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RESUMO

O presente projeto tem como principal objetivo avaliar a possível substituição do ácido esteárico, ativador comum do processo de vulcanização 
de elastômeros, por óleos vegetais – amendoim, linhaça e coco – e/ou cera de abelha. As substâncias citadas são disponíveis comercialmente e 
facilmente encontradas, além disso, a cera de abelha é um subproduto da atividade de apicultura e sem uso expressivo. Neste segmento 
específico do projeto, a análise térmica (análise termogravimétrica – TGA; e, a calorimetria exploratória diferencial – DSC) foram empregadas 
para: (i) avaliar a degradação termo-oxidativa dos óleos vegetais e da cera de abelha (cinética de degradação e estabilidade térmica); e, (ii) avaliar 
as interações entre os ingredientes costumeiramente usados em uma formulação elastomérica, particularmente as interações onde o ácido 
esteárico está presente para que um paralelo fosse traçado quando o mesmo for substituído pelas substâncias alternativas citadas.  As amostras 
submetidas às análises térmicas foram preparadas utilizando-se para a pesagem uma balança digital de duas casas e potes plásticos individuais, 
rotineiramente usados em exames clínicos. Para a análise de DSC, além das análises individuais, combinações em duplas, trios e quartetos 
também foram consideradas, pois na formulação de um elastômero enxofre, óxido de zinco e aceleradores orgânicos são ingredientes comuns do 
processo. Tanto na análise por TGA/DTG quanto para a análise por DSC, o mesmo equipamento foi utilizado – o Perkin Elmer, modelo STA-6000, 
Silmutaneous Thermal Analyzer. As condições de análise foram: atmosfera de ar comprimido, taxa de aquecimento de 5 C/min, e faixa de 
temperatura de 30 C até 200 C (DSC) ou 600 C (TGA/DTG). Todas as substâncias – óleos vegetais, cera de abelha e ácido esteárico – exibiram o 
início da degradação termo-oxidativa (Tonset), considerando as condições experimentais adotadas, acima de 200 C. A ordem crescente de 
estabilidade foi dada por: ácido esteárico, cera de abelha, óleo de coco, óleo de linhaça e óleo de amendoim. O ácido esteárico e o óleo de coco 
exibiram termogramas similares, ou seja, uma etapa de degradação termo-oxidativa expressiva, onde as perdas de massa das amostras estão 
entre 80% a 90%, seguida por uma etapa de menor perda de massa. Porém, a degradação do óleo de coco teve início somente após o estágio 
inicial de degradação do ácido esteárico ter sido finalizado. A temperatura de início de degradação (Tonset) do óleo de coco foi, 
aproximadamente, 23 C maior do que a registrada para temperatura final da degradação (Tendset) do ácido esteárico. A cera de abelha e os óleos 
de amendoim e linhaça exibiram uma degradação térmica complexa com diversos eventos sucessivos (inflexões na curva de TG) e, por vezes, 
simultâneos, os quais só puderam ser melhor observados quando a termogravimetria derivativa (DTG) foi aplicada. Além disso, nas curvas de DTG 
foram registrados pelo menos dois picos significativos de perda de massa nas amostras. O óleo de amendoim apresentou uma estabilidade 
térmica superior ao do óleo de linhaça com uma Tonset cerca de 25 C maior. Além disso, ambos os óleos vegetais exibiram Tonset pelo menos 60 
C superior à temperatura de início de degradação da cera de abelha. Os resultados obtidos mediante a análise por DSC revelaram que a formação 
do complexo químico acelerador-ativador e do complexo sulfurante ativo são propostas viáveis para os sistemas contendo os óleos vegetais, uma 
vez que há similaridade na faixa de temperatura e no pico registrado, particularmente, quando o sistema ZnO / TBBS / S / Óleo de linhaça é 
comparado ao sistema ZnO / TBBS / S / Ácido esteárico. Contudo, as entalpias calculadas para o evento térmico nos sistemas ZnO / TBBS / S / 
Óleos vegetais são consideravelmente maiores do que aquele registrado no sistema convencional contendo ácido esteárico.
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