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”ESTUDO COMPARATIVO DA APLICAÇÃO DA CARGA NÃO-

REFORÇANTE CARBONATO DE CÁLCIO, DE ORIGEM NA INDÚSTRIA 

QUÍMICA, E DE CONCHAS DE OSTRAS, EM COMPOSTOS DE BORRACHA 

NITRÍLICA (NBR)” 

 

1 - Introdução e relevância da pesquisa 

 

Entre a grande variedade de tipos de borrachas sintéticas encontradas no mercado, tem-

se a borracha nitrílica (NBR), que é um copolímero obtido por reação de polimerização 

dos monômeros acrilonitrila e butadieno, conforme equação química apresentada na 

figura 1. Foi no ano de 1931 que pela primeira vez apareceu uma referência à borracha 

nitrílica num documento relativo a uma patente francesa abrangendo a polimerização 

de butadieno e acrilonitrilo. A borracha nitrílica pertence à classe das borrachas 

especiais resistentes ao óleo, sendo a polimerização feita por um processo de emulsão, 

podendo ser realizada a quente ou a frio, obtendo-se os denominados, “hot nitriles” e 

“cold nitriles” quando a temperatura é superior a 30 °C, ou se situa entre 5 °C e 30 °C, 

respectivamente  (http://www.rubberpedia.com/borrachas/borracha-nitrilica.php). 

 

 
 

Figura 1: Equação química de polimerização da NBR 
(http://www.rubberpedia.com/borrachas/borracha-nitrilica.php). 

 

Muitas propriedades dessa borracha vêm da proporção de acrilonitrila na borracha, ou 

seja: entre 18 e 20%, é considerado muito baixo teor de acrilonitrila; de 28 a 29%, baixo 

teor de acrilonitrila; de 33 a 34%, médio teor de acrilonitrila; de 38 a 39%, alto teor; e 

de 45 a 48%, muito alto teor de acrilonitrila. Assim, com o aumento do conteúdo de 

acrilonitrila, as seguintes mudanças podem ocorrer nos produtos vulcanizados: 

 Aumento na resistência a fluidos derivados de petróleo; 

 Diminuição na flexibilidade a baixa temperatura; 

 Diminuição na resiliência por impacto; 

 Diminuição na deformação permanente à compressão (“Compression Set”); 

 Diminuição na permeabilidade a gases; 

 Elevação na resistência ao calor; 

 Elevação na resistência ao ozônio; 

http://www.rubberpedia.com/borrachas/borracha-nitrilica.php
http://www.rubberpedia.com/borrachas/borracha-nitrilica.php


 Elevação na resistência à abrasão; 

 Elevação na resistência à tensão; 

 Elevação na dureza; 

 Elevação na densidade. 

 

Em geral, altas porcentagens de acrilonitrila são usadas em aplicações que requeiram 

boa resistência aos fluidos de hidrocarbonetos de alto conteúdo de aromáticos, por 

exemplo, os óleos aromáticos e gasolina. O médio conteúdo de acrilonitrila é usado no 

caso de óleo com mais baixo teor de aromáticos, ou onde o inchamento é tolerável, por 

exemplo, em contato com óleos parafínicos, ou em casos onde a flexibilidade a baixas 

temperaturas é mais importante que a resistência ao óleo. A borracha NBR, devido ao 

alto grau de insaturação na sua cadeia principal, é vulcanizada com enxofre. A borracha 

nitrílica, embora tenha baixa compatibilidade com a borracha natural e outros 

polímeros, podem formar blendas, modificando propriedades de interesse específico. Os 

elastômeros de NBR são amplamente aplicados em materiais da indústria 

automobilística e outros setores, como mangueiras, anéis, retentores, luvas, adesivos e 

calçados, gaxetas (Nagdi, 1993). A mistura homogênea do copolímero de butadieno-

acrilonitrila com a resina vinílica foi desenvolvida em 1942, sendo a primeira blenda 

termoplástica comercial, onde a borracha nitrílica era tida como plastificante polimérico 

permanente do PVC (Braskem, 2002).  

