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TEMA A: PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS DA BORRACHA 

 

1) OBJETIVO: Analisar o comportamento termodinâmico da borracha. 

 

2) INTRODUÇÃO TEÓRICA: 

Inflar um balão com a respiração e esticar um elástico com as mãos requerem esforço, porque a borracha 

(ou material semelhante à borracha) resiste a ser esticada. Na maior parte dos materiais, a resistência ao 

alongamento é devido às forças que ligam os átomos e as moléculas. Como qualquer alongamento tende a 

separar os átomos e moléculas, as forças de ligação tendem a resistir ao alongamento. No entanto, a borracha é 

muito diferente uma vez que é elástica e, por pequenas extensões, o alongamento não tende a aumentar a 

separação dos átomos e moléculas. Assim, a sua resistência não é devida às forças de ligação. O que faz com 

que um elástico ou balão resista ao alongamento? 

 

A borracha consiste em cadeias de polímeros reticulados (moléculas longas com ligações cruzadas) 

semelhantes a ziguezagues tridimensionais (Fig. 1). H. Staudinger, considerado o pai da Ciência de Polímeros 

(Nobel de Química 1953), estabeleceu em torno de 1920 que macromoléculas poliméricas são constituídas por 

longas cadeias cujos monômeros são conectados por ligações covalentes. No caso das borrachas, as cadeias 

estão ligadas umas às outras, formando uma estrutura do tipo rede (reticulação). Esses polímeros são também 

chamados de “elastômeros” e apresentam propriedades elásticas, obtidas depois da reticulação. Essa 

característica faz que suportem grandes deformações antes da ruptura. Os materiais elastoméricos tais como os 

pneumáticos são normalmente a base de borracha natural (sigla NR) e de borracha sintética. 

 

 

Fig. 1- Monômeros C5H8 conectados por ligações  entre carbonos, ao redor das quais podem ocorrer 

rotações. 

Quando o elástico está no seu comprimento de repouso, os polímeros são enrolados em um arranjo 

tipo “espaguete” (Fig. 2a). Por causa da grande desordem das moléculas, este estado de repouso, tem entropia 

alta. Quando se estende uma faixa de borracha, se desenrolam muitos dos polímeros, alinhando-os na direção 

do estiramento (Fig. 2b). Uma vez que o alinhamento diminui os graus de liberdade, a entropia da borracha 
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esticada é menor. Assim, a força das mãos sobre a borracha (tensão) é devida à tendência dos polímeros de 

regressar ao seu estado anterior, desordenado e com maior valor de entropia. 

 

  

Fig. 2 – Diagrama esquemático do comportamento da borracha: (a) sistema relaxado, (b) sistema esticado. 

 

O comportamento termodinâmico da borracha foi estudado pela primeira vez em 1805, Gough fez um 

experimento no qual uma borracha mantida a certa tensão era aquecida. Tal experimento mostrou que a 

borracha se contrai, diferentemente do que era esperado. Esse comportamento é distinto do observado, por 

exemplo, em metais. A maioria dos materiais se dilata com aquecimento, já que ocorre uma expansão 

volumétrica com o aumento da temperatura. Em 1859, Joule repetiu a experiência de Gough com a borracha, e 

obteve o mesmo resultado. A água (em torno de seu ponto de solidificação à pressão ambiente) e a borracha 

são exemplos de materiais anômalos que se comportam de forma oposta. Poderíamos pensar agora o que 

aconteceria se a borracha que fosse aquecida estivesse sofrendo uma pressão, ou seja, estivesse sendo 

comprimida. Neste caso, a borracha comprimida se expande ao ser aquecida.  

Há alguns outros fatos interessantes a respeito do comportamento da borracha, como por exemplo, 

uma tira de borracha pode ter seu comprimento aumentado de quatro a seis vezes quando esticada e, no 

entanto, retorna à sua forma original quando a força que produz o estiramento é removida. Quanto maior a 

tensão aplicada, mais esticada ela ficará, e mais difícil será aumentar o seu comprimento. Outra propriedade 

peculiar da borracha é o chamado aquecimento adiabático: por estiramento súbito, sem que seja possível 

ocorrer trocas térmicas com o meio ambiente, a borracha se aquece. Esse comportamento é reversível no 

sentido de que, quando removemos a tensão externa aplicada de forma súbita, o oposto também ocorre. Ou 

seja, quando a relaxamos adiabaticamente, a borracha se resfria. 

 

 

 

 

 


