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Objetivo

 Demonstrar a influência da distribuição do tamanho de partículas do 

Carbonato de Cálcio em  compostos de PVC rígido.

 Este trabalho foi  desenvolvido junto ao Departamento de Materiais da 

Universidade de São Carlos e apresenta dados obtidos nos laboratórios 

da Solvay Indupa, com compostos preparados pela Dacarto Benvic

 Na segunda parte os forros foram produzidos industrialmente na TWB 

empregando compostos produzidos pela Karina Ind e Com de Plásticos



Parte I
CARACTERIZAÇÃO DO 

CARBONATO DE CÁLCIO 

NATURAL
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Tipos de Carbonato de Cálcio

 Natureza Química e Morfologia são as principais características que 

diferem os Carbonatos de Cálcio

Romboédrico Acicular Escalenoédrico
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Comparação entre Carbonatos de Cálcio

Tipo Composição Tamanho médio de partículas Área Superficial Estrutura Alvura ISO Abrasão

% micra m2/g % g/m2 Einlehner AT 1000

Calcítico Cristalino CaCO3 min 92 ; MgCO3 max 7 1,2 a 2,0 12,0 - 9,0 Ortorrombico > 96 15 - 25

Calcítico Magnesiano CaCO3 min 85; MgCO3 max 15 1,2 a 10 12,0 - 5,0 Romboédrico > 96 15 - 80

Calcítico Cretáceo CaCO3 min 92 ; MgCO3 max 7 1,2 a 2,5 12,0 - 8,0 Romboédrico > 90 14 - 20

Precipitado CaCO3 min 97; MgCO3 max 2 1,1 a 3,0 10,0 - 7,0 Várias > 94 5,0 - 15,0
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Principais Propriedades quanto à Morfologia

 Tamanho médio de partículas: Mostra o tamanho da distribuição de 50% 

das partículas, indicando assim seu tamanho médio 

 Corte Superior: Mostra o tamanho máximo de partícula, indicando que 

97% das partículas são inferiores àquele valor

 Distribuição do tamanho de partículas: Indica a curva de distribuição do 
tamanho das partículas

Análises sempre complementares

Podem ser feitas através de diversos métodos de 

medida: Sedimentação Lei de Stokes, Difração de 

Raios, ou Micrografia
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Distribuição de Tamanho de Partícula

D70

D30
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Steepness

 Steepness é a relação entre o valor do tamanho de 70% (D70) e 30% 

(D30) das partículas

 É a medida do coeficiente angular da curva de distribuição

 Quanto mais próximo de 1, maior a inclinação: Maior a Homogeneidade
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Comparação de Tamanho de Partículas 

d 50 = 1,2 micra d 50 = 2,0 micra d 50 = 2,5 micra
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Steepness – Homogeneidade de Distribuição

d 50: 1,2 micra d50: 2,5 micrad 50: 2,0 micra
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Principais Propriedades quanto à Morfologia

 Área Superficial: Indica a área em m2/g das partículas

 Roundness: Também chamado de circularidade. Este valor está 

diretamente relacionado à área superficial da partícula. Quanto maior o 

valor de Roundness maior a área superficial da partícula.

 Razão de Aspecto: A Razão de Aspecto é definida como a divisão entre 
o maior e o menor diâmetros equivalentes, ou seja, quanto maior a 

Razão de Aspecto, mais alongada a partícula.
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Roundness

d 50: 1,2 micra d 50: 2,0 micra d 50: 2,5 micra
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Razão de Aspecto

d 50: 1,2 micra d 50: 2,0 micra
d 50: 2,5 micra

Carbonatos Naturais tem a razão de 

Aspecto muito próximas, independente do 

tamanho de partícula



Parte II
REOLOGIA DOS 

COMPOSTOS
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Caracterização Reológica