As propriedades físico-químicas dos compostos elastoméricos são modificadas por 

adição de cargas nas suas composições. As cargas utilizadas para os compostos de 

elastômeros podem ser classificadas em reforçantes e não-reforçantes. As cargas 

reforçantes são aquelas que quando adicionadas na composição proporcionam, 

principalmente, elevação nas propriedades mecânicas. Como exemplos de cargas 

reforçantes pode-se citar, por exemplos, o negro de fumo, e o dióxido de silício. As 

cargas não-reforçantes são aquelas que quando adicionadas na composição podem 

promover algumas alterações de propriedades, como, por exemplo, na dureza e 

alongamento, mas que são utilizadas principalmente com o objetivo de enchimento, sem 

a necessidade de influenciar em propriedades importantes, como, por exemplo, na 

resistência à tensão na ruptura. Alguns exemplos de cargas desse tipo são: talco, caulin, 

carbonato de cálcio, dolomita, amido, bentonita, e outros (Grison, 2010). 

O mineral carbonato de cálcio (CaCO3) pode ser obtido a partir da exploração de 

diversas jazidas, dentre as quais se destacam as de calcita, calcário e mármore. O 

carbonato de cálcio natural é obtido a partir da moagem desses minerais e da 

classificação em peneiras específicas. Dependendo do grau de moagem e da 

classificação nas peneiras, é possível obter cargas com diferentes tamanhos de partícula, 

sendo que tamanhos de partícula inferiores são desejáveis em função das melhores 

propriedades mecânicas e acabamento superficial conferido ao produto transformado. 

Os carbonatos de cálcio de origem natural diferem entre si em função da estrutura 

cristalina, que influencia a morfologia das partículas. Carbonatos de cálcio naturais 

obtidos do calcário, especialmente aqueles de origem fóssil (cretáceo), possuem 

partículas de fácil dispersão e excelente acabamento superficial do produto final, porém 



coloração extremamente variável. Já os carbonatos de cálcio obtidos da moagem de 

calcitas possuem partículas de morfologia menos favorável à dispersão e ao acabamento 

superficial em relação aos cretáceos. Os carbonatos de cálcio obtidos a partir da 

moagem de mármores destacam-se pela excelente brancura. Deve-se lembrar de que, 

independentemente da origem, os carbonatos de cálcio naturais sofrem variação de 

coloração dependendo da fonte ou do ponto da jazida (Braskem, 2002). 

Os carbonatos de cálcio precipitados são obtidos por meio de processos químicos tais 

como o processo baseado em carbonato de sódio, hidróxido de sódio ou recarbonatação 

do óxido de cálcio, seguida de precipitação controlada. Estes processos partem do 

carbonato de cálcio natural, relativamente impuro, que é decomposto e novamente 

formado ao longo da reação. Nestes processos, as impurezas contidas no material de 

partida são separadas do carbonato de cálcio, que ao final do processo é bastante puras, 

brancas e de coloração bem controlada. O processo de precipitação permite o controle 

preciso das características finais do carbonato de cálcio, o que significa cargas de 

tamanho de partícula normalmente menor e de distribuição de tamanho mais estreita 

que as dos carbonatos de cálcio naturais. Tanto os carbonatos de cálcio naturais quanto 

os precipitados podem ter suas partículas revestidas com substâncias que conferem 

características hidrofóbicas à superfície das mesmas. Normalmente utiliza-se o ácido 

esteárico no revestimento das partículas, mas alguns estearatos metálicos (normalmente 

estearato de cálcio) e organotitanatos podem ser utilizados para esse fim. Os carbonatos 

de cálcio revestidos com ácido esteárico apresentam melhores características de fluxo 

do pó, dispersão mais fácil na massa polimérica, melhores características de fluxo do 

fundido e menor absorção superficial de óleo ou plastificante, além de conferir ao 

produto final melhor acabamento superficial e melhores propriedades mecânicas, em 

especial resistências à tração e ao impacto (Braskem, 2002). 

Petrielli, em 2008, aponta em seu trabalho de pesquisa que a atividade da maricultura 

tem se destacado no Brasil devido ao seu potencial comercial, gerando empregos diretos 

e indiretos e contribuindo para o desenvolvimento social das comunidades produtoras. 

