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RESUMO

Este projeto estudou as propriedades físicas, mecânicas e térmicas dos
compósitos de polipropileno (PP) homopolímero de alta cristalinidade
reforçados com talco visando a comparação com compósitos similares
baseados em PP homopolímero convencional. Com objetivo de realizar esta
comparação foram realizados ensaios de temperatura de distorção térmica
(HDT), índice de fluidez (IF), ensaios mecânicos de resistência à tração,
módulo de flexão, resistência ao impacto Izod com entalhe, densidade e teste
de estabilidade térmica de longo prazo a 150 °C. O polipropileno de alta
cristalinidade (HCPP) possui maior rigidez e HDT que um polipropileno
homopolímero convencional e, este estudo investigou a possibilidade de
redução da concentração de talco e densidade nos compósitos para se ter
propriedades equivalentes aos compósitos com PP convencional para uso
“under the hood”. Os compósitos foram obtidos pelo processo de extrusão com
dupla rosca co-rotante e injetados em corpos de prova para caracterização das
propriedades físicas, mecânicas e térmicas. A concentração de talco nos
compósitos em estudo foi de 0 a 40% com intervalos de 5%, colorido com
masterbatch na cor preto e com sistema de estabilização térmica de longo
prazo baseado em estabilizante do tipo amina estericamente impedida e amida
graxa como desativador do talco. Estes tipos de compósitos são utilizados na
fabricação de peças automotivas injetadas, para uso no interior do gabinete do
motor dos automóveis (under the hood), o ambiente com mais alta temperatura
e agressivo nos automóveis. Compósitos de polipropileno com menor
concentração de talco e consequentemente menor densidade, possuem como
vantagem oferecer peças mais leves, um atributo muito requerido pelas
montadoras (OEMs) devido à necessidade de atender aos requisitos do
programa INOVAR AUTO como sustentabilidade, redução de consumo de
combustível, menor emissão de CO2. Com os resultados obtidos neste estudo,
foi evidenciado que o compósito HCPP com 10% talco e 25% talco atenderam
as especificações para aplicações “under the hood” dos compósitos de PP
convencional com 20% e 40% de talco mas com redução de densidade e peso
de peças, respectivamente em 7,2% e 12%. Em relação à parte econômica, os
compósitos HCPP com 10% e 25% talco apresentaram um aumento de custo
por volume, respectivamente de 3.33% e 2,13%.
Palavras-chave: Compósitos de polipropileno com talco; polipropileno de alta
cristalinidade; talco; estabilização térmica de longo prazo; “under the hood”.

ABSTRACT

Physical and mechanical properties study of talc reinforced high
crystallinity polypropylene composites for automotive applications in high
temperature environment “under the hood”
This project has studied talc reinforced high crystallinity polypropylene
homopolymer (HCPP) composite physical, mechanical and thermal properties
aiming comparison with similar conventional talc reinforced polypropylene
homopolymer. Materials testing were done for heat distortion temperature
(HDT), melt flow index (MFI), tensile strength, flexural modulus, notched Izod
impact strength, density and long term heat stability at 150°C in air circulating
oven. The materials testing information were the database for such comparison.
The HCPP has higher stiffness and HDT than conventional homopolymer
polypropylene and this study has investigated
the possibility of talc
concentration and density reduction in HCPP talc reinforced composites for
having equivalent properties as conventional talc reinforced polypropylene
homopolymer for “under the hood” applications. The experimental composites
were prepared through extrusion co-rotating melt compounding. Composites
testing specimens were prepared by injection molding for physical, mechanical
and thermal properties characterization. The polypropylene composites
analyzed were from 0 to 40% talc reinforced with intervals of 5% talc, black
colored with color concentrate, long term heat stabilization based on hindered
amine stabilizer system and fatty amide as talc deactivator. These
polypropylene talc reinforced composites are utilized in injection molded
automotive parts for applications “under the hood”, considered one of the cars
highest temperature and aggressive environment. Talc reinforced polypropylene
composites with reduced talc concentration and density, has the advantage of
producing lightweight parts, which helps OEMs meet INOVAR AUTO
requirements for sustainability, fuel reduction and lower CO2 emission. The
results of this study demonstrated that HCPP 10% and 25% talc composite
meets equivalent “under the hood” specifications as conventional PP composite
with 20% and 40% talc with reducing of density and parts weight, respectively
7.2% and 12%. However as per economic aspects the HCPP 10% talc and 25%
talc composite, has indicated a cost per volume increase, respectively 3.33%
and 2.13%

Keywords: Talc reinforced polypropylene; high crystallinity polypropylene
(HCPP); talc; long-term heat stability; under the hood.
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1 INTRODUÇÃO
A indústria automobilística é um dos maiores consumidores de materiais
poliméricos em substituição de metais em autopeças com sucesso consagrado.
Os usos de materiais poliméricos proporcionam maior leveza das peças,
reduzindo o consumo de combustível fóssil, renováveis e emissão do CO 2.
Possibilitam maior liberdade de design e integração de vários componentes de
um conjunto, reduzindo o tempo de montagem das partes e os custos no
processo de produção.
Os materiais poliméricos, devido sua baixa densidade, são essenciais para
a redução do consumo dos combustíveis. Aproximadamente, para 100 quilos de
peças plásticas utilizadas em um veículo, 200 a 300 quilos de outros materiais
deixam de ser consumidos, o que se reflete em seu peso final (HEMAIS, 2003).
Segundo Cheah (2010), a redução de 10% do peso de um automóvel de
passeio médio, reduz o consumo de gasolina em 0,39 litros por 100 km rodados
e conforme dados do (MMA, 2012), indica que o uso de cada litro de gasolina
como combustível, resulta na emissão de 2,212 kg de CO2 na atmosfera.
Logo a substituição de materiais diversos por cerca de 100 quilos de
plásticos, em um carro de passeio médio pesando 1 tonelada, utilizando gasolina
como combustível e com vida útil de 150 000 km, trará uma economia de
combustível de 585 litros e redução de 1294 kg de emissão de CO 2 na
atmosfera.
Em 2015, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos
Automotores (ANFAVEA, 2016) foram licenciados 136.150 automóveis de
passeio leves a gasolina que considerando os dados anteriores, este número de
automóveis utilizando materiais poliméricos, trará economia de 79,6 milhões de
litros de gasolina e redução de 17.617 toneladas de emissão de CO2.
Entre os vários materiais poliméricos utilizados nas peças automotivas,
os compósitos de polipropileno (PP) são os de uso dominante devido a seu
baixo custo e propriedades versáteis (CANEVAROLO, 2010).
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O compósito de polipropileno é um material termoplástico utilizado para
fabricar

peças

automotivas

por

processos

de

injeção,

extrusão

e

termoformagem.
O polipropileno possui propriedades físicas e mecânicas limitadas para
uso em aplicações de engenharia, mas o polipropileno compósito com agentes
de desempenho como talco, elastômeros, fibra de vidro, antioxidantes,
protetores de ultravioleta e colorantes, o transforma em um dos materiais mais
preferidos como matéria prima para painéis de instrumentos, consoles,
revestimentos internos, partes estruturais e para-choques de automóveis
(WIEBECK; HARADA, 2005).
As montadoras possuem diversas especificações técnicas de compósitos
de polipropileno para as diferentes aplicações destes materiais. Estas
especificações determinam as propriedades físicas, mecânicas, térmicas e
requisitos de durabilidade e aparência das peças fabricados com os compósitos
de polipropileno.
No caso dos para-choques em compósitos de polipropileno as
propriedades de resistência ao impacto e térmicas para pintura e facilidade de
moldagem são muito críticas ( LYONDELLBASELL, 2014).
Para os painéis de instrumentos automotivos rígidos, os compósitos de
polipropileno devem ter boa aparência e resistência a risco, resistência ao
impacto e fácil processamento na injeção de peças grandes e complexas
(LYONDELLBASELL, 2014).
Para as peças estruturais em compósitos de polipropileno localizadas
próximas ao motor do automóvel (“under the hood”), os requisitos mais
importantes são a resistência mecânica e propriedades térmicas devido ao
ambiente de alta temperatura e vibrações mecânicas (BOREALIS GROUP,
2016).
As montadoras contam, desde 2012, com o programa federal INOVAR
AUTO, mediante o qual passaram a receber incentivos fiscais para desenvolver
e produzir carros mais eficientes e menos poluentes, ou seja, com menor
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consumo de combustível por km rodado, além de mais seguros e com maior
índice de nacionalização (FAIRBANKS, 2014).
Para as montadoras poderem atender o programa INOVAR AUTO surgiu
a necessidade de peças mais leves e o desenvolvimento de novas
especificações de compósitos de polipropileno com menor densidade e
propriedades físicas, mecânicas e térmicas equivalente as atuais em uso.
Muita evolução tem ocorrido nas peças de aparência feitas em
compósitos de polipropileno com talco, mas pouco tem ocorrido para os
compósitos de polipropileno homopolímero convencional com 20 e 40% de talco
utilizados nas aplicações estruturais “under the hood ( LYONDELLBASELL,
2014).
O polipropileno homopolímero de alta cristalinidade (HCPP) possui maior
rigidez e propriedades térmicas superiores que um polipropileno homopolímero
convencional e o torna muito interessante como resina base para os compósitos
de polipropileno “under the hood “ (BRASKEM, 2015).
Este estudo investigou a possibilidade de redução da concentração de
talco e densidade nos compósitos com HCPP, para se obter peças estruturais
mais leves. As propriedades físicas e mecânicas destes compósitos foram
comparadas com especificações consolidadas das montadoras para verificar sua
adequabilidade para aplicações automotivas “under the hood”.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Esta dissertação teve como objetivo demonstrar os benefícios do uso do
polipropileno homopolímero de alta cristalinidade em relação ao polipropileno
convencional, nos compósitos de polipropileno com 20% e 40% talco, utilizados
em peças injetadas de uso automotivo “under the hood’, para se obter peças
mais leves e que corroborem para atingir os objetivos de redução de peso e de
emissão de CO2, incentivados no programa INOVAR AUTO.
2. 2 Objetivos específicos
Produzir por processo de extrusão em extrusora dupla rosca co-rotante
compósitos experimentais de polipropileno de alta cristalinidade reforçados com
talco estabilizados ao calor e posterior injeção de corpos de provas para realizar
os seguintes ensaios:
1) Índice de Fluidez;
2) Densidade;
3) Teor de talco;
4) Resistência à tração;
5) Impacto Izod com entalhe;
6) Módulo de Flexão;
7) Temperatura de distorção térmica;
8) Estabilidade térmica oxidativa em estufa com ar circulante a 150°C.
Com os resultados destes ensaios determinar as composições de compósito
de PP de alta cristalinidade com talco que possam atingir as especificações
consolidadas das montadoras (OEMs) para os atuais compósitos convencionais
de polipropileno com 20 e 40% de talco correntemente em uso.
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Com estas composições e densidades determinadas, calcular a redução de
peso

nas peças fabricadas com estes compósitos de polipropileno de alta

cristalinidade com talco.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1 O polipropileno na cadeia petroquímica
Atualmente no Brasil a Braskem é único fabricante de polipropileno e
ocupa a posição de principal produtor de petroquímicos básicos e lidera também
o ranking de capacidade dos petroquímicos de segunda geração. A posição do
polipropileno na cadeia petroquímica é apresentado na Figura 1.
Figura 1 – Polipropileno na cadeia petroquímica

Fonte: BRASKEM, 2015.

Em 2015, o continente Americano foi responsável pela produção de,
aproximadamente, 40 milhões de toneladas de resinas de polietileno (PE),
polipropileno (PP) e policloreto de vinila (PVC), 20% da produção mundial.
Na comparação entre as capacidades de produção dos principais players
petroquímicos, a Braskem está na 1ª posição, com capacidade anual de 7.080
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mil toneladas e destas 3.315 toneladas são de polipropileno conforme Figura 2
(BRASKEM, 2015).
Figura 2 – Capacidade de resinas nas Américas em 2015 (mil toneladas/ano)

Fonte: BRASKEM, 2015.

Entre as existentes

plataformas de tecnologia de processo para

fabricação de polipropileno exibidos na Figura 3, a mais utilizada é a tecnologia
Spheripol da LyondellBasell (MEI et al, 2009).
Figura 3 – Plataformas de tecnologia de fabricação de polipropileno.

Fonte: MEI et al, 2009.