 Para as medidas de viscosidade a altas taxas de cisalhamento, foram 

relizados testes no no Reômetro Capilar Göttfert, modelo RHEOGRAPH 25, 

com barril de 12 mm de diâmetro e um capilar com as seguintes 

dimensões: diâmetro de 0,75mm e comprimento de 30 mm (L/d = 40). As 

viscosidade foram medidas empregando-se 10 velocidades diferentes e 

os ensaios foram realizados a 200º C.
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Reologia em Alto Cisalhamento 

Teor de Carbonato a 40%
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Reologia em Alto Cisalhamento

 Nota-se que o teor e a natureza do Carbonato de Cálcio pouco afetam 

a viscosidade em alto cisalhamento (105 s-1).

 A propriedade viscoelástica de um  material pode ser medida através da 

relação entre a tensão aplicada que é numericamente igual à ao 

módulo de perda (comportamento viscoso) dividido pela resposta do 

material ou módulo de armazenamento (comportamento elástico), 

também chamada de Tangente Delta 
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Reologia – Tangente Delta
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Reologia – Tangente Delta

 Existe uma tendência do aumento da elasticidade com o aumento do 

teor de Carbonato de Cálcio, com uma menor probabilidade de 

aquecimento viscoso o que pode significar uma menor tendência à 

degradação do material

 Quanto menor o tamanho de partícula, maior é a capacidade de 

armazenamento elástico como é o caso do Micron 1/2 CDL 12



Parte III: 

Avaliação do 

Teor de 

Carbonato de 

Cálcio

PROPRIEDADES MECÂNICAS
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Formulação de Compostos empregada neste estudo

 Formulação Típica

 Resina de PVC K61........................100

 Estabilizante.......................................4

 Lubrificante........................................0,5

 Auxiliar de Fluxo................................1,2

 Carbonato de Cálcio Natural........qsp 20% , 40%
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Metodologia

 Ensaios de Tração

 As propriedades em tração dos materiais foram caracterizadas a partir dos 

corpos de prova, utilizando um equipamento Instron 5569, com velocidade de 

garras 50 mm/min, a temperatura ambiente, segundo a norma ASTM D638.

 Ensaios de Impacto

 Foi utilizado um equipamento CEAST para os ensaios de Impacto, segundo a 

norma ASTM D256, à temperatura ambiente. Os testes foram de impacto Izod

com entalhe dos corpos de prova
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Impacto 

Comparação

 Quanto menor o Tamanho de 

Partícula maior será a Resistência ao 

Impacto

 Quanto maior o teor de Carbonato 

menor será a Resistência ao Impacto

 Porém, Carbonatos com baixo 

Tamanho de Partícula permitem 

dobrar sua dosagem.
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Módulo de Young

Comentários

 Nota-se que a Rigidez do material 

aumenta em relação à resina de PVC 

com o aumento do teor de 

Carbonato. 

 Não existe grande diferença em 

relação ao Tamanho de Partícula e 

natureza do Carbonato de Cálcio
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Tensão de Ruptura e Deformação
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Tensão e Deformação 

 Comentários

 Devido a rigidez do material não se observou escoamento quando o corpo de 

prova foi submetido á tração.

 Quanto menor o Tamanho de Partícula maior a Tensão e a Deformação, 

aproximando-se dos valores da resina de PVC



Parte IV: 

Avaliação 

Tamanho de 

Partícula

GEL TIME E PROPRIEDADES 

MECÂNICAS
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Influência do Tamanho e Distribuição no Gel Time

 Carbonato  1,2µ

 Carbonato  2µ 
Rígido com 
12phr de 
CaCO3 
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Influência do Tamanho e Distribuição no Gel Time

Base Resina K61/ 12 phr de CaCO3

Gel time (T) - (min.)