No entanto, o aumento da atividade de maricultura traz um problema que é o descarte 

dos resíduos gerados, principalmente de conchas. A pesquisa levantou que na localidade 

de Ribeirão da Ilha, maior produtora de ostras de Florianópolis, a quantidade de conchas 

descartadas de ostras por cultivo em restaurantes em um ano de estudos foi de 

1.158.189 Kg. Mostrou que, aproximadamente, 25% dos maricultores lançavam seus 

resíduos no mar e 10% lançavam em terrenos da região (Petrielli, 2008). 

A equipe liderada por Sant’Anna, da Universidade Federal de Santa Catarina, escreve 

em “Projeto de Valorização dos Resíduos da Maricultura”, que o uso das conchas de 

ostras ainda é pouco explorado no Brasil. Algumas pesquisas foram desenvolvidas nos 

últimos anos, na UFSC, utilizando resíduos das conchas de ostras, mostrando a 

viabilidade de uso desses resíduos (www.projetoconchas.ufsc.br). Tem-se reportado 

várias aplicações para as conchas de ostras, tais como na construção civil, pelo estudo 

da possibilidade da substituição de agregados na fabricação de cimento por conchas de 

ostras moídas; na indústria farmacêutica, onde o carbonato de cálcio extraído das 

conchas de ostras vem sendo utilizado no Brasil como suplemento alimentar para 

reposição de cálcio no organismo; para ração animal, como suplemento de cálcio 

evitando a ocorrência de doenças ligadas à má conformação óssea de aves, equinos e 

suínos; na agricultura, controlando a acidez do solo; na Coréia do Sul, em materiais 

compostos de material plástico, com o objetivo de evitar a propagação de incêndio; 

também usados em produtos de higiene, matérias-primas de papéis, medicamentos, 

tintas e produtos químicos.  



O trabalho de pesquisa desse Projeto será desenvolvido a partir do carbonato de cálcio 

de origem nas conchas de ostras, e de origem mineral, como carga a ser utilizada em 

compostos de borracha nitrílica (NBR), buscando-se pesquisar mais uma alternativa de 

aplicação dos resíduos de conchas de ostras. Assim, a relevância desse Projeto de 

Pesquisa está em, não só ampliar a aplicação do pó de ostras para peças técnicas, como 

também participar da conservação do meio ambiente, evitando o problema de 

assoreamento em baías, quando estas são jogadas no mar; problema de mau cheiro, 

poluição visual, e ampliando o uso desta carga em outros produtos que utilizam o 

carbonato de cálcio, ou carga branca. 

 

2 – Objetivos 

Os subitens a seguir apresentarão os principais objetivos de desenvolvimento desse 

Projeto de Pesquisa. 

 

2.1 – Objetivo geral 

 

O objetivo desse Projeto de pesquisa foi estudar a utilização do carbonato de cálcio 

(CaCO3), extraído das conchas de ostras, e compará-lo com o carbonato de cálcio de 

origem mineral. A pesquisa teve também, o objetivo de contribuir com outros trabalhos 

que promovem uma gestão social e econômica responsável, com relação ao Meio 

Ambiente, minimizando a quantidade de resíduos de conchas de ostras produzidos no 

pós-consumo de restaurantes, que são descartados inadequadamente  no meio ambiente. 

2.2 – Objetivo específico 

 

O Projeto teve como objetivo específico estudar comparativamente a carga carbonato de 

cálcio, de origem na indústria química, e carbonato de cálcio extraído das conchas de 

ostras, processadas por micronização, até dimensões nanométricas, em formulações de 

compostos de borracha nitrílica, NBR, com posterior vulcanização por enxofre.   A 

análise dos resultados das propriedades dos compostos que foram obtidos teve como 

principal objetivo a aplicação em peças automobilísticas. 

 

3 – Materiais e Métodos 

 Os subitens a seguir apresentarão os materiais e a metodologia desenvolvida 

para obtenção dos nanomateriais. 

 

3.1 – Materiais utilizados 

a) Borracha nitrílica (NBR). 

b) Carbonato de cálcio de origem na indústria química. 

c) Carbonato de cálcio de origem nas conchas de ostras. 

d) Aditivos utilizados em formulação básica de borracha, apresentados na 

tabela 1. 

