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RESUMO

No universo dos elastômeros, os elastômeros de uso geral – borracha natural (NR), poli-isopreno (IR), polibutadieno (BR), e o copolímero 
estireno-butadieno (SBR) – são os “burros de carga” (work horses) da indústria de pneus e produtos mecânicos a partir de borrachas. Essas 
borrachas exibem boas propriedades físicas, processabilidade, compatibilidade e, geralmente, são de baixo custo em função do volume de 
produção. A composição, processamento e cura são muito similares para todas as três borrachas. O processo de vulcanização é a tecnologia 
chave desta vasta indústria que produz artefatos variados em borracha. Porém, a preparação de um produto comercial específico através da 
vulcanização de um elastômero requer a seleção de matérias-primas básicas e a obtenção de uma formulação ou composição. A arte e a ciência 
da seleção de vários ingredientes para uma formulação, assim como a definição da quantidade de cada ingrediente, permite o processamento 
satisfatório, o alcance das propriedades desejadas e o preço final competitivo – os três Ps – de um artefato.  Historicamente, a biomassa foi 
largamente empregada como fonte de obtenção de diversos materiais, tais como fibras, polímeros e combustíveis, e este interesse pode ser 
atribuído ao seu caráter renovável e sua ampla disponibilidade. Neste contexto, os óleos e as gorduras animais e vegetais (triglicerídeos), in 
natura ou modificados, têm tido um papel importante em muitos segmentos. Assim sendo, nesta pesquisa, a utilização de óleos vegetais 
comestíveis – óleos de amendoim, coco e linhaça – e cera de abelha como potenciais ingredientes de formulações elastoméricas de borrachas de 
uso geral foi investigada. Tais produtos foram avaliados como eventuais substitutos do ácido esteárico, um ácido graxo costumeiramente usado 
na indústria. Para tanto, a presente investigação preliminar foi centrada na análise térmica – termogravimetria (TG) e calorimetria exploratória 
diferencial (DSC) – dos produtos naturais citados, além do ácido esteárico. A ideia foi verificar a degradação térmica das substâncias e as possíveis 
interações químicas entre as mesmas e os demais ingredientes de uma composição elastomérica que tornariam o processo de vulcanização 
possível. Com base nos resultados experimentais alcançados foi possível concluir que: • Usando-se o método de Coats-Redfern, o modelo cinético 
que se mostrou mais adequado para o estudo da degradação termo-oxidativa, dentro das condições experimentais adotadas, foi o modelo de 
segunda ordem; • A ordem crescente de estabilidade térmica pode ser resumida em: ácido esteárico, cera de abelha, óleo de coco, óleo de 
linhaça e óleo de amendoim. As razões para tal ordem incluem desde a baixa massa molecular de espécies químicas até a composição química 
complexa, além da presença de impurezas; • Ainda que as análises de DSC não permitam a identificação das espécies químicas envolvidas nas 
eventuais reações químicas, o procedimento de investigação sistemática em pares, trios e quartetos dos diferentes ingredientes revelou que os 
óleos vegetais de amendoim e linhaça devem seguir um mecanismo de vulcanização similar àquele onde o ácido esteárico está presente. Para o 
caso do óleo de coco e da cera de abelha, os termogramas não foram conclusivos e novos ensaios devem ser conduzidos.
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