento na resistência ao rasgamento com a 

dose de radiação. Provavelmente a radiação provoque um aumento nas interações entre a 

barita e a matriz polimérica; 

- As amostras expostas a radiação, independente dose e concentração de barita, romperam-se 

durante o teste de deformação permanente sob compressão, não permitindo o 

dimensionamento para analise, conforme pode ser observado na Fotografia  14. 

Provavelmente devido ao aumento de ligações cruzadas provocado pela radiação que torna a 

matriz mais dura e frágil;  

- Os compostos expostos a radiação apresentam aumento significativo da dureza, o percentual 

de acréscimo é proporcional à dose de radiação, provavelmente devido ao aumento de 

ligações cruzadas que torna a matriz mais dura e frágil. 
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- A percentagem de energia recuperada diminui com a concentração de barita adicionada ao 

composto e aumenta com dose de radiação até 500KGy, acima desta dose (1000kGy) ocorre 

um decréscimo; 

- A presença da barita diminui as propriedades elastoméricas dos compostos devido à 

diferença de elasticidade entre a carga e a matriz; 

- Provavelmente a barita aumenta a cristalinidade da molécula sob tração e ela não consegue 

voltar ao seu estado original diminuindo assim o movimento browniano externo das 

moléculas da matriz polimérica; 

-Provavelmente, com o aumento da dose ocorre um aumento de ligações cruzadas que torna a 

matriz mais dura, diminuindo a sua característica elastomérica. 

-Provavelmente, devido ao aumento da densidade de ligações cruzadas provocado pela ação 

da radiação diminua a possibilidade de absorçãoo de óleo pela atriz polimérica. 

- A adição da barita em substituição ao chumbo é possível ajustando-se as espessuras 

equivalentes de atenuação em chumbo. 

- Conforme os resultados obtidos, pode-se observar que há uma viabilidade tecnológica na 

formulação de compostos elastoméricos a base de SBR utilizando barita como carga, com a 

finalidade de obtenção de aventais para proteção radiológica. 
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