 

 

  



3.2 – Metodologia 

O trabalho desse Projeto de Pesquisa envolveu as seguintes etapas: 

a) Obtenção do carbonato de cálcio de origem mineral, e de origem de conchas de 

ostras, com tamanhos de partículas micrométricas e nanométricas, por aquisição 

no mercado; 

b) Obtenção da borracha nitrílica por aquisição no mercado; 

c) Formulação do composto base de borracha nitrílica; 

d) Preparação e aceleração no equipamento Banbury; 

e) Uniformização da massa obtida no Banbury em cilindros abertos; 

f) Ensaios reológicos para determinação do tempo de vulcanização; 

g) Ensaios reológicos por análise dinâmico-mecânica para verificar transições em 

função da presença da nanocarga; 

h) Moldagem por compressão para vulcanização e obtenção de placas e tarugos 

cilíndricos; 

i) A partir das placas, obtenção de corpos de prova para ensaios mecânicos de 

resistência à tração; 

j) Caracterização mecânica por ensaios de resistência à tração, dureza shore A, 

deformação permanente à compressão sob carga (Compression Set), resiliência 

por impacto. 

k) Caracterização por teste de imersão em líquido (óleos e solventes) 

l) Caracterização reológica por análise dinâmico-mecânica (DMTA); 

m) Caracterização morfológica por microscopia eletrônica de varredura (MEV); 

n) Análise comparativa das propriedades nos compostos com a utilização de 

carbonato de cálcio a partir da origem mineral, e da origem nas conchas de 

ostras; 

o) Estudo da viabilidade econômica e ambiental. 

 

Os aditivos dos compostos de borracha nitrílica foram misturados no equipamento 

Banbury e a formulações dos compostos de borracha nitrílica, com e sem a adição de 

carbonato de cálcio estão apresentadas na tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1: Formulações para os compostos de borracha nitrílica (NBR) 

 

MATERIAL (Formulação A) 
Composto de  

NBR + CaCO3  da 
Ind. Química 

(Formulação B) 
Composto de  NBR + 

Pó  de ostras  - 
(NANOCARGA) 

(Formulação C) 
Composto de   NBR + Pó  

de ostras  -  
(MICRONIZADO) 

NITRIFLEX N-6420  450,00 450,00 450,00 

UNILENE  20,00 20,00 20,00 

BRAINA  3,00 3,00 3,00 

OXIDO DE ZINCO  20,00 20,00 20,00 

SCANDINOL SP-5  120,00 120,00 120,00 

MISTRON VAPOR-R  150,00 150,00 150,00 

NEGRO FUMO STATEX N-
550  

200,00 200,00 200,00 

TRIÓXIDO DE 
ANTIMÔNIO 

15,00 15,00 15,00 

HIDRALTEX - 635 75,00 75,00 75,00 

CaCO3 – Indústria 
química 

115,00 - - 

PÓ DE OSTRA - 115,00 115,00 

DTDM 8,00 8,00 8,00 

TMTM  7,50 7,50 7,50 

 N-tercbutil-2-benzotizol 
sulfenamida 

8,00 8,00 8,00 

ENXOFRE  0,30 0,30 0,30 

Total 1191,80 1198,80 1198,80 

 

3.2.1 – Ensaios reológicos 

A caracterização reológica dos compósitos para determinação do tempo de vulcanização 

dos compostos foi realizada de acordo com a norma ASTM D 2084; este teste foi 

utilizado para avaliar as características de processamento e de vulcanização das 

composições de borracha. Os testes para determinação do tempo de vulcanização (t90), 

foram realizados por ensaios reológicos em reômetro cone-placa (MDR), das 

composições de borracha. A fotografia 4 ilustra o equipamento utilizado nos testes. 

 

 



 

Fotografia 4 – Reômetro MDR, do laboratório de caracterização da Engenharia 

de Materiais - UPM 

O teste reológico por análise dinâmico-mecânica permite a determinação das 

propriedades dinâmico-mecânica dos materiais, sendo possível entender à relação entre 

as propriedades dinâmicas tais como parâmetros estruturais e variáveis externas. Por 

análise dinâmico-mecânica foi possível o estudo da viscoelasticidade dos compósitos 

obtidos, quando submetidos a solicitações mecânicas senoidais, através dos módulos de 

perda (E´´) e de armazenamento (E´), e por tan , que é uma relação entre o módulo de 

perda e o módulo de armazenamento, e é um indicativo de quanto longe o material está 

do material ideal. Para este Projeto de Pesquisa, a análise por DMTA avaliou as 

propriedades termomecânicas e estruturais de compósitos formados por borracha 

nitrílica, carbonato de cálcio e outros aditivos (Menard, 2008). 