3.1.1 Processo Spheripol
Este processo foi desenvolvido na década de 80 pela Montell (hoje
LyondellBasell), e possui dois reatores loop em série. Os reatores loop do
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processo Spheripol, exibido na Figura 4, operam cheios de líquido, não
apresentando fase vapor em equilíbrio. As regiões retas do reator são
encamisadas e desta forma é feita a remoção do calor gerado na polimerização
(FLORES, 2006).
O sistema catalítico utilizado no processo Spheripol é composto de um
catalisador tipo Ziegler-Natta de titânio suportado em cloreto de magnésio, um
cocatalisador, geralmente um alquil-alumínio e um doador de elétrons (donor),
geralmente um silano ou éster. A mistura destes componentes mais um veículo,
geralmente vaselina sólida, é feita em pequeno vaso agitador onde ocorre a
ativação do catalisador (REGINATO, 2001).
A etapa seguinte é feita a pré-polimerização num pequeno reator loop.
A pré-polimerização garante a formação de partículas de polímero esféricas,
semelhantes às partículas de catalisador e aumentam o rendimento catalítico. O
catalisador encapsulado na pré-polimerização é misturado ao monômero, ou
mistura de monômeros e hidrogênio e introduzido no primeiro reator de
polimerização de forma contínua. A corrente de saída do primeiro reator é
misturada com uma alimentação intermediária de monômeros e hidrogênio. A
corrente resultante é injetada no segundo reator de polimerização para dar
sequência a reação.

A recirculação da mistura reacional é promovida por uma

bomba axial instalada na parte inferior de cada reator loop. A corrente de saída
do segundo reator loop é composta por partículas de polímero e monômero
líquido, além de propano e hidrogênio. A separação do monômero e demais
componentes da fase líquida do polímero é iniciada numa tubulação que possui
diâmetro crescente e é aquecida. Desta forma, inicia-se a vaporização da fase
líquida.
Um vaso de flash é responsável pela separação quase total da fase
líquida do polímero. A fase vapor que sai do vaso de flash é purificada e
reciclada. O polímero é então filtrado para separar o restante de monômero que
ainda pode estar presente principalmente adsorvido nas partículas de polímero.
O polímero agora livre de monômero é posto em contato com vapor d'água para
desativar o catalisador. A etapa final é a secagem do polímero que é feita num
vaso onde o polímero é fluidizado com uma corrente de nitrogênio aquecido,
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estando o polímero pronto para ser armazenado na forma de esferas ou
estrudado para formar os pellets de polipropileno (REGINATO, 2001).
Este o processo é capaz de produzir homopolímero de propileno,
copolímeros aleatórios (Random) de propeno com eteno e terpolímeros com
eteno e buteno com quantidades moderadas de comonômero. A quantidade de
comonômero que pode ser incorporada ao copolímero é limitada pela
solubilidade do copolímero, de natureza elastomérica, no propeno líquido
(menos de 5% em massa).

Quando há necessidade de produzir materiais

poliméricos com quantidades elevadas de comonômero, como copolímeros
altamente resistentes ao impacto, utiliza-se um terceiro reator em série no
processo e, em alguns casos dois reatores. Neste caso, o polímero após passar
pela separação no vaso de flash segue para um reator de leito fluidizado, que
recebe mistura gasosa composta de eteno, propeno e hidrogênio. Uma segunda
camada de copolímero eteno-propeno, também conhecida como EPR (Ethylene
Propylene Rubber), é formada na parte interna do matriz homo polimérico
produzido nos reatores loop. Desta forma, a parte elastomérica do polímero fica
isolada e impede aglomeração e deposição sobre as paredes do reator e demais
equipamentos. As diferentes possibilidades de arranjo dos reatores permitem a
produção de polímeros com um largo intervalo de propriedades físicas
(REGINATO, 2001).
Figura 4 – Processo Spheripol

Fonte: (REGINATO, 2001)
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A tecnologia Spheripol opera com altas concentrações de monômero em
fase líquida, o que maximiza sua concentração, gerando altas taxas de
polimerização, operação em condições brandas de temperatura e pressão, alta
taxa de transferência de calor provocada pela alta velocidade da mistura
reacional e pela boa relação volume/área do reator com menor consumo de
energia devido a menor necessidade de vapor e assim menor impacto ambiental
(REGINATO, 2001).

A Figura 5 demostras estas vantagens do processo Spheripol quando
comparado com um processo de tecnologia Slurry de alta eficiência ( MEI et al,
2009).
Figura 5 – Vantagens da plataforma de tecnologia de fabricação de
polipropileno Spheripol.

Fonte: MEI et al, 2009.

3.2 Reação de polimerização do polipropileno
A resina de polipropileno é obtida pela reação de polimerização do
monômero propeno que é um subproduto do refino de petróleo, Figura 6.
Figura 6 – Propeno

Fonte: MAIER, 1998.
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O propeno é um hidrocarboneto insaturado formado apenas por átomos
de hidrogênio e carbono, que em presença de um catalisador orgânico metálico
de transição em condições muito bem controladas de pressão e temperatura
resulta nas macromoléculas de polipropileno.
A reação de polimerização do monômero de propileno origina uma longa
cadeia linear do polímero de polipropileno conforme exibido na Figura 7
(MAIER, 1998).

Figura 7 – Reação de polimerização do polipropileno.

Fonte: MAIER,1998.

Em meados de 1954 quando se iniciou as tentativas de polimerizar o
polipropileno o resultado foi uma substância líquida oleosa ou sólidos flexíveis,
sem valor comercial. A partir de 1955, com os trabalhos de Natta na Italia
utilizando o sistema de catalisador estereoespecifico de Ziegler, foi possível a
obtenção do polipropileno com estrutura regular e cristalina e com propriedades
de interesse comercial (MOORE, 1996).
A tecnologia de produção do polipropileno tem evoluído nos últimos 50
anos, desde os primeiros catalisadores Ziegler-Natta até os modernos
metalocênicos
diferenciadas.

proporcionando

aumento

de

produção

e

propriedades
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O desempenho dos catalisadores de cada geração é mostrado na Tabela 1,
que foi baseado em dados obtidos em reatores de laboratório. Embora as
condições de reação não sejam as mesmas para todos os catalisadores, pode
se ter uma ideia da evolução obtida nos sistemas catalíticos para o aumento
da eficiência da polimerização do propeno para se obter o polipropileno
(REGINATO, 2001).
Tabela 1– Performance das diferentes gerações de catalisadores

Fonte: REGINATO, 2001.

Na segunda metade dos anos 80, com a descoberta dos catalizadores de
5° geração di-etéres, foi possível conseguir alta atividade catalítica e
isotaticidade na polimerização do polipropileno. Esta tecnologia deu origem aos
polipropilenos de alta cristalinidade (HCPP) (TOKUMOTO, 2003).

3.3 Cristalinidade e estereoregularidade
O termo Estero específico do catalisador se refere à característica de
controlar a posição do grupo metila (CH3) na cadeia polimérica do polipropileno.
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As propriedades do polipropileno são influenciadas pela taticidade ou
regularidade espacial do grupo CH3 na cadeia polimérica.
O polipropileno pode ser produzido nas formas isotáctica, sindiotática e
atática conforme Figura 8.
Figura 8 – Formas estereoquímicas do polipropileno.

Fonte: SILVEIRA, 2008.

No polipropileno isotático (Tm=165ºC, Tg=10ºC), os grupos metila estão
todos do mesmo lado e no mesmo plano da cadeia polimérica. No polipropileno
sindiotático (Tm=125ºC, Tg= −5ºC), os grupos metila estão alternado ao plano
da cadeia polimérica. No polipropileno atático (amorfo, Tg = −20ºC) os grupos
metila se distribuem de forma aleatória na cadeia do polipropileno (CORREA,
2008).

29

O catalisador Ziegler-Natta é utilizado apenas para a produção de
polipropilenos isotáticos e sindiotáticos (PIZZITOLA, 2011).
Em razão da formação de arranjos cristalinos regulares, o polipropileno
isotático e sindiotático ambos são cristalinos, mas o isotático possui um grau de
cristalinidade maior que o sindiotático (PIZZITOLA, 2011).
Quanto maior o comprimento das cadeias poliméricas e o grau de
taticidade, maior a cristalinidade do polipropileno aumentando as propriedades
térmicas, dureza, resistência a tração e rigidez do polipropileno (MOORE, 1996).
O polipropileno atático possui estrutura totalmente amorfa, sendo utilizado
na fabricação de adesivos e selantes (PIZZITOLA, 2011).
Durante a polimerização do polipropileno pode ser controlada a estrutura
molecular, isotaticidade, massa molecular, distribuição da massa molecular e
adição de comonômero durante a copolimerização, permitindo a unidade de
polimerização

produzir

os

polipropilenos homopolímeros

e

copolímeros

(SILVEIRA, 2008).
A maioria do polipropileno comercial é do tipo isotático, em que a maioria
das unidades de propeno está com a "cabeça" unida à "cauda", formando uma
cadeia com todos os grupos metila orientados para o mesmo lado.
Esta estrutura estereorregular favorece o desenvolvimento de regiões
cristalinas, que dependendo das condições de processamento atinge uma
cristalinidade entre 40 e 70% (SATO, 2008).
Os tipos de polipropileno produzidos são homopolímeros, copolímeros
randômicos e copolímeros heterofásicos, com índices de fluidez podendo variar
entre 0,6 a 100 g/10min.
Os homopolímeros são produzidos pela polimerização única do propeno,
apresentam alta isotaticidade, elevada cristalinidade, alta rigidez e dureza e
resistência ao calor, mas possuem baixa resistência ao impacto para uso em
temperaturas sub zero (SILVEIRA, 2008). Os copolímeros randômicos são
obtidos quando, no reator, se adiciona ao propeno um segundo monômero
normalmente eteno na faixa de 6%.
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As moléculas de eteno são inseridas aleatoriamente reduzindo a
cristalinidade do material. Por este motivo, os copolímeros randômicos
apresentam maior transparência, menor temperatura de fusão e são mais
resistentes ao impacto à temperatura ambiente que os homopolímeros.
Os copolímeros heterofásicos muitas vezes também chamados de
copolímeros de impacto ou de bloco são produzidos em dois reatores em série,
onde no primeiro se polimeriza somente o propeno e no segundo, uma fase
elastomérica, composta de propeno e eteno. Nos copolímeros heterofásicos o
teor de eteno pode chegar a 35% e por apresentar estas duas fases em maior
concentração, os copolímeros heterofásicos perdem transparência, mas
apresentam elevada resistência ao impacto tanto à temperatura ambiente como
a baixas temperaturas (SILVEIRA, 2008).
O polipropileno sai do reator na forma de pequenas partículas ou esferas
que seguem para uma extrusora, onde são adicionados os aditivos de
performance e granulação. Esta é a forma que o polipropileno é entregue aos
clientes, que o transformarão em artigos finais que vão ao mercado consumidor.
Entre os principais tipos de processamento, pode-se citar: extrusão de
fibras (monofilamentos, multifilamentos), extrusão de ráfia, extrusão geral,
extrusão de filmes (BOPP), moldagem por injeção, moldagem por compressão,
moldagem por sopro, termoformagem, entre outros (SILVEIRA, 2008).

3.4 Polipropileno de alta cristalinidade (HCPP).
O polipropileno HCPP começou a ser produzido e comercializado em
1981 pela Chisso Corporation em Tóquio no Japão (SCHUT, 1991).
O controle da cristalinidade foi feito através de nova tecnologia em
catalisadores Ziegler Natta desenvolvido pela Chisso para um controle mais
preciso da estereoregularidade, que passou de 89% para 97 a 99% na taticidade
medida por infravermelho e mantendo alta reatividade e estereoespecificidade,
podendo ainda produzir pelo processo Slurry homopolímeros e copolímeros de
bloco de alta cristalinidade, conforme pode ser visto na Figura 9.
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Figura 9 – Conceito do processo HCPP – processo Slurry.

Fonte: KOREA PETROCHEMICAL, 2015.

Um comparativo entre as características do HCPP versus o PP
homopolímero convencional esta demostrado na Tabela 2.
Tabela 2 – Principais características do HCPP versus o PP convencional.

Fonte: KOREA PETROCHEMICAL, 2015.

O HCPP, devido a sua alta cristalinidade e isotaticidade, proporciona um
aumento significativo nas propriedades térmicas, modulo de flexão, resistência a
tração e dureza quando comparado com o polipropileno convencional e estas as
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propriedades podem ser vistos na Tabela 3 para os homopolímeros genéricos e
na Tabela 4 para os copolímeros bloco genéricos.
Tabela 3 – Propriedades do HCPP homopolímero versus PP homopolímero genérico.

Fonte: KOREA PETROCHEMICAL, 2015.
Tabela 4 – Propriedades do HCPP copolímero bloco versus copolímero bloco genérico.

Fonte: KOREA PETROCHEMICAL, 2015.
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O HCPP possui maior resistência a risco e menor coeficiente de dilatação
térmica que o polipropileno convencional, propriedades estas que o tornam uma
resina base preferencial para uso em compostos de polipropileno com talco para
uso em exteriores e interiores automotivos, em partes como: para-choques,
frisos laterais, painel de instrumentos, laterais de portas, colunas e consoles
onde os requisitos de resistência a risco são muito elevados. A patente da
Dacha Co. Ltd. e Hyundai Motor Co., US 2014/0187694 A1 (JANG et al, 2014),
cita o uso de HCPP nestas aplicações automotivas com sucesso.
A Figura 10

exibe as propriedades de resistência a risco do HCPP

expressa por dureza a lápis (pencil hardness) e a Figura 11 exibe o coeficiente
de dilatação térmica do HCPP versus o PP genérico reforçados com talco.

