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RESUMO
O Estado do Rio Grande do Sul possui reservas consideráveis de calc{Jrio c por essa razão, procurou-se expandir a
utilizaç:1o deste mineral para aplicações cm polímeros. O calcário no RS é comercializado exclusivamente para o mercado

agrícola, portanto, procurar aumentar o mercado para este abundante material, encontrando outras aplicações para o
mesmo, é objcto de grande importância. Na indústria mineral, cm geraL o maior custo para a obtenção dos materiais é
a etapa de cominuição devido ao enorme consumo de energia. Por outro lado, estima-se que a redução granulométrica
pode incorporar valores de até dez vezes ao produto, dependendo das características tecnológicas do material na jazida.
O objetivo deste trabalho é o estudo introdutório de caracterização tecnológica e bcncfici<unento de calcário, visando
sua utilizaç:1o como carga na indústria de polímeros. Amostras de calcário foram coletadas em uma jazida pertencente a
uma empresa situada no município de Caçapava do Sul/RS. Buscou-se portanto a caractcri;.ação do material c a obtenção
de produtos cm faixas granulométricas compatíveis com a utilização na indústria de polímeros. Para a preparação das
cargas usou-se britagcm, moagem c separação magnética a úmido. As cargas minerais foram produzidas objctivando
at ingir caractcristicas tecnológicas de cargas comerciais. Tanto as cargas produzidas como as cargas comerciais, foram
incorporados cm polipropilcno c os resultados foram comp<u-ados. Salienta-se que o trabalho ainda se encontra cm
andamento c os resultados obtidos até o presente momento indicam para a compatibilidade do material estudado com o
uso em polímeros. Apresenta-se também resultados preliminares quanto ao comportamento mecânico dos compósitos
produzidos com os calcários estudados. Esses resultados mostram que o comportamento mecânico é mais inllucnciado
pela curva granulométrica do material do que pela natureza do calcário.
PALAVRAS-CHAVE: minerais industriais, cargas minerais, calcário , polímeros.

I.

INTRODUÇÃO

Este projeto contou com a colaboração de uma empresa situada no município de Caçapava do Sul!RS, uma empresa
produtora de polipropilcno além de uma cooperação cientifica c tecnológica entre o Brasil e a Itália envolvendo a
Universidade Federal do Rio Grande do Sul!UFRGS e a Università Dcgli Studi di Trento- Unitn!Itália.
O objctivo deste trabalho foi o estudo de caracterização c aplicabilidade de minerais industriais como cargas inorgânicas
cm polipropileno. Trabalhou-se com cargas comerciais de calcário c com cargas produzidas em laboratório. O mate1ial
foi caracterizado tecnologicamente para a dcfmição de uma possível rota processual de beneficiamento cm função da
aplicação. Portanto, inicialmente o trabalho envolveu estudos de caracterização tecnológica para a definição de materiais
a serem usados e a seguir passou-se a etapa de processamento mineral, visando a adequação das cargas ao uso cm plásticos
e por fim o estudo de incorporação c análise do desempenho da carga inorgânica em polipropileno.
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2.METODOLOGIA
2.1. Análises e Beneficiamento
Inicialmente foram colctados quatro tipos de calcários da jazida estudada. Esses calcários foram britados, moídos c a
seguir submetidos à análise colorimétrica para a medida da alvura. Para a indústria mineral há uma definição padrão para a
alvura: é a relação expressa cm porcentagem da quantidade de energia rcfletida por uma amostra cm relação <l quantidade
rcllctida pelo difusor perfeito a 457 nm, nas mesmas condições geométricas.
A partir dos resultados de análise granulométrica obtidos c comparando estes dados com a granulomctria apresentada por
dois produtos comerciais usados na indústria de polímeros, resolveu-se inicialmente gerar um produto com cerca de 6
micrômetros de diâmetro médio para os quatro materiais colctados. São eles: PI, P2, P3, P4. Reduziu-se a granulomctria
dos materiais para a realização das medidas de alvura pois , os valores de alvura de materiais particulados somente podem
ser comparados se estiverem com granulomctrias da mesma ordem (Pcttcr, 1994). Comparando os dados de alvura destes
quatro produtos obtidos por britagcm c moagem, com os dois produtos comerciais (C I c C2), confirmou-se que a maior
delas é a do material classificado como P4 dentre os produtos coletados na empresa, porém ainda abaixo dos dois produtos
comerciais. As medidas de alvura estão ilustradas na Tabela I c serviram para confirmar a escolha do produto P4 para
aprofundamento dos estudos.
Principalmente em função dessas análises colorimétricas, optou-se por beneficiar o calcário chamado P4. Os estudos
subscqücntcs de caracterização somente foram conduzidos para este produto cm função de custo c tempo necessário para
a realização dos experimentos.

