1. INTRODUÇÃO
1.1. Apresentação do projeto de trabalho
A nova norma da Petrobrás para oleodutos térmicos enterrados adaptada segundo a
norma europeia EN 253 já esta em fase de implementação e vem sendo utilizada pela
Transpetro (subsidiária da Petrobrás). Entretanto, esta norma foi desenhada para
preparação de tubulações novas para serem instaladas em campo. Estas tubulações
pré-isoladas são produzidas em fábrica com rigorosos controles de qualidade segundo
as especificações designadas pela nova norma. No processo de troca em campo das
tubulações antigas pelas novas, deparou-se com alguns problemas críticos que podem
comprometer todo trabalho rigoroso de qualidade feito em fábrica regida pela norma.
Primeiro, cada tubulação nova deve ser soldada em suas extremidades, seja pela
extremidade de uma outra tubulação nova ou pela extrermidade de uma antiga. De
qualquer forma, estes trechos onde ocorrem as soldagens, são pontos vulneráveis para
o início de um processo de corrosão caso não sejam adequadamente isolados e
protegidos. Estas juntas são os elos mais fracos da corrente, uma vez que são
realizadas em campo sem um controle de qualidade tão rigoroso quanto em fábrica. O
trabalho é realizado em condições diversas de intempéries (umidade, calor, chuva, frio,
entre outros) e manualmente por operários nem sempre qualificados. Falhas nestas
juntas de campo, podem comprometer todo o trecho das tubulações adequadamente
produzidas em fábrica sob rigoroso controle de qualidade. Atualmente, estas juntas de
campo são realizadas aplicando-se uma tinta anti-corrosiva que após a cura é isolada
com a espuma rígida de poliuretano (a mesma certificada segunda a norma EN 253)
mas aplicada manualmente sem o controle adequado. Sobre e espuma de poliuretano
(PU) aplica-se uma manta de polietileno termo contrátil em substituição ao polietileno
de alta densidade (PEAD), pois ainda está em fase de qualificação um procedimento
para a solda do polietileno (PE) em campo, além ainda da dificuldade de manuseio
desta capa de PE em campo. Há diversos questionamentos quanto à eficiência destas
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mantas relativo à proteção do conjunto contra infiltração de umidade e água debaixo da
terra em função do tempo. A adesão com a espuma de poliuretano nestas mantas
também é questionável.
Segundo, em uma malha de oleodutos nem todos os trechos são retos, há diversas
curvas. Como as tubulações pré-isoladas feitas em planta são todas retas com
comprimeto de 12 m, os trechos curvos ficam comprometidos em relação ao
enquadramento dentro da nova norma. Inclusive, é praticamente inviável obter uma
capa de polietileno de alta densidade e de alta espessura (6-10 mm) curvado em
diferentes ângulos. Iniciou-se um trabalho em curvar em planta as tubulações préisoladas para envio em campo já curvado. Mas, limitações no ângulo de curvatura e
riscos no comprometimento da espuma de isolamento e a adesão com o polietileno
durante o processo de curvatura, limitou o andamento deste projeto. Atualmente, os
trechos curvos estão sendo feitos em campo usando-se a mesma metodologia para
juntas de campo citado anteriormente. Conforme mencionado, é mais um componente
de risco na qualidade e integridade da obra.
Terceiro, ao se detectar um reparo a ser feito na tubulação em uso, nem sempre é
necessário realizar a troca por um tubo novo. É realizado, então, uma reabilitação em
campo. Abre-se a vala no local indicado, o sistema de isolamento antigo é retirado até a
exposição do aço onde é realizado o reparo. Na sequência aplica-se o novo sistema de
isolamento térmico e fecha-se a vala. Da mesma forma que nos casos anteriores, o
procedimento é feito em campo e as dificuldades e as limitações são as mesmas.
Entretanto, apesar das limitações, a Petrobrás vem procurando uma solução viável,
para os problemas dos reparos de campo como foi no caso das tubulações novas préisoladas. Assim, um procedimento com os mesmos padrões de qualidade exigidos pela
EN 253 para tubos novos que seja aplicável para reparos, traria várias vantagens
operacionais para a Petrobras. No processo da troca por tubulações novas, deve-se ter
uma programação bastante antecipada, pois, é necessário uma parada da refinaria para
realização da obra. No caso de reparos de campo pode-se realizar o reparo com a
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tubulação em operação a um custo operacional bem menor. Ao mesmo tempo resolvese também o problema dos trechos em curvas que usaria o mesmo procedimento.
Conforme mencionado anteriormente, um dos problemas encontrados na nova norma
para tubos novos pré-isolados para uso em caso de reparos em campo é o uso da capa
externa protetora de polietileno de alta densidade (PEAD). Com uma espessura
variando de 6-10 mm, dependendo do diâmetro da tubulação, o manuseio destes tubos
de PE em campo é bastante dificultoso e exige certos equipamentos especiais para o
corte longitudinal e acoplamento à tubulação em campo e, principalmente, a soldagem
em campo. Muitas vezes, dependendo do local da obra de execução, o acesso é
bastante restrito para acomodar os equipamentos e os tubos de PE. Além disso, há
somente duas empresas na América do Sul, capazes de produzirem estes tubos de
PEAD de acordo com as exigências da norma EN 253. No caso de reparos de campo,
os trechos são relativamente pequenos e com diferentes diâmetros o que limita em
muito a produção e o tempo de entrega destas capas de PE. Em uma emergência, o
tempo de entrega chega de 45 a 60 dias além do alto custo tanto do material como dos
custos operacionais da obra parada.
Assim, a substituição do PEAD por um material que além de atender as exigências
técnicas segundo a norma EN 253 garantindo a integridade do sistema isolante e que
possa ser utilizado/aplicado de acordo com as condições de campo, propiciará uma
vantagem técnica importante para viabilizar um procedimento para reparos em campo.

1.2. Objetivo
O objetivo do presente trabalho é desenvolver um poliuretano elastomérico de alta
densidade microcelular não expandido visando a substituição do atual PEAD voltado
para uso em campo como capa externa protetora de tubulações térmicas isoladas. A
facilidade de aplicação do poliuretano em campo por meio de uma máquina de injeção
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e a excelente propriedade de adesão sobre a espuma rígida de PU usada como isolante
térmico, são subsídios técnicos, caso comprovado, como uma alternativa bastante
viável para uso em reparos de campo, trechos curvos e juntas.
Pretende-se por meio de uma família de formulações de poliuretanos realizar um estudo
comparativo em relação ao PEAD e analisar nestas formulações o impacto das variáveis
do processamento do PU nas propriedades mecânicas e térmicas do poliuretano de alta
densidade não expandido. Para trabalhos em campo onde o controle de qualidade é
mais limitado do que em planta, variáveis relativas ao processamento do PU como
densidade, tempo de cura, mistura e relação estequiométrica poliol / isocianato podem
impactar diretamente na performance do conjunto. Isto tanto do PU para isolamento
térmico como para o PU de alta densidade.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. Oleodutos térmicos isolados com poliuretano
Sabe-se da importância do uso do isolamento térmico em tubulações tanto para o
transporte de fluidos frios ou quentes ou em tanques de estocagens estacionários de
produtos, principalmente nas indústrias químicas e petroquímicas. A eficiência dos
processos e os custos de energia e manutenção nestas indústrias são diretamente
afetados pela performance do sistema de isolamento térmico utilizado. A busca de uma
maior conservação de energia tem exigido cada vez mais materiais com alto poder
isolante aliado ainda à facilidade de aplicação e manuseio. Neste contexto, as espumas
rígidas de poliuretano (PU) têm sido a melhor opção em termos custo/benefício. Além
de ser um dos materiais com melhor fator k (coeficiente de condutividade térmica), o
poliuretano é facilmente processável e, por ser expansível, alia outras características
importantes como a facilidade de preechimento de qualquer cavidade, conferindo após
a cura adesão e rigidez.
No segmento de tubulações, o poliuretano como isolante térmico tem sido muito
utilizado em diversas aplicações(2-6). Na Europa, por exemplo, grande parte da malha
subterrânea urbana de distribuição de água quente é isolada térmicamente com as
espumas rígidas de poliuretano(2-5). Nas petroquímicas tanto na Europa, como nos USA
e também no Brasil, as tubulações para transporte de fluidos quentes até 150oC, fluidos
abaixo de 0oC ou gases liquefeitos (criogênicos) são igualmente isolados com PU(6).
No Brasil, a Petrobrás possui hoje uma malha de 9.500 km de tubulações para gás e
óleo sendo que aproximadamente 500 km são oleodutos térmicos isolados com
poliuretano. Estes oleodutos são parte de um processo chave para a Petrobras pois são
responsáveis pelo transporte e envio dos principais produtos quentes poduzidos nas
refinarias em diversas regiões do Brasil para outras plantas petroquímicas. Estes
oleodutos chegam a distâncias de até 120 km, assim, o fator isolamento é bastante
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crítico evitando que haja perda de calor e aumento da viscosidade do fluido durante o
transporte e refletindo em um aumento significativo nos custos de energia da operação.
Deficiências no isolamento térmico exigirão uma temperatura maior de saída dos
produtos das refinarias para compensar as perdas durante o transporte de forma que o
produto chegue adequadamente a seu destino sem comprometer o oleoduto. O
aumento de viscosidade devido às perdas de calor durante o trajeto comprometem as
bombas e oferecem um alto risco de entupimento da linha.
Estes sistemas de oleodutos térmicos são enterrados e geralmente trabalham em
diversas condições ambientais como alta umidade, presença de água, diferenças de
temperatura, composições diferentes de solo, entre outras. Sob estas condições é muito
provável que o processo de corrosão ocorra se a tubulação isolada não for
adequadamente projetada e protegida.
O primeiro oleoduto térmico da Petrobras para transporte de produtos quentes foi
construido em 1971(7). A construção deste oleoduto seguiu especificações técnicas e
tecnologias disponíveis naquela época. Observando hoje a norma usada na época,
alguns pontos críticos chamam a atenção. Primeiramente, não se utilizou revestimentos
protetores anti-corrosivo sob a tubulação de aço, pensava-se na época que a excelente
adesão do poliuretano sobre o aço já seria suficiente para proteção contra corrosão.
Segundo, o uso de uma capa externa protetora de polietileno de baixa densidade
(PEBD) de espessura de 3 mm seria o suficiente para proteger o sistema isolante e
manter a integridade do conjunto. Terceiro, não havia testes específicos para avaliação
destas propriedades e seu impacto no conjunto a longo prazo. Quarto, a norma
solicitava o uso de espumas de poliuretano aditivados com retardante a chama. O
agente expansor da espuma usado no época era o CFC-11 (triclorofluorometano).
Após esta primeira experiência em 1971, uma grande quantidade de oleodutos térmicos
foi construído com base nestas especificações. Entretanto, estes oleodutos após alguns
anos em operação têm mostrado por meio de inspeções instrumentadas (pigs
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instrumentais) graves processos de corrosão externa(7) conforme mostrado na Figura 1.
Algumas vezes só foi possível identificar este tipo de problema após a ocorrência de
vazamentos e muitas vezes com severos impactos ambientais, chegando a ser
catastróficos, com violenta agressão ao meio ambiente e às comunidades que moram
próximas às zonas dos oleodutos sem contar pagamentos de altas indenizações e
multas. Deve-se contabilizar ainda, além de perdas de produção e altos custos de
manutenção, um preço caríssimo por trás de tudo isso que é a deterioração da imagem
da empresa. Assim, após uma sequência de problemas em campo, foi necessária uma
revisão rápida e urgente de toda a metodologia para a produção de oleodutos térmicos.
A principal causa detectada foi o processo CUI (Corrosion under insulation) (Figura 1)
devido à deterioração das espumas de isolamento. No relatório interno da
Petrobrás/Transpetro(7)

