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Abstract 

The present work investigated the hydration of MgO (produced by magnesite calcination) in 
stirred, opened o r pressurized systems. Hydration leveis of 90% were reached after 3 hours, at 
900C. Higher temperatures (120°C) favoured the reaction kinetics (95% conversion in 2 
hours). Solids morphology was not significantily altered during the experiments, what could 
indicate a hydration mechanism involving solid-phase transformations. Performance evaluation 
ofthe product obtained at nooc, as flame-retardant, showed promising results. 40% and 50% 
mim of Mg(OH)2 in composition with nylon generated a polymer belonging to the 
flammability class UL94V-O (1 ,6 mm), that complies to the market specifications. 
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Resumo 

A hidratação do MgO (proveniente da calcinação da magnesita) em Mg(OH)2 foi avaliada em 
pressão atmosférica e sob pressão. À pressão atmosférica, níveis de hidratação de 90% foram 
alcançados em 3 horas de ensaios em reator com agitação. Temperaturas mais elevadas (e.g., 
120°C), favoreceram a cinética da reação (- 95% de conversão em duas 2 horas) . Não houve 
uma mudança significativa da morfologia do material após a recristalização, indicando que o 
mecanismo da reação envolve possivelmente uma transformação em fase sólida. A pré
avaliação do produto a 130°C como retardante de chama, mostrou-se extremamente 
promissora. Em composição com o nylon, na proporção de 40 e 50% mim obteve-se um 
polímero de classe de flamabilidade UL94V-O (1,6 mm), o que atende às especificações do 
mercado. 
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Introdução 

A habilidade apresentada por óxidos hidratados na redução da flamabilidade de polímeros é 

conhecida há pelo menos 20 anos [I]. O efeito retardante de chama se baseia na reação de 

decomposição endotérmica dos hidróxidos em seus referidos óxidos e água. Já foram testados 

a alumina tri-hidratada (ATH) e os hidróxidos de cálcio (HC) e de magnésio (HM), sendo a 

ATH e o HM os que se apresentaram mais eficazes [2]. Atualmente, o hidróxido de alumínio 

ou alumina tri-hidratada (ATH) é o aditivo de origem mineral mais utilizado (3). Entretanto, a 

aplicação deste hidróxido é limitada á polímeros que sejam processados em temperatura de até 

180°C. O hidróxido de magnésio apresenta a vantagem de poder ser utilizado em temperaturas 

de processamento mais elevadas, uma vez que este hidról(ido começa a se decompor a Joo•c, 
ao invés de ISo•c, como no caso da ATH. Além disso, ci HM é, em geral, mais eficiente na 

supressão da fumaça, devido as suas elevadas área superficial e capacidade de adsorção [2]. O 

hidróxido de magnésio é obtido comercialmente a partir da sua precipitação de licores 

provenientes da lixiviação de minérios contendo Mg ou da água do mar. A hidratação direta da 

MgO de origem mineral, conforme proposto no presente trabalho, não é mencionada na 

literatura. 

O trabalho é parte de um estudo mais amplo que visa a obtenção de hidróxido de magnésio, a 

partir da magnésia, adequado para utilização como retardante de chama em polímeros. A 

magnésia usada como matéria-prima é proveniente da calcinação da magnesita ( carbónato de 

magnésio). São enfocados no presente artigo aspectos gerais da síntese do HM em meio 

aquoso por recristalização da magnésia em sistemas pressurizados e a pressão atmosférica, a 

caracterização do produto e a pré-avaliação deste como retardante de chama aplicado à nylon. 

A aplicação de hidróxidos metálicos como retardantes de chama 

O termo retardante de chama é usado para compostos que apresentam a habilidade de retardar 

o aparecimento da chama quando da ocorrência da combustão de materiais poliméricos. Os 

retardantes de chama usados atualmente são produtos sintetizados a partir de compostos 

halogenados e fosforosos. Estes produtos, quando da combustão do polímero, levam à 

formação de uma fumaça tóxica e corrosiva. É crescente a demanda por retardantes de chama 

atóxicos e não corrosivos, de forma a se reduzir o número de mortes por intoxicação e a 

corrosão de materiais metálicos durante os incêndios. 

Cargas minerais hidratadas, em especial a ATH, têm sido utilizadas como retardantes de chama 

em elastômeros, pois não apresentam os inconvenientes dos aditivos halogenados. O 
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mecanismo retardante de chama não depende da inibição do combustível, das reações da 

cadeia e, por isso, a formação de fumaça é consideravelmente reduzida. A supressão da fumaça 

também é favorecida pelo efeito diluente do aditivo, uma vez que o retardante de chama não é 

orgânico, bem como pelas suas reações de desidratação endotérmica. 

