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ABSTRACT 

The natural latex rubber (NR) is a widely used material and has greater ease to degradation, if compared with the 
synthetic polymer LaTeX, but even so, it becomes a significant volume of waste due to its wide use in disposable 
products. Several studies point out that the incorporation of nanofillers in polymer causes an increase of mechanical 
properties, but also provides an effect in photo-oxidative degradation stands of elastomers and polymers additives. In 
this way, the objective of this work is the development of formulations of natural rubber elastomers with a faster 
degradation in post-consumer, with the presence of titanium dioxide (TiO2) and nanoargilas Cloisite and Cloisite 
20A. The specimens obtained with pure LaTeX and additives have been subjected to natural aging after a total period 
of 90 days (with periodic sampling of 30, 60 and 90 days). Results of the visual analysis of the surface of the 
material and of the results obtained with colorimetric tests showed an increase in the degradation of samples put 
together compared to the pure sample, being put together with the Na and Cloiside 20A Cloisite most showed 
deterioration by more reddish coloring. FTIR analysis before and after degradation by 60 and 90 days, showed the 
appearance of more intense peaks for oxygenated groups in degraded samples and decreased intensity of groups 
related to CH2 and CH3, being this effect catalyzed in the samples put together. On the basis of the results obtained 
with this work, we can say that the nanoargilas had a catalytic effect on degradation of natural rubber proof bodies. 
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Resumo 
 

O látex de borracha natural (NR) é um material amplamente utilizado e já possui maior facilidade à 
degradação, se comparado com o látex de polímeros sintéticos, mas mesmo assim, gera-se um significativo volume 
de resíduos devido a sua larga utilização em produtos descartáveis. Diversas pesquisas apontam que a incorporação 
de nanocargas em polímeros provoca aumento das propriedades mecânicas, mas também proporciona um efeito 
catalitico na degradação foto-oxidativa de elastômeros e polímeros aditivados. Diante disso, o objetivo deste trabalho 
é o desenvolvimento de formulações de elastômeros de borracha natural que possuam uma degradação mais rápida 
no pós-consumo, com a presença do dióxido de titânio (TiO2) e das nanoargilas Cloisite Na e Cloisite 20A. Os 
corpos de prova obtidos com o látex puro e os aditivados foram submetidos a envelhecimento natural após um 
período total de 90 dias (com amostragem periódica de 30, 60 e 90 dias). Resultados da análise visual da superfície 
do material e dos resultados obtidos com ensaios colorimétricos observou-se aumento na degradação das amostras 
aditivadas, se comparadas com a amostra pura, sendo as aditivadas com Cloisite Na e Cloiside 20A as que mais 
apresentaram deterioração pela coloração mais avermelhada. Análises de FTIR antes e após a degradação por 60 e 90 
dias, mostraram o aparecimento de picos mais intensos referentes à grupos oxigenados nas amostras degradadas e 
diminuição da intensidade de grupos referentes às ligações CH2 e CH3, sendo esse efeito catalisado nas amostras 
aditivadas. Com base nos resultados obtidos com esse trabalho, pode-se afirmar que as nanoargilas tiveram um efeito 
catalítico na degradação dos corpos de prova de borracha natural. 
 
 
Palavras chave: borracha natural, nanocompositos, degradação, luvas. 
 
 
 
Introdução 

 
O látex de borracha natural (NR) é um material amplamente utilizado, sendo que diante da totalidade do 

consumo mundial de borracha, o látex de borracha natural participa com cerca de 40%, possuindo destaque entre os 
polímeros convencionais por ser oriundo de uma fonte renovável.(1) O látex de NR já possui maior facilidade à 
degradação, se comparado com o látex de polímeros sintéticos, mas se comparado com outros polímeros naturais, 
sua degradação pela ação de micro-organismos é bastante lenta. (2) Por isso, gera-se um significativo volume de 
resíduos devido a sua larga utilização. Existem mais de 50 mil artefatos contendo borracha natural e, dentre esses, 
diversos são produtos descartáveis, como por exemplo, luvas de látex, preservativos, materiais cirúrgicos (3) . 
Somado a este impacto ambiental, é a proibição da reciclagem destes resíduos, que, infelizmente, não podem ser 
reciclados devido a legislação, a qual determina que a possibilidade de reciclagem do material depende do seu uso 
anterior e também do uso posterior. 