foram

listadas

algumas

das

possíveis

causas

desta

deterioração: (a) não utilização de uma proteção anti-corrosiva na tubulação de aço;
(b) infiltração de água no isolamento térmico devido à baixa resistência mecânica da
capa externa de polietileno de baixa densidade (PEBD) e à baixa resistência à radiação
ultra-violeta (UV). Estas degradações causavam trincas e expunham a espuma de
isolamento térmico comprometendo a integridade do sistema conforme mostrado na
Figura 2; (c) a baixa resistência mecânica da camisa externa de PEBD foi verificada
também durante o processo de localização das tubulações nas faixas de oleodutos no
campo ou na cidade. Neste processo usava-se uma lança com uma ponta afiada onde o
operador puncionava o solo diversas vezes até a localização do tubo metálico, ou seja,
penetrava a capa externa de PEBD e o isolamento térmico, causando assim pontos
vulneráveis à infiltração de água. Na Figura 3 é mostrado um exemplo da infiltração de
água devido à perfuração da camisa externa; (d)

baixa adesão da espuma de

isolamento com a camisa de polietileno, como mostrado na Figura 2.c, piorando ainda
mais o processo de infiltração de água; (e) não utilização de uma proteção da espuma
de isolamento que fica exposta nas secções transversais da tubulação, denominado

“water-stop” , conforme mostrado na Figura 4, que acelerou a deterioração nestes
pontos.
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(a)

(b)

Figura 1. (a) Retirada da espuma de isolamente térmico antiga. Nota-se que não foi utilizado nenhum
protetor anti-corrosivo na tubulação; (b) Corrosão sob o isolamento térmico (CUI).

(a)

(b)

(c)

Figura 2. Exemplos da baixa resistência mecânica (a) e radiação ultra-violeta (b e c) da capa de
polietileno de baixa densidade (PEBD) utilizadas nas tubulações antigas. Na figura (c) é mostrada
também o problema da baixa adesão do PEBD com o isolamento térmico interno.
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(a)

(b)

Figura 3. Infiltração de água causada pela perfuração da capa de polietileno de baixa densidade (a) e a
corrosão sob o isolamento térmico (b). Nota-se em ambas as figuras a baixa espesura da camisa
protetora externa de PEBD.

(a)

(b)

Figura 4. (a) Exposição da espuma de isolamento térmico na secção transversal da tubulação; (b)
Aplicação do water stop como proteção contra infiltração de água.
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Foi observado que este processo de corrosão foi acelerado pelo efeito da alta
temperatura do óleo transportado (70-90ºC) e pela presença de um meio ácido (HCl)
causado pela presença de cloretos (Cl-) provenientes da espuma de isolamento. Por sua
vez,

estes

cloretos

podem

ser

originários

ou

do

agente

expansor

CFC-11

(triclorofluorometano) utilizado na época ou do retardante a chama, a base de fósforo e
cloro, usado como aditivo nas espumas de poliuretano. Após uma vasta pesquisa
bibliográfica, verificou-se que na ocorrência de uma corrosão, os retardantes a chama a
base de halogênios são citados(8-12) como a principal causa do processo corrosivo
quando se utilizam as espumas rígidas de poliuretano. Entretanto, um trabalho recente
realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) juntamente com a
Petrobras, questionou os respectivos retardantes a chama como origem dos cloretos
hidrolizáveis. Pelos resultados do trabalho, em temperaturas de 80 e 120ºC, os gases
expansores tipo CFCs (clorofluorocarbono) ou HCFCs (hidroclorofluorocarbonos) seriam
os principais responsáveis pela origem dos cloretos nas espumas de poliuretano.
Assim, a título de prevenção e também por estarem disponíveis tecnologias sem estes
agentes expansores (CFCs e HCFCs), a Petrobras vem trabalhando para estabalecer um
limite mínimo de cloretos hidrolisáveis nas espumas de poliuretano. O método de
análise segue a norma ASTM C 871. Como trabalho da UFRJ ainda não está totalmente
concluído, o valor do teor mínimo de cloretos hidrolisáveis ainda está em fase de
definição.
A fim de se evitar e prevenir o problema de corrosão tipo CUI (corrosion under

insulation), algumas medidas foram adotadas tendo-se em mente a integridade do
sistema de tubulações térmicas enterradas de forma a bloquear possíveis causas de
infiltração de água e a manutenção da performance do conjunto ao longo dos anos. A
solução veio pela adaptação de uma Norma Européia EN 253(1) utilizada para
tubulações pré-isoladas e enterradas para distribuição de água quente em cidades.
Devido à similaridade de aplicação, ou seja, transporte de líquidos quentes pelas
tubulações pré-isoladas, esta norma complementa adequadamente os requisitos
técnicos exigidos pela Petrobras no caso de trocas por tubulações novas em campo.
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2.2. Espumas rígidas de poliuretano para tubulações térmicas enterradas
No ano de 2000 realizou-se o primeiro teste em campo para qualificação deste novo
procedimento baseado na norma EN 253(1). Na ocasião o teste foi realizado durante a
obra da travessia do Rio Tietê em São Paulo. Posteriormente em 2001, a qualificação
definitiva foi realizada nas dependências da empresa Soco-Therm do Brasil em
Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Os principais problemas e dificuldades
encontradas no primeiro teste foram técnicamente corrigidas com adaptações e
melhorias nos procedimentos e, principalmente, com uso de equipamentos adequados
para este tipo de processo.
O sistema de poliuretano utilizado na época foi uma espuma rígida expandida com o
agente expansor físico HCFC-141b (1,1-dicloro 1-fluoroetano) especialmente desenhada
para o isolamento térmico de tubulações enterradas para transporte de fluidos quentes.
Esta espuma expandida com HCFC-141b, assim como outras com diferentes tecnologias
utilizando agentes expansores alternativos como o CO2 (base água) e ciclopentano,
foram previamente testadas e aprovadas segundo a norma EN 253 onde receberam o
selo de certificação pela MPA (Materialprüfanstalt für Werkstoffe des Maschinenwesens

und Kunstsoffe) da Universidade de Hannover na Alemanha.
Para os testes de qualificações das espumas de isolamento térmico, foram preparados
para cada ensaio dois tubos de aço de 6 m de comprimento e 60 mm de diâmetro
externo, pré isolados com a espuma rígida de poliuretano entre o tubo de aço e a
camisa externa de PEAD completando um diâmetro externo total de 125 mm. Foram
testados três tipos de espumas de poliuretano expandidas com os agentes expansores
HCFC-141b, CO2-base água e ciclopentano, respectivamente. As propriedades avaliadas
foram: densidade de núcleo da espuma, densidade total, absorção de água, tensão de
compressão, tensão de cisalhamento tangencial, tensão de cisalhamento axial, teste de
envelhecimento a 170ºC/1450 hs e condutividade térmica do conjunto. Os resultados
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dos testes das espumas expandidas com os respectivos agentes expansores estão
apresentados na Tabela 1.
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Tabela 1. Espumas rígidas de poliuretano com diferentes agentes expansores aprovadas segundo a
norma EN 253 e certificadas pela MPA (Materialprüfanstalt für Werkstoffe des Maschinenwesens und

Kunstsoffe) Hannover.