Figura 10 – Resistência a risco do HCPP através da dureza a lápis
(pencil hardness)

versus o PP genérico.

Fonte: KOREA PETROCHEMICAL, 2015.
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Figura 11 – Coeficiente de dilatação térmica do HCPP versus o PP
genérico reforçados com talco.

Fonte: KOREA PETROCHEMICAL, 2015.

O HCPP também possui maior resistência química, maior módulo de
flexão e maior temperatura de termo distorção (HDT) que o polipropileno
genérico , respectivamente exibido nas Figura 12 e Figura 13.
Estas propriedades fazem do HCPP uma excelente resina base para os
compostos de polipropileno com talco para aplicações “under the hood”,
ambiente caracterizado como pelo calor e contato com produtos químicos como
lubrificantes e combustíveis.
Figura 12 – Resistência química do HCPP versus PP genérico.

Fonte: KOREA PETROCHEMICAL, 2015.
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Figura 13 – Modulo de flexão e HDT do HCPP versus PP genérico reforçados com
talco.

Fonte: KOREA PETROCHEMICAL, 2015.

3.5 Talco
O talco é um silicato de magnésio hidratado, 3MgO 4.SiO2.H2O que
apresenta estrutura lamelar conforme mostrado na Figura 14 e composição
química típica de 31,7% MgO4, 63,5% SiO2 e 4,8% H2O . Possui a menor dureza
entre os minerais, aproximadamente Mohs 1, e tem natureza hidrofóbica
repelindo água. O talco possui densidade em torno de 2,78 g/cm3.
Figura 14 – Microscopia eletrônica de varredura (x10000) do talco.

Fonte: PAN, 2015
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A estrutura cristalina está esquematizada na Figura 15 e consiste de
camadas de magnésio em coordenação octaedral, similar à brucita Mg(OH)2,
intercaladas entre camadas de sílica SiO2 na coordenação tetraedral
(IMAMURA, 2010).
Figura 15 – Estrutura cristalina do talco.

Fonte: PAN, 2015.

São vantagens do talco a sua fácil processabilidade, reduzida ação
abrasiva nos equipamentos de processamento e, principalmente, a obtenção de
um material com baixa anisotropia de propriedades devido ao formato lamelar e
baixa razão de aspecto das partículas quando comparada com outros reforços
fibrosos. O talco é um dos reforços mais amplamente empregados para melhorar
as propriedades mecânicas de compósitos de polipropileno. O talco por possuir
baixa concentração de hidroxilas na superfície das suas lamelas e devido à sua
característica apolar, não necessita de tratamento superficial. Sua superfície de
natureza oleofílica facilita a sua dispersão em solventes orgânicos inclusive
polímeros, facilitando a sua interação com o polipropileno, sem a necessidade
de agente de acoplamento interfacial, devido à natureza apolar de ambos os
constituintes do compósito (IMAMURA, 2010). Num compósito de PP reforçado
com talco, as lamelas do talco tendem a se orientar no sentido do fluxo durante a
moldagem, aumentando a temperatura de distorção térmica (HDT) e a rigidez do
compósito.

Estas

propriedades

são

aprimoradas

com o

aumento

da

concentração de talco e o uso de talcos com maior relação de aspecto (relação
comprimento por espessura das partículas), exibido nas Figuras 16 e 17
respectivamente (IMAMURA, 2010).

37

Figura 16 – Influência da relação de aspecto, concentração de talco versus
temperatura de distorção térmica do polipropileno.

Fonte: MONDO MINERALS, 2015.
Figura 17– Influência da concentração de carga mineral e relação de aspecto
na rigidez do polipropileno.

Fonte: MONDO MINERALS, 2015.

O talco, como outros minerais e sendo a fase descontínua dispersa na
matriz polimérica, diminui a resistência ao impacto do polipropileno mas aumenta
a rigidez do compósito conforme visto na Figura 18.

38

Figura 18 – Influência da concentração do talco no impacto e rigidez
do

polipropileno.

Fonte: MONDO MINERALS, 2015.

Os talcos com elevada razão de aspecto (relação comprimento espessura)
ou macrocristalinos, propocionam maior modulo de flexão que os talcos
microcristalinos que possuem menor razão de aspecto.
Os talcos macrocristalinos são encontrados em minas da Itália, Canadá e
Vermont nos Estados Unidos. Os talcos microcristalinos ocorrem em minas da
China, Austrália e Montana nos Estados Unidos.
As Figuras 19, 20 e 21 respectivamente, mostram a influência das
propriedades dos talcos Imerys: Stellar e Cimpact da China (microcristalino) e
Jetfill (macrocristalino) do Canadá, com similar distribuição granulométrica à
30% de concentração em massa no polipropileno (CLARK; STEEN, 2003),
indicando que o quanto menor o tamanho médio de partícula, resulta em maior
modulo de flexão, resistência à tração e resistência ao impacto do polipropileno.
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Figura 19 – Efeito do tamanho de partícula do talco no módulo de
flexão no polipropileno.

Fonte: CLARK; STEEN, 2003.

Figura 20 – Efeito do tamanho de partícula do talco na resistência à
tração do polipropileno.

Fonte: CLARK; STEEN, 2003.

40

Figura 21 – Efeito do tamanho de partícula do talco na resistência ao
impacto do polipropileno.

Fonte: CLARK; STEEN, 2003.
O uso do talco no PP também reduz o encolhimento da peça no molde ou

como é comumente denominado de contração do material no molde. Como
exemplo desta redução de contração a Tabela 5 mostra um comparativo do
polipropileno com 30% talco em comparação com polipropileno puro e o ABS
(acrilonitrila butadieno estireno).

Tabela 5 – Efeito na contração no molde do PP com 30% de talco.

Polímero
Polímero
Homopolímero
Polímero
Comopolímero
ABS (Comparação)

Talco
(%peso)

Contração no
molde (%)

Alteração devido
ao talco (%)

0,0

2,10

-

30,0

0,90

39

0,0

1,80

-

30,0

1,10

59

0,0

0,50

-

Fonte: CLARK; STEEN, 2003.
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O coeficiente de dilatação térmica do polipropileno copolíimero na faixa de
-50 a 150°C é diminuido em 50% com a adição de 30% de talco, passando de
6x10-5 mm/mm para 3 x10-5 mm/mm ºC.
A química de superfície do talco pode levar a interações talco-polímero e
talco-estabilizante que podem causar degradação do compósito de polipropileno
quando exposto em ambientes de alta temperatura (150ºC) por um longo tempo.
O óxido de ferro (Fe2O3) e metais de transição são contaminantes do talco e
influenciam na estabilidade termo-oxidativa do polipropileno. A Figura 22 mostra
a influência da concentração de ferro no talco em compósito de polipropileno e a
consequente redução na estabilidade ao calor de longo prazo.
Figura 22 – Efeito da concentração de óxido de ferro no talco e a redução
de estabilidade ao calor de longo prazo.

Fonte: CLARK; STEEN, 2003.

O talco após o processo de moagem resulta em várias especificações de
produto com diferentes tamanhos médios de partículas e máximos de partículas
(top cut) cuja diferenciação se estabelece em virtude de diferentes tipos de
aplicações dos compósitos de polipropileno Figura 23.
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Figura 23 – Intervalos do tamanho de partícula, “top cut” do talco e suas
aplicações em polipropileno.

Fonte: CLARK e STEEN, 2003.

Para os compósitos de polipropileno reforçados com talco e projetados
para aplicações do tipo “under the hood”, talcos com tamanho médio de partícula
de 9 a 11 micrômetros são ideais pelo seu baixo custo, menor interação com
antioxidante e maior facilidade de incorporação no polipropileno. Em aplicações
automotivas de aparência estética talcos com menor tamanho médio de
partículas (variando de 1 a 3 micrômetros), apesar de mais caros, são mais
adequados e proporcionam melhor acabamento de superfície e resistência a
risco nas peças feitas com os compósitos (CLARK; STEEN, 2003).

3.6 Sistema de estabilização ao calor de longo prazo
Apesar dos vários benefícios já mencionados sobre a adição de talco ao
polipropileno, no que tange a estabilização térmica de longo prazo do compósito
isto se torna um problema, pois o talco significativamente adsorve em sua
superfície os aditivos antioxidantes do polipropileno, diminuindo muito a sua
durabilidade em aplicações que envolvam exposição a altas temperaturas por
longo prazo. No entanto este efeito indesejado é resolvido com o uso de sistema
de antioxidantes primários e secundários combinados com um desativador do
talco.
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Os antioxidantes primários (radical scavengers) ou terminadores de
cadeia do tipo fenol estericamente impedido (ou bloqueado), atuam como
aprisionadores de radicais livre no processo de degradação térmica do
compósito. Agindo como doadores de hidrogênio neste processo de proteção
térmica, a reação principal é a formação de hidroperóxidos e de radical fenoxil,
processo este que se repete e é típico do processo de estabilização térmica com
antioxidantes fenólicos (SCHWARZENBACK, 2001).
Os antioxidantes fenólicos estericamente impedidos também são os mais
eficientes para estabilização térmica de longo prazo do polipropileno com talco
na faixa de ensaios e aplicações entre 120 a 150°C.
Os estabilizantes secundários ou decompositores de peróxido mais
eficiente para uso em conjunto com os antioxidante fenólicos em estabilizações
de longo prazo, na faixa de temperaturas entre 100 - 150°C, são os baseados
em enxofre ou tiosinergistas como ésteres de 3,3 ácido tiodiopropiônico. A
principal reação que ocorre neste processo é a termólise do sulfóxido em ácido
sulfônico

que

contribui

para

decomposição

dos

hidroperóxidos

(SCHWARZENBACK, 2001).
O aditivo secundário também promove uma sinergia no rendimento do
sistema antioxidante. Como exemplo, o polipropileno homopolímero com 30% de
talco usando 0.3% de antioxidante primário fenólico Irganox 1010 mais 0,1% do
secundário tiosinergista Irganox PS802 (DSTDP), estando estes na relação de
3:1 respectivamente, resiste sem degradação térmica por 25 dias em estufa
oxidativa a 150°C. No entanto, se nestas mesmas condições de ensaio for
usado apenas 0,4% do antioxidante fenólico primário Irganox 1010 a
durabilidade

sem

degradação

térmica

passa

apenas

para

10

dias

(SCHWARZENBACK , 2001).
A adsorção dos antioxidantes na superfície do talco e presença de
contaminantes metálicos ferrosos ou metais de transição diminuem a resistência
à degradação térmica de longo prazo dos compósitos com talco. Tal efeito
negativo é minimizado com o tratamento ou isolamento da superfície do talco
com chamados desativadores de talco, sendo estes compostos orgânicos
polares descritos na patente US 3,553,158 (GILFILLAN, 1971). Dentre os
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numerosos compostos polares testados e descritos nesta patente os com mais
alta eficiência são os poliepóxi, amidas e polióis alifáticos.
Como exemplo da eficiência do desativador de talco tipo epóxi, um
compósito de polipropileno com 40% de talco estabilizado com 0,1% de Irganox
1010 mais 0,3% de Irganox PS802 e com 0,5% de epóxi Araldite 7072 como
desativador do talco, resiste 28 dias sem degradação térmica em estufa
oxidativa a 150°C. Este mesmo compósito de PP com talco submetido as
mesmas condições de estufa oxidativa, mas sem o aditivo epóxi Araldite 7072,
resiste apenas 1 dia (SCHWARZENBACK, 2001).
Estudos de (ROTZINGER, 2006) demostrou que o etileno bis estereamida
é uma boa alternativa para o uso de epóxi como desativador de talco nos
sistemas de estabilização térmica de longo prazo.
ROTZINGER (2006) também demostrou que quando utilizado a mistura a
1:1 de etileno bis estereamida mais oligômero acrilato e este utilizado como
desativador de talco, a 0,2% em polipropileno com 20% de talco, resulta que o
teste de resistência à degradação térmica a 150°C do compósito de
polipropileno tem um resultado equivalente a 90% do resultado do polipropileno
de referência sem carga (28 dias), conforme pode ser visto na Figura 24.
Figura 24 – Degradação térmica em estufa oxidativa, com combinações sinergísticas
de (etilenobistereamida Atmer SA 1760%) / (éster acrílico oligomérico
Irgastab CA 100%), aplicado em PP+ 20% talco + 0,1% Irganox.
O PP de referência (PP ref.) é sem talco e contém 0.1% de Irganox 1010.