Desta maneira, boa parte desses resíduos é direcionada à aterros controlados ou é incinerada, muito embora 
a realidade nem sempre seja essa, havendo também a destinação incorreta, sendo que estes resíduos acabam sendo 
encontrados em lixões. Uma alternativa de destino destes resíduos é torná-los ambientalmente degradáveis, isto é, 
acelerar o seu processo de decomposição em condições abióticas e bióticas. 

Diversas pesquisas apontam que a incorporação de nanocargas em polímeros provoca aumento das 
propriedades mecânicas, mas também proporciona um efeito catalítico na degradação foto-oxidativa de elastômeros 
e polímeros aditivados (4-7) . Segundo Zhu e Wool, (2008) a perda de peso do PLA foi maior nas amostras aditivadas 
com nanoargilas do que nas amostras puras, mas foi observado que a degradação não foi proporcional com o teor de 
argila sendo que as amostras carregadas com 3% de argila mostraram resultados bastante satisfatórios e muito 
semelhantes com as que continham 10% de argila. Há trabalhos que relatam o uso de dióxido de titânio na fase 
cristalina anatase, a fim de aumentar a degradação foto-oxidativa de polímeros. Escolhe-se a fase anatase por ela 
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possuir maior área superficial, alta cristalinidade e cristalitos em escala nanométrica, fatores esses que contribuem 
para uma maior atividade foto-catalítica, se comparada com as demais fases cristalinas, rutilo e brookita, e, em 
consequência disso, a superfície do material possui maior propensão a absorver radicais hidroxila (OH•).(8) 

Contrariamente ao já descrito, há outras pesquisas que afirmam que as nanocargas, mas especificamente as 
nanoargilas, agem como retardantes da degradação, devido ao aumento das propriedades de barreira a gases. (9) 
Diante disso, o objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de formulações de elastômeros de borracha natural que 
possuam uma degradação mais rápida no pós-consumo. Assim, foi investigado o efeito da presença do dióxido de 
titânio (TiO2) na fase anatase e das nanoargilas Cloisite Na e Cloisite 20A no nível de degradação de amostras de 
látex de NR vulcanizada.  

 
Materiais e Metodologia 

 
Foram realizadas quatro formulações de látex, sendo que a formulação pura baseou-se nos componentes 

básicos utilizadas pela indústria, sem a adição de antioxidantes. Essa formulação conteve látex de borracha natural 
centrifugado (hevea brasiliensis), óxido de zinco, enxofre ventilado, trietanolamina, água, ZDEC (di-etil-
ditiocarbamato de zinco) e hidróxido de potássio. A primeira formulação foi a pura que serviu de base para as 3 
formulações seguintes, nas quais foi incorporado 1% em peso das nanocargas à formulação pura com agitação 
manual, conforme mostrado na Tabela 1. As nanoargilas Cloisite 20A e Cloisite Na+ (4).foram fornecidas pela 
Southern Clay Products. Utilizou-se o dióxido de titânio AEROXIDE, fabricado pela Evonik. 

 
Tabela 1 – Denominação das formulações de látex de borracha natural utilizadas no trabalho. 