EN 253

Agente Expansor

Agente Expansor

Agente Expansor

HCFC-141b

CO2

Ciclopentano

34,0 - 36,0
500
100 : 140
41 - 47
171 - 189

35,3 - 37,5
1.600
100 : 154
33 - 39
140 - 158

35,0 - 37,0

Resultados
Densidade de núcleo (kg/m 3)
Densidade total (kg/m3)
Tensão de compressão (N/mm 2)
Absorção de água (%)

99,5
114,4
0,87
3,8

100,4
110,5
0,89
4,0

82,0
104,8
0,70
4,1

> 60,0

Tensão de cisalhamento axial (N/mm 2)
Média a 23oC
Não envelhecido
Envelhecido

0,43
0,29

0,52
0,27

0,42
0,30

> 0,12
> 0,12

Média a 140oC
Não envelhecido
Envelhecido

0,24
0,27

0,28
0,23

0,29
0,27

> 0,08
> 0,08

0,61
0,74

0,78
0,40

0,87
0,71

> 0,20
> 0,20

0,029

0,032

0,028

< 0,033

Característica do sistema de PU
Densidade livre da espuma (kg/m 3)
Viscosidade do poliol a 25 oC (mPas)
Relação em massa Pol : Iso
Tempo de creme (s)
Tempo de gel (s)

Tensão cisalhamento tangencial
Média a 23oC
Não envelhecido
Envelhecido
Condutividade térmica (W/mK)

100 : 160
20 - 26
111 - 129

> 0,30
< 10,0

(N/mm2)
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Atendendo ainda a norma EN 253 (ítem 5.4.7)(1) foram realizadas também o teste de
fluência (creep) radial das respectivas espumas de poliuretano. Para este teste foi
utilizado um tubo de aço com 60 mm de diâmetro e pré-isolado com 125 mm de
diâmetro externo, considerando a espuma de isolamento e a camisa externa de PEAD.
Com estas dimensões a força aplicada foi de 1,5 kN e o tubo mantido a 140oC. Foram
realizadas medidas de deslocamento após 100 hs (S100) e 1.000 hs (S1000) de testes. À
partir destes valores foi realizado uma extrapolação do deslocamento para 30 anos. A
norma exige que o deslocamento radial a 100 hs (S100) não deve exceder 2,5 mm. Por
meio de uma reta traçada entre os deslocamentos medidos a 100 hs (S100) e 1.000 hs
(S1000) de testes e extrapolado para 30 anos em um diagrama logarítmico, o valor não
deve exceder 20 mm de deslocamento. Na Tabela 2 são apresentados os valores
obtidos pelas espumas de poliuretano com os respectivos agentes expansores.
Para a análise do tempo de vida térmica das tubulações pré-isoladas (ítem 4.5.4)(1)
foram preparadas 12 tubulações de aço com as mesmas dimensões das amostras
citadas para os testes de creep radial. Os dados para análise do tempo de vida foram
obtidos pelo teste de tensão de cisalhamento tangencial a 140ºC após o
envelhecimento das amostras em diferentes temperaturas: 188ºC, 185ºC, 180ºC,
178ºC e 175ºC. Com base na média de cinco medições, o tempo de vida térmico para
cada

temperatura

de

envelhecimento

foi

determinado

quando

o

tempo

de

envelhecimento equivalente à média de cinco medições cruza 0,13 N/mm2 pela primeira
vez. Estes pontos de intersecção são as bases para uma extrapolação de Arrhenius
onde o coeficiente de correlação, segundo a recomendação da norma, deve ser maior
que 0,98. O coeficiente de correlação da curva de todas as espumas testadas ficaram
dentro do requisito padrão da norma e foi estimado a temperatura de operação
contínua (CCOT-Calculated of Continuous Operating Temperature) média de 141ºC
para um tempo de vida térmico de 30 anos, de acordo com o método descrito na
norma.
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Tabela 2. Resultados dos testes de creep radial das espumas rígidas de poliuretano com diferentes
agentes expansores aprovadas segundo a norma EN 253 e certificadas pela MPA Hannover.

Deslocamento (mm)
S100 (100 hs)

Deslocamento (mm)
S1000 (100 hs)

Deslocamento extrapolado
30 anos (mm)

Expansor HCFC-141b / Amostra 1
Expansor HCFC-141b / Amostra 2
Expansor HCFC-141b / Amostra 3

1,44
1,45
1,24

1,99
1,96
1,74

4,43
4,03
3,95

Expansor CO2 / Amostra 1

1,85

2,26

3,67

Expansor CO2 / Amostra 2

1,50

1,94

3,58

Expansor CO2 / Amostra 3

1,71

2,18

3,95

Expansor Ciclopentano / Amostra 1
Expansor Ciclopentano / Amostra 2
Expansor Ciclopentano / Amostra 3

2,10
1,73
2,27

2,98
2,47
3,05

7,00
6,00
7,00

Deslocamento máximo- EN 253 (mm)

2,50

Espumas de Poliuretano:

20,0
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2.3. Adaptação da norma EN 253 para oleodutos enterrados
A norma EN 253 abrange testes e avaliações desde as partes em separado como o tubo
de aço, o anti-corrosivo, a espuma rígida de poliuretano para isolamento térmico e a
capa externa de polietileno de alta densidade (PEAD) - e não mais de baixa densidade
como usado anteriormente - até o conjunto montado simulando as condições de uso
em campo como a eficiência térmica, estimativa do tempo de vida, entre outros. A
Petrobras após uma série de testes e avaliações, resolveu adaptar a norma EN 253 e
criar uma nova norma interna voltada para as tubulações térmicas isoladas com
espumas rígidas de poliuretano. Na Tabela 3 é apresentada comparativamente as
especificações antigas com as novas especificações adaptadas da norma EN 253. Na
Figura 5 é mostrada uma tubulação real isolada termicamente de acordo com as novas
especificações.
Tabela 3. Comparação entre as especificações antigas e as novas para tubos
térmicos isolados com poliuretano.

PROPRIEDADES

Especificação
antiga

Tubulação de aço

Especificação
nova

API 5LX-46

API 5LX-46

Tipo de revestimento no tubo

Não

Epoxi (FBE)

Water stop
Tipo de camisa externa
Espessura camisa externa
Diâmetro tubo 10"
Diâmetro tubo 16"
Espuma rígida de poliuretano
Densidade de núcleo (kg/m3)
Retardante a chama
Aprovação EN 253
Certificado CCOT*
Testes com tubos montados

Não

Sim

PEBD

PEAD

3 mm

min. 3.9 mm

3 mm

min. 6.3 mm

32-40

min. 60

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

* CCOT: Calculated of Continuous Operating Temperature
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Figura 5. Tubulação nova termicamente isolada produzida de acordo com as novas
especificações. A tubulação já está soldada nas duas extremidades com as tubulações antigas.

2.4. Juntas de campo e curvas
A norma EN 253 é bastante criteriosa e aplicável principalmente para tubulações retas e
novas e, também, quando produzidas em plantas especialmente equipadas e adaptadas
para este tipo de processo produtivo. Entretanto quando estas tubulações térmicas,
produzidas segundo os critérios da norma, vão a campo para serem montadas e
soldadas, deparam-se com uma situação bastante crítica para a integridade do
conjunto, principalmente contra corrosão, que são as juntas de campo.
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A chamada junta de campo refere-se à região onde são realizadas as soldas para
emenda das tubulações que podem ser entre tubo novo e tubo novo ou tubo novo e
tubo antigo. Nas Figuras 6.a e 6.b são mostradas alguns exemplos destas juntas. Numa
situação como em campo, é muito difícil atender integralmente os rígidos controles de
qualidade da EN253 como exigidos em planta. Assim, estes reparos em campo tornanse pontos vulneráveis para o início do processo de corrosão caso não sejam
adequadamente isoladas e protegidas.
Estes reparos podem ser as próprias juntas de campo ou ainda manutenções e reparos
na linha onde não é necessária a troca por uma tubulação nova ou cortes na linha. As
dificuldades nos reparos de campo são muitas. As próprias condições de trabalho já são
uma grande limitação no processo. Os trabalhos são realizados sob condições diversas
de intempéries (umidade, chuva, frio, entre outras) e, muitas vezes, com grandes
limitações de mobilidade de utilidades, mão de obra e equipamentos de trabalho.
Somado a isso, as atividades são praticamente manuais realizadas por operários nem
sempre qualificados. Nas Figuras 7.a, 7.b, 7.c e 7.d são mostrados alguns exemplos das
condições de trabalho que são encontradas em campo.
Estas mesmas dificuldades e limitações ocorrem também no caso de trechos curvos.
Raramente uma faixa de oleoduto é totalmente reto da sua origem até o seu destino
final. Há muitas curvas e com diferentes ângulos. No caso de oleodutos isolados
térmicamente, a curvatura das tubulações é bastante limitado pois, além de exigir
equipamentos bastante sofisticados, o risco de comprometimento da integridade do
conjunto é bastante grande, seja da própria tubulação de aço e o revestimento anticorrosivo, como também da espuma de isolamento térmico e da capa externa de
polietileno. Portanto, igualmente no caso dos reparos citado anteriormente, os
trabalhos de isolamento térmico nos trechos curvos também são atualmente realizados
em campo. Nas Figuras 8.a 8.b são mostradas alguns casos de trechos curvos
encontrados em campo.