Fonte: ROTZINGER, 2006.
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3.7 Negro de fumo
Dominantemente os compostos polipropileno com talco para uso “under
the hood” são na cor preto e esta obtida pelo uso de negro de fumo na
concentração de 0,5% a 1,5% em peso do compósito.
O negro de fumo reduz a estabilização ao calor de longo prazo do
compósito de polipropileno devido a suas características como tamanho de
partícula, área superficial específica, tipo ou processo de obtenção do negro de
fumo e concentração de uso no compósito.
Como o talco, o negro de fumo também tem a tendência de adsorver os
aditivos antioxidantes e assim reduz a eficiência dos mesmos.
Negro de fumo de processo chama e de pH neutro são os tipos mais
indicados para os compósitos de polipropileno “under the hood” pois interferem
menos na eficiência dos pacotes de estabilização térmica de longo prazo,
conforme mostrado na Figura 25 (GILG, 2001).
Figura 25 – Efeito da acidez e concentração do negro de fumo em polipropileno
estabilizado ao calor com 0,1% de Irganox 1010 e 0,1% de DSTDP
na degradação térmica em estufa a 150°C com ar circulante.

Fonte: GILG, 2001.
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Os aditivos antioxidantes primários (Irganox 1010), secundários (DSTDP)
e desativadores de talco (Epóxi Araldite 7072) devem ser usados em conjunto
com o negro de fumo para prover o sistema de estabilização de longo prazo
necessário.
Para compósitos de polipropileno com talco na cor preto para aplicações
“under the hood“

que requerem estabilização térmica de longo prazo, tipos

específicos de protetores ultravioleta do tipo HALS (hindered Amine light
stabilizers), oferecem melhores resultados que os sistemas de antioxidante
primário, secundário e desativador de talco, proporcionando um sistema mais
simples de estabilização térmica quando comparado com a utilização de
sistemas antioxidantes do tipo fenólico e tioéster combinados. Esta comparação
pode ser observada na Tabela 6.
Tabela 6 – Desempenho de HALS versus antioxidante (Irganox1010) e tiosinergista
(DSTDP) em PP homopolímero 40% talco com negro de fumo e
Desativador de talco epóxi em estufa com ar circulante a 150°C.
Degradação térmica em estufa a 150°C com ar circulante (dias)

Sistema de estabilização
termica

1,5% de Negro de
Fumo + Epoxi
Sem Negro de 1,5% Negro de
Araldite 7072
Fumo
Fumo
(desativador de
talco)

0,1% Irganox 1010 + 0,3%
DSTDP

15

1

1

0,2% Irganox 1010 + 0,3%
DSTDP

20

2

2

0,4% Chimassorb 944 (HALS)

15

17

15

0,4% Chimassorb 119 (HALS)

27

33

40

Fonte: GILG, 2001.

3.8 Compósitos de polipropileno automotivos
Os compósitos de polipropileno são resultantes da mistura física
dispersiva e distributiva de vários componentes (polipropilenos, carga mineral,
modificadores de impacto, aditivos de performance, colorantes) onde as
propriedades finais resultantes são mais interessantes sob o ponto de vista de
engenharia, que as propriedades individuais dos componentes que o constituem.
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Estes compósitos possuem uma fase matriz polimérica (polipropileno) ou
fase continua e a fase dispersa como cargas minerais ou reforços fibrosos
(SHARMA, 2012).
Os compósitos de polipropileno para uso automotivo surgiram como
alternativa ao plásticos de engenharia como ABS e poliamidas , onde estes
estavam superdimensionados em suas aplicações, proporcionando redução de
custo e peso das peças metálicas (Karger-Kocsis, 1995).
A resina de polipropileno é de fácil processamento, boa resistência
química, fácil coloração, baixa densidade e baixo custo comparado com
plásticos de engenharia, mas com propriedades físicas e mecânicas limitadas
(MORITOMI et al, 2010).
Estas limitações são superadas quando o polipropileno é composto com
modificadores de performance como exibido na Figura 26.
Figura 26 – Componentes do compósito de polipropileno.

Fonte: MORITOMI et al, 2010.
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Os compósitos de polipropileno adequadamente formulados possuem
propriedades que permitem seu uso em várias aplicações automotivas, conforme
mostrado na Tabela 7 ( SHARMA, 2010).
A Figura 27 exibe o envelope de

propriedades dos compósitos de

polipropileno e suas aplicações que competem com os plásticos de engenharia
(MORITOMI et al, 2010).
Figura 27– Envelope de propriedades dos compósitos de polipropileno.

Fonte: MORITOMI et al, 2010.
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Tabela 7– Aplicações e propriedades requeridas de peças automotivas feitas com
compósitos de polipropileno.

Fonte: SHARMA, 2010.
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Devido ao sucesso do uso dos compósitos de polipropileno em
aplicações automotivas de interiores, exteriores e dentro do capô (“under the
hood”), sua participação nos automóveis tem tido um crescimento contínuo
(SATO, 2008) . Este crescimento pode ser visto na Figura 28 .
Figura 28 – Evolução do uso de compósitos de polipropileno nos automóveis.

Fonte: SATO, 2008.

Atualmente o mercado brasileiro de peças automotivas é suprido com
compósitos de polipropileno pela Basell, Borealis, Trinseo e Mitsui, sendo estes
fornecedores globais das montadoras instaladas no Brasil.
O mercado de compósitos de polipropileno para uso automotivo no Brasil
é estimado em 150.000 toneladas por ano.

3.9 Processo de fabricação dos compósitos de polipropileno com talco
Os compósitos de polipropileno com talco são produzidos pelo processo
de extrusão e os componentes de sua composição: talco, polipropileno e aditivos
alimentados por dosadores gravimétricos conforme exibido na Figura 29.
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Figura 29 – Processo de fabricação de compósitos de polipropileno com talco.

Fonte: DEMDOUM, 2011.

Os equipamentos mais utilizados para a produção dos compósitos com
talco são as extrusoras de dupla rosca paralelas, inter-penetrantes e corotacional (rotação no mesmo sentido) conforme Figura 30.
Figura 30 – Esquema de roscas co-rotante e as regiões de alta e
baixa pressão.

Fonte: KUTZ, 2011.
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As extrusoras de dupla rosca (Figura 31) possuem rosca e cilindro
segmentados ou modular para melhor manutenção devido ao desgaste e
oferecer flexibilidade na montagem do perfil de rosca do equipamento para
melhor adequabilidade ao material processado (ANDERSON, 2013).
Figura 31 – Sistema modular de roscas e blocos das extrusoras de dupla rosca
co-rotante.

Fonte: ANDERSON, 2013.

Este tipo de equipamento com sua rosca e cilindro segmentados permite
elaborar um perfil de rosca mais adequado para alimentação de talco e aditivos
na forma de pó e grãos de polipropileno oferecendo excelente mistura
distributiva e dispersiva com altas taxas de produção (Figura 32).
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Figura 32 – Elementos de rosca para mistura distributiva e dispersiva da extrusora
de
dupla rosca.

Fonte: FATAHI, 2012.

O sistema de alimentação do talco deve ser feito através de
alimentadores gravimétricos via dosador lateral da extrusora dupla rosca para
maior precisão de dosagem dos componentes do compósito e proporcionar altas
taxas de produção com menor desgaste de rosca. O polipropileno e aditivos
também são alimentados por dosadores gravimétricos, mas no funil principal da
extrusora conforme exibido na Figura 33. Os gases e voláteis gerados durante o
processamento são retirados com bomba de vácuo. A saída de gases com
pressão atmosférica facilita a saída de ar que se incorpora junto com a dosagem
lateral do talco durante o processo (FATAHI, 2012).
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Figura 33 – Seções de processamento da extrusora dupla rosca na fabricação dos
compósitos de polipropileno com talco.

Fonte: FATAHI, 2012.

Os compósitos de polipropileno com talco após serem processados pelo
comprimento da rosca, usualmente 44 diâmetros (44D) chegam ao cabeçote da
extrusora para granulação do material.
O sistema de granulação para este tipo de compósito pode ser do tipo
corte de fios (strand pelletizer) após estes serem resfriados em uma calha de
água. Os grão obtidos são de forma cilíndrica e em média de 3 mm de
comprimento conforme mostrado nas Figuras 34 e 35.
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Figura 34 – Configuração do processo de extrusão para granulação de fios
(strand pelletizer).

Fonte: FATAHI, 2012.
Figura 35 – Granulador de fios ou “ strand pelletizer”.

Fonte: FATAHI, 2012.

Outro sistema de granulação muito utilizado e que foi uma evolução do
sistema de granulação de fios, é o sistema de corte direto no cabeçote da
extrusora (die face cut, under water pelletizer) exibido na Figura 36.
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Neste processo os grãos obtidos são em forma de esferas de 2 a 3 mm,
oferecendo um processo mais estável e contínuo em altas taxas de produção.
Este sistema de granulação opera em sistema fechado de resfriamento,
eliminando a calha de resfriamento utilizada no sistema de granulação de fios e
assim reduz o comprimento da linha de extrusão conforme exibido na Figura 37.
Figura 36 – Granulador de corte direto no cabeçote da extrusora
(die face cut, under water pelletizer).

Fonte: OSSWALD et al, 2006.
Figura 37 – Configuração do processo de extrusão de compósitos de polipropileno com
talco com granulação de corte direto no cabeçote da extrusora
(die face cut, water pelletizer).

Fonte: GALA, 2013.
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3.10 Compósitos de polipropileno com talco para uso “under the hood”
Desde 1960 os compósitos de polipropileno com talco têm sido utilizados
dentro do gabinete do motor ou “under the hood”, termo utilizado nos Estados
Unidos ou “under the bonnet”, assim chamado na Europa em substituição de
peças metálicas (CLARK; STEEN, 2003).
Este ambiente é o mais severo do automóvel pois as temperaturas podem
variar de -40°C a 140°C (MAIER, 1998).
Conforme informado no site da Borealis Group, as peças fabricadas a
partir destes compósitos devem resistir à vibração, ter boa

estabilidade

dimensional, resistir à ataque químico por contato com lubrificantes, combustível
e fluidos de freios.
O sistema de estabilização térmica destes compósitos deve resistir a altas
temperaturas com baixa emissão de voláteis e odor para estes não serem
transmitidos ao interior do veículo.
As principais vantagens dos compósitos de polipropileno com talco para
aplicação “under the hood” são:


Redução de peso;



Consolidação de partes de um conjunto;



Baixo custo;



Durabilidade;



Efeito de absorção de som;



Não sofrer efeito de corrosão;



Fácil processamento;



Estabilidade dimensional;



Flexibilidade de design.
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As principais propriedades oferecidas por estes compósitos que são
requisitos de todas as peças “under the hood” são:


Temperatura

de

termo

distorção

(HDT) para

suportar

as altas

temperaturas;


Estabilidade térmica de longo prazo e resistência química;



Sustentabilidade pois são materiais recicláveis e gerando peças de baixo
peso, reduzindo o consumo de combustível.

3.11 Propriedades dos compósitos de polipropileno com talco “under the hood”
Os compósitos de polipropileno com talco para peças “under the hood”
são baseados em polipropileno homopolímero reforçados com talco nos teores
nominais de 20 e 40%.
Possuem estabilização térmica de longo prazo (heat aging oven life), alta
temperatura de termo distorção (HDT) e alta rigidez ou módulo de flexão e
devem atingir às especificações de materiais das montadoras.
No Brasil os principais produtores globais são Basell, Borealis e Trinseo.
Nos Estados Unidos a Washington Penn apesar de não ser um produtor
global destes compósitos tem forte atuação no mercado americano por
qualidade e preço muito competitivo.
As Tabelas 8 e 9 exibem as propriedades típicas destes materiais e
conformidade com as especificações das montadoras (OEMs).
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Tabela 8 – Propriedades dos compósitos de polipropileno 20% talco “under the hood e
conformidade com as especificações das montadoras.
TRINSEO

Basell

Borealis

Washington Penn

T20MU3B PR

Hostacom M2 U01

MD231U

PPH2TF2

14

16

6

6

1,0
20,0
2400
3
2,5
120
85

1,0
20,0
2700
3
2,5
115
65

1,1
20,0
2700
3,5
3
125
70

1,1
20,0
2400
3
3
111
85

Fornecedor

Ensaio
MFI (230°C/2,16 kg)
Densidade
teor de Talco
Mod Flex 23°C
Izod c.e. 23°C
Charpy c.e.23°C
HDT (0,45 Mpa)
HDT (1,80 Mpa)

Material
Unidade

procedimento

g/10 min
g/cm3
%
Mpa
KJ/m2
KJ/m2
°C
°C

ISO 1133
ISO 1183
ISO 3451-1
ISO 178
ISO180/1A
ISO 179/1eA
ISO 75
ISO 75

VW TL 440-45
PP6, GM QK 3811,
VW TL 440-45 PP6,
Ford WSK-M4D729
Ford WSK-M4D729
GM GMW 16528 P - GMP PP 008, NVB
A2, WSS-M4D729
A2,WSS-M4D729
PP TD20,
GM 10.037 J, MS DB500
B1, WSS-M4D729
B1, FIAT 55246QK 3811
CPN 2347, ESAB5, GM QK 3811
PP70.30, VALEO
M4D293A
NVB 10.037-H,

Conformidade com
especificação
automotiva

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 9 – Propriedades dos compósitos de polipropileno 40% talco “under the hood e
conformidade com as especificações das montadoras.