A utilização do hidróxido de magnésio como retardante de chama vem sendo avaliada 

recentemente, como alternativa a A TH, isto é, para polímeros que devem ser processados em 

temperaturas acima de 250°C [1,2,4,5]. As reações de decomposição para o HM e a ATH são 

apresentadas a seguir: 

Mg(OHh --+ MgO + H :z(J 

2 AI(OH)J --+A/10 3 + 3 H;O 

A supressão da chama pelo HM ocorre devido: 

.iH(212°C)= 340 caVg 

Ea-23 kcaVmol 

(1) 

.iH(240-500°C)= 470caVg (2) 

- ao efeito endotérmico da reação que leva à uma redução da temperatura; 

- à formação de uma camada protetora de vapor d'água, gerado através da decomposição do 

hidróxido; 

- à diluição do material inflamável devido ao uso do retardante de chama como carga ("filler"). 

Além disso, a superficie ativa do óxido de magnésio e sua alta capacidade de adsorção leva a 

uma redução da densidade de fumaça. 

Lawson [4) comparou a atuação do carbonato de cálcio (-0,044 mm), da ATH e do HM como 

retardantes de chama em látex, na concentração de 55% mim. O HM e a ATH promoveram 

níveis de redução de fuligem da ordem de 60%, além de um aumento do índice limitante de 

oxigênio. Entretanto, o carbonato de cálcio foi mais efetivo do que a A TH na redução da 

fuligem. Os níveis máximos de supressão da fumaça alcançados foram correlacionados ás 

temperaturas nas quais ocorre a desidratação do material. O excelente desempenho do HM 

como retardante de chama e supressor de fumaça foi observado também para copolímeros de 

acetato de vinila (EVA) (5). 

O hidróxido de magnésio pode ser obtido a partir de: 

i- Beneficiamento de Mg(OH)r Brucita Os depósitos de brucita ocorrem em várias partes do 

mundo. Dificuldades na moagem e na purificação desses materiais vêm dificultando o seu uso 

como retardante de chama[6). 
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ii- Precipitação [7-13): O HM pode ser obtido a partir da sua precipitação a partir da adição 

de álcalis à soluções contendo magnésio dissolvido. A água do mar contém níveis significativos 

de magnésio dissolvido, o que justifica a sua recuperação por precipitação do Mg(OH)2 

(grande parte do MgO usado na produção de materiais refratários provém do Mg(OH)2 

produzido, desta forma, como composto intermediário). São gerados agregados esféricos de 

cristais pequenos. A presença de impurezas indesejáveis é o maior inconveniente desse 

processo. O HM também pode ser precipitado de licores mais concentrados em magnésio, 

obtidos a partir da·lixiviação de minerais contendo Mg, tais como a magnesita, serpentinito, 

dentre outros. Os cristais obtidos são geralmente bem formados, com tamanho acima de 25!lm. 

Os processos apresentam alto custo de produção. Entretanto, o desempenho dos produtos 

obtidos é superior aos demais, devido a sua morfologia favorável e ao baixo teor de impurezas. 

Metodologia 

Caracterização da matéria-prima e do produto 

Os sólidos foram amostrados segundo a Norma JIS e caracterizados com relação à: 

-composição química, por espectrometria de raios-X; 

- densidade, realizada em picnômetro a gás; 

- granulometria, por peneiramento convencional e em aero-classificador (Air-Jet Sieve 

Alpine); 

- identificação de fases por difração de raios-X; 

- perda de massa por análise termogravimétrica (TGA); 

- perda por calcinação em mutla a 700°C durante 2 horas; 

- morfologia, através de microscopia eletrônica de varredura. 

Ensaios de Hidratação 

i- A pressão atmosférica 

Os ensaios foram realizados em reatar de vidro de 1000 mi. A agitação (SOO RPM) e a 

temperatura foram mantidas constantes. A concentração inicial de sólidos foi de 200g/kg água. 