19

(a)

(b)
Figura 6. Exemplos de juntas de campo.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 7. Exemplos das condições onde muitas vezes são realizados os trabalhos de reparos das
tubulações em campo.
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(a)

(b)

Figura 8. Exemplos de trechos curvos onde os trabalhos de isolação térmica são realizadas em campo.

À parir do ano de 2000 a Petrobras introduziu uma instrução de trabalho para reparos
de tubulações térmicas em campo. Após a aplicação da tinta anti-corrosiva, base epóxi
sem solventes, aplica-se uma manta termocontrátil (Raychen-USA ou Canusa-Canada)
sob o trecho do tubo por meio de uma chama (Figura 9.a). Em seguida são colocados
espaçadores feitos com a própria espuma de poliuretano na espessura especificada
para o isolamento térmico (5 cm ou 2”). Sob os espaçadores é colocada a forma de
alumínio que é devidamente pressionada com fitas autotravantes de forma a suportar a
pressão de crescimento da espuma sem que haja vazamentos e grandes variações
dimensionais na espessura do isolamento após a cura do poliuretano (Figura 9.b). O
tempo de cura do poliuretano para a abertura das forma de alumínio é de 15-20
minutos, dependendo da temperatura ambiente no local (Figura 9.c). Para a proteção
externa aplica-se novamente a manta termocontrátil sob a espuma de poliuretano
(Figura 9.d).
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(a)

(c)

(b)

(d)

Figura 9. Sequência dos trabalhos de aplicação do isolamento térmico em campo. (a) aplicação da manta
termocontrátil na região do reparo; (b) colocação da forma de alumínio para injeção da espuma de
poliuretano; (c) abertura da forma de alumínio após a cura do PU; (d) aplicação da manta termocontrátil
como capa protetora externa.
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Uma outra alternativa para reparos de juntas e curvas em campo foi apresentada à
Petrobras utilizando-se o PEAD. Equipamentos específicos foram desenhados para o
corte, acoplamento à tubulação e soldagem do PEAD em campo. Foram apresentados
métodos de soldagem transversais e circunferênciais seja para trechos retos ou curvos.
Entretanto, apesar da viabilidade do processo de soldagem do PEAD, as restrições de
trabalho em campo mencionadas acima impõem um grande complicador, pois neste
procedimento, necessita-se deslocar em campo diversos equipamentos pesados para o
manuseio, acoplamento e soldagem. Em certas áreas de trabalho torna-se inviável este
procedimento.
Outro complicador para a Petrobras no uso do PEAD para reparos em campo é a
disponibilidade deste material no mercado. Conforme mencionado anteriormente, há
somente duas empresas na América do Sul capazes de produzirem estes tubos de
PEAD. Dependendo do diâmetro da tubulação de aço o tempo de entrega destes tubos
de PEAD são bastante longos envolvendo altos custos operacionais.
Especificamente no caso de juntas de campo, existe a norma a EN 489(13) que avalia a
performance de juntas quanto à sua impermeabilização, resistência a forças axiais,
tangenciais e variações de temperatura. Os testes são realizados colocando-se as juntas
dentro de uma caixa de areia de 2.500mm x 600mm e submetido a uma média de 100
ciclos de ida e vinda ininterruptas a velocidades que variam de 10 a 50 mm/min. O
teste permite o cálculo extrapolado para um tempo de vida técnico para 30 anos de
uso.
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2.5. Justificativa do trabalho
Foram encontradas diversas referências bibliográficas sobre o uso do poliuretano na
indústria petroquímica, incluindo tubulações enterradas(1-6,8,9,12). Entretanto, a grande
maioria refere-se ao uso da espuma rígida de PU para isolamento térmico(1-12) e uma
outra parte como alternativa para revestimento anti-corrosivo(8,9). As literaturas
encontradas referentes às tubulações térmicas com PU utilizavam o PEAD como capa
externa protetora(1-7). Isto se deve à norma EN 253 que é voltada para esta aplicação,
onde menciona e recomenda o PEAD. Entretanto, esta norma é para tubos novos préisolados em fábrica e não necessariamente é aplicável para reabilitações em campo e
trechos curvos. O uso de um poliuretano elastomérico microcelular não expandido de
alta densidade em substituição ao PEAD não foi encontrado na literatura.
O objetivo do trabalho em propor um poliuretano elastomérico de alta densidade, para
substiutição da capa externa de PEAD, propiciará uma vantagem técnica muito
importante para viabilizar o procedimento para reparos em campo. Entre estas
vantagens pode-se citar: (a) aplicação por injeção do material por meio de um cabeçote
misturador portátil – hoje as aplicações do poliuretano são realizadas manualmente; (b)
disponível a qualquer momento para aplicação e em qualquer espessura – o tempo de
entrega do PEAD é longo pois é feito sob encomenda; (c) excelente adesão sobre o
poliuretano de isolamento térmico. Diferente do PEAD que necessita de um tratamento
superficial para conseguir adesão; (d) possibilidade de inspeção e reparo, caso
necessário, da espuma de isolamento e da capa externa – no caso do PEAD a injeção
do PU é feita diretamente dentro da camisa de PEAD sem a possibilidade de inspeção
de bolhas ou falhas; (e) rapidez na aplicação e cura - maior rendimento na obra; (f)
viabilidade para uso em curvas, juntas, reabilitação em campo ou mesmo para tubos
retos ou novos.
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2.6. Poliuretano
Os

poliuretanos

existem

de

várias

formas

e

o

seu

uso

tem

aumentado

significativamente nos últimos trinta anos. A chave para esse sucesso de crescimento e
o aumento contínuo de novos usos e aplicações, reside na habilidade deste material em
preencher as diversas expectativas do consumidor como conforto, produtos com alta
eficiência térmica em termos de isolamento, prático, alto valor agregado, excelente
custo/benefício, versatilidade, entre outras. Dentre os polímeros o poliuretano é um
dos materiais mais versáteis que existe na natureza. Ele está presente em uma
variadade surpreendente de formas e vem continuamente aumentando com
descobertas de novas aplicações.
O poliuretano pode ser produzido sob diversas formas desde espumas de baixas e altas
densidades expandidas ou não, espumas microcelulares, poliuretanos sólidos, em
solução, tintas e vernizes, entre outras. A faixa de densidade do material pode variar de
6 kg/m3 até 1300 kg/m3 com rigidez variando desde um polímero extremamente flexível
e elastomérico até polímeros bastante rígidos e estruturais. Dependendo da tecnologia
empregada, o poliuretano pode apresentar características de polímeros termoplásticos,
denominado TPU (thermoplastic polyurethane), ou termorrígidos. Apesar de bastante
simplificada, na Figura 10 está ilustrada a grande variedade dos poliuretanos
relacionando a densidade com a rigidez do material.
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Figura 10. Matriz resumida das propriedades dos poliuretanos(15)

Embora uma das maiores vantagens dos poliuretanos seja a geração de grande
variedades de plásticos de alta performance, eles também são capazes de competir
com materiais poliméricos de custo baixo. Isto porque o custo da matéria-prima não é
a única consideração no custo total na produção de uma peça. Fatores como tempo do
ciclo produtivo, custo dos moldes e ferramentais assim como taxa de refugo e
oportunidades de reciclagem são ítens igualmente importantes que pesam no custo
final do material. A tecnologia do poliuretano permite o design de uma produção
simples com moldes e protótipos bem mais baratos em relacão a outros materiais. Além
disso, outra grande diferença em relação a maioria dos plásticos é que a sua formação
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ocorre dentro da peça final durante a reação de polimerização. Isto ocorre pelo uso de
máquinas de injeção que misturam os componentes reativos (poliol e isocianato) e
injetam a mistura reacional. Este tipo de processamento somado às variedades
químicas das matérias-primas, são os principais responsáveis pela grande versatilidade
dos poliuretanos, ou seja, permite que eles sejam produzidos à medida de uma
necessidade específica de uma aplicação em particular.

2.7. A química do poliuretano
2.7.1. Isocianatos
Um dos compostos chaves para um melhor entendimento da química do poliuretano
são os poliisocianatos representado pela seguinte fórmula genérica:
R – (N=C=O)n

em que n=2 a 4

A alta reatividade dos grupos isocianatos sempre despertou um grande interesse dos
químicos orgânicos, mas somente os poliisocianatos ganharam importância técnica
pelas reações de poliadições. A reatividade do grupo –N=C=O- é determinado
principalmente pelo pronunciado caráter positivo do átomo de carbono conforme
mostrado na Figura 11.

R-N=C=O

+ R-N=C–O

- +
R-N-C=O

-

+
R=N-C=O

Figura 11. Deslocamento da carga negativa pronunciando o caráter positivo do átomo de carbono(15)
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A carga negativa pode ser deslocada para o grupo R, caso R seja um radical aromático.
Isto explica o porquê da maior reatividade dos isocianatos aromáticos em relação aos
isocianatos alifáticos. A reação mais importante dos isocianatos é a formação dos
derivados dos ácido carbâmico pela adição de componentes com hidrogênios ácidos HX
(ou ditos hidrogênios ativos) na dupla ligação C=N (figura 12):

O
R- N = C = O + HX

||

R- N - C - X
|

H
Figura 12. Reação esquemática do grupo isocianato com compostos contendo hidrogênios ativos.