Ensaio
MFI (230°C/2.16 kg)
Densidade
teor de Talco
Mod Flex 23°C
Izod c.e. 23°C
Charpy c.e. 23°C
HDT (0.45 Mpa)
HDT (1.80 Mpa)

Fornecedor
Material
Unidade
procedimento
g/10 min
ISO 1133
g/cm3
ISO 1183
%
ISO 3451-1
Mpa
ISO 178
KJ/m2
ISO180/1A
KJ/m2
ISO 179/1eA
°C
ISO 75
°C
ISO 75

Conformidade com
especificação
automotiva

Fonte: Elaborado pelo autor.

TRINSEO
T40MU3B

Basell
M4U02

Borealis
PP MD441U

Washington Penn
PP PPH4TF4 BK

10
1,2
37
3600
2,7
2,4
130
80

16
1,21
40
4300
2,9
2,5
125
75

6.0
1,22
40
4700
2,2
2,4
130
80

12
1,23
38
3800
2,0
2,4
132
83

FIAT
Ford WSKM4D64455246(PP75.20),V Ford WSKM4D644- Ford WSK M4D644A, Ford
W 440.45
A, Ford
A, Ford
WSSM4D643-B1,
(PP*),MBB-F
WSSM4D643-B1, WSSM4D643-B1,
GM GMP PP 030,
5404.00 PPT40, GM QK3813, GMW GM QK3813, GMW Valeo NVB10.056-C,
GM QK3813, Valeo
15702-150023
15702-150023
Chrysler MS-DB500
NVB10.056-C
CPN3549
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3.12 Especificações para os compósitos com talco “under the hood”
As montadoras determinam as especificações técnicas dos compósitos de
polipropileno, baseado nos requisitos que as peças feitas com estes materiais
devam suportar no ambiente e condições de uso que se destinam nos
automóveis. As aplicações “under the hood” são as de maior severidade devido
ao ambiente de alta temperatura, variações de temperatura , vibrações e contato
com óleo, combustíveis, água e detergentes que ocorrem dentro do capô do
motor. Os compósitos de polipropileno com talco para peças “under the hood”
são considerados materiais estruturais de aplicações técnicas geralmente na cor
preto.
A propriedades mecânicas e térmicas mais críticas para adequabilidade
destes materiais são módulo de flexão ou rigidez , temperatura de distorção
térmica (HDT) e resistência ao calor via degradação térmica, medida em número
de horas que corpos de prova resistem em estufas com temperaturas elevadas e
com ar circulante. Para este estudo foram pesquisadas várias especificações
para compósitos de PP com talco das maiores montadoras locais e foi preparada
a Tabela 10 com valores consolidados das propriedades críticas destas
especificações.
Tabela 10 – Especificações consolidadas para propriedades críticas de PP com talco
20 e 40% de uso automotivo “under the hood”.

Unidade
Propriedades
IF (230°C/2,16kg) - ISO 1133
Densidade - ISO 1183
% talco - ISO 3451-1
Tração - ISO 527
Izod c.e. 23°C - ISO 180/1A
Módulo de Flexão - ISO 178
HDT (0,45 MPa) - ISO 75
Estufa Oxidativa @ 150°C

Fonte : Elaborado pelo autor.

g/10 min
3

g/cm
%
MPa

kJ/m 2
MPa
°C
horas

PP T20
PP T40
especificação
especificação
consolidada OEMs consolidada OEMs
12 a 22
1,028 a 1,077
18 a 24
min. 30
2,0 a 3,0
2200 a 2600
min. 120
min. 700

12 a 18
1,179 a 1,267
35 a 43
min. 30
2,0 a 2,5
min. 3600
min. 130
min. 700
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3.13 Peças automotivas produzidas com compósitos de polipropileno com talco
“under the hood”
As peças “under the hood” feitas com os compósitos de polipropileno com
talco são peças do sistema de resfriamento e aquecimento do sistema de ar
condicionado comumente chamado de HVAC (heat ventilation air conditioning),
dutos de ar, gabinetes do sistema de ventilação do motor, capa cobertura do
motor, gabinetes de sistemas elétricos, carcaças de faróis e gabinetes de filtro
de ar do motor (MAIER,1998). A Figura 38 exibe alguns exemplos das peças
“under the hood” fabricadas com os compósitos de polipropileno com talco.
Figura 38– Peças “under the hood” feitas com compósitos de polipropileno com talco:
a) carcaça de farol, b) sistema de resfriamento e aquecimento do sistema
de ar condicionado (HVAC).

Fonte: MAIER, 1988.
Conforme informado no site da Borealis Group, o complexo sistema de
ventilação (HVAC)

fabricado com os compósitos de polipropileno devem

suportar choques e vibração em operação contínua de 70°C, mas podendo ter
picos de temperatura de 120°C e devendo manter sua funcionalidade e
durabilidade durante vida útil do automóvel.
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3.14 Processo de fabricação das peças em compósitos de polipropileno com
talco “under the hood”
O processo dominante para fabricação das peças “under the hood” é feito
através do processo de moldagem por injeção utilizando máquinas injetoras de
termoplásticos, visto na Figura 39.
Figura 39 – Máquina injetora de termoplásticos.

Fonte: DE ABREU, 2012.

A máquina injetora possui a unidade de injeção e a unidade de fechamento
conforme mostrado na Figura 40.
Figura 40 – Partes de uma máquina injetora de peças em
compósitos de polipropileno com

Fonte: DE ABREU, 2012.

talco.
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A unidade de injeção tem a função de homogeneizar e fundir o compósito
de polipropileno com talco e transferir o material para o interior do molde que fica
alojado entre as placas fixa e móvel da unidade de fechamento da injetora.
A unidade de fechamento tem a função de suporte e travamento do molde
no momento da injeção e também efetua a abertura do molde após a
solidificação da peça e posterior extração (DE ABREU, 2012).
O processo de moldagem por injeção é contínuo e cíclico sendo as
etapas do ciclo de injeção descritas na Figura 41.

Figura 41– Etapas do ciclo de moldagem por injeção.

Fonte: DIAS, 2003.

3.15 Programa INOVAR AUTO
Desde 2013 está em vigor no Brasil o “Programa de Incentivo à Inovação
Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores –
INOVAR AUTO”.
O programa INOVAR AUTO tem por finalidade apoiar o desenvolvimento
tecnológico, a inovação, a segurança, a proteção ao meio ambiente, a eficiência
energética e a qualidade dos veículos e autopeças ( LEÃO, 2014).
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O Programa concede benefício fiscal (crédito presumido de IPI) às
empresas fabricantes de veículos automotivos que produzam no país os
produtos com os códigos específicos da TIPI (tabela de incidência do imposto
sobre produtos industrializados) relacionados no Anexo I do Decreto 7.819/12
(automóveis e comerciais leves, caminhões e chassis com motor).
Também serão beneficiadas aquelas empresas que não produzam, mas
comercializem no País, bem como aquelas que tenham projeto de investimento
aprovado para instalação de fábrica no Brasil, ou, se já instalada, de novas
plantas ou projetos industriais para produção de novos modelos.
Esse programa prevê a concessão de crédito presumido de IPI sobre
aquisições de insumos estratégicos e ferramentaria, dispêndios com pesquisa e
desenvolvimento (P&D) e gastos com engenharia, tecnologia industrial básica e
capacitação de fornecedores (LEÃO, 2014).
Conforme informações no site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior , a partir de 2017, carros que consumam 15,46% menos
combustível terão direito a abatimento de 1% de IPI e carros que consumam
18,84% menos terão direito a abatimento de 2% de IPI. Em 2014, o consumo
médio nacional foi de 14 km/L (gasolina) e 9,71 km/L (etanol) mas a o objetivo
do programa é reduzir consumo de combustível dos automóveis para 17,26
km/L (gasolina) e 11,96 km/L (etanol).
Para atingir a meta de redução de consumo a partir de 2017, as empresas
terão necessariamente de investir em tecnologias mais modernas de produção,
motores mais eficientes e menos poluentes, desenvolvimento de peças mais
leves em substituição as peças metálicas utilizando compósitos de polipropileno
ou plásticos de engenharia com menor densidade possível (LEÃO, 2014).
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4 MATERIAIS E MÉTODOS
4.1 Materiais
4.1.1 Polipropileno homopolímero de alta cristalinidade ( HCPP)
Para este estudo foi utilizado o polipropileno de alta cristalinidade da
Braskem H202 HC com índice de fluidez 25.3 g/10 min. Este alto índice de
fluidez é bem adequada para injeção de peças complexas e paredes finas com
ciclos rápidos de injeção.
A Tabela 11 exibe as propriedades do polipropileno homopolímero de alta
cristalinidade H202 HC e o polipropileno homopolímero convencional Braskem
H301, sendo este último um grade de polipropileno convencional consagrado
como resina base para compósitos de PP com talco “under the hood“.
As propriedades da Tabela 11 foram obtidos através de ensaios feitos na
Trinseo do Brasil, podendo ser observado a superioridade do HCPP em módulo
de flexão, resistência a tração e HDT em comparação com o PP convencional
H301.
Tabela 11 – Propriedades do polipropileno homopolímero de alta cristalinidade
H 202 HC e um polipropileno homopolímero convencional H301.
Unidade

PP H 202 HC alta
cristalinidade

PP H 301
convencional

g/10 min

25,3

9,1

Resistência à tração - ISO 527

MPa

41,88

32,43

Impacto Izod com entalhe 23°C - ISO 180/1A

kJ/m 2

2,1

2,85

Módulo de Flexão - ISO 178

MPa

2086

1484

°C

118

94

g/cm 3

0,905

0,905

Propriedades ISO standard
Índice de fluidez (230°C/2,16kg) - ISO 1133

HDT (0,45 MPa) - ISO 75
Densidade - ISO 1183

Fonte: Elaborado pelo autor.
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4.1.2 Talco
Foi utilizado o talco Talmag PR02 da Magnesita que tem sua extração e
beneficiamento na cidade de

Brumado, Bahia. A Tabela 12 exibe as

propriedades do Talmag PR2.
Tabela 12 – Propriedades do talco Talmag PR02.
TALMAG PR 2
PROPRIEDADES QUÍMICAS (%)
SiO2

MgO

Al2 O3

Fe2O3

CaO

MnO

TiO2

≥ 56,0

≥ 29,0

≤ 1,5

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 0,05

≤ 0,05

Especificação

Unidade

≥ 90,0

(%)

Densidade aparente solta

0,35 / 0,48

(g/cm 3)

Densidade aparente compactada

0,90 / 1,05

(g/cm 3)

Umidade

≤ 0,5

(%)

Resíduo em 200# (75µm)

≤ 2,0

(%)

4,75 / 8,00

(%)

Área superficial BET

≥ 1,5

(m 2/g)

pH

≤ 9,0

PROPRIEDADES FÍSICAS

Brancura FMY

Perda ao fogo

Absorção óleo de linhaça

35,0 / 50,0

(g/100g)

Metais pesados

≤ 40,0

(ppm)

Chumbo

≤ 10,0

(ppm)

Sedigraph D98

≤ 50,0

(µm)

Sedigraph D75

≤ 25,0

(µm)

Sedigraph D50

≤ 17,0

(µm)

Sedigraph D25

≤ 10,0

(µm)

Sedigraph D10

≤ 6,0

(µm)

Fonte: MAGNESITA, 2013.

O Talmag PR 02 por ter um tamanho médio de partícula de 17 µm, é de
fácil incorporação no polipropileno em altos teores e com altas taxas de
produção dos compósitos, consumindo menos os estabilizantes térmicos por ter
baixa área superficial específica e baixo custo.
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Oferece aparência e propriedades adequadas aos compósitos de PP com
talco para uso “under the hood”, uma vez que as partes feitas com estes
compósitos são consideradas técnicas e estruturais.
4.1.3 Estabilizante Térmico
Neste estudo foi escolhido para o sistema de proteção térmica de longo
prazo o Lowilite 19 da Addivant, que é um estabilizante do tipo amina
estericamente impedida.
Lowilite 19 é um estabilizante a luz do tipo HALS (hindered amine light
stabilizer) de alta massa molar e de baixa volatilidade muito eficiente como
estabilizante térmico para os testes de degradação térmica do compósito de
polipropileno com talco na cor preto em estufa a 150°C com ar circulante (GILG,
2001). A Tabela 13 exibe as propriedades do Lowilite 19 e sua fórmula estrutural
pode ser visto na Figura 42.
Tabela 13 – Propriedades do Lowilite 19.
LOWILITE 19
NOME QUÍMICO
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, N2,N2'-1,2-ethanediylbis[N2-[3-[[4,6-bis[butyl(1,2,2,6,6pentamethyl-4-piperidinyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]propyl]-N4,N6-dibutylN4,N6-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)CAS :

106990-43-6

EINECS :

401-990-0
PROPRIEDADES TÍPICAS

Aparência

Cristais brancos a amarelado

Ponto de amolecimento [˚C]

115 - 150

Massa Molar [g/mol]

2286

Densidade aparente [kg/m 3]

640

ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA (10mg@10K/min em N2)
Perda de massa (%)
Temperatura ( ˚C)

Fonte: ADDIVANT, 2015.