FORMULAÇÃO NANOCARGA 
Látex Pura - 
Látex Na+ 1% m/m de Cloisite Na+ 

Látex 20A 1% m/m de Cloisite 20A 
Látex Ti 1% m/m de Dióxido de Titânio 

 
Procedeu-se com a fabricação dos corpos de prova e a cura foi realizada em estufa a uma temperatura em 

torno de 130ºC durante 30 minutos. Estes corpos de prova obtidos com o látex puro e os aditivados foram 
submetidos a envelhecimento natural após um período total de 90 dias (com amostragem periódica de 30, 60 e 90 
dias), em um sistema inclinado com um ângulo de 45° como pode ser visto na Figura 1, de acordo com a norma 
ASTM D1171-99. As amostras ficaram expostas na cidade de Porto Alegre, Brasil, durante os meses de setembro a 
dezembro de 2011. 

 

 
 

Figura 1 –Sistema de exposição das amostras ao intemperismo natural. 

 
(b) 



4 
 

As amostras, antes após envelhecimento natural, foram caracterizadas pelos ensaios colorimétricas com o 
uso de um espectrofotômetro da marca BYK, modelo Sphere Gloss. Obteve-se os valores de a, b e L que compõem 
as variáveis do espaço cromático CIELAB e quantificam as mudanças de coloração sofridas pelas amostras após a 
degradação. O valor “a” mostra a variação da coloração da amostra do verde (-a) para o vermelho (+a); o valor “b” a 
coloração de azul (-b) para amarelo (+b) e o valor “L” representa a luminosidade, sendo que seus valores numéricos 
variam de preto “0” para branco “100” . Também foram determinados os de G, refere-se ao brilho. As análises de 
FTIR-ATR foram realizadas antes e após a degradação natural, para verificar se houve a formação de grupamentos 
característicos deste processo. Foi utilizado um espectrofotômetro de infravermelho por transformada de Fourier 
(FT-IR) da marca PerkinElmer, modelo Spectrum 100. 
 

Resultados e Discussão 
 
Após a exposição das amostras às intempéries, as características da aparência física das amostras, tais como 

coloração, brilho e rugosidade foram modificadas. Pela análise visual, a amostra que sofreu maior alteração de 
coloração foram as aditivadas com as nanoargilas Cloisite Na e Cloisite 20A. A amostra 20A ficou levemente mais 
fissurada se comparada com a amostra pura e com a com TiO2. Já a amostra contendo Cloisite Na sofreu maior 
alteração, possuindo coloração mais diferenciada das demais, maior fissuração e levemente translúcida, como pode 
ser visto na Figura 2. 

 

 
Figura 2 – Imagens das amostras após 3 meses de exposição ao intemperismo. 

 
A fim de realizar uma análise quantitativa da alteração da coloração das amostras, resultados da análise 

colorimétrica do espaço cromático (coordenadas L*a*b). Após o envelhecimento, a perda de luminosidade mostrada 
na Figura 3 foi praticamente a mesma para todas as amostras, mas nota-se que as amostras com as nanoargilas, tanto 
a Látex Na+ quanto a Látex 20A, obtiveram valores um pouco maiores do que as outras ao longo do período de 
ensaio avaliado. 

 

 
Figura 3 – Índice L (luminosidade) das amostras antes e após a degradação. 

pura          20A    Na   TiO2 
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Na Figura 4 pode ser visto o resultado do ensaio de amarelamento para amostra antes e após a degradação. 

Inicialmente (t=0), as formulações já apresentavam um teor de amarelo diferenciado, sendo a Látex 20A a menos 
amarelada, enquanto que a Látex Na+ já possuía uma coloração mais amarelada. Após a degradação, a amostra de 
Látex Ti mostrou uma maior estabilidade de cor, possuindo o menor índice b entre as formulações analisadas. Já a 
formulação aditivada com a nanoargila Cloisite Na+ sofreu um maior amarelecimento. 

 

 

Figura 4 - Índice b (amarelamento) das amostras antes e após degradação. 
 