Tabela 1- Dados de alvura dos produtos estudados
Alvura-%
Material
81,60
PI
83,18
P2
86,19
P3
90,91
P4
95,27
C1
C2
95A4

I

Portanto, escolhido o material a ser estudado -P4- e descartados os materiais P2, P3 c P4, iniciou-se os estudos de moagem
fina em moinho de bolas convencional c planetário, caracterização e beneficiamento do material P4. Obteve-se então
com o calcário P4 três produtos em diversas faixas granulométricas para uma posterior incorporação cm polipropilcno
seg1mdo orientação da bibliografia (Plastics Handbook, 1994), (Nielsen, 1974).
As análises químicas elementares foram realizadas, por absorção atômica, nos calcários P4, CI e C2. Para a visualização
a análise química das partículas de cada material usou-se um microscópio elctrônico de varredura - MEY- e microssonda
EDX. Também foi feita difração de raios-x para a análise da estmtura do calcário. As análises colorimétricas foram
realizadas em pastilhas à seco com o uso de um espectro-colorimetro CILAS.
O beneficiamento do material consistiu basicamente de britagem e moagem c, a seguir, de separação magnética a
úmido.

2.2. Incorporação das cargas minerais em polipropileno
O polipropileno usado, o H 503 da empresa OPP Petroquímica, apresenta um índice de lluidcz de 3,5 g!IOmin (ASTM
D-1238) o que indica ser um polipropilcno viscoso c de alto peso molecular.
A incorporação de minerais industriais em polímeros tcrmoplásticos consiste cm duas etapas: a cxtmsão c a posterior
ü~jeção. A etapa de extrusão consiste na mistura do polímero puro com a carga mineral c todos os outros possíveis
aditivos. A injeção é a etapa responsável pela obtenção da fonna final do compósito.
Para tanto, o polipropileno foi extrudado cm uma extmsora de duplo parafuso (extmsora WERNER & PFLEIDERER
ZSK 25) para a incorporação dos calcários nos percentuais pré estabelecidos. A partir dessa etapa o plástico se apresenta
na fonna de grânulos com a carga mineral. Este material granulado foi colocado numa injctora (BATTENFELD SB 1450230) para serem obtidas as fonnas nonnalizadas para os ensaios mecânicos. A Figura I ilustra o processo de iqjcção de
tennoplásticos.
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Figura 1 - Representação do funcionamento de uma injctora de tennoplásticos
A seguir mostra-se os panlmctro s de e:-;tmsão c injcção usados neste trabalho para a produção dos co rpos de prova pa ra
ensaios mcdnicos.

Panlmetros de Extrusão:
Marca c modelo da cxtmsora WERNER & PFLEIDERER ZSK 25
ZONA I 175°C; ZONA 2 200 °C; ZONA 3 210°C: ZONA 4 220°C; ZONA 5 220°C
Tempo no parafuso: 27 s
Pressão: li cm Hg
Momento: 55 N/m
Velocidade: 550 RPM

Parâmetros de Injeção:
Marca c modelo:
BATTENFELD SB 1450-230
Temperaturas de trabalho:
ZONA 1 190°C/ZONA 2 210 °C/ZONA 3 210°C/ZONA 4 220 °C/ZONA 5 220°C
Temperaturas de injeção: 220°C
Tempo no parafuso: 30 s
Tempo de resfriamento: 15 s
Tempo total do ciclo: 45 s
Pressão media: 45 bar
Temperatura da Matriz: 70°C
Os ensaios de !ração foram feitos comum dinamómetro marca Instron, modelo 4502. Esta máquina , que pode operar cm
velocidades de deformação controladas compreendidas entre 0,01 mm/min e 1000 mm/min, é dotada de uma célula de
carga com capacidade máxima de IOKN. A Figura 2 mostra a forma dos corpos de prova preparados. Os corpos de prova
apresentaram 3 mm de espessura c XO mm de comprimento da região ce ntral de análise.
A medida do módulo de elasticidade foi executada com o auxilio de um sensor de defonnação marca Instron. modelo
2ú20, região útil 25 mm, sendo regulado para uma defonnação de 1% a velocidade de 1mm!min. Para cada material
desenvo lvido foram ensaiados no mínimo cinco corpos de prova na temperatura de 24°C. A seguir foram feitos ensaios
de tração até a mptura usando no mínimo cinco corpos de prova, para cada série, com comprimento útil de RO mm a
velocidade de 40 mm/min, onde foram obtidos dados de resistência a !ração, sendo considerado para este parâmetro. o
ponto de m{J:-;imo da curva tensão deformação.
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Figura 2 - Vista superior dos corpos de prova para ensaios mecânicos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Constatou-se através de amílise química que o calcário estudado -P4- apresentava maiores valores de magnésio que
os dois produtos comerciais (Cl e C2). indicando a possibilidade se ser um calcúrio dolomítico . A Tabela II mostra os
valores obtidos pela análise química. O nível de não solúveis em HCI do material testado é 6,65'%. o que normalmente
está relacionado com o percentual de sílica. Este valor é ligeiramente superior;) 5'X, do material comercial. Espera-se uma
maior abrasão deste material comparado com o material comercial devido a este maior teor de sílica .
Tabela II - resultados de análise química
calcário
C!

C2
P4

% Ca

% Mg

32.9
34,0
21,8

7,6

Insolúveis cm HCI
5%

6,4

5°/.,

18,8

6,5%

A difração de raios-x mostrou a presença de dolomita c não confirmou alguma forma de calcita na cstmtura do calci1rio . A
forma como o magnésio e o cálcio estão apresentados no calcário ainda não foi completamente definido c quantificado o
que sugere um aprofundamento maior nas amílises petrogr:1ftcas. Com base nos resultados de difração de raios-x obtidos
até o presente momento podemos aftnnar que o calcário é constituído por altos percentuais de dolomita (carbonato de
cálcio magnésio- CaMg(C0) 2). Também a Ankcrita (carbonato de cálcio magnésio c ferro- Ca(Fe++,Mg.Mn)(CO:l)2
e a rodocrosita (MnCO) constituem o material. A Figura 3 mostra os três principais picos característicos da dolomita
encontrados no material.
A constatação de que o calcário estudado era o do tipo dolomítico trouxe preocupações quanto à subscqücntc etapa de
incorporação/cxtmsão do material com polipropilcno pois, sabe-se que o calcário dolomítico é mais abrasivo do que
o calcítico, pois a dolom.ita apresenta dureza superior a calcita. Mesmo assim resolveu-se estudar o material para uma
comparação de propriedades mecânicas resultantes do compósito cm relação ao minério calcítico, sem a preocupação de
um possível maior desgaste do equipamento de cxtmsão causado pela dolomita .
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Figunt 3- Difratograma da amostra de calcário mostrando os picos característicos da dolomita
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Além das anúliscs químicas do teo r de c;ílcio c magnés io , foram feita s também anúliscs de teor de ferro. pois. após o
material ser co minuído , observou-se visualmente a liberação de partículas escuras c a primeira hipótese a ser testada foi a
de que estas partículas seriam ó xidos de ferro principalmente por serem magnéticas. O calcúrio apresentou um percentual
de ferro de O, I:l'%. Rcsoh·cu-sc e ntão beneficiar por separação magnética de alta intens idade (HIMS) o calcúrio P4
espera ndo ga nhos de alvura. Esses co ntaminantes escuros ainda não foram carac terizados. Tais co ntaminant es fo ra m então
separados através deste separador mag nético a úmido. Em função deste benefi c iamento o calcúrio passou a apresentar
o percentual de ferro de 0.1 O'X,_ Esse mate ria C contaminantes escuros, foi submetido a mi croscopia ótica, clctrônica de
varredura c mic ro so nda EDX. Através dos dados obtidos por este tipo de anúlisc co ncluiu-se. principalmente. que os
cont amina ntes são bastante hc tcrogê ncos c não apenas Ó.\:idos de ferro. Es sa heterogeneidade dificultou sw~ ca ract erização.
Ao serem feitas anúlisc pontual por micro sonda EDX nos co ntamina ntes registrou-se a presença de diversos ele mentos
numa mesma partícula de mate riaL sendo que os resultados foram pouco esclarecedores.
Sem preocupar-se co m a total ca racteri zação elos co nt am inantes. procurou-se , a seguir. quantifica r a inlluência desses na
alvura final do material. Estes minera is co ntaminantes provavelmente deveriam ser redutores ele alvura. Para essa anúlisc
o material foi subme tido ao sepa rador mag nético por quatro vezes para que se pudesse supor um rendimento de 100% de
retirada das partículas mag néticas nunw dada granulomctria c conseqüente liberação . Após a moagem até 050 por vo lta
de 4 mic rômctros. como ilustrado na Tabela III. obteve-se um ga nho de ce rca de L 5 pontos de alvura co m o material
submetido ao separador magnético com a conseqüente retirada de co nt a mina ntes mag néticos.
Tabela III -Alvura com c sem scparaçi'io mag nética - SM.

;\!ateria!
P4 co m SM
P4 sem SM

: l/Fura-%

Tal fenômeno suge re que o cald1rio estudado necess ita ele algum be ne fi ciamento para a retirada das partículas
contaminantes antes ela moagem para apresentar maiores índices ele alvura .
Obj ctivando avaliar o comportamento ela alvura do produto c m função da d istribuição g ra nulométrica , fo ram produzidos.
se m a retirada de contaminantes, alguns produtos so mente para este fim c nesses foram feit as anúliscs colorimétricas. Os
dados mostram, como j {J esperado, um a umento de alvura co m a diminuição da g ranulomctria do materi a l co mo ilustra
a Figura 4. O ganho de alvura soment e cm funç;1o da diminuiçüo granulométrica foi , no intervalo estudado, de 74.6 a
91.45.
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Figura 4- va riação da alvura cm função do clifunctro médio das partículas
A partir da preparação da carga cm labo ratório cm trcs granulomctrias diferentes, partiu-se para a incorpo ração ela
mesma cm polipropilcno. Alé m dessa carga, nos ensaios de incorporação, foram estudados mais dois calcúrios calcíticos
come rciais.
Portanto , foram inco rporadas as seguintes cargas minerais, segundo Tabela IV:
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Tabela IV- Cargas minerais incorporadas.
i\!ateria/

Gl
G2
G3
CI
C2

/)50
ó.30
ó.l2
t:U9
X.2X
5.90

descri 'i'ío
calc;hio sem separação magnét ica
calccírio com separação magnética
ca lc:írio com separação mag nética
calcilrio comercial
calcário comercial

I
I
I
I

43.59
27 ,4ó
47 .22
19 .53
13 .70

Todas estas cinco cargas foram incorporadas cm polipropilcno (OPP H 503) cm percentuais de IO. 20 c 30 por cento cm
massa. Nenhuma das cargas sofreu algum tratamento supcrftcial.
A Fi gura 5 mostra a curva de tensão versus deformação obtida para três corpos de prova carregados com 30'% de calcário
G I. A inclinação média da curva na região elástica foi tomada como o módulo de elasticidade. O ponto de má.\ imo
médio das curvas foi considerado como a resistência ;I tração do material. Observa-se também na Figura 5 a grande
variabilidade quanto à dcformaç;1o mcí.\ima na ruptura. Por esse motivo a deformação má.\ima m1o foi um parâmetro
analisado quantitativamente , mas apenas qualitativamente . Esperava-se uma maior deformação plástica na mptura para
os co mpósitos com menor percentual de carga inorgânica, mas isso foi de difícil quantificação . A tendência para este
fenômeno se mostrou ve rdadeira , sendo que os corpos de prova compostos somente por polipropilcno apresentaram
deformação específica de até l mm/ mm.
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Figura 5- Curvas de tensão versus defonnação específica para o compósito contendo 30% da carga G I
As figuras 6, 7, 8 e!) mostram os resultados do comportamento mecânico do material estudado. O módulo de elasticidade
de todos os compósitos aumentou com o aumento do percentual de carga mineral , porém a resistência a tração do material
diminuiu com o aumento do percentual de carga mineral. Tais resultados estão de acordo com a bibliografia (Nielsen,
1974) e (Karger-Kocsis, 1995). As cargas minerais de menor granulometria tenderam a apresentar melhores resultados
quanto ao comportamento mecânico que as cargas mais grosseiras. A carga G3 foi a que apresentou o pior comportamento
mecânico e a carga C2 o melhor.
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E.\istem algumas cargas minerais em determinadas granulometrias que conseguem manter ou até mesmo aumentar
a resistência à tração do PP puro (Chi-Ming, 2002), (Silva, 2002). O material estudado provocou um decréscimo da
resistência à tração do compósito. Porém, este comportamento é esperado para o calcário nas granulometrias estudadas.
Um estudo mais criterioso quanto à microestrutura dos compósitos está sendo desenvolvido . Com ele aspectos
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relacionados à capacidade de nucleação de esferulitos no PP, curva granulométrica das cargas e adesão carga/polímero
estão sendo analisados c os resultados serão divulgados cm futuras publicações.
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Figura 8 - Comportamento mecânico/resistência à tração
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Figura 9 - Compmiamento mecânico/resistência à tração

A Figura I O mostra a forma característica das partículas de calcário moídas. Observa-se nela a presença de cantos vivos
que podem ter contribuído para a concentração de tensões no compósito.

Figura tO- Micrografia por MEV de uma partícula de calcário moída.
A diminuição da resistência mecânica do compósito está associada, neste caso, principalmente, à concentração de tensões .
Isto explica um melhor comp011amento dos compósitos com granulomctria mais fina. O calcário moído apresenta forma
irregular e em relação à resistência mecânica, a forma das partículas é de extrema importância. Cantos vivos concentram
mais tensões que partículas arredondadas o que deve fazer com que o material escoe a níveis menores de tensão.
Encontram-se em andamento estudos colorimétricos dos compósitos.

4. CONCLUSÕES
Após a realização dos ensaios, constatou-se que:
I. O calcário produzido - P4 - é dolomítico e apresenta níveis baixos de contaminantes magnéticos.
2. A separação magnética a úmido mostrou-se apropriada para a retirada de contaminantes do material estudado.
3. Após a retirada dos contaminantes magnéticos, a alvura do calcário subiu de 91,4 para 92,7. Esta alvura obtida com
o material produzido em laboratório, é compatível com o uso cm polímeros. A alvura pode ainda ser aumentada pela
redução granulométrica.
4. Constatou-se que a granulometria necessária para o uso cm polímeros termopl ásticos (050 abaixo de 15 micrômetros
cm geral) pode também ser atingida em moinho de bolas convencional com longos tempos de moagem.
5. O comportamento mecânico dos compósitos constituídos pelo carga produzida (dolomítica) é similar aos constituídos
pelo carga comercial (calcítica), o que mostra que o calcário dolomítico pode ser usado como carga mineral em polímeros
termoplásticos. Neste aspecto, a granulometria da carga apresentou uma maior influência nas propriedades mecânicas do
compósito que a estrutura ou composição química do calcário.
6. O módulo de elasticidade de todos os compósitos aumentou com o aumento do percentual de carga mineral, porém a
resistência à tração do material diminuiu com o aumento do percentual de carga mineral.
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