 

As caracterizações mecânicas foram realizadas por ensaios de tração, deformação 

permanente à compressão (Compression Set), teste de resiliência, e dureza, e seguiram 

as normas ASTM D 638, D 395, D 624, D 1054, D 1415, respectivamente. 

Corpos de prova para ensaios mecânicos e térmicos foram obtidos a partir de placas 

vulcanizadas em prensas hidráulicas, sob 160ºC de temperatura no molde, em tempo de 

processamento a ser determinado por ensaios reológicos. 

Os testes de imersão em fluidos seguiu a norma ASTM D 471, e teve por objetivo 

verificar as alterações que os compostos sofreram quando em contato com um produto 

químico (fluido). 



Os compósitos foram processados por métodos convencionais de processamento de 

borracha, como banbury, e misturador aberto (calandra), para os processos iniciais de 

mistura dos componentes das formulações, mostrados nas fotografias 1 e 2; prensa 

hidráulica com aquecimento mostrada na fotografia 3 para vulcanização de placas e 

corpos de prova cilíndricos, como partes necessárias para as caracterizações.  

        

Fotografia 1 – Misturador Fechado ( Banbury)    Fotografia 2 – Misturador Aberto (Calandra) 

 

 

Fotografia 3: Prensa hidráulica com aquecimento 

 

Os ensaios de deformação permanente à compressão, sob carga (“Compression Set”), 

seguiu a norma ASTM D 395, método B, sob compressão por um período de 22 horas. 

O dispositivo utilizado para esses ensaios está ilustrado na fotografia 5. 

     



  

Fotografia 5 – Dispositivo para ensaio de deformação permanente à 

compressão, método B. 

d) Caracterizações termomecânicas por Análise Dinâmico-mecânica (DMA) 

A análise dinâmico-mecânica é um tipo de análise que permite a determinação 

das propriedades dinâmico-mecânica dos materiais, sendo possível entender à relação 

entre as propriedades dinâmicas tais como parâmetros estruturais e variáveis externas. 

Por análise dinâmico-mecânica foi possível o estudo da viscoelasticidade dos 

compósitos obtidos, quando submetidos a solicitações mecânicas senoidais, através dos 

módulos de perda (E´´) e de armazenamento (E´), e por tan , que é uma relação entre o 

módulo de perda e o módulo de armazenamento, e é um indicativo de quanto longe o 

material está do material ideal. Para este Projeto de Pesquisa, a análise por DMA 

avaliou as propriedades termomecânicas e estruturais de compósitos formados por 

borracha natural e tecidos fibra de juta. Os ensaios foram realizados no reômetro Perkin 

Elmer, modelo 8000, ilustrado na fotografia 6. 

 

 



Fotografia 6 – Equipamento DMA Perkin Elmer 8000 

e) Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Os compósitos de borracha nitrílica foram submetidos à Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) para verificação da interação e distribuição da carga carbonato de 

cálcio na matriz elastomérica (NBR), assim como a avaliação morfológica dos 

compósitos formados. As análises por microscopia eletrônica de varredura foram 

efetuadas no Laboratório de Processamento e Caracterização de Materiais, da Escola de 

Engenharia de Materiais, da UPM, utilizando-se o microscópio eletrônico de varredura, 

modelo JSM 6510, onde se obteve micrografias formadas por elétrons secundários 

utilizando voltagens em torno de 5 a 20 kV. A fotografia 7 mostra uma ilustração do 

microscópio eletrônico utilizado nessa pesquisa. 

                 

Fotografia 7 – Microscópio Eletrônico de Varredura, modelo JSM 6510. 

 

4 - Resultados e Discussões 

Nos próximos subitens serão apresentados os resultados obtidos nesta Pesquisa, assim 

como as respectivas discussões dos mesmos. 

4.1 – Caracterização reológica dos compósitos para determinação do tempo de 

vulcanização dos compostos. 

O tempo ótimo de vulcanização (t90) determinado no reômetro MDR foi de 3 minutos, 

em temperatura entre placas de 190ºC. O tempo de processamento para a placas de 2 

mm de espessura foi de 15 minutos, em temperatura de 175ºC e os corpos de prova 

cilíndricos, de 12 mm de espessura foi de 20 minutos, em temperatura de 175ºC. 

 



4.2 – Ensaios de deformação permanente à compressão (“Compresion set”). 

A tabela 2 mostra os resultados, em porcentagens, dos ensaios de deformação 

permanente à compressão, de acordo com a norma ASTM D 395, método B. 

 NBR + CaCO3 – Ind. Quím. NBR + CaCO3 – Pó de 

ostras 

Compression Set 

(%) 

71,66 ± 1,32 72,84 ± 3,53 

 

Os ensaios mostraram que as cargas de diferentes origens, tanto microlizadas como 

nanométricas não interferiram significativamente nos resultados. 

4.3 – Resultados dos ensaios de dureza, tensão de ruptura, alongamento e módulo 

de elasticidade. 

Os ensaios de resistência à tração foram realizados de acordo com a norma ASTM D 

638. Os resultados para os compósitos vulcanizados na forma de placa estão 

apresentados na tabela 3. 

Tabela 3: Resultados dos ensaios de Dureza, Tensão na Ruptura, Alongamento e 

Módulo de Elasticidade, para as formulações A, B e C. 

Compósito Dureza 

Shore A 

Tensão na 

ruptura 

(MPa) 

Alongamento 

(%) 

Módulo 

(MPa) 

Densidade 

(g/cm3) 

(Formulação A) 

NBR + CaCO3 

(Ind. Química) 

76 ± 0,44 8,80 ± 0,26 332 ± 0 4,77 ± 0,12 1,508 

(Formulação B) 

NBR + CaCO3 

(Pó de ostra) - 

Nanométrico 

72,8 ± 0,44 10,90 ± 0,60 379,2 ± 33,96 5,30 ± 0,04 1,408 

(Formulação C) 

NBR + CaCO3 

(Pó de Ostra) - 

Microlizado 

72,6 ± 0,54 8,43 ± 0,73 266 ± 38,43 5,11 ± 0,09 1,408 

 

Conforme mostra a tabela 3, para os ensaios de dureza, a formulação A apresentou 

resultado médio, aproximadamente, 4% mais elevado que as formulações B e C. Assim, 

conclui-se para esse ensaio que o carbonato de cálcio de origem na indústria química, 

por apresentar partículas de maior granulometria, influenciou a dureza, elevando o seu 

valor. 

Para a tensão de ruptura, a formulação B apresentou o valor, aproximadamente, 20% 

maior que a formulação A, e, aproximadamente, 23% maior que a formulação C (com 

CaCO3 de origem em pó de ostras microlizados). Os resultados mostraram que o 

carbonato de cálcio de origem nas conchas de ostras (nanocargas) influenciaram os 



resultados superiores. Os resultados de alongamento e módulo de elasticidade seguiram 

as mesmas tendências, mostrando que carbonato de cálcio de origem nas conchas de 

ostras e dimensões nano elevam os resultados de rigidez do compósito. 

4.4 – Teste de imersão em óleo ASTM número 3. 

No teste de imersão em óleo foram determinadas as variações porcentuais em massa, e 

variações em volume, dos compostos com CaCO3 microlizados e nanométricos. Os 

resultados dos testes de imersão em óleo não apresentaram alterações, mostrando que as 

diferentes origens e granulometrias do CaCO3 não influenciaram os testes, e 

confirmaram a elevada resistência ao óleo dos compostos de borracha nitrílica. 

4.5 – Ensaios de resiliência por impacto. 

A tabela 3 mostra os resultados dos ensaios de resiliência por impacto. 

Tabela 3 – Ensaio de resiliência por impacto. 

 NBR + CaCO3 – Ind. Química NBR + CaCO3 

(Pó de ostras) - Nanométrico 

Resiliência por 

impacto (%) 

21,5 ± 0,35 17,4 ± 0,41 

 

O ensaio de resiliência por impacto mostra quanto de energia o composto de borracha 

devolve após receber o impacto do pêndulo, assim o composto B, que devolveu menor 

quantidade de energia, confirmando que esse composto apresenta maior módulo de 

elasticidade, conforme resultados apresentados na tabela 3. 