5

10

25

386

405

431
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Figura 42 – Fórmula estrutural do Lowilite 119

Fonte: ADDIVANT, 2015.

O Lowilite19 foi utilizado como estabilizante térmico a 1% em massa em
relação à porcentagem do talco na formulação dos compósitos.

4.1.4 Desativador do talco
Como desativador de talco foi utilizado o Crodamide EBS (etileno bis
estereamida) da Croda fornecido pela Datiquim, que quimicamente é uma amida
graxa secundária. Possui aspecto físico de micro pérolas, ponto de fusão entre
140 a 149°C, índice de acidez máximo de 7 mg KOH/g e teor amínico máximo
de 2 mg KOH/g.
Possui fórmula química C38H76N2O2, com massa molar de 593 g/mol e
CAS: 110-30-5. A Figura 43 exibe a fórmula da Crodamide EBS ( etileno bis
estereamida).

Figura 43 – Fórmula estrutural do Crodamide EBS.

Fonte: DATIQUIM, 2008.
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O radical graxo (R) é derivado do ácido esteárico sendo que o principal
componente é uma cadeia saturada com 18 carbonos.
O Crodamide EBS foi utilizado nas formulações dos compósitos de talco à
1% em massa em relação a porcentagem do talco.

4.1.5 Estearato de Cálcio
Foi utilizado o estearato de cálcio da Dipa Química que tem suas
propriedades exibidas na Tabela 14.
Tabela 14 – Propriedades do estearato de cálcio.

ESTEARATO DE CÁLCIO
C36H70 CaO4

Fórmula molecular :
CAS :

1592-23-0

EC no. :

216-472-8
ESPECIFICAÇÃO

Ácidos graxos livre

Máx. 2,5%

Umidade

máx. 2,0%

Ponto de Fusão

120 - 170 ˚C

Densidade aparente

0,1 - 0,4 g/cm 3

Aspecto / cor

Pó branco

Cinzas

15 - 25%

Teor de cálcio

6,0 - 7,0%

Granulometria

Min. 99,0% (400 mesh)

Fonte: DIPA, 2013.

A fórmula estrutural do estearato de cálcio está exibida na Figura 44.
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Figura 44 – Formula estrutural do estearato de cálcio

Fonte: PUBCHEM, 2015.

O estearato de cálcio tem a função de melhorar a dispersão do talco e
ajudar na desmoldagem das peças no processo de injeção.
Funciona também como neutralizador de resíduos ácidos do catalisador
Ziegler Natta provenientes da reação de polimerização do polipropileno evitando
perda de eficiência dos estabilizadores térmicos do compósito de PP com talco
(MAIER, 1998).
O estearato de cálcio foi utilizado nas formulações à 0,5% em massa
sobre o valor da porcentagem de talco dos compósitos.

4.1.6 Negro de fumo
O negro de fumo foi utilizado nas formulações através do uso de um
masterbatch ou concentrado de cor contendo 50% de negro de fumo tipo
Fornalha

(furnace black) veiculado em polietileno de baixa densidade linear

(PEBDL).
O masterbatch utilizado foi o MB PE PR 926 fornecido pela Cromex, que
possui excelente dispersão do negro de fumo e é indicado para processos de
extrusão de filmes e injeção de artigos em polietilenos e polipropilenos.
A Tabela 15 exibe as propriedades deste masterbatch de cor preto.
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Tabela 15 – Propriedades masterbatch preto Cromex MB PE PR 92
MB PE PR 926
PROPRIEDADES TÍPICAS
PROPRIEDADE

NORMA

ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE

Teor de Negro de Fumo

ASTM D1603

48 - 52

%

Densidade aparente

ASTM D1895

0,60 - 0,85

g/cm 3

Estabilidade Térmica

ISO 7724

Máx. 280

˚C

Solidez à luz

ISO 105 B2

8

-

Densidade

ASTM D792

1,10 - 1,25

g/cm 3

Índice de Fluidez (Resina Base PEBDL)

ASTM 1238

20 - 25

g/10min

Fonte: CROMEX, 2015.

O MB PE PR 926 foi utilizado nas formulações à 2,5% em massa em
relação à porcentagem de talco utilizado nos compósitos.

4.2 Métodos
A metodologia adotada neste estudo para avaliar as propriedades do uso
do polipropileno homopolímero de alta cristalinidade em compósitos de
polipropileno com talco “under the hood” foi feito pelo processo de extrusão dos
compósitos experimentais em extrusora de dupla rosca co-rotante e injeção de
corpos de prova para caracterização das propriedades mais críticas para este
tipo de aplicação.
O teor de talco (Talmag PR2) nos compósitos variou de 0 a 40% com
intervalos de 5%. Os compósitos foram feitos coloridos na cor preto (MB PE
PR926) e estabilizados ao calor com aditivos do tipo HALS (Lowilte119), etileno
bis estereamida (Crodamide EBS) como desativador de talco e estearato de
cálcio como agente dispersante e desmoldante.
A caracterização analítica dos diferentes materiais formulados, conforme
planejamento

experimental

apresentado,

contemplou

a

realização

de

quintuplicata de modo a habilitar o tratamento estatístico dos resultados obtidos
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para análise comparativa de dados. Estes ensaios seguiram os padrões ISO
para índice de fluidez, teor de talco, densidade, resistência à tração, módulo de
flexão, impacto Izod com entalhe, temperatura de distorção térmica (HDT) e
tempo de degradação térmica em estufa com ar circulante a 150°C.

4.2.1 Formulação dos compósitos experimentais PP alta cristalinidade com talco

O plano de formulações para os compósitos experimentais de PP alta
cristalinidade com talco deste estudo podem ser vistos na Tabela 16.
Tabela 16 – Formulações compósitos experimentais PP alta cristalinidade com talco
Composição

PPHC0T

PPHC5T

PPHC10T

PPHC15T

PPHC20T

PPHC25T

PPHC30T

PPHC35T

PPHC40T

PP H202 HC

100,000

94,750

89,500

84,250

79,000

74,250

68,500

63,250

58,000

Talco PR02

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Lowilite 19

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

0,400

Crodamida EBS

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

0,400

Est. de Cálcio

0,000

0,025

0,050

0,075

0,100

0,125

0,150

0,175

0,200

MB PE PR 926

0,000

0,125

0,250

0,375

0,500

0,625

0,750

0,875

1,000

Total

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,500

100,000

100,000

100,000

Fonte: Elaborado pelo autor

4.2.2 Método de preparação dos compósitos
Todos os materiais da formulação do compósito foram pesados para uma
carga de 20 kg. O polipropileno, masterbatch preto e aditivos foram inicialmente
adicionados ao misturador horizontal de baixa rotação tipo fita (ribbon blender)
marca Astecma, modelo MRD de 20 litros e misturados por 5 minutos. Após esta
etapa, foi adicionado o talco e misturado por mais 5 minutos.
A dosagem da mistura distributiva do compósito foi dosada diretamente
no funil principal da extrusora dupla rosca através de um dosador gravimétrico.
A extrusora utilizada foi do tipo dupla rosca co-rotante com cabeçote
para fios, e resfriamento dos fios em uma calha de água com posterior secagem
por cortina de ar e granulação com granulador de fios do tipo strand pelletizer. A
extrusão do compósito proporcionou a mistura dispersiva dos materiais da
formulação.
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A extrusora utilizada foi uma ICMA San Giorgio com 25 mm de diâmetro,
rosca com comprimento de 275 mm (44 diâmetros) e 11 barris segmentados. A
degasagem à vácuo foi feita no barril 10 com 100 mm Hg para eliminar voláteis
do compósito.
O perfil de temperatura de processo por zona de aquecimento adotado
para processamento dos materiais testados foi : Z1 (funil principal): 220°C, Z2:
220°C, Z3: 220°C, Z4: 220°C, Z5: 210°C, Z6: 210°C, Z7: 210°C, Z8: 200°C, Z9:
200°C, Z10: 200°C, Z11: 200°C, Z12: 210°C ( cabeçote). A taxa de produção foi
de 20 kg/hora à 550 rpm de velocidade de rosca.
O perfil da rosca utilizado foi de alto poder de mistura, típico para
fabricação de compostos com carga mineral ou masterbatches de cores para
poliolefinas como polipropileno e polietilenos. Este processo foi feito no
laboratório da Bevi Plastic em Mairinque, SP, que é um fabricante de
masterbatches de cores e aditivos especiais.
O perfil de rosca utilizado no processamento dos compósitos deste estudo
está exibido na Figura 45.
Figura 45 – Perfil de rosca da extrusora dupla rosca co-rotante ICMA San Giorgio
utilizada
no processamento dos compósitos experimentais.

Fonte: BEVI PLASTIC, 2015.
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4.2.3 Injeção de corpos de provas
A injeção dos corpos de prova foi feita em na Trinseo Brasil na cidade de
São Paulo, SP, em uma injetora Battenfeld 145/400 com 145 toneladas de
pressão de fechamento e capacidade de injeção de 267 gramas.
A injeção dos corpos de prova foi conforme procedimento da ISO 294-1.
As condições do processo de injeção para moldagem dos corpos de prova foram
as seguintes:
Secagem do material por 2 horas a 90°C em estufa;
Velocidade de injeção: 20 m/s;
Pressão de injeção: 42 bar;
Pressão de recalque: 38 bar;
Tempo de recalque: 7 segundos;
Temperatura do cilindro de injeção:
Zona 1 = 200ºC / Zona 2 = 210ºC / Zona 3 = 210ºC / Bico = 210ºC
Todos os corpos de prova após serem injetados foram condicionados 48
horas em laboratório a 23ºC e com 50% de umidade relativa controlada.

4.2.4 Ensaios de caracterização dos compósitos
4.2.4.1 Índice de Fluidez
A determinação do índice de fluidez (IF) dos compósitos foi feito utilizando
o procedimento ISO 1133-1 condição M com temperatura de teste de 230°C e
carga de 2,16 kg.
Com as amostras em grânulos dos compósitos, 5 gramas, foram
previamente secas em estufa a 90°C por 2 horas e resfriadas em um dissecador.
O intervalo de corte do material testado nestas condições foi de 10
segundos.
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Os valores medidos de índice de fluidez foram expressos em gramas/10
minutos e estes ensaios foram realizados na Trinseo Brasil, utilizando o
equipamento de índice de fluidez Tinus Olsen modelo MP 1200.
A medida de índice de fluidez é um indicativo para a condição de
processamento dos materiais nos processos de moldagem por injeção dos
compósitos.
Via de regra, quanto maior o índice de fluidez do material, mais fácil o seu
processamento em peças maiores e de geometria complexa, exigindo menor
pressão nas injetoras e menor número de entradas nos moldes.

4.2.4.2 Densidade
Os ensaios de densidade dos compósitos foram feitos seguindo o
procedimento ISO 1183-1, procedimento A, método por imersão (Arquimedes).
Os corpos de prova, antes de serem testados, foram condicionados por
48 horas em laboratório a 23ºC e umidade relativa controlada de 50%.
Foram cortados pedaços dos corpos de prova dos compósitos, verificado
estarem livre de bolhas ou vazios, para evitar interferência nas medidas de
densidade por imersão. O etanol foi utilizado como líquido de imersão para todos
os compósitos testados. Os ensaios de densidade foram realizados na Trinseo
Brasil utilizando uma balança analítica Sartorius LA 230S.
A medida de densidade dos compósitos e sua comparação é importante,
pois determina o peso das peças injetadas e a maior ou menor necessidade em
massa a ser consumida e comprada para a produção de um determinado
número de peças .Compósitos com menor densidade e propriedades
adequadas, ao fim que se destinam, são os preferidos por fatores econômicos e
também vão de encontro aos requisitos do programa INOVAR AUTO para peças
mais leves, econômicas e menor consumo de combustíveis e geração de CO2.
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4.2.4.3 Teor de talco
O teor de talco nas amostras dos compósitos foi determinado utilizando o
procedimento padrão ISO 3451-1 método A, por calcinação direta. Os ensaios
foram realizados com 3 gramas de amostras em grãos dos compósitos, pesados
em um cadinho e calcinado por 30 minutos em mufla à 850°C. Por diferença de
massa, após a calcinação, foi calculado o teor de talco (ou teor de cinzas) nas
amostras .Estes ensaios foram feitos na Trinseo Brasil utilizando forno mufla
SPlabor modelo SP-1200D/F.
A determinação do teor de talco através do teor de cinzas proveniente da
calcinação dos compósitos é importante, pois, permite analisar as propriedades
em função da concentração de talco nos materiais e conferir o processo de
fabricação das amostras dos compósitos experimentais deste estudo.