O tempo de hidratação foi variado entre I e 3 horas e a temperatura entre 3 5 e 90°C. Durante 

os ensaios, o pH foi medido. Ao final do teste os sólidos foram lavados i- com água e ii- com 

acetona. A análise da concentração final de magnésio presente no licor foi efetuada por 

titulometria. Os sólidos foram secos em estufa a 120°C, durante 24 horas e posteriormente 

pesados. 
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ii - Sob Pressão 

Foram conduzidos em autoclave de 2000 mi, marca PARR, nas seguintes condições: 

-Temperatura: 120 e 160°C; 

- Concentração de sólidos: I OOg/kg água; 

- pH:natural e 13; 

- Tem~o : 2 horas, incluindo as etapas de aquecimento e de resfriamento. 

Ao final dos ensaios, seguiu-se o mesmo procedimento descrito para os testes realizados á 

pressão atmosférica. 

Resultados e Discussão dos Resultados 

Caracterização da matéria-prima 

A matéria-prima é constituida primariamente por MgO, sendo cálcio, ferro e manganês as 

principais impurezas. A tabela I apresenta a composição química completa do material. A 

difração de raios-X mostrou que a fase predominante na amostra é o MgO; nenhum traço de 

Mg(OH)2 foi detectado. A densidade obtida foi de 3,64 glcm3
. A distribuição de tamanho de 

partículas obtida por peneiramento convencional ou em aero-classificador são mostradas na 

Figura I . Como esperado, observa-se que a eficiência do peneiramento convencional a seco é 

menor, por ser o material muito fino. A técnica utilizando um aero-classificador mostrou-se a 

mais adequada para a classificação do material em questão, uma vez que o peneiramento não 

pode ser realizado a úmido. 

Ensaios de Hidratação e caracterização do produto 

Considerando-se que, durante a hidratação do MgO, o acréscimo de massa se dá através da 

incorporação de água e levando-se em conta que o teor de impurezas na amostra estudada é 

inferior a 3 %, calculou-se a conversão MgO/ Mg(OH)z através d a seguinte equação: 

Conversão = 100 x ~ 
1,4467mi 

(3) 

onde mf é a massa final do produto hidratado, mi é a massa inicial da amostra e a constante 

1,4467 é a relação entre os pesos moleculares do hidróxido e do óxido de magnésio. Quando o 
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Tabela 1 - Composição química da amostra 

%(crua) %(Calcinado). 

P.F. 3,07 -
AhOJ 0,09 0,09 
Si02 0,44 0,46 
MgO 94,88 97,89 
C aO 0,73 0,75 
Cr02 0,00 0,00 
Fe2Ü3 0,66 0,69 
MnO 0,10 0,11 
Ti02 0,02 0,02 

Tabela II - Conversão obtida nos ensaios sob pressão 

pH Temperatura eC) Conversão(%) 

11,2 120 95,4 
11,2 160 96,6 
13,0 120 94,2 
13,0 160 96,3 
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teor de impurezas na matéria-prima é mais elevado, a fórmula (3) não pode ser aplicada, 

devendo sofrer uma correção. 

A Figura 2 apresenta os níveis de conversão alcançados nos ensaios. Os efeitos do tempo e da 

temperatura não foram individualizados, mas observa-se que a conversão aumenta com a 

elevação dos níveis destas duas variáveis. O estudo detalhado do efeito destas variáveis está 

em andamento. Nota-se que para os ensaios onde os sólidos foram lavados com acetona, a 

conversão foi mais baixa, o que mostra que a reação prossegue durante a secagem do material. 

A tabela II mostra as conversões obtidas nos ensaios realizados sob-pressão. Quando a 

temperatura do sistema foi elevada até 120°C, a hidratação foi favorecida e observou-se a 

hidratação quase total do MgO. Entretanto, um aumento além de 120°C não promoveu 

subseqüente aumento da conversão. A mudança do pH de 10,8 para 13 também não alterou os 

níveis observados de hidratação. 

Dados relativos à obtenção do HM via hidratação direta de MgO não são apresentados na 

literatura. O HM comercial produzido pela Martinswerk, MAGNIFIN, é obtido a ·partir da 

recristalização controlada de MgO (obtido por evaporação térmica de licor de MgCI2) [15]. 

Informações referentes à recristalização do MgO proveniente de fonte mineral não foram 

encontrados na literatura consultada. 

Enamoto et ai [16] avaliaram o efeito da radiação ultrasônica na hidratação de pó ultra-fino de 

MgO em diferentes valores de pH. Uma variação no pH inicial provocou diferenças na 

morfologia do Mg(OHh precipitado. Observou-se uma cristalinidade do Mg(OH)2 superior 

para amostras hidratadas a partir de pH igual a11,9 quando comparado ao Mg(OH)2 formado 

em pH igual a1,6 e pH igual a5,9. Os autores atribuíram isto ao fato de que em pH mais baixo 

a dissolução do MgO é acelerada, mas o grau de saturação do Mg(OHh é menor, portanto a 

cristalinidade é baixa. 