4.6 - Caracterizações termomecânicas por Análise Dinâmico-mecânica (DMA). 

O gráfico 1, termograma da análise dinâmico-mecânica do composto A apresentou um 

uma temperatura de transição vítrea de -32,6ºC. 



 

Gráfico 1 – Termograma de DMA para o compósito NBR + CaCO3 – Indústria 

Química. 

O gráfico 2, termograma da análise dinâmico-mecânica do composto B apresentou um 

uma temperatura de transição vítrea de 24,2ºC. 

 

 

Gráfico 2 – Termograma de DMA para o compósito NBR + CaCO3 – Pó de ostras. 
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Os resultados de Análise Dinâmico-mecânica mostraram que as temperaturas de 

transição vítrea (Tg), dos compósitos foram influenciadas pela origem  de CaCO3, 

deslocando para valores mais elevados no composto B. Acredita-se, por hipótese, que 

esse deslocamento se dá pela diferença de granulometria dos carbonatos de cálcio 

utilizados, onde a nanocarga (Pó de ostras) contribuiu para a maior rigidez do 

compósito. 

 

4.5 - Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

As micrografias 1 e 2 mostram as dispersões do carbonato de cálcio de origem na 

indústria química, e de origem nos resíduos de conchas. 

 

Micrografia 1 – Compósito de NBR + CaCO3 de origem na indústria química. (X 

1000) 



 

Micrografia 2 – Compósito de NBR + CaCO3 de origem nos resíduos de conchas. (X 

1000) 

Análises por EDS obtidas durante os ensaios de microscopia eletrônica de varredura dos 

compósitos com CaCO3 de origem na indústria química e de origem nas conchas de 

ostras, respectivamente, são apresentadas a seguir. 



Project: C+ 
 

 

Live Time: 30.0 sec. 
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Por análises das micrografias 1 e 2, e de EDS obtidas em microscopia eletrônica de 

varredura foi possível observar a distribuição do elemento cálcio de maneira uniforme 

nos compostos com CaCO3 de diferentes origens.  

5 – Conclusões 

 Para a tensão de ruptura, os resultados mostraram que o carbonato de cálcio de 

origem nas conchas de ostras (nanocargas) influenciaram os resultados 

superiores. Os resultados de alongamento e módulo de elasticidade seguiram as 

mesmas tendências, mostrando que carbonato de cálcio de origem nas conchas 

de ostras e dimensões nano elevaram os resultados de rigidez do compósito. 

 Para os ensaios de dureza, a formulação A apresentou resultado médio, 

aproximadamente, 4% mais elevado que as formulações B e C. Assim, conclui-

se para esse ensaio que o carbonato de cálcio de origem na indústria química, 

por apresentar partículas de maior granulometria, influenciou a dureza, elevando 

o seu valor. 

 No teste de imersão em óleo, os resultados dos testes de imersão em óleo não 

apresentaram alterações, mostrando que as diferentes origens e granulometrias 

do CaCO3 não influenciaram os testes, e confirmaram a elevada resistência ao 

óleo dos compostos de borracha nitrílica. 

 O ensaio de resiliência por impacto mostra quanto de energia o composto de 

borracha devolve após receber o impacto do pêndulo, assim o composto B, que 

devolveu menor quantidade de energia, confirmando que esse composto 

apresenta maior módulo de elasticidade. 

 Os resultados de Análise Dinâmico-mecânica mostraram que as temperaturas de 

transição vítrea (Tg), dos compósitos foram influenciadas pela origem de 

CaCO3, deslocando para valores mais elevados no composto B. Acredita-se, por 

hipótese, que esse deslocamento se dá pela diferença de granulometria dos 

carbonatos de cálcio utilizados, onde a nanocarga (Pó de ostras) contribuiu para 

a maior rigidez do compósito. 

 Por análises das micrografias 1 e 2, e de EDS obtidas em microscopia eletrônica 

de varredura foi possível observar a distribuição do elemento cálcio de maneira 

uniforme nos compostos com CaCO3 de diferentes origens.  

 Como conclusão geral, o trabalho mostrou que a utilização de CaCO3 de origem 

em resíduos de ostras é viável, e proporciona uma alternativa positiva ao 

descarte desses resíduos no Meio Ambiente, com produção de artefatos de 

propriedades melhoradas. 
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