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Resumo: Neste trabalho, nanocompósitos de borracha natural (NR) e mica sintética Somasif MAE 

foram estudados quanto ao comportamento reológico antes e após cura, usando o Analisador de 

Processamento de Borracha – RPA 2000. Formulações com sistema de cura eficiente tendo como 

variável o teor de mica em 3, 7, 10 e 15phr foram analisadas quanto à reologia, na obtenção dos 

parâmetros de cura pela variação do torque elástico em função do tempo, e efeito Payne que 

permite quantificar as interações borracha-carga e carga-carga na variação do módulo dinâmico, 

em função da varredura de deformação. Todos os dados foram comparados aos da composição 

sem carga e os resultados mostraram que a mica MAE pode ser classificada como agente de 

processamento, e que 7phr da carga mineral foi o teor limite no desempenho dos compósitos 

estudados. 
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Abstract: In this work, natural rubber nanocomposites (NR) and synthetic mica Somasif MAE were 

studied for rheological behavior before and after vulcanization, using the Rubber Processing 

Analyzer - RPA 2000. Formulations with efficient vulcanization system having as variable the mica 

content in 3, 7, 10 and 15phr were analyzed for rheology, in the acquisition of the cure parameters 

by elastic torque variation as a function of time, and for Payne effect that allows quantification of 

rubber-load and load-load interactions in the dynamic modulus variation, as strain sweep’s 

function. All data were compared to the unfilled composition ones and the results showed that MAE 

mica can be classified as a processing agent, likewise 7phr of the mineral filler was the limiting 

content in the performance of the composites studied. 
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1. Introdução 

 

Reologia é a ciência que estuda a deformação e o escoamento de corpos sólidos ou fluidos 

(gases ou líquidos)[1]. Ao longo de seu processamento industrial, os elastômeros recebem aditivos 

que conferem ao artefato final uma característica própria e específica, com o correspondente 

impacto nas propriedades, na processabilidade e no preço do produto final. Entre os aditivos 

destacam-se: sistema de cura, antioxidantes, agentes de processamento e cargas entre outros. Desta 

forma a reologia passa a ter importância na a obtenção de artefatos intimamente ligados às 

propriedades de processamento[2,3] em moldagens por injeção, extrusão, compressão, calandragem, 

etc.  

Com o crescente interesse na exploração de fontes renováveis de matérias-primas para o 

desenvolvimento de novos nanomateriais, a borracha natural (NR) foi escolhida como matriz no 

desenvolvimento de novas formulações, tendo como nanocarga a mica sintética somasif MAE em 

vários teores [4]. 
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A somasif MAE é uma fluoromica, de cor clara, e pertence como a montmorilonita e a mica 

natural, ao grupo dos filossilicatos [5]. Todos os dados foram obtidos neste trabalho do analisador de 

processamento de borracha (RPA). O equipamento possibilita a análise das composições antes, 

durante e após a cura, permitindo o estudo de interações carga-carga e borracha-carga. Os 

parâmetros obtidos do RPA são torques elástico (S’) e viscoso (S’’), os módulos elástico (G’) e 

viscoso (G’’), TanDelta e viscosidade dinâmica real (’). As variáveis de processo são: frequência, 

deformação e temperatura [6].  

Neste trabalho a reologia foi estudada na determinação das interações polímero-carga e carga-

carga com base nos resultados não somente dos parâmetros de cura, mas também dos resultados 

com base na teoria sobre o Efeito Payne [7] quanto à influência dos teores de mica no desempenho 

dos nanocompósitos. 

 

2. Experimental 

 

Preparação dos nanocompósitos: Os nanocompósitos de NR com teores variados de SOMASIF 

MAE foram obtidos em misturador de rolos, com base em norma ASTM D 3182, a 30ºC, com taxa 

de cisalhamento 24:40 rpm. A formulação escolhida foi baseada em um sistema de cura eficiente, 

isto é sem enxofre, e foi a seguinte, em phr (partes por cem de resina): NR 100; ZnO 3,5; Ácido 

esteárico 2,5; Antioxidante 2,0; Acelerador 3,0 e mica 0, 3, 7, 10 e 15phr. 

A NR usada foi do tipo GEB (granulado escuro brasileiro) com viscosidade Mooney de 82ML 

(1+4) a 100ºC. A mica Somasif MAE utilizada neste trabalho foi cedida pela empresa japonesa Co-

op Chemical Co., Ltd e é a modificação da fluoromica SOMASIF ME-100 com cloreto de dimetil-

di(sebo hidrogenado) amônio, tendo a seguinte característica para o sebo hidrogenado[5]: ~65% C18; 

~30% C16; ~5 % C14. Todos os materiais foram usados como recebidos. 