Parâmetros Carbonato 1,2 µ Carbonato 2,0 µ

MVAE (g/cm3) 0,631 0,623

Gel time (T) - (min.) 0:01:30 0:02:42

Torque Mínimo (B) - (Nm) 16,9 14,9

Torque Máximo (X) - (Nm) 35,5 34,5

Massa (g) 60,0 59,2

Temperatura (°C) 170 170

Rotação (RPM) 60 60
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Influência do Tamanho e Distribuição na 

Resistência ao Impacto

Temperatura da Sala: 23°C  Umidade Relativa: 50%                                                                                     
Resistência ao Impacto Izod Entalhado pelo Labo P&A - Pêndulo = 1,028J

Amostra Espessura (mm) Energia (J) Resistencia Impacto (J/m2)

Carbonato 1,2µ 3,64 0,36 98,9

Carbonato 2,0µ 3,95 0,3 81,0

Carbonato 2,5µ 3,53 0,23 65,2
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Comentários

 Carbonatos de Cálcio Naturais mais finos e com distribuição mais regular 

proporcionam uma composto mais homogêneo

Caracteristicas Efeito

Plastificação mais homogênea Gel time mais rápido, com torque semelhante, alta produtividade

(Estabilidade reológica) Menor variação de temperatura no equipamento, maior estabilidade de cor

Maior coesão Maior resistência mecânica, aumento do teor de carga, mais competitividade

Distribuição Carga/Resina mais homogênea Melhor acabamento das peças, Brilho



Parte V: 

Envelhecimento

PROPRIEDADES MECÂNICAS 

ESPECTROSCOPIA E   

MICROSCOPIA
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Mecanismo de Degradação

 A degradação do PVC ocorre em um primeiro momento pela 

dehidroclorinação da molécula do polímero com a formação de 

sequências poliênicas. Um esquema deste processo é mostrado ao 

lado 

 A partir da reação de dehidroclorinação, a cadeia polimérica na 

presença de oxigênio poderá sofrer reações de oxidação com a 

formação de peróxidos, hidroperóxidos, carbonilas e carboxilas. 

Estes grupos químicos tendem a acelerar o processo de 

dehiclorinação do PVC, produzindo grupos cromóforos e, portanto, 

conferindo cor ao material, que pode ir desde o amarelo até o 

marron escuro. Além da cor, estes grupos químicos também têm 

bandas de absorção características em comprimentos de onda 

específicos na região do infra-vermelho, o que faz a técnica de 

Espectroscopia de Infra-Vermelho com Transformada de Fourier 

(FTIR) adequada para a análise de degradação destes materiais.
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Metodologia

 Envelhecimento Acelerado

 Os corpos de prova foram envelhecidos por 2.000 horas em um equipamento 

Q-SUN Xe- 3-HBS da Q-Lab segundo a norma G-155:13.

 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

 As micrografias foram obtidas em um equipamento INSPECT BCSD, em 

ampliações de 100x, 500x, 1.000x w 10.000x. Foram observadas as superfícies 

das amostras envelhecidas e não envelhecidas.
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Módulo de Young – 20% de Carbonato

Comparação
 Todas as amostras apresentaram uma 

alta dispersão de resultados,  em 
Tensão, Deformação e Módulo de 
Young

 Não se pode afirmar que a adição de 
TiO2 tenha influenciado as propriedades 
mecânicas.

 Devido ao estado de degradação das 
amostras os ensaios de Resistência à 
Impacto não foram conclusivos
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Espectroscopia Infra Vermelho Transformada de 

Fourrier (FTIR)

 Procedimento

 Os ensaios foram realizados no modo de Reflectância Atenuada 

(ATR), que faz uma análise principalmente superficial, em amostras de 

PVC envelhecidas e não envelhecidas por foto-oxidação. As 

amostras foram desbastadas por lixas em diferentes profundidades
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Espectroscopia Infra Vermelho

 Região dos picos em número de onda a 1419 e 1248 cm-1, referentes, 

respectivamente, à ligação CH no grupo –CHCl- (tendem a diminuir com o 

aumento da degradação do PVC):