4.2.4.4 Resistência à tração
Os ensaios de resistência à tração foram feitos utilizando o procedimento
padrão ISO 527 -1 com os corpos de prova injetados e condicionados por 48
horas a 23°C em ambiente com umidade relativa controlada de 50%.
Os corpos de prova utilizados foram do tipo 1A com 170 mm de
comprimento total, espessura de 4 mm e região central paralela de 10mm,
conforme mostrado na Figura 46.
A velocidade do ensaio foi de 50 mm/minuto e a resistência à tração
medida na região de escoamento do material.
Estes ensaios de tração foram feitos na Trinseo Brasil utilizando a
máquina universal de ensaios Instron modelo 5566 UTM com célula de carga de
10 KN.
Os ensaios de tração são importantes para comparar a variação desta
propriedade em função da concentração de talco nas amostras dos compósitos.
Na prática quanto maiores os valores de resistência à tração, mecanicamente
mais robusto é o material.
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Figura 46 – Esquema do corpo de prova de tração.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.2.4.5 Impacto Izod
Os ensaios de impacto Izod com entalhe foram feitos de acordo com
procedimento padrão ISO 180 A, utilizando corpos de prova injetados com as
dimensões de 80 mm de comprimento, 10 mm de largura e 4 mm de espessura.
O entalhe no corpo de prova foi feito com ângulo de 45 graus, raio na
base do entalhe de 0,25 mm (tipo A) e distância remanescente da base do
entalhe de 8 mm em relação à largura de 10 mm na parte paralela sem entalhe ,
mostrado na Figura 47.
O pêndulo utilizado foi de 2,75 Joules e velocidade de 3,46 m/s.
Os corpos de prova injetados dos compósitos foram previamente
condicionados por 48 horas a 23°C em ambiente de umidade relativa controlada
de 50%, antes de serem entalhados e testados.
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Os ensaios de impacto Izod com entalhe foram feitos na Trinseo Brasil
utilizando o equipamento Ceast Resil Impactor modelo 6963.000.
Os ensaios de impacto são importantes para comparar a variação desta
propriedade em função da concentração de talco nas amostras dos compósitos.
Figura 47 – Esquema do corpo de prova de impacto Izod com entalhe.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.2.4.6 Módulo de flexão
Os ensaios de módulo de flexão foram feitos de acordo com procedimento
padrão ISO 178, utilizando corpos de prova injetados com as dimensões de 80
mm de comprimento,10 mm de largura e 4 mm de espessura exibido na Figura
48. O espaçamento dos suportes do corpo-de-prova foi de 64 mm e velocidade
de ensaio à 2 mm/min.
Os corpos de prova injetados dos compósitos foram previamente
condicionados por 48 horas a 23°C em ambiente de umidade relativa controlada
de 50%, antes de serem feitos os ensaios de módulo de flexão.
Os ensaios de modulo de flexão foram feitos na Trinseo Brasil utilizando o
equipamento Instron modelo 5566 UTM com célula de carga de 10 KN
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Os ensaios de módulo de flexão são importantes para comparar a
variação desta propriedade em função da concentração de talco nos compósitos
e quantificar em valores o aumento de rigidez destes materiais.

Figura 48 – Esquema do corpo de prova de módulo de flexão

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.2.4.7 Temperatura de distorção térmica (HDT)
Os ensaios de temperatura de distorção térmica foram feitos de acordo
com procedimento padrão ISO 75-1 método Be, utilizando corpos de prova
injetados com as dimensões de 127 mm de comprimento, 12,7 mm de largura e
3,2 mm de espessura, conforme mostrado na Figura 49.
Foi utilizado no equipamento espaçamento de 100 mm para apoiar os
corpos de prova, de lado (edgewise) e assim determinar a temperatura de
distorção térmica com carga de 0,45 MPa ( método Be), aplicada no corpo de
prova. A taxa de aquecimento utilizada foi de 120°C/h.
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Os corpos de prova injetados dos compósitos foram previamente
condicionados por 48 horas a 23°C em ambiente de umidade relativa controlada
a 50%, antes de serem feitos os ensaios de determinação de temperatura de
distorção térmica.
Os ensaios de determinação de temperatura de distorção térmica dos
compósitos deste trabalho foram realizados na Trinseo Brasil utilizando o
equipamento Tinus Olsen serial 156363.
Os ensaios de determinação de temperatura de distorção térmica para os
compósitos deste estudo são importantes para analisar a variação desta
propriedade em função da concentração do talco nos compósitos e assim
determinar sua adequabilidade para as aplicações “under the hood”.
Figura 49 – Esquema do corpo de prova para determinação de HDT .

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.2.4.8 Estabilidade térmica oxidativa em estufa de ar circulante
O ensaio de estabilidade térmica oxidativa foi feito conforme ISO 4577
com corpos de provas dos compósitos injetados em placas com 2,5 mm de
espessura, 50 mm de largura e 80 mm de comprimento. A temperatura da estufa
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foi regulada para 150°C +/-1°C com circulação de ar a 1m/segundo e exaustão
de 1 volume de estufa a cada 10 minutos. O período de duração do ensaio foi de
no mínimo 700 horas e inspecionado as placas dos testes a cada 48 horas para
observar qualquer início de sinais de degradação térmica e assim determinar o
número de horas que cada material resistiu ao ensaio sem degradação.
Antes deste ensaio ter sido iniciado, os corpos de prova injetados dos
compósitos foram previamente condicionados por 48 horas a 23°C, em ambiente
com 50% de umidade relativa controlada.
Este ensaio foi realizado na Trinseo Brasil em uma estufa com ar
circulante da marca Fanem modelo 320.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste capítulo apresentam-se as propriedades obtidas neste estudo com
o uso do polipropileno de alta cristalinidade reforçado com talco com vários
teores para as aplicações “under the hood” utilizando os materiais, métodos e
formulações descritas no capítulo anterior.
Com os resultados encontrados foi possível comparar as propriedades
dos compósitos com PP de alta cristalinidade com talco versus as
especificações

consolidadas

das

OEMs

para

os

compósitos

de

PP

homopolímero convencional com 20 e 40% talco em uso corrente para as
aplicações “under the hood”.

5.1 Índice de Fluidez (IF)
Conforme exposto na Figura 50 tem-se os limites de máximo
(18 g/10 min) e mínimo (12 g/10 min) das especificações consolidadas das
montadoras (OEMs) para o índice de fluidez dos compósitos de PP com
homopolímero convencional com 20 e 40% de talco.
Pode ser verificado que os compósitos de PP de alta cristalinidade com
vários teores de talco resultaram em valores entre 28 e 31,3 g/10 min, superiores
aos limites de especificação consolidados das OEMs para índice de fluidez.
Estes resultados obtidos são decorrentes da resina base utilizada
H 202 HC (IF= 25,3 g/10 min) e pelo uso do etileno bis estereamida (EBS)
utilizado como desativador de talco mas que também tem função de dispersante
do talco e lubrificante no compósito.
O alto índice de fluidez obtido nos experimentos é uma vantagem técnica
em relação aos compósitos convencionais, pois compósitos com maior índice de
fluidez, no processo de injeção, possuem maior facilidade de preenchimento dos
moldes, melhor processabilidade, ciclos mais rápidos, melhor acabamento
superficial e podem utilizar máquinas injetoras menores com menor pressão
disponível.
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Figura 50 – Índice de fluidez dos compósitos de PP alta cristalinidade com talco
em vários teores.
Índice de Fluidez (230 C/2,16kg)
OEM especificação consolidada T20 / T40
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PPHC25T (25%)
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OEM espec. consol. T20 Max

OEM espec. consol. T40 Max

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.2 Densidade
A Figura 51 exibe os valores máximos e mínimos das especificações
consolidadas das montadoras (OEMs) para densidade dos compósitos de PP
convencionais com talco 20% (1,028 a 1,077 g/cm3) e 40% talco (1,179 a
1,267 g/cm3).
Os compósitos de PP de alta cristalinidade com 20 e 40% talco se
encaixam nestas especificações consolidadas das montadoras com densidades
respectivamente de 1,044 g/cm3 e 1,233 g/cm3.
O valor de densidade dos compósitos é uma propriedade importante pois
determina o peso das peças produzidas pelo processo de injeção, uma vez que
o volume do molde é preenchido com a massa do compósito que é proporcional
à sua densidade. Compósitos mais densos demandam maior consumo de
material, aumentando o custo das partes.
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Figura 51 – Densidade dos compósitos de PP alta cristalinidade com vários
teores de talco.
Densidade (g/cm3)
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Fonte: Elaborado autor.

5.3 Teor de talco
A Figura 52 exibe os valores máximos e mínimos das especificações
consolidadas das montadoras (OEMs) para o teor de talco dos compósitos de
PP homopolímeros convencionais com 20% talco (18% a 24%) e 40% talco
(35% a 43%). Pode ser visto que o compósito com polipropileno de alta
cristalinidade 20% talco se encaixa na especificações consolidadas das OEMs
para os respectivos compósitos de PP com 20% talco e os compósitos de
polipropileno de alta cristalinidade com 35% e 40% de talco se encaixam nas
especificações consolidadas das OEMs para os compósitos de PP com 40% de
talco. Pode se observar também que os valores de teor de talco medidos por
calcinação nas amostras dos compósitos experimentais, estão com uma
variação menor que 1% em relação ao teor nominal das fórmulas, o que pode
ser considerado como aceitável, pois há perdas no processo devido ao
manuseio e dosagem da pré-mistura do compósito na extrusora e ao fato do
talco estar na forma de pó e o polipropileno na forma de grãos.
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Figura 52 – Teor de talco nos compósitos com polipropileno de alta cristalinidade.
Teor de talco (%)
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Fonte: Elaborado pelo autor.

5.4 Curvas Tensão Deformação (%)
Foram

feitas

curvas

tensão

deformação

percentual

conforme

procedimento IS0 527-1 com corpo de prova tipo 1-A, para avaliar a tenacidade
e ductilidade do polipropileno HCPP H 202 HC e dos compósitos HCPP com
talco de 5 a 40%.
Com os valores de tensão máxima na região plástica e antes da ruptura,
foram determinados os valores de resistência a tração e com os valores de
deformação na ruptura, foram obtidos o grau de ductilidade ou alongamento
percentual dos materiais.
O HCPP e seus compósitos com talco, apresentaram deformação plástica
e diminuição da resistência à tração e alongamento percentual, com o aumento
da porcentagem do talco nos compósitos.
A Tabela 17 exibe os valores obtidos e as respectivas curvas de tensão
deformação expostas nas Figuras de 53 a 60.
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Tabela 17– Valores de tensão e deformação (%) do HCPP H 202 HC e HCPP
com talco.
Tensão (MPa)

Desvio

Deformação
(%)

Desvio

PP H202HC (0%)

41,88

0,27

6,55

0,62

PPHC5T (5%)

38,78

0,21

5,78

1,40

PPHC10T (10%)

38,61

0,12

4,79

0,32

PPHC15T (15%)

37,30

0,08

3,79

0,19

PPHC20T (20%)

35,61

0,15

3,07

0,24

PPHC25T (25%)

34,74

0,10

2,83

0,29

PPHC30T (30%)

33,42

0,51

2,14

0,39

PPHC35T (35%)

32,05

0,19

1,84

0,21

PPHC40T (40%)

30,51

0,18

1,26

0,16

Material

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 53 – Curva tensão deformação (%) do PP H 202 HC (0%).

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 54 – Curva tensão deformação (%) do PPHC5T (5%).

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 55 – Curva tensão deformação (%) do PPHC10T (10%).

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 56 – Curva tensão deformação (%) do PPHC15T (15%).

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 57 – Curva tensão deformação (%) do PPHC20T (20%).

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 58 – Curva tensão deformação (%) do PPHC25T (25%).

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 59 – Curva tensão deformação (%) do PPHC30T (30%).

Fonte: Elaborado pelo autor.

90

Figura 60 – Curva tensão deformação (%) do PPHC35T (35%).

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 61 – Curva tensão deformação (%) do PPHC40T (40%).

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.5 Resistência à tração
A Figura 62 exibe os valores mínimos aceitáveis das especificações
consolidadas das montadoras (OEMs) para resistência à tração dos compósitos
de PP com talco homopolímeros convencionais com 20% talco e 40% talco que
é de 30 MPa. Pode ser observado no gráfico da Figura 61 que todos os
compósitos de polipropileno de alta cristalinidade com teor de talco de 5% a 40%
superaram o valor mínimo de resistência à tração requerido nas especificações
consolidadas das OEMs.
Com estes resultados, também pode se concluir que o aumento do teor
de talco nos compósitos de polipropileno de alta cristalinidade reduziu a
resistência à tração e acima de 15 % de talco a perda foi mais acentuada em
relação à resina base PP H202 HC.
Figura 62 – Resistência à tração dos compósitos de polipropileno de alta cristalinidade
com vários teores de talco.
Resistência Tração (MPa)
OEM especificação T20 / T40
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0
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PPHC5T (5%) PPHC10T (10%) PPHC15T (15%) PPHC20T (20%) PPHC25T (25%) PPHC30T (30%) PPHC35T (35%) PPHC40T (40%)
OEM espec. consol. T20 / T40 Min

Fonte: Elaborado pelo autor.