Determinação das propriedades reológicas: Parâmetros de Cura e Efeito Payne  

A determinação dos parâmetros de cura baseou-se na norma ASTM D 2084 para a determinação 

do tempo ótimo de cura e índice de velocidade de cura, bem como outros parâmetros que 

permitiram o estudo de processamento e interação polímero-carga, como os torques máximo e 

mínimo. Os dados foram obtidos a 150ºC, na frequência de 1,7Hz e deformação de 14% na 

obtenção do gráfico de torque elástico versus tempo. 

O efeito Payne estuda o comportamento viscoelástico das composições elastoméricas, que 

possuem suas propriedades físicas alteradas pela influência da carga na matriz elastomérica. O 

efeito Payne pode ser calculado pela diferença entre os módulos elásticos em setores de altas 

deformações e baixas deformações, com um valor específico de deformação, (∆G’ = G’x – G’∞), 

sendo mantidas constantes a temperatura e a frequência [7,8].  

Neste trabalho, o efeito Payne (interação carga-carga), foi calculado pela diferença entre os 

módulos a 11% e a 100% [∆G’ = (G’11% - G’100%)] em amostras antes e após-cura, com 

frequência 1Hz e temperatura constante de 60ºC, em uma faixa de deformação de 0,7 a 99,96%. 

 

3. Resultados e Discussão 

 

3.1  Parâmetros de cura 

 

Os resultados dos Parâmetros de Cura estão mostrados na Tabela 1. Observa-se que, em 

comparação à composição sem carga, o tempo de segurança de processo (TS1) se manteve constante 

com o teor de carga, e o tempo ótimo de cura (T90) apresentou pequeno aumento, acarretando ligeira 
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queda no índice de velocidade de cura (CRI = 100/T90-TS1). Há, porém uma tendência de 

decréscimo no torque mínimo (Smin) e como consequência na variação de torques (ΔS = Smax – Smin) 

com o aumento da fluoromica na matriz de NR, classificando a mica MAE como um agente de 

processamento nos nanocompósitos de NR em estudo. 

 

       Tabela 1. Parâmetros de cura das composições de NR/mica MAE obtidos a 150°C 

 
 

3.2 Efeito Payne 

 

Os resultados de módulo elástico (G’) em função da deformação foram usados na determinação 

do Efeito Payne (Tabela 2), antes da cura (AC) e após cura (DC), [∆G’ = (G’11% - G’100%)]. 

Há uma notável diferença entre os valores de G’ das composições curadas e não curadas, que se 

deve ao fato de que, após o processo de cura, o compósito torna-se mais rígido, absorvendo mais 

energia durante o processo e aumentando o valor do módulo. 

O módulo elástico G’ se mantém constante até determinada deformação, indicando o 

comportamento Newtoniano das diferentes formulações. A diminuição do valor de G’ com o 

aumento da deformação se devem à quebra das interações carga-carga, como consequência da 

desagregação de aglomerados formados [7,9]. 

O efeito Payne [7,9] foi calculado pela diferença entre os módulos a 11% e a 100% [∆G’ = 

(G’11% - G’100%)] em amostras antes e após-cura, e estão mostrados na Tabela 2.  

Os resultados da Tabela 2 indicam que antes da cura o valor de ΔG’ é crescente em função do 

teor de carga, porém após a cura a composição com 7phr de MAE apresenta o menor valor de ΔG’ 

significando menor quebra de aglomerados, favorecendo a interação polímero-carga.  

 

4. Conclusão 

 

O Analisador de Processamento de Borracha RPA permitiu o estudo reológico dos 

nanocompósitos de NR com mica sintética somasif MAE antes e após cura através dos resultados 

dos parâmetros de cura e do Efeito Payne. 

Os parâmetros de cura permitiram classificar a mica Somasif MAE como agente de 

processamento em nanocompósitos de NR como matriz elastomérica, e mostraram que a mica MAE 

tem pouca influência no sistema de cura usado. 

Em relação Efeito Payne após cura, observou-se que o menor valor de ΔG’ foi para a 

composição com 7phr da Somasif MAE indicando este valor como limite para o desempenho dos 

nanocompósitos desenvolvidos. 
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Tabela 2. Efeito Payne dos nanocompósitos de NR/MAE a 1Hz e 60ºC antes e após cura 
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