No mercado estão disponíveis alguns isocianatos alifáticos e aromáticos mas
aproximadamente 95% do poliuretano utilizado no mercado é baseado em dois
diisocianatos aromáticos, o tolueno diisocianato (TDI) e o difenilmetano diisocianato
(MDI) e seus derivados. O TDI comercialmente utilizado é uma mistura dos isômeros
2,4 (Figura 13.a) e 2,6 (Figura 13.b). A proporção mais importante utilizada atualmente
é a mistura 80:20 de 2,4-TDI e 2,6-TDI (80:20 TDI).

O MDI é disponível em diversas formas baseadas em dois tipos de produtos, o MDI
monomérico puro (Figura 14.a) e o MDI polimérico (Figura 14.b). O MDI puro é
substancialmente o 4,4’-diisocianato difenilmetano ou 4,4’-MDI mas contém ainda uma
pequena quantidade do isômero 2,4.
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CH3

CH3

OCN

NCO

NCO

NCO
2,6 - TOLUENO DIISOCIANATO ( TDI )

2,4 - TOLUENO DIISOCIANATO ( TDI )

(a)

(b)
Figura 13. Isômeros do tolueno diisocianato (TDI).

O=C=N

CH2

N=C=O

4,4’ - METILENO DIISOCIANATO ( MDI )
(a)

NCO

O=C=N

CH2

CH2

N=C=O
X

MDI POLIMÉRICO LÍQUIDO (PMDI)
(b)
Figura 14. Tipos de difenil metano diisocianato (MDI) mais comuns.
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2.7.2. Polióis
Uma grande variedade de polióis é utilizado na produção de poliuretanos. Entretanto, a
grande maioria dos polióis utilizados comercialmente são do tipo polióis poliéteres ou
polióis poliésteres. A estrutura dos polióis exerce um papel fundamental nas
propriedades finais do polímero, onde a massa molar, a funcionalidade e a estrutura
das cadeias são os aspectos mais importantes. Na Tabela 4, são apresentadas as
principais características dos polióis utilizados nas produções da duas principais classes
de poliuretanos, as espumas flexíveis e as espumas rígidas.

Tabela 4. Principais características dos polióis usados na produção dos poliuretanos(15)

Características

Espumas Flexíveis e
elastoméricas

Espumas rígidas

Faixa Massa Molar (g/mol)

1.000 a 6.500

150 a 1.600

Faixa de Funcionalidade
Faixa do valor de hidroxila
(mg KOH/g)

2a3
28 a 160

3a8
250 a 1.000

Mais de 90% dos polióis comercialmente usados são do tipo polióis poliéteres. Estes
polióis são produzidos pela adição do óxido de propeno ou óxido de etileno em álcoois
ou aminas que por sua vez são denominados como iniciadores. A funcionalidade dos
iniciadores determinam basicamente a funcionalidade do poliol. Na Tabela 5 são
apresentados

alguns

funcionalidades.

típicos

iniciadores

de

polimerização

e

suas

respectivas
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Os polióis poliésteres são usados em ambos segmentos de espumas rígidas e flexíveis.
Estes polióis por serem mais viscosos apresentam uma certa dificuldade de manuseio
além de serem mais caros comparados com os polióis poliéteres. Geralmente eles
produzem PUs que são mais facilmente hidrolizáveis, consequentemente, são usados
somente quando se pretende atingir uma propriedade física particular. Elastômores a
base de poliésteres apresentam ótimas propriedades mecânicas como resistência a
tração, flexão e abrasão. Produzem também materiais com resistência a muitos tipos de
óleos e os PUs base poliésteres são mais resistentes a oxidações e resistem a
temperaturas maiores que os PUs base poliéteres.

Tabela 5. Principais iniciadores de polimerização para a produção dos polióis poliéteres(14)

Alcoois
Água
Etileno glicol
Dietileno glicol
Glicerina
Pentaeritritol

Sucrose
Sorbitol

Aminas

Trietanolamina
Tolueno diamina
Etileno diamina
Dietileno diamina

Funcionalidade
2
2
2
3
4
4
5
6
8

2.7.3. Poliuretanos
Compostos contendo o grupo OH são os reagentes mais importantes para os
isocianatos ou poliisocianatos com a formação do poliuretano. Basicamente todos os
poliuretanos são produzidos pela reação de polimerização exotérmica por adição entre
os poliisocianatos e moléculas de polióis contendo os grupos hidroxilas. Relativamente,
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uma pequena família de isocianatos básicos juntamente com uma grande variedade de
polióis, com diferentes massas molares e funcionalidades, são usados para produzir
todo

o

espectro

de

materiais

em

poliuretano.

Na

Figura

15

é

mostrado

esquematicamente a reação de adição simples para a formação do poliuretano.

Reação de adição simples

O=C=N

N=C=O

+

HO - R - OH

di- isocianato

di-ol (poliol)

O

O

O

O

||

||

||

||

R-O-C-N

N- C - O - R - O - C - N

|

|

|

H

H

H

N - C - O - R ...
|

H

poliuretano (PU)
Figura 15. Reação de adição simples para a formação do poliuretano.

Outra reação de grande importância dos poliisocianatos é a reação com a água e com
formação de uréias e geração do CO2 no meio reacional, conforme mostrado na Figura
16. O gás atua como um agente expansor químico auxiliar que ajuda na expansão da
massa reacional contribuindo na fluidez do material.
Tanto o poliuretano como a uréia que são produtos da reação do poliisocianato com
polióis e água, respectivamente, ainda possuem hidrogênios ativos em suas estruturas.
Portanto uma série de reações secundárias podem ainda ocorrer no meio reacional. No
caso do poliuretano e uréia são gerados os alofanatos e biuretos, respectivamente
(Figura 17).
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REAÇÃO DE EXPANSÃO
O
R

+

N=C=O

||

HO - H

R

N-C-O-H
|

di-isocianato

água

H
Ácido carbâmico instável

O

+

||

R

R

N-C-N
|

|

H

H

R

+

N - H2

CO2

N=C=O

amina

URÉIA
R

Figura 16. Reação do isocianato com água com geração do CO2 e formação da uréia.

O

O

||

R

R

NCO

||

N-C-N
|

|

H

H

R

R

|

|

O=C

H

|

Uréia

+

N-C-N

H-N

R
Biureto

di-isocianato

O

O

||

R

N-C-O-R
|

H
Uretano

||

R

N-C-O-R
|

O=C
|

H-N

R

Alofanato

Figura 17. Reações do isocianato com a uréia e uretano formando os biuretos e alofanatos,
repectivamente.

R
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Outra família de reações importante dos isocianatos são as reações de auto-adição que,
por meio de catalisadores específicos, podem gerar o isocianurato pela trimerização dos
grupos isocianato, conforme mostrado simplificadamente na Figura 18. Inclusive, já
existem espumas comerciais a base de poliisocianurato que confere ao produto uma
melhor estabilidade térmica em comparação com o poliuretano.

O
R
3 (R

NCO )

Trimerização

Isocianato

O

C
N

N

C

C

R

O

N
R
Isocianurato

Figura 18. Reação de trimerização do isocianato com formação do anel do isocianurato.

Especificamente à partir dos isocianatos aromáticos podem formar dímeros, que são
formados lentamente à temperatura ambiente (Figura 19):
O

R’

NCO

Isocianato
aromáticos

+

C
OCN

R

Dimerização

R

N

’

N
C
O

Uretidinedione
Figura 19. Reação de dimerização do isocianato.

R
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Estas reações secundárias dos isocianatos são também utilizadas para modificar e
incrementar certas propriedades do poliuretano. Usualmente estas reações para a
produção do poliuretano são catalisadas permitindo ciclos produtivos rápidos e
eficientes. A não geração de subprodutos e a reação completa das matérias-primas
tornam muitas vezes desnecessário a pós cura do material. Na Figura 20 são mostradas
esquematicamente estas principais reações dos grupos isocianatos.

Reações Secundárias
+ R’-OH

RNCO

Uretana
+ H-O-H

+ RNCO

+U

ret

+ Uré
ia
an
a

Biureto

+

- CO2

Uréia

N
2R
CO

+R

NC
O

Alofanato

Carbodiimida
Nylon
Isocianurato
(trímero)

Dímero

Figura 20. Ilustração resumida das reações do grupo isocianato.

2.8. Estrutura e propriedades dos poliuretanos
Dependendo de sua estrutura, os poliuretanos cobrem uma grande faixa de
propriedades. Além da estrutura primária (composição química, comprimento e rigidez
da cadeia, grau de ligações reticuladas e ramificações) a morfologia dos poliuretanos é
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determinada pelas possíveis interações entre as cadeias poliméricas (forças entre
cadeias ou intermoleculares).
O poliuretano formado pela reação entre 1,6-hexano diisocianato e 1,4 butanodiol (dito
como “poliuretano puro”) apresenta uma estrutura não segmentada com um alto grau
de cristalinidade com uma grande quantidade de pontes de hidrogênio entre os grupos
–NH e – CO- (Figura 21) resultando em uma dureza alta, rigidez e grau de solubilidade
baixo.