PP Compósito
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5.6 Impacto Izod com entalhe
A Figura 63 exibe os valores máximos e mínimos das especificações
consolidadas das montadoras (OEMs) para resistência ao impacto Izod com
entalhe dos compósitos de PP homopolímeros convencionais com 20% talco
( 2 a 3 kJ/m2) e 40% talco (2 a 2,5 kJ/m2) e os valores de resistência ao impacto
Izod com entalhe obtidos com os compósitos de PP de alta cristalinidade com
vários teores de talco. Destes, os com teores de talco de 5 a 25% atingiram
resultados acima do mínimo requerido de impacto pelas especificações
consolidadas das OEMs, para os compósitos de PP homopolímero com talco
convencionais, com 20% e 40% de talco.
O compósito de PP de alta cristalinidade com 30% talco, atingiu
praticamente o valor mínimo de impacto requerido para um polipropileno 20 e
40% talco convencional e os polipropilenos de alta cristalinidade com teores de
35% e 40% talco, resultaram valores de resistência ao impacto abaixo do
requerido das especificações consolidadas das OEMs, para PP convencional
com 20% e 40% de talco. Os compósitos de PP de alta cristalinidade com teores
de talco de 5 a 25%, tiveram um ganho médio de resistência ao impacto de 11 %
em relação à resina base PP H202 HC e os com teores de talco de 30% a 40%
tiveram uma redução média de 8% de impacto em relação ao PP H202 HC.
Figura 63 – Resistência ao impacto Izod com entalhe dos compósitos de polipropileno
de alta cristalinidade com vários teores de talco.
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Fonte: Elaborado pelo autor.
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OEM consol. espec.T40 Max
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5.7 Módulo de flexão
A Figura 64 apresenta os valores máximos e mínimos das especificações
consolidadas das montadoras (OEMs) para módulo de flexão dos compósitos de
PP homopolímeros convencionais com 20% de talco ( 2200 a 2600 MPa) e 40%
de talco (mínimo de 3600 MPa) e também os valores de módulo de flexão
obtidos com os compósitos de PP de alta cristalinidade com vários teores de
talco.
O compósito de polipropileno de alta cristalinidade com 5% de talco,
obteve valor de módulo de flexão inferior ao mínimo da especificação
consolidada das OEMs para um polipropileno 20% talco convencional.
O compósito de polipropileno de alta cristalinidade com 10% de talco teve
um resultado de módulo de flexão que atingiu a especificação consolidada das
OEMs para compósito de 20% talco convencional.
Os compósitos de polipropileno de alta cristalinidade com 15% e 20% de
talco, tiveram valores de módulo de flexão superior ao limite r da especificação
consolidada das OEMs para compósitos convencionais de PP com 40% talco,
respectivamente em 8,8% e 21,4%.
Os compósito de polipropileno de alta cristalinidade com teores de talco
de 25%, 30%, 35% e 40% de talco obtiveram valores de módulo de flexão que
excederam respectivamente em 5,6%, 13,8%, 24% e 46%, o limite mínimo da
especificação consolidada das OEMs para compósitos de PP convencional com
40% talco.
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Figura 64 – Módulo de flexão dos compósitos de polipropileno de alta cristalinidade
com vários teores de talco.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

5.8 Temperatura de distorção térmica (HDT)
A Figura 65 apresenta os valores mínimos das especificações
consolidadas das montadoras (OEMs) para HDT de PP homopolímeros
convencionais com 20% de talco (mínimo de 120°C) e 40% de talco (mínimo de
130°C) e também os valores de HDT obtidos com os compósitos de PP de alta
cristalinidade com vários teores de talco.
Os compósitos de polipropileno de alta cristalinidade com 5%,10%, 15% e
20% de talco apresentaram valores de HDT superiores (respectivamente
1°C, 4°C, 8°C e 10°C) ao requerido pela especificação consolidada das OEMs,
para um polipropileno 20% talco convencional.
Os compósitos de polipropileno de alta cristalinidade com 25%, 30%, 35%
e 40% de talco apresentaram valores de HDT superior (respectivamente
1°C, 2°C, 4°C e 5°C) ao requerido pela especificação consolidada das OEMs
para compósitos convencionais de PP com 40% de talco.
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Figura 65 – HDT dos compósitos de polipropileno de alta cristalinidade com vários
teores de talco.
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Fonte: Elaborado autor.

5.9 Estabilidade térmica oxidava em estufa de ar circulante
Todos os compósitos de polipropileno de alta cristalinidade com talco
deste estudo atingiram um mínimo de 700 horas sem degradação no ensaio em
estufa oxidativa com ar circulante a 150°C, atingindo o requerido pela
especificação consolidada das OEMs para compostos de PP convencional com
20% e 40% de talco.
O composto de PP de alta cristalinidade com 5% de talco resistiu 720
horas enquanto que os demais suportaram 840 horas, tempo este em que o
ensaio de estufa oxidativa foi interrompido por ter sido considerado um tempo
significativamente suficiente para avaliação deste ensaio.
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5.10 Resultados gerais dos compósitos de PP de alta cristalinidade com talco
A Tabela 18 exibe os resultados gerais dos ensaios feitos nos compósitos
de PP de alta cristalinidade deste estudo, com a finalidade de determinar a
composição mais adequada e com condições técnicas de substituir os
compostos de PP com talco convencionais, visando redução de densidade e
consequentemente menor peso das peças “under the hood” .
Com os resultados obtidos do compósito de PP alta cristalinidade com
10% talco, este pode substituir o compósito de polipropileno convencional com
20% de talco, pois suas propriedades atingiram os requisitos das especificações
consolidadas das OEMs com redução de densidade de 7,2%, sendo este
mesmo valor percentual para redução de peso nas peças. Utilizando o mesmo
critério de análise, pode se constatar que o compósito de PP de alta
cristalinidade com 25% de talco pode substituir o compósito de polipropileno
convencional com 40% de talco, pois suas propriedades atingiram a
especificação consolidada das OEMs com redução de densidade de 12% ou
este mesmo valor percentual para redução de peso nas peças, resultados estes,
exibidos na Tabela 19.
Tabela 18 – Tabela de resultados gerais dos compósitos de PP de alta cristalinidade
com talco.
Materiais
Propriedades
IF (230°C/2,16kg)
ISO 1133, g/10min.
Densidade
ISO 1183, g/cm 3
Teor de talco
ISO 3451-1, %
Tração ISO 527,
MPa
Izod c.e. 23C
ISO 180/1A, MPa
Módulo de Flexão
ISO 178, MPa
HDT (0,45 MPa)
ISO 75,°C
Estufa Oxidativa @
150°C ISO 4577,
horas

PP T20 OEM PP T40 OEM PP H 202 HC
especificação especificação
alta
PPHC5T PPHC10T
consolidada consolidada cristalinidade

12 a 22

12 a 18

1,028 a 1,077 1,179 a 1,267

PPHC15T

PPHC20T PPHC25T

PPHC30T PPHC35T PPHC40T

25.30

30.20

30.50

31.16

30.46

30.29

30.17

30.10

29.21

0.905

0.936

0.969

1.005

1.044

1.085

1.131

1.179

1.233

18 a 24

35 a 43

0.00

4.92

9.89

15.10

19.72

24.86

30.10

35.92

39.86

min. 30

min. 30

41.88

38.78

38.61

37.30

35.61

34.74

33.42

32.05

30.51

2.0 a 3.0

2,0 a 2,5

2.10

2.38

2.31

2.30

2.28

2.25

2.01

1.92

1.87

2200 a 2600

min. 3600

2086

2150

2564

2831

3156

3802

4098

4466

5253

min. 120

min. 130

118

121

124

128

130

131

132

134

135

min. 700

min. 700

400

720

840

840

840

840

840

840

840

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Tabela 19 – Comparativo da redução de densidade e peso das peças “under the hood”
produzidas em compósitos com talco em PP convencional e alta
cristalinidade equivalentes
PP convencional
+ 20% Talco

Compósíto
Densidade (g/cm3)
Redução de peso nas peças %

1.044

PP HCPP PP convencional PP HCPP
+ 10% talco
+ 40% Talco
+ 25% talco

0,969
7,18

1.233

1.085
12,00

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.11 Comparativo de custos dos compósitos com talco “under the hood” em PP
convencional e de alta cristalinidade equivalentes
Apesar do polipropileno de alta cristalinidade ter propriedades mais
favoráveis para os compósitos com talco “under the hood”, o PP de alta
cristalinidade (HCPP)

possui preço por kg maior que o PP homopolímero

convencional.
A Tabela 20 foi elaborada para ser mostrado o impacto do preço do
PP HCPP nos custos dos compósitos com talco “under the hood” equivalentes
em propriedades e baseados em polipropileno homopolímero convencional e de
alta cristalinidade.
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Tabela 20 – Comparativo de custos dos compósitos com talco “under the hood” em PP
convencional e de alta cristalinidade equivalentes
PP
Variação de
PP
Variação de
convencional + PP HCPP + custo (PP HCPP/ convencional + PP HCPP + custo (PP HCPP/
20% Talco
10% talco PP convencional) 40% Talco
25% talco PP convencional)

Composíto
Custo/kg
(R$)
Materiais
PP Homopolimero convencional
PP Homopolimero HCPP
Talco
Aditivos de performance térmica
Masterbatch preto 50% negro de fumo
Total

%
5,09
5,32
1,30
34,60
6,25

%

%

%

%

%

79,00
0,00
20,00
0,50
0,50
100,00

0,00
89,50
10,00
0,25
0,25
100,00

58,00
0,00
40,00
1,00
1,00
100,00

0,00
73,75
25,00
0,63
0,63
100,00

Densidade composíto (kg/l)

1,044

0,969

1,233

1,085

Custo composíto (R$/kilograma)

4,485

4,993

11,320

3,881

4,504

16,050

Custo composíto (R$/ litro)

4,682

4,838

3,330

4,785

4,887

2,130

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os compósitos com 10% talco em HCPP com propriedades equivalentes
ao compósito com 20% talco em polipropileno homopolímero convencional, tem
custo superior em 11,32% no custo por quilograma e 3,33% superior no custo
por volume (litro).
Os compósitos com 25% talco em HCPP com propriedades equivalentes
ao compósito com 40% talco em polipropileno convencional, tem custo superior
em

16,05 % no custo por quilograma e 2,13 % superior no custo por

volume (litro).
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6 CONCLUSÕES
Com os dados obtidos neste estudo pode se concluir que o polipropileno
homopolímero HC 202 HC de alta cristalinidade utilizado como resina base dos
compósitos de PP com talco “under the hood” superou muito em propriedades,
como módulo de flexão, índice de fluidez e HDT, os compósitos com talco
utilizando polipropileno convencional.
Adicional a estas vantagens, o HCPP proporcionou compósitos com
menor densidade pois, devido ao alto HDT e módulo de flexão provenientes das
propriedades da resina base em polipropileno de alta cristalinidade, podendo
reduzir o uso do talco, com consequente redução da densidade dos compósitos.
A redução de peso das peças “under the hood” é diretamente
proporcional à redução da densidade dos compósitos e isto demostrou ir de
encontro a necessidade das montadoras em ter peças mais leves, para atender
os requisitos do programa INOVAR AUTO.
Foi demostrado neste estudo que o uso do compósito de polipropileno de
alta cristalinidade com 10% de talco e com 25% de talco podem reduzir os peso
das peças respectivamente em 7,2% e 12% em relação aos compósitos de PP
convencional com

20 e 40% de talco, com propriedades equivalentes para

atender as especificações das montadoras (OEMs) destes materiais.
Quanto a parte econômica, o compósito com 10% talco em HCPP
apresentou custo por quilograma superior em 11,32% e 3,33% superior no custo
por volume, quando comparado com compósito equivalente em propriedades,
baseado em polipropileno homopolímero convencional com 20% talco.
O compósito com 25% talco em HCPP mostrou ter custo por quilograma
superior em 16,05 % e 2,13% superior no custo por volume, quando comparado
com compósito equivalente em propriedades, baseado em polipropileno
homopolímero convencional com 40% talco.
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7 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
Baseado nas experiências feitas neste estudo outras oportunidades
existem para novos estudo e investigações como:
-

O uso de PP copolímero de alta cristalinidade em mistura com

homopolímero de alta cristalinidade para aumento de resistência ao impacto dos
compósitos com talco “under the hood”.
-

O uso de PP copolímero de alta cristalinidade em mistura com

homopolímero de alta cristalinidade e talco para aplicações em interiores
automotivos com menor densidade e peso de partes.
-

O uso do PP homopolímero de alta cristalinidade como resina base de

compósitos de PP com fibra de vidro curta visando possibilidade de redução de
densidade e peso de peças feitas com estes compósitos através da redução do
teor de fibra de vidro para aplicações “under the hood”.
-

O uso do PP homopolímero de alta cristalinidade com PP copolímero

reciclado para reduzir o custo dos compósitos de PP com talco “under the hood”
-

O uso de carbonato de cálcio como alternativa ao talco como agente de

reforço nos compósitos de HCPP
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