Micron 1/2 CDL 12 – 20% - sem TiO2 Micron 1/2 CDL 12 – 20% - com 1,5%  TiO2
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Espectroscopia Infra Vermelho

 Ligações  CH no grupo –CHCl-

Micron 1/9 CDL 10 – 20% - sem TiO2 Micron 1/9 CDL 10 – 20% - com 1,5%  TiO2
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Espectroscopia Infra Vermelho

 Região dos picos em número de onda a 2930 e 2850 cm-1, referentes, 

respectivamente, às ligações CH2 e CH (tendem a diminuir com o aumento da 

degradação do PVC):

Micron 1/2 CDL 12 – 20% - s/ TiO2 Micron 1/2 CDL 12 – 20% - com 1,5%  TiO2
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Espectroscopia Infra Vermelho 

 Ligações CH2 e CH

Micron 1/9 CDL 10 – 20% - sem TiO2 Micron 1/9 CDL 10 – 20% - com 1,5%  TiO2
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Espectroscopia Infra Vermelho

 Comentários

 A análise de Espectroscopia Infra Vermelho Modo Atenuado (ATR) é um 

método quantitativo. Não é possível avaliar qual amostra teve uma maior 

degradação

 Todas as amostras sofreram degradação independentemente do tipo de 

Carbonato de Cálcio ou teor de TiO2.

 Nota- se que amostras com 1,5% de TiO2 apresentam uma maior proteção 

superficial. Porém todas as amostras tiveram degradação da cadeia do 

polímero em dadas profundidades
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Microscopia de Varredura de Elétrons

Micron 1/2 CDL 12 – 20% - sem TiO2 Antes Micron 1/2 CDL 12 – 20% - sem TiO2 Depois
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Microscopia de Varredura de Elétrons

Micron 1/2 CDL 12 – 20% - com 1,5%  TiO2 Antes Micron 1/2 CDL 12 – 20% - com 1,5%  TiO2 Depois
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Microscopia de Varredura de Elétrons

Micron 1/9 CDL 10 – 20% - sem TiO2 Antes Micron 1/9 CDL 10 – 20% - sem TiO2 Depois
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Microscopia de Varredura de Elétrons

Micron 1/9 CDL 10 – 20% - com 1,5%  TiO2 Antes Micron 1/9 CDL 10 – 20% - com 1,5%  TiO2 Depois
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Conclusão Primeira Parte

 O tamanho e a distribuição de partículas de um Carbonato de Cálcio Natural tem influência 
na resistência mecânica de um composto a base de PVC. Produtos com menor tamanho de 
partícula proporcionam uma melhor resposta mecânica do material.

 Atenção deve ser dada à incorporação de um Carbonato de Cálcio Natural de baixo 
tamanho de partícula devido a maior área superficial. 

 No entanto, mesmo com um alto teor de Carbonato, o comportamento reológico dos 
compostos é adequado em alto cisalhamento.

 Também deve ser levado em consideração que Carbonatos com mais baixo tamanho de 
partícula tendem a reter mais calor a uma dada temperatura de processo. Isto é evidenciado 
pela diminuição do gel time do composto. Logo, uma adequação da aditivação do 
composto e do perfil de temperatura do processo deve ser feita para garantir o fluxo correto 
do material.

 Quanto maior o teor de Carbonato de Cálcio Natural, maior será a característica elástica do 
composto e menor capacidade de aquecimento viscoso, a uma dada temperatura, o que 
previne a degradação do composto durante o processamento.

 O TiO2 tem um efeito protetivo superficial quando o material é exposto ao envelhecimento 
acelerado. Porém não se pode quantificar sua influência na resistência mecânica do material



Parte VI: Ensaios 

com Forros

ENVELHECIMENTO, 

RESISTÊNCIA AO IMPACTO,

ESTABILIDADE DIMENSIONAL,

DENSIDADE DE FUMAÇA
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Objetivo

 O ensaio de Envelhecimento Acelerado como preconizado na NBR 

14285-1 fez com que os corpos de prova fossem degradados ao extremo.