Figura 21. Pontes de hidrogênio entre as cadeias de um poliuretano preparado a partir do 1,6hexanodiisocianato e 1,4 butanodiol(15) .

Os poliuretanos amorfos preparados, por exemplo, a partir do tolueno diisocianato
(TDI) e dietileno glicol são duros (hard) e transparentes, mas com uma baixa
estabilidade dimensional a altas temperaturas. Na outra ponta da faixa de propriedades
dos poliuretanos estão os produtos elastoméricos moles (soft) obtidos pela reação de
poliéteres ou poliésteres polióis com longas cadeias, não cristalinas, não ramificadas e
reagidas com quantidades estequiométricas de diisocianatos. Eles contêm apenas 4 a
7% de grupos uretanos(16). As forças intermoleculares são essencialmente aquelas
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relacionadas aos segmentos poliéteres e principalmente os poliésteres (forças de Van
der Waals). Como resultado a dureza e a resistência são comparativamente baixas.
Com o aumento da rigidez da cadeia (cristalinas), pela redução do seu comprimento,
aumento da densidade de ligações cruzadas, torna de fato as cadeias poliméricas mais
compactadas e rígidas, obtendo-se materiais mais duros, resistentes e menos
elastoméricos. Estes produtos possuem somente uma fase. Um dos únicos
técnicamente importante são os produtos altamente reticulados (crosslinked) e duros
como por exemplo as espumas rígidas de poliuretano.
Muitos poliuretanos são compostos no mínimo por três matérias-primas básicas: poliol
poliéter ou poliésteres de cadeia longa, diisocianato e extensores de cadeia (glicol, água
ou diaminas). De um ponto de vista físico esta combinação é uma nova classe de
produtos das quais são caracterizadas por uma estrutura segmentada (copolímero
segmentado)

da

cadeia

primária.

As

estruturas

secundárias

e

terciárias

e,

consequentemente, a morfologia destes poliuretanos são dependentes da composição
química e do comprimento dos segmentos (blocos) devido à formação de estruturas
com duas ou mais fases(14-16).
Na formação da cadeia polimérica do poliuretano as longas cadeias alifáticas dos
polióis, denominadas segmento flexível (soft segment), se misturam com as regiões das
ligações uretanas onde estão presentes as estruturas dos diisocianatos (muitas vezes
aromáticas) e os extensores de cadeia (difuncionais de cadeia curta). Nesta região,
denominda segmento rígido (hard segment), há uma aglomeração de estruturas rígidas
e ligações intermoleculares. Gerando desta forma uma estrutura segmentada da cadeia
primária intercalando segmentos felxíveis e segmentos rígidos. Entretanto, na realidade
estas estruturas não são uniformes e a segmentação é mais pronunciada do que no
caso ideal (Figuras 22 e 23).
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(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

Tradução dos termos em inglês da Figura 22:
(1) soft segment = segmento flexível;
(2) hard segment = segmento rígido;
(3) rest of the long chain diol (high molecular weight) = trecho da longa cadeia diol (massa molar alta);
(4) rest of the long chain diol (low molecular weight) = trecho da longa cadeia diol (massa molar baixa);
(5) rest of the diisocyanate = resto do diisocianato;
(6) urethane group = grupo uretano.

Figura 22. Representação da estrutura primária ideal de um poliuretano segmentado(15).

(1)

(2)

Tradução dos termos em inglês da Figura 23:
(1) soft segment = segmento flexível;
(2) hard segment = segmento rígido.

Figura 23: Representação da estrutura primária real de um poliuretano segmentado(15).
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Esta não uniformidade da segmentação deve-se aos rearranjos morfológicos que
ocorrem devido a não compatibilidade das fases. Os segmentos flexíveis não polares de
baixo ponto de fusão são imiscíveis com os segmentos rígidos polares de alto ponto de
fusão. Como resultado, ocorre a separação das fases (segregação-estrutura terciária) e
simultaneamente a formação de microfases ligadas covalentemente(17-20) (Figura 24).
Este processo continua com a diminuição da temperatura. Os segmentos rígidos
preparados separadamente são insolúveis em glicóis em

temperaturas

abaixo

de

120º C.

Figura 24. Representação esquemática do efeito da segregação em um poliuretano segmentado(15).
a= segmentos flexíveis; b= segmentos rígidos.

Considerando-se uma matriz somente com os segmentos flexíveis resultaria em um
material com grau de deformação alta. Por outro lado, dentro da região dos segmentos
rígidos as moléculas são imobilizadas pelas interações físicas. Como estas características
sobrepõe a dos segmentos flexíveis, eles atuam inibindo a fluidez plástica das cadeias
criando desta forma uma resiliência elastomérica. O aumento da temperatura e
especialmente a ação de solventes podem reversivelmente eliminar a reticulação e
permitir a moldagem ou deformabilidade.
Os efeitos destas segmentações e segregações são extremamente importantes e
bastante pronunciadas na performance de poliuretanos elastoméricos e também nos
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chamados poliuretanos termoplásticos (TPU). As propriedades destes materiais são
totalmente dependentes das matérias-primas utilizadas. Ambas as fases, segmentos
rígidos e segmentos flexíveis, contribuem diferentemente nas propriedades físicas,
térmicas e resistência química do poliuretano final.
A faixa de fusão dos segmentos rígidos determina a estabilidade dimensional dos
poliuretanos lineares segmentados. Genericamente, a faixa de fusão do polímero é
diretamente relacionada com a faixa de fusão dos segmentos rígidos. Aumentando-se o
comprimento dos segmentos rígidos, a faixa de fusão aumenta(20). Quando extensores
de cadeia são misturados (uso de dois diferentes poliglicóis) a faixa de fusão pode ser
diminuída ou alargada.

Igualmente, os segmentos rígidos são fundamentalmente

responsáveis pela maior resistência ao calor do material.

2.9. Aplicações do poliuretano
A grande versatilidade do poliuretano é facilmente notada no nosso dia a dia, pois
permite a sua aplicação em diversos segmentos da indústria e que, muitas vezes, nem
sempre é possível notar. Ele pode estar presente sob diversas formas como espumas
flexíveis, espumas rígidas, espumas rígidas estruturais, espumas microcelulares,
espumas elastoméricas, espumas hidrofílicas, espumas viscoelásticas, resinas, filmes,
tintas, entre outras. Genericamente pode-se dividir as aplicações do poliuretano em três
grandes áreas relacionadas às tecnologias envolvidas.

2.9.1. Espumas rígidas
As espumas rígidas de poliuretano podem ser produzidas com densidades menores que
10 kg/m3 e até 1100 kg/m3 quase um poliuretano plástico sólido. Entretanto, estas
espumas são produzidas em grande parte com densidades na faixa de 34 kg/m3 a 60
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kg/m3 devido à sua excelente propriedade como isolante térmico (Figuras 25 e 26).
Associada à sua boa estrutura rígida em relação ao peso, estas espumas de baixa
densidade

são

expandidas

com

agentes

expansores

físicos

como

hidroclorfluorocarbonos, fluorocarbonos ou hidrocarbonetos ou ainda por meio de
expansores químicos gerados “in situ” no meio reacional como o dióxido de carbono
(Figura 16) que ficam enclausurados dentro das estruturas de células fechadas da
espuma (mais de 90% de células fechadas) (Figura 27). Como estes gases expansores
possuem uma condutividade térmica baixa no vapor proporcionam à espuma
propriedade de isolamento térmico excelente. Aliada às vantagens de processamento
(material expansível na forma líquida com alta capacidade de preenchimento de
cavidades e rigidez após a cura) estas espumas são bastante aplicadas em diversos
segmentos industriais, principalmente onde se exige isolamento térmico e conservação
de energia como as cadeias do frio (inclue-se a cadeia da carne, do frango, dos
pescados, flores, leite e outros), construção civil, indústrias petroquímicas, etc.
As aplicações variam desde a construção na forma de painéis para coberturas,
fechamentos, isolamento de paredes, entre outras; na refrigeração doméstica (hoje
100% dos refrigeradores são isolados com espumas rígidas de poliuretano), na
refrigeração industrial que envolve basicamente toda a cadeia do frio desde as câmaras
frigoríficas, centros de distribuição e armazenagens, processamentos, transportes
refrigerados (caminhões e containers), pontos de vendas (refrigeradores e freezers
comerciais), balcões refrigerados em supermercados, bares e restaurantes e outros;
também na indústria petroquímica em isolamento de óleodutos, tubulações criogênicas,
tanques de estocagem de produtos químicos, na indústria naval, e muitas outras
aplicações.
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100 mm de
cortiça

80 mm de
EPS (isopor)

50 mm de
Poliuretano

760 mm de
concreto

280 mm de
madeira

130 mm de
placa de fibra

90 mm de
lã mineral

Figura 25. Valores comparativos da espessura de alguns materias para uma mesma capacidade de
isolamento térmico.

Figura 26. Influência

da densidade da espuma rígida de poliuretano sobre a condutividade térmica

(Fator-k) à temperatura ambiente(21).
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Figura 27. Foto mostrando as células fechadas de uma espuma rígida(14).