Já para o teor de vermelho mostrado na Figura 4 houve uma variação contrária ao teor amarelo, sendo essa 
decrescente após a degradação. No tempo t=0, a amostra Látex 20A era a menos avermelhada, sendo que as outras 
duas formulações possuíam valores superiores e similares. Após o fim do período de estudo da degradação, os 
valores de avermelhamento ficaram similares. Comparando-se o teor de vermelho ao longo do período, a amostra 
Látex Pura foi a que apresentou os menores valores. 

 

 

Figura 5 - Índice a (avermelhamento) das amostras antes e após degradação. 

A fim de verificar a diferença de coloração entre as amostras antes e após a degradação, calculou-se ∆E. 
Uma diferença de coloração possuindo valor de ΔE inferior a 1 não é perceptível pelo olho humano e quando se 
obtêm valores iguais ou inferiores a 10, pode-se afirmar que as cores são similares (17) . Nas amostras analisadas, 
como pode ser visto na Figura 6, observou-se variação significativa na coloração das amostras aditivadas com as 
nanoargilas. 
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Figura 6 – Valores calculados de ∆E. 

 
 

Os resultados das análises de FTIR-ATR nas amostras antes e após os períodos de 60 e 90 dias de 
degradação podem ser vistos nas Figuras 7 à 10. As mudanças sofridas pelas amostras após a degradação podem ser 
percebidas pelo aparecimento e desaparecimento de alguns picos. O pico referente à carbonila (C=O) e à ligação (C-
O-C) podem ser percebidos em todas as amostras após degradação, sendo vistos entre as regiões de 1714 cm-1 e 
1020-1050 cm-1, respectivamente. (18)  

 

 

Figura 7 – Espectros de FTIR-ATR da amostra de Látex puro antes e após envelhecimento. 

 

Podem ser visto que as amostras aditivadas com as nanocargas possuem esses picos com intensidade 
relativa superior se comparadas com a amostra de Látex Pura. A intensidade dos picos presentes na região de 3200-
3400 cm-1 e 1632cm-1, os quais são atribuídos aos grupos hidroxílicos (OH) e carbonílicos (C=O), também sofreram 
aumento após a degradação, sendo esse efeito mais evidente nas amostras de Látex 20A e Látex Ti (2). Na amostra de 
Látex Na+, o pico referente à hidroxila foi superior na amostra não degradada do que após sua degradação. Esse 
efeito pode ser atribuído a uma maior absorção de umidade da amostra antes da degradação. A intensidade dos picos 
a 2916 cm-1 e 1456 cm-1 foi atenuada, sendo que esses picos são referentes à ligações C-H de grupos alquil. Todas 
essas mudanças confirmam a degradação das amostras.  

 

 

t=0 

t=60 dias 

t=90 dias 
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Figura 8 – Espectros de FTIR-ATR da amostra de Látex 20A antes e após envelhecimento. 

 

Figura 9 – Espectros de FTIR-ATR da amostra de Látex Na+ antes e após envelhecimento. 

 

Figura 10 – Espectros de FTIR-ATR da amostra de Látex TiO2 antes e após envelhecimento. 

 

 
Conclusões 
 
Através da análise visual da superfície do material e dos resultados obtidos com ensaios colorimétricos observou-se 
aumento na degradação das amostras aditivadas, se comparadas com a amostra pura, sendo as aditivadas com 
Cloisite Na e Cloiside 20A as que mais apresentaram deterioração pela coloração mais amarelada e maiores valores 
de ∆E. Com base nos resultados obtidos com esse trabalho, pode-se afirmar que as nanoargilas tiveram um efeito 
catalítico na degradação dos corpos de prova de borracha natural. Análises de FTIR antes e após a degradação por 60 
e 90 dias, mostraram o aparecimento de picos mais intensos referentes à grupos oxigenados nas amostras degradadas 
e diminuição da intensidade de grupos referentes às ligações CH2 e CH3, sendo esse efeito catalisado nas amostras 
aditivadas com nanoargilas. 
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