 Foi constatado que o TiO2 usado como especificado não proporciona 

proteção nas condições avaliadas.

 Logo, ensaios em corpos de prova retirados de forros extrudados 

industrialmente são necessários para determinar a influência do 

Envelhecimento Acelerado, principalmente, na Resistência ao Impacto.

 Além disso, ensaios adicionais de Densidade de Fumaça, Estabilidade 

Dimensional também foram realizados
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Corpos de Prova

 Foram produzidos Forros com as seguintes propriedades

 Massa Linear: 339 g/m +/- 5 g/m

 Densidade (empilhado): 0,2 g/cm3

 Espessura: 8,20 mm +/- 0,05 mm

 Composto

 Resina de PVC K63........................100

 Estabilizante.......................................3,5

 Lubrificante........................................0,5

 Auxiliar de Fluxo................................1,0

 Carbonato de Cálcio Natural........qsp 10 phr, 30 phr, 50 phr

 Dois tipos de Carbonato de Cálcio Natural

 D50: 1,2 micra (Micron 1/2 CDL 12) e 1,8 micra (Micron 1/9 CDL10)

 TiO2: com 0% e 1,5%.
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Envelhecimento

 Corpos de Prova: Extraídos do Forro, em dimensões 8x50x75 mm

 Exposição em Câmara UV-B CUV 01-R

 50 horas, 400 horas, 800 horas, 1000 horas (tempo necessário para início da 

degradação)

 Avaliação das diferenças das coordenadas de cor feita em 

Espectrofotômetro ESP 01-R em relação às iniciais (Delta E)
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Resultados Delta E
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Conclusão sobre a variação de cor após  Envelhecimento

 O tamanho de partícula do Carbonato de Cálcio não interfere na 

variação de cor após Envelhecimento

 A exposição em Câmara UVB CUV proporciona um Envelhecimento 

crítico ao corpo de prova. 

 O TiO2 (em uma dosagem de 1,5%) é efetivo até uma exposição de 800 

horas. Como já  demonstrado, a degradação do PVC acima daquela 

exposição se verifica independente da presença do TiO2
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Resistência ao Impacto

 Método analítico: Este ensaio foi baseado no Anexo D da NBR14285-2, com 
um corpo de prova adaptado de 8x50x75 mm, retirado de um forro 
produzido industrialmente, a fim de acomodá-lo na câmara de 
envelhecimento

 A base empregada foi adaptada para as dimensões do corpo de prova e o pino 
empregado tem um peso final de 222,2 g (w)

 É definida uma atura mínima que acontece ruptura (n0) e são registradas as 
diversas alturas (ni) onde ocorrem rupturas. Sendo registrado também o número 
total de rupturas (N)

 Os ensaios foram realizados a 23° C em 10 corpos de prova

 Os resultados de energia média em joules (MFE) estão em valores relativos, uma vez 
que os absolutos não podem ser considerados devido as diferenças nas dimensões 
dos corpos de prova

MFE= (n0+0,05(sum ni/N-0,5)) x w



Excelência em Carbonatos

Resultados Resistência ao Impacto

Sem Envelhecimento

Após Envelhecimento de 1000 horas
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Resultados Resistência ao Impacto
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Conclusões sobre a Resistência ao Impacto

 Forros produzidos com Carbonato de Cálcio com menor tamanho de 
partícula tendem a ter uma maior Resistência ao Impacto

 A sinergia entre aquele tipo de Carbonato e o TiO2, devido ao seu baixo 
tamanho de partícula, faz com que a Resistência ao Impacto aumente. Este 
fato é evidenciado sempre em baixas dosagens de Carbonato mas não é 
observado em altos teores, como 50 phr.

 Após 1000 horas de exposição, todas as amostras demonstraram uma queda 
na Resistência ao Impacto. Evidencia-se, então, que naquele limite de 
exposição a degradação da Resina de PVC afeta diretamente a Resistência 
ao Impacto independente do teor ou tamanho de partícula do Carbonato e 
da presença de TiO2, na quantidade empregada, o que foi confirmado pela 
variação de cor dos corpos de prova.

 Assim, o teste de Envelhecimento Acelerado em Câmara UV-B CUV 01-R deve 
ser feito sempre abaixo de 800 horas, pois caso contrário não refletirá o 
envelhecimento do forro colocado mas, apenas, a degradação do material.
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Estabilidade Dimensional

 Corpos de Prova: O Forro apresentava canaleta central a, assim, foram 

ensaiados três corpos de prova do lado macho e três do lado fêmea 

para cada amostra com 220 mm de comprimento.

 Método de ensaio segundo NBR 14285-2, Anexo C, mostrando a 

alteração do comprimento relativo.
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Resultados Estabilidade Dimensional
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Conclusão sobre a Estabilidade Dimensional

 Não se pode concluir que o TiO2 tenha qualquer influência sobre a 
Estabilidade Dimensional, possivelmente pelo fato da baixa dosagem, mesmo 
tendo um baixo tamanho de partícula.

 Quanto maior a dosagem de Carbonato de Cálcio, maior será a Estabilidade 
Dimensional.

 Existe uma tendência de que quanto o menor tamanho de partícula do 
Carbonato de Cálcio, maior será a Estabilidade Dimensional, principalmente 
em dosagens maiores.

 Isto é explicado pelo fato de que quanto menor o tamanho de partícula de 
um Carbonato de Cálcio adicionado a um composto termoplástico, maior 
será a coesão o que leva a melhores propriedades físicas, como já 
demonstrado na Resistência ao Impacto e agora na Estabilidade Dimensional.
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Densidade de Fumaça

 Corpos de Prova: Foram escolhidas três formulações com diferentes 

teores de Carbonato de Cálcio com 1,2 micra de d50, com 1,5% de TiO2, 

na dimensão de 76x76 mm.

 Método de Ensaio segundo ASTM E 662
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Resultados Densidade de Fumaça
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Conclusão sobre Densidade de Fumaça

 A presença de um material mineral num composto diminui a geração de 

fumaça quando o composto é queimado, uma vez que é reduzida a 

concentração de material combustível.

 Tal fato independe do tamanho de partícula do material mineral.

 O teste feito Carbonato de Cálcio comprova aquele efeito. O fato de ser 

um produto de baixo tamanho de partícula, permite uma dosagem 

maior sem detrimento das propriedades mecânicas, como já 

demonstrado anteriormente, além de proporcionar que o composto 

atenda os requisitos da ASTM E662 com uma grande margem  de 

segurança.



Conclusão Geral
A INFLUÊNCIA DO 

CARBONATO DE CÁLCIO EM 

COMPOSTOS DE PVC

RÍGIDO
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Conclusão Geral

 A qualidade do Carbonato de Cálcio Natural teve uma sensível evolução no Brasil nos 
últimos tempos, devido a processos de produção mais avançados que permitem a 
obtenção de produtos de baixo tamanho de partícula com excelente regularidade em 
sua distribuição.

 Como ocorre mundialmente, o Carbonato de Cálcio Natural deixou de ser uma carga 
para ser um aditivo que contribui para um desempenho melhor dos processos de 
extrusão e injeção, bem como para as propriedades dos produtos.  Assim, o Carbonato 
de Cálcio contribui efetivamente para a competitividade dos diversos processos no 
qual é empregado.

 Neste trabalho constatou-se que o Carbonato de Cálcio Natural adequado confere 
excelentes propriedades reológicas de processamento dos compostos, proporciona 
elevada Resistência Mecânica mesmo em altas dosagens, provê uma elevada 
Estabilidade Dimensional e auxilia na diminuição da Densidade de Fumaça quando o 
produto final é exposto à chama.