As espumas rígidas de alta densidade (de 200 a 1000 kg/m3) são utilizadas como
espumas moldadas estruturais para produção de peças com alta rigidez e depedendo
da tecnologia utilizada, peças com alta dureza superficial (poliuretanos estruturais com
pele integral). Eles são utilizados na confecção de peças na área bancária, informática,
aeroespacial, na área moveleira como imitação de madeira, imitação de gesso, entre
outras.

2.9.2. Espumas flexíveis
Estas espumas são caracterizadas por uma faixa de densidade de aproximadamente 10
kg/m3 a 80 kg/m3 com propriedades como alta tensão de tração e alongamento na
ruptura e ainda alta resiliência ou rápida recuperação após deformação. Para isso,
diferentemente das espumas rígidas, estas espumas apresentam em suas estruturas
mais de 90% de células abertas (Figura 28) de forma a permitir a permeação de ar e
garantir as propriedades características das espumas flexíveis.
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Figura 28. Foto mostrando as células abertas de uma espuma flexível(14).

Atualmente as espumas flexíveis são divididas em duas tecnologias: as espumas
flexíveis de baixa densidade e as espumas flexíveis moldadas. A diferença reside
basicamente na maneira como são produzidas. No primeiro caso a formação da espuma
se dá por meio de uma baixa compactação da espuma crescendo praticamente em
expansão livre. No segundo caso, as espumas são moldadas em moldes com controle
de temperatura, com opção de diferentes formas e uso de

máquinas injetoras

dosadoras. A relação dureza/densidade, elasticidade e as propriedades de vibração são
importantes critérios para as espumas moldadas. Estas propriedades podem variar
amplamente pela escolha das matérias-primas e pela otimização do processo.
Características como força de indentação (IFD- Indentation force deflection) se
diferencia no caso de espumas curadas a quente e espumas curadas a frio, onde as
espumas curadas a frio são mais resilientes do que as curadas a quente.
Outra família de espumas flexíveis muito importante são as espumas de alta densidade
que possuem densidade acima de 100 kg/m3. Nesta faixa se incluem as espumas de
pele integral e elastômeros microcelulares. As espumas de pele integral são sistemas
utilizados para produção de peças moldadas contendo um núcleo celular e uma pele
superficial relativamente densa, decorativa e com alta resistência ao rasgo. Há dois
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tipos, aqueles com núcleo composto de células abertas e densidade total na faixa de
450 kg/m3 e aqueles com grandes quantidades de células fechadas ou núcleo
microcelular com densidade total na faixa de 500 kg/m3. Estas espumas são utilizadas
na produção de peças nas indústrias automobilísticas como volantes, manopla de
cambio, painel de instrumento, banco para motos, na indústria moveleira como encosta
braço, lateral e apoio de cadeiras, também como selim de bicicletas, entre outros.
As espumas elastoméricas microcelulares possuem uma distribuição uniforme de
densidade no interior da peça variando de 400-800 kg/m3 e composta na maioria de
células fechadas que são tão pequenas que não são visíveis a olho nú. A maior
aplicação destes materiais são os elastômeros microcelulares moldados utilizados na
fabricação de solados de sapatos. Em outras aplicações também são bastante utilizados
como pára-choques de automóveis. Nesta família destaca-se também as espumas
flexíveis de alta densidade também conhecidas por RIM (Reaction Injection Moulding).

2.9.3. Especialidades - CASE
CASE é a sigla abreviada em inglês de Coatings (revestimentos), Adhesive (adesivos),

Sealants (selantes) e Elastomers (elastômeros). Este é um segmento do poliuretano
com alta tecnologia agregada voltada principalmente para as especialidades com
aplicações especiais que exigem particularmente materiais de alta performance. É uma
área muito interessante em termos de desenvolvimento com grandes novidades e
inovações tecnológicas. Muitas destas tecnologias ainda são incipientes e com grande
potencial de uso. O alto custo destes materiais até o momento tem limitado a sua
utilização a nível comercial, mas tem crescido significativamente de ano a ano.
As aplicações são as mais variadas desde espumas viscoelásticas, materiais
elastoméricos para revestimentos e impermeabilizações, aglomerantes, materiais
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vedantes para filtros automotivos, gaxetas, espumas hidrofílicas, para rodas de skates,
patins, encapsulamento elétrico, encapsulamento de vidros, entre outras.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. Materiais
No desenvolvimento das formulações dos polióis formulados elastoméricos de alta
densidade microcelulares foram utilizadas algumas famílias de polióis poliéteres básicos
com diferentes massas molares e funcionalidades. Estes polióis denominados
comercialmente como Voranol* foram fornecidos pela Dow Brasil S.A. e formulados
com aditivos específicos de forma a obter o perfil de reatividade e processabilidade
adequado à aplicação em campo. Foram preparadas três formulações de polióis
formulados denominados respectivamente como P1, P2 e P3. A composição química
destes polióis estão apresentadas na Tabela 06. Os polióis formulados P1 e P3 são
bastante similares contendo polióis com baixo número de hidroxilas e cadeias mais
lineares. O poliol formulado P1 possue uma maior quantidade de extensor de cadeia
(dióis de baixa massa molar) do que o poliol P3. O poliol formulado P2 possue uma
mistura de polióis de baixa e alta funcionalidade incorporando cadeias mais reticuladas
e ramificadas proporcionando uma estrutura mais rígida ao poliuretano final.

* Marca registrada da “The Dow Chemical Company”
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Tabela 6. Composição química dos polióis formulados P1, P2 e P3.

P1

P2

P3

(%)

(%)

(%)

78.0

50.0

85.0

-

25.0

-

Extensores de cadeia

20.0

20.0

13.0

Aditivos

1.8

4.8

1.8

Água

0.2

0.2

0.2

Polióis poliéteres

(baixa funcionalidade)

Polióis poliéteres

(alta funcionalidade)

Na química do poliuretano a determinação da quantidade dos grupos hidroxilas
disponíveis nos polióis formulados é fundamental para se calcular a estequiometria da
reação com os grupos isocianatos. Este método de análise, chamado determinação do
número de hidroxilas (Num. OH) em polióis, é baseado na norma ASTM D 4274. Este
método é adequado para pesquisa e testes de controle de qualidade e de especificação
de grupos hidroxílicos em poliéster e polióis poliéteres. É um teste utilizado nas
indústrias químicas que produzem polióis básicos e sistemas pré-formulados prontos
para uso na transformação direta no poliuretano. Neste método o grupo hidroxílico é
esterificado

com

uma

solução

de

anidrido

ftálico

em

meio

de

piridina

a

aproximadamente 100oC. A reação de esterificação é catalisada por imidazol. O anidrido
excedente é hidrolizado com água e o ácido ftálico formado é titulado até o ponto final
de fenolftaleína com solução padrão de hidróxido de sódio (1,0 N). O conteúdo
hidroxílico é calculado a partir da diferença na titulação do branco e da solução de
amostra e é expresso em mg KOH / mg de poliol. Na Figura 29 são mostrados os
resultados das análises dos números de hidroxilas dos polióis formulados P1, P2 e P3.
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Número de OH dos Polióis Formulados
380
361,5

360

Num. OH (mg/g KOH)

345,2

340
320
300
280
262,3

260
240
P2

P1

P3

Polióis formulados

Figura 29. Valores obtidos do número de hidroxilas (OH) dos polióis formulados na preparação dos
poliuretanos elastoméricos de alta densidade.

O peso equivalente do poliol para o cálculo estequiométrico da reação é obtido pela
conversão do número de hidroxila (Num. OH) por meio da equação (1):

Peso equivalente do poliol = 56,1 x 1000

(1)

Num. OH
Outra análise importante dos polióis para a reação estequiométrica com os grupos
isocianatos é a determinação da quantidade de água na composição. Este análise é
realizada pelo método padrão para determinação de água usando titulação Karl Fisher
segundo a norma ASTM E 203-96. Este método é utilizado na determinação de água
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livre e água de hidratação na maioria de compostos líquidos orgânicos e inorgânicos. A
amostra, contendo um máximo de 100 mg de água, é dissolvida ou dispersa em
metanol e titulada com reagente Karl Fisher, que consiste de iodo, dióxido de enxofre,
base orgânica e álcool como solvente.

A titulação do ponto é determinada

amperometricamente com um eletrodo de platina que sente uma alteração na célula de
resistência quando o iodo é reduzido pelo dióxido de enxofre na presença de água.
No lado do isocianato o peso equivalente é obtido pela determinação do conteúdo de
isocianato livre (NCO) em isocianatos aromáticos segundo a norma ASTM D 5155.
Neste método de teste a amostra de isocianato reage com um excesso de dibutilamina
formando a uréia correspondente. O conteúdo de NCO é determinado a partir da
quantidade de dibutilamina consumida na reação onde, após a diluição da mistura da
reação com álcool isopropílico, o excesso de dibutilamina é titulada com ácido clorídrico
1 N. O resultado é expresso em % NCO.
O peso equivalente do isocianato para o cálculo estequiométrico da reação é obtido
pela conversão da %NCO por meio da equação (2):

Peso equivalente do isocianato = 42,0 x 100

(2)

%NCO
Os isocianatos básicos utilizados foram fornecidos pela Dow Brasil S.A. sob o nome
comercial de Voranate* e Isonate*.

