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Resumo: A inserção de Carbonato de Cálcio (CaCO3) no Polipropileno é uma técnica bastante estudada na área
acadêmica e industrial. Sua extensa aplicação deve-se, ao aumento de propriedades mecânicas aliada ao baixo custo de
fabricação e facilidade de processamento. Aumentando-se, assim, a aplicação deste polímero tornando-o cada vez mais
versátil e competitivo comparativamente a outros polímeros de maior custo. Neste estudo, foram comparados a
incorporação de quatro tipos de CaCO3 de um mesmo fabricante, tomando-se o cuidado para que a análise focasse na
interação comparativa do tamanho desta carga mineral. Analisou-se também a interação do polipropileno grafitizado
com anidrido maleico (PP-g-MA). Todas estas amostras foram analisadas por equipamento universal (tração),
equipamento de medida de impacto, WAXS e SEM. A partir dos resultados destas análises, foi possível verificar que o
menor dos CaCO3 utilizados produzidos com PP-g-MA obteve melhores propriedades com uma formação maior de
uma nova fase cristalina, chamada beta, já inicialmente estudada por outros autores com outras matérias primas [1,2].
Palavras-chave: Polipropileno, Carbonato de cálcio, fase cristalina beta do PP, PP-g-MA, compósitos de PP.

Calcium carbonate interaction analysis in Polypropylene compounds and their impact on the
formation of beta crystalline phase of this polymer.

Abstract: The insertion of Calcium Carbonate (CaCO3) in Polypropylene compound is a thoroughly known technique
widely studied in the academic area and in the industry. Its wide application is due, mainly, to increase mechanical
properties with low manufacturing cost. These improvements in this polymer make it more versatile and competitive
compared to other expensive polymers. In this study, the incorporation of four types of CaCO3 from the same
manufacturer were compared and the focus was on the size of this mineral filler. Furthermore, it was analyzed the
interaction of graphitized polypropylene with maleic anhydride (PP-g-MA) in the same samples. All these samples were
analyzed by WAXS and SEM. The physical properties of tensile strength and impact were also analyzed. It was
observed from this study that the smallest CaCO3 produced with PP-g-MA resulted in better physical properties with
the formation of a crystalline phase beta, as originally studied by other authors using other raw materials [1,2].
Keywords: Polypropylene, Calcium Carbonate, Beta Crystalline Phase of Polypropylene, PP-g-MA, PP compound.

Introdução

A inserção de minerais nos polímeros é uma técnica que vem aumentando substancialmente devido

a melhora nas propriedades do compósito polimérico. Nos últimos anos houve uma grande evolução

no tocante a melhora da tecnologia de produção dos minerais, tornando-os cada vez menores, mais

funcionais e, na maioria das vezes, mais atrativos. Neste trabalho foram utilizados quatro CaCO3 na

proporção final de 5% com tamanhos que variam entre 0.9um e 3.0um inseridos no Polipropileno.

Também foi utilizado comparativamente o PP-g-MA (Polipropileno grafitizado com anidrido
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maleico) com o intuito de análise deste agente de acoplamento nas propriedades mecânicas das

amostras produzidas. Foi utilizado um equipamento “drays” e posteriormente uma injetora para

produção das amostras que foram analisadas por: WAXS, SEM, equipamento universal (tração) e

equipamento para medida de impacto. Pôde-se concluir que a amostra que obteve melhores

propriedades é a produzida com o menor dos CaCO3 em conjunto com o ligante PP-g-MA. Outro

resultado interessante observado neste trabalho foi a verificação do aumento da propriedade de

resistência a tração sem que haja perdas nas propriedades de resistência ao impacto do material. Isto

se deve a formação de uma nova fase cristalina beta já estudada por outros autores [1,2].

Experimental

As matérias primas utilizadas foram: polipropileno homopolímero HP 500N Braskem (MFI

230°C/2,16kg = 11g/10min); polipropileno grafitizado com anidrido maleico (PP-g-MA) Polibond

3200 Chemtura; CaCO3 de códigos CaCO3 G, CaCo3 M, CaCO3 P e CaCO3 PT* (com tamanhos:

3um, 2.5um, 0.9um e *0.9um com tratamento superficial)

Para preparação das amostras finais foram necessários primeiramente produzir masterbatchs de

PP+CaCO3 e também de PP-g-MA+CaCO3 na proporção de 1:1. Foi utilizado um maquinário

“drays” onde a mistura é incorporada a partir da fusão por atrito dos materiais.

Os masterbatchs produzidos foram adequadamente misturados com o PP para que o teor de CaCO3

ficasse na proporção de 5% no final. Na tabela 1 a seguir estão descritas as amostras produzidas.

Tabela 01: amostras finais de PP + CaCO3 produzidas
NOME DESCRIÇÃO

PP Polipropileno (referência)
PPT PP + 5% PT
PPP PP + 5% P
PPM PP + 5% M
PPG PP + 5% G
MAT PP + 5% PT + 0.5% g-MA
MAP PP + 5% P + 0.5% g-MA
MAM PP + 5% M + 0.5% g-MA
MAG PP + 5% G + 0.5% g-MA

A injeção dos corpos de prova foi feita em uma máquina Battenfeld FB 1400/450 com os seguintes

parâmetros: temperatura de injeção 230oC, temper. do molde 60oC, temper. zonas de aquecimento

do canhão 190/200/210/220oC, Pressão de injeção 400psi, injeção de 16seg. e resfriamento 30 seg.
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Resultados e Discussão

Primeiramente as amostras foram testadas por resistência a tração através do aparelho universal

Instron. Utilizou-se a condição ISO 527 com velocidade de 50mm/min. Devido a quantidade

pequena de utilização do CaCO3 (5%) não houve diferença considerável entre a amostra referência

(PP puro) e as amostras PPT, PPP, PPM e PPG. Porém, notou-se um aumento substancial para as

amostras produzidas com PP-g-MA. Observou-se que a principal análise a ser quantificada seria a

interação do anidrido maleico grafitizado nas amostras produzidas. Portanto, foram analisadas

comparativamente o incremento deste ligante conforme vemos a seguir (tabela 2).

Tabela 2: Resultado de Res.tração (Mpa) e incrementos do uso do PP-g-MA
tipo de CaCO3 A= PP+5%CaCO3 B= PP + 5%CaCO3 + 0.5% MA graftizado Incremento em % (B/A)

CaCO3 PT = 0.9um tratado PPT = 31.90 MAT = 34.80 109.09
CaCO3 P = 0.9um PPP = 31.50 MAP = 34.80 110.48
CaCO3 M = 2.5um PPM = 31.30 MAM = 34.40 109.90
CaCO3 G = 3.0um PPG = 31.60 MAG = 32.90 104.11

A partir destes resultados, nota-se que o anidrido maleico grafitizado nos compostos aumenta

consideravelmente a resistência a tração do material com CaCO3. O PP-g-MA é capaz de alterar a

polaridade do compósito aumentando a interação entre a carga e a matriz polimérica. Nota-se

também que o tamanho da carga é influenciada neste aumento de propriedade. Ou seja, quanto

menor o tamanho do CaCO3, maior o incremento nesta propriedade. É o que constatamos na

amostra feita com CaCo3 P que tem um tamanho de partícula menor que o CaCO3 M e este menor

que o CaCO3 G. Quanto ao resultado das amostras produzidas com CaCO3 PT não foram

condizentes, pois é uma matéria prima já tratada previamente durante o seu processo de fabricação,

portanto, em algumas análises abaixo este material não será comparado.

Continuando o mesmo raciocínio, em seguida, foi feita uma análise de resistência ao impacto ISO

180/4A das amostras produzidas através do aparelho CEAST. O tipo de comparação foi de modo

análogo ao feito anteriormente, portanto, vemos a seguir (tabelas 3 e 4) a comparação entre as

amostras geradas nestes ensaios conduzidos nas temperaturas 23oC e -40oC respectivamente.

Tabela 3: Resultado de Res.impacto a 23oC (J/m) e incrementos com o uso do PP-g-MA
tipo de CaCO3 A= PP+5%CaCO3 B= PP + 5%CaCO3 + 0.5% MA graftizado Incremento em % (B/A)

CaCO3 PT* = 0.9um tratado PPT = 35.7 MAT = 43.3 121.29
CaCO3 P = 0.9um PPP = 35.0 MAP = 42.4 121.14
CaCO3 M = 2.5um PPM = 36.1 MAM = 43.0 119.11
CaCO3 G = 3.0um PPG = 34.2 MAG = 39.1 114.33
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Tabela 4: Resultado de Res.impacto a -40oC (J/m) e incrementos com o uso do PP-g-MA
tipo de CaCO3 A= PP+5%CaCO3 B= PP + 5%CaCO3 + 0.5% MA graftizado Incremento em % (B/A)

CaCO3 PT* = 0.9um tratado PPT = 22.3 MAT = 23.9 107.17
CaCO3 P = 0.9um PPP = 22.3 MAP = 23.2 104.04
CaCO3 M = 2.5um PPM = 23.8 MAM = 23.9 100.42
CaCO3 G = 3.0um PPG = 23.9 MAG = 23.2 97.07

Nota-se que algumas amostras tiveram seus resultados de impacto melhorados mesmo com o

aumento de resistência a tração. Também observa-se que o incremento percentual perante a

utilização ou não do anidrido maleico grafitizado aumenta seguindo-se uma tendência com relação

ao tamanho do CaCO3 utilizado, o que observamos (tab.5 e fig.1) com os resultados compilados.

Tabela 5: Resultados comparativos do incremento (%) nas propr. em função da inserção de PP-g-MA
tipo de CaCO3 incremento em % na Res. tração incremento em % no impacto a 23oC incremento em % no impacto a -40oC

CaCO3 P = 0.9um 110.48 121.14 104.04
CaCO3 M = 2.5um 109.90 119.11 100.42
CaCO3 G = 3.0um 104.11 114.33 97.07

Figura 1: resultados comparativos do incremento (%) nas propr em função da inserção de anidrido maleico

Após a análise mecânica feita acima, foi feita uma análise de identificação de estruturas cristalinas

através da difração de raios-x. Uma das razões de que as propriedades de impacto continuam altos

mesmo com o incremento de resistência mecânica como a tração do material deve se a uma

formação de uma nova fase cristalina beta na estrutura do PP [1,2]. A quantificação desta fase

cristalina beta pode ser feita através dos picos de difração de raios-x [1,2] utilizando-se a equação

empírica abaixo (Eq.1), onde são analisados os planos (300) beta, (110) alfa, (130) alfa e (040) alfa,

correspondentes aos respectivos picos dos ângulos (2ө): 16.1˚, 13.7˚, 18.6˚e 17.0˚. 
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K = I(300) beta / [ I(300)beta + I(110) alfa + I(130) alfa + I(040) alfa ] (1)

Onde: K é o índice de fase beta gerada na amostra (0=0% e 1=100%). Observa-se pelos resultados

dos valores K abaixo (gráfico 2) que a amostra MAT com 5% de CaCO3 08T e 0.5% de anidrido

maleico foi o que mais gerou a fase cristalina beta. Nota-se também que as amostras com PP-g-MA

tiveram uma tendência de acordo com o tamanho do CaCO3 utilizado. Ou seja, quanto menor o

tamanho, maior formação da fase cristalina beta.

Gráfico 2: fase cristalina beta (índice K) gerado nas amostras produzidas com anidrido maleico.

Não houve correlação com relação às amostras produzidas sem anidrido maleico.

Finalmente, foram analisadas as superfícies de fratura criogênica das amostras acima para possível

verificação visual da formação desta estrutura cristalina beta. As superfícies apresentaram aspecto

Figura 2: Microscopias das amostras MAT, MAP, MAM, MAG em comparação com o PP

de fratura frágil (Fig. 2), porém mesmo num nível alto de aproximação do equipamento (20000x)

não houve resultados conclusivos.
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Conclusões

O PP é um polímero que pode ser melhorado com o método de inserção de cargas minerais. Neste

trabalho foi inserido 4 tipos de CaCO3 na proporção de 5% no PP onde foi verificado a

possibilidade de aumentar propriedades diametralmente opostas como a resistência a tração sem que

haja perdas nas propriedades de resistência ao impacto do material. Isto se deve a formação de uma

fase cristalina beta [1,2] que melhora as propriedades devido a diferença no empacotamento desta

fase cristalina, comparativamente com a fase cristalina alfa mais comum. Pôde-se concluir que a

fase cristalina beta foi formada de forma maior nas amostras produzidas com CaCO3 de menor

tamanho com a união da utilização do PP-g-MA, observado claramente pelos resultados da amostra

MAT pelos resultados de raios-x e resultados físicos (tração e impacto). Neste trabalho observou-se

também que o uso do PP-g-MA é melhorado quanto menor o tamanho da carga, conclusão

observada pelos resultados comparativos entre as amostras produzidas sem e com este produto.
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