Quando se compara a difração de raios-X da matéria-prima (MgO) com a do produto 

(Mg(OH)2), através da Figura 3, verifica-se uma diminuição ou desaparecimento dos picos 

característicos do MgO, confirmando os altos níveis de hidratação estimados pela equação 3. 

A análise termogravimétrica revelou que o HM formado inicia a perda de água em torno de 

330°C (Figura 4). VerifiCou-se, através da microscopia eletrônica, que não houve uma 

mudança significativa na morfologia do HM formado quando comparado ao MgO (Figura 5). 

Isto pode ser um indicativo de que o mecanismo principal da recristalização envolve uma 

transformação em fase sólida. Por outro lado, sabe-se que o MgO é mais solúvel do que o 

Mg(OHh e que etapas envolvendo a dissolução do MgO e a cristalização do Mg(OHh 
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Fig. 5- Fotografias da matéria-prima (MgO) (a) e do produto (Mg(OHh) (b) obtidas por 
microscopia eletrônica. 
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poderiam participar do mecanismo global do processo. Segundo o estudo de Enamoto et ai 

(16], o mecanismo envolvido na hidratação do MgO é a dissolução/precipitação. Entretanto, 

estes autores utilizaram um MgO extremamente fino (20-80 nm) e de dissolução favorecida 

quando comparado ao MgO utilizado no presente trabalho. 

Avaliação do desempenho do HM como retardante de chama 

Levesque [17] sugere como desejáveis ao hidróxido de magnésio a ser utilizado como 

retardante de chama as seguintes características: 

I-Área superficial: Deve ser inferior a 20 m2/g ("single point" BET) para uso em poliolefinas. 

Esta propriedade afeta o fluxo do material quando no estado fundido. 

ii-Tamanho da partícula: É desejável um material 100% abaixo de 10 Jlm. Esta característica 

afeta as propriedades fisicas do polímero. 

iii-Atividade: Relacionada à energia livre de superficie. Pode ser determinada através da reação 

do Mg(OHh com ácido cítrico. Este índice prevê a reação do hidróxido com grupos ácidos do 

polímero. Quanto mais alta a reatividade, maior é a viscosidade do fundido. 

iv-Pureza: Importante para garantir o desempenho relacionado às propriedades elétricas do 

polímero. 

Foram sintetizados Skg de HM em autoclave a 130°C, 500 g sólidos/kg água e 2 horas de 

teste. Após secagem o material foi micronizado na MICROSERVICE (SP). A avaliaçao da 

flamabilidade do material foi realizada nos Laboratórios da Rhodia S.A. Foi efetuada a 

extrusão a 255°C (com nylon) e moldagem (por injeção) de corpos de prova de 1,6 e 0,8 mm 

de espessura. A flamabilidade do material foi avaliada segundo a norma UL94 [14], utilizando

se concentrações de hidróxido de magnésio de 40 e 50% mim e o negro de fumo como 

pigmento. 

O HM obtido a 130°C, após redução de tamanho, apresentou d50 = 5,4 Jlm e 100% abaixo de 

36 Jlm. Apesar do tamanho deste material não estar na faixa de tamanho indicada para uso 

como retardante de chama, a classe de flamabilidade obtida para os corpos de prova de 1,6 mm 

de espessura foi UL94V.O, o que atende às especificações do mercado. Não houve mudança 

na classe de flamabilidade quando a concentração do HM foi alterada de 40 para 50% mim. Os 

corpos de prova de 0,8 mm não atenderam à especificação. 

De acordo com a aplicação e com a concentração do produto a ser utilizada na compostção do 

polímero, podem ocorrer mudanças nas propriedades mecânicas do material. Para permitir uma 

mistura facil e a melhor dispersão da carga na matriz polimérica e, também, não comprometer 
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as propriedades mecânicas do polímero, outros aditivos têm sido usados [3]. Estes agentes são 

compostos orgânicos (ácidos graxos, polímeros carboxilados insaturados e organosilanos) que 

cobrem a superfície do hidróxido e proporcionam umá melhora significativa de desempenho. 

De acordo com Sherman [I 8], os estudos envolvendo a utilização do HM como retardante de 

chama estão mais concentrados na otimização do tamanho das partículas e /ou no uso desses 

aditivos ("coatings"). 

Conclusões 

A hidratação do MgO em Mg(OH)2 realizada em pressão atmosférica apresentou niveis 

significativos de conversão. Quando realizada sob pressão, a hidratação foi favorecida, 

podendo o MgO ser totalmente convertido em HM. A avaliação do desempenho do HM 

produzido como retardante de chama em nylon apresentou resultados promissores, tendo sido 

atendidas as especificações do mercado quanto à flamabilidade do material . 

Agradecimentos 

Os autores agradecem ao Engo. Renato Ciminelli, Magnesita S.A., pelo apoio, sugestões e 

cessão das amostras, em especial, ao Engo Cláudio Barros, Rhodia S.A., pela participação na 

avaliação do desempenho do produto como retardante de chama e ao CNPq pelo apoio 

financeiro . 

Referências Bibliográficas 

1- LAWSON, D. F. Recents developments in the flammability of Elastomeric Materiais. 
Rubber Chemistry and Technology, v.59, p.455-481, 1974. 
2- MOSESMAN, M, INGHAM, J. D. Smoke properties of highly filled ethylene-propylene
diene termopolymer rubbers. Rubber Chemistry and Technology, vol.51, p. 970-976,1978. 
3- SOBOLEV, I.,WOYCHESHIN, E. A. , Alumina trihydrate. ln: KATZ, H. S., 
MILEWSKY, J. (ed). Handbook offillers for plastics, cap.6, p. 292-312,1987. 
4- LAWSON, D. F., KAY, E. L., ROBERTS JR, D. T. Mechanism ofsmoke inhibition by 
hydrate fillers . Rubber Chemistry and Technology, v.48, p. 124-131 , 1986. 
5- HOLLOWA Y, L. R.Application of Magnesium Hydroxide as a flame retardant and smoke 
supressant in Elastomers. Rubber Chemistry and Technology, v.61, p.186-193, 1987. 
6- ASHLEY, R. J., ROTHON, R. N., Use ofmagnesium hydroxide as a flame retardant filler . 
ln: MINERAL AND ORGANIC FUNCTIONAL FILLERS IN POLIMERS 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM MOFFIS 91. Le Mans, p.9-12,1991. 
7- NAITOVE, M.H., News inflame retardants. Plastics Technology, 1990. 
8- CARSON, R. S., SIMANDL, J., Kinect of magnesium hydroxide prectpttation from 
seawater rising slaked dolomite. Minerais Technology, v.7, n.4, p.511-517, 1994. 

86 



9- DABIR, B., PETERS, R.W., STEVENS, J. D., Precipitation kinects of Magnesium 
Hydroxide in a scaling system. Ind. Eng. Chem. Fundam., v.21 , p.298-305,1982. 
10- HANDLIROVÁ, M., SHÚNEL, 0 ., .Kinects ofmagnesium hydroxide from supersaturated 
aqueous solutions. ln: lOth SYMPOSIUM ON INDUSTRIAL CRYSTALLIZATION, 
Bechyne Czechoslovakia. Process Technology Proceedings; Proceedings .•• p.21-25, 1987. 
11- LIU, S., NANCOLLAS, G. H., (1973). The crystalliztion of magnesium hydroxide. 
Desalination, v.12, p. 75-84,1973 . 
12-MULLIN, J. W., MURPHY, J.D. , Aging of precipitated magnesium hydroxide. Ind. Eng. 
Chem. Res., v.28, p. 1725-1730,1990. 
13- TSUGE, H., MATSUO, H., Reactive crystalization of magnesium hydroxide. ln: 
MYERSON, Allan S. TOYOKURA, Ken (ed). Cristallization as a separation process. ACS 
Symposium Series, cap.25, p.344-354, 1990. 
14-UNDERWRITERS LABORATORIES INC., Tests for flammability ofplastics materiais
UL 94. 3 ed.,1989. 
15- MAGNIFIN- Magnesium Hydroxide- A halogen free flame retardant filler for app1ications 
in plastics and rubber. Martinswerk. 
16-ENAMOTO, N., KATSUMOTO, M., NAKAGAWA, Z., Effect ofultrasonic irradiation of 
MgO powder. Funtai Oyobi Funmatsu Yakin, vol.40, p.713-717,1993 . 
17- LE VESQUE, J. Magnesium fillers as flame retardant/ smoke supressants. Morton 
lnternational: product manager, p.103-107. 
18- SHERMAN, L. Flame Retardants.A newcomer finds aniche. Plastics Technology, p.56-
57, 1992. .. 

87 