Foram utilizados cinco tipos de isocianatos

modificados para a preparação dos elastômeros de alta densidade, denominados
respectivamente como U1, U2, U3, U4 e U5. A composição química destes isocianatos
está mostrada na Tabela 7 e os valores de %NCO obtidos em laboratório estão
mostradas na Figura 30.
* Marca registrada da “The Dow Chemical Company”
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Tabela 7. Composição química dos isocianatos modificados U1, U2, U3, U4 e U5.

U1

U2

U3

U4

U5

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

100

90

70

10

-

Pré polímero de MDI

-

10

30

-

100

MDI modificado

-

-

-

70

-

Poliol (Num OH 50-55)

-

-

-

20

-

MDI polimérico

Índ ice d e NC O d o s Iso cianato s
34.0
32.0

31,0
30,2

NCO (%)

30.0
28,6

28.0
26.0
24.0

23,2

23,0

U4

U5

22.0
U1

U2

U3

Isocian atos

Figura 30. Valores obtidos do índice de isocianato (NCO) dos isocianatos formulados na preparação dos
poliuretanos elastoméricos de alta densidade.
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Para a espuma de poliuretano de baixa densidade usado como isolamento térmico, foi
utilizado o sistema Voracor* CG 644 Poliol / Voracor* CE 101 Isocianato da Dow Brasil
S.A. Este sistema de poliuretano foi especialmente desenhado para aplicação como
isolante térmico em tubulações térmicas enterradas para o transporte de fluidos
quentes ou frios. O poliol é composto basicamente por uma mistura de polióis
poliéteres adequadamente aditivados de forma a se obter uma espuma rígida de
poliuretano com mais de 90% de células fechadas e com excelente propriedade como
isolante térmico. Este sistema utiliza o CO2 como agente expansor químico por meio da
tecnologia denominada base água, onde o isocianato é direcionado a reagir com toda a
água contida no poliol formulado gerando o CO2 no meio reacional e expandindo a
espuma. Esta reação de expansão foi mostrada na Figura 16. O isocianato utilizado foi
4,4’- Diisocianato Difenilmetano, comercialmente conhecido como PMDI (Figura 14). As
características e propriedades da espuma rígida de baixa densidade para isolamento
térmico gerada pelo sistema Voracor* CG 644 Poliol / Voracor* CE 101 Isocianato
foram apresentadas na Tabela 1.
Este sistema de espuma rígida foi testado e aprovado pela norma EN 253(1) e
certificado pela MPA (Materialprüfanstalt für Werkstoffe des Maschinenwesens und

Kunstsoffe) da Universidade de Hannover na Alemanha. Os laudos de certificação do
sistema Voracor* CG 644 Poliol / Voracor* CE 101 Isocianato relativo às propriedades
físicas, creep radial, CCOT (Calculated of Continuous Operating Temperature) estão
apresentados nos anexos deste trabalho.

* Marca registrada da “The Dow Chemical Company”
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3.2. Métodos

3.2.1. Preparação das amostras
Por meio dos dados de número de hidroxilas e quantidade de água total no poliol
formulado obtém-se o peso equivalente total do poliol. Juntamente com o peso
equivalente do isocianato é possível calcular a estequiometria correta da reação dos
dois componentes para uma espumação adequada e obtenção do poliuretano conforme
planejado. Estequiometricamente, sabe-se que um equivalente do componente com
hidrogênio ativo, neste caso o poliol, reage com um equivalente do isocianato.
Entretanto, para garantir que todo o hidrogênio ativo tenha reagido, inclusive para
complementação de algumas reações secundárias do isocianato conforme descrito no
item 2.7.3., usa-se um ligeiro excesso de isocianato. Esse excesso, na química do
poliuretano, é chamado de índice, ou razão NCO/OH, e expresso em porcentagem. O
índice a ser utilizado depende

da

tecnologia

do poliuretano (espuma rígida,

flexível, flexível moldada, elastômeros, entre outras) e da propriedade final que se
pretende obter com o poliuretano final. Em espumas rígidas, por exemplo, utiliza-se
índices na faixa de 10-30% , entretanto, no caso de espumas rígidas de poliisocianurato
(ver item 2.7.3) é comum utilizar índices de até 300%. No caso das espumas
elastoméricas produzidas neste trabalho foi fixado um índice médio de 15%.
À partir dos cálculos estequiométricos e a definição do índice é possível determinar a
relação de trabalho entre o poliol e o isocianato, ou seja, a proporção em massa entre
os dois componentes. Esta relação é expressa relativamente para 100 partes em peso
(pp) do poliol formulado. Por exemplo, para o sistema de espuma rígida base água
Voracor* CG 644 Poliol / Voracor* CE 101 Isocianato, para um índice de 10%, ou seja
* Marca registrada da “The Dow Chemical Company”
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estequiométricamente 10% a mais de isocianato, a relação em massa será de 100 pp
Poliol : 145 pp Isocianato. Para um índice de 20% a relação em massa passará para
100 pp Poliol : 160 pp Isocianato. Para expressar estas proporções em volume basta
multiplicar as massas pela densidade do poliol formulado e do isocianato,
respectivamente.
As amostras de poliuretanos elastoméricos de alta densidade (PU) foram obtidas pela
combinação e reação, entre os polióis formulados (P) e os isocianatos modificados (U).
Na Tabela 8 é apresentada a matriz do sistema (P+U) para a obtenção das amostras e
na Tabela 9 é apresentada a relação de trabalho entre os dois componentes utilizando
como base 100 partes por peso do poliol.
As amostras de poliuretano foram obtidas em laboratório utilizando-se uma estação de
mistura manual contendo uma balança semi-analítica, cronômetro, um misturador
pneumático com rotação de 4.000 a 5.000 rpm e um molde aquecido a 45oC com
dimensões de 200mm x 200mm x 10mm. Foi fixado a densidade moldada final de todas
as amostras na faixa de 900-1.000 kg/m3, pois segundo a EN 253, o PEAD usado como
referência possue uma densidade mínima de 945 kg/m3.
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Tabela 8. Matriz do sistema poliol (P)+isocianato (U) para obtenção das amostras de poliuretano (PU)
elastoméricos de alta densidade.

Polióis
formulados (P)

Isocianatos modificados (U)
U1

U2

U3

U4

U5

P1

PU11

PU12

PU13

PU14

PU15

P2

PU21

PU22

PU23

PU24

PU25

P3

PU31

PU32

PU33

PU34

PU35

Tabela 9. Relação em massa do sistema poliol (P)+isocianato (U). Base 100 partes por peso de poliol.

Polióis
formulados (P)

Isocianatos modificados (U)
U1

U2

U3

U4

U5

P1

100 : 100

100 : 115

100 : 110

100 : 135

100 : 135

P2

100 : 93

100 : 95

100 : 100

100 : 115

100 : 123

P3

100 : 70

100 : 73

100 : 75

100 : 93

100 : 94
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3.2.2. Teste de abrasão
Este teste consiste em determinar a resistência de elastômeros à abrasão. A
determinação do volume, ou massa, perdida por abrasão é feita submetendo o corpode-prova a um desgaste com uma lixa de abrasividade padronizada. No método um
corpo-de-prova cilíndrico, de 16 + 0,2 mm de diâmetro e espessura mínima de 6 mm,
desloca-se sobre uma folha de lixa 60 sob ação de uma força de 10N, velocidade de
0,32 m/s e distância de abrasão de 40m, ou em casos especiais de muito desgaste, de
20 m. O poder abrasivo da lixa deve estar entre 170 e 220 mg. O ensaio é realizado de
acordo com a norma DIN 53516.
O aparelho de teste, denominado abrasímetro (Figura 31), consiste essencialmente
num suporte de corpo-de-prova que se desloca lateralmente sobre um rolete coberto
com uma lixa fixada por no mínimo três tiras de fita adesiva de dupla ação. O
fechamento da lixa sobre o rolete não pode ultrapassar 2 mm. O rolete deve ter um
diâmetro de 150 + 0,2 mm e comprimento aproximado de 500 mm. A velocidade de
rotação deve ser de 40 + 1 rpm no sentido dos ponteiros do relógio quando se olha de
frente e à esquerda do aparelho. A linha de centro da pinça de fixação do corpo-deprova deve estar inclinada em relação à vertical com 3º de inclinação. Durante o teste o
corpo-de-prova deve ser pressionado com uma força de 10 + 0,2 N sobre o papel da
lixa. O deslocamento do corpo de prova entre o início e o término do teste corresponde
a uma distância de abrasão de 40 + 0,2 m correspondente a aproximadamente 84
rotações (considerando uma lixa com 1mm de espessura). Em determinados casos
quando o desgaste é muito grande a distância de abrasão é diminuída para 20m
correspondente a 42 rotações do cilindro.
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(a)

(b)

Figura 31. (a) Detalhe do suporte já com um corpo-de-prova instalado para teste; (b) Visão do aparelho
com o suporte do corpo-de-prova colocado sob o rolete com a lixa.
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O poder abrasivo da lixa deve situar-se entre 170 e 220 mg para distância de abrasão
de 40 m, o que deve ser verificado utilizando-se uma borracha padrão. Quando o valor
exceder 220 mg deve-se fazer um abrandamento, ou cegamento, da lixa e quando for
inferior a 170 mg deve-se trocá-la. O cegamento da lixa é realizado repetindo-se o
ensaio utilizando um cilindro metálico.
A determinação da abrasividade da lixa deve ser feita com a borracha padrão antes e
depois de cada série de testes ou a cada 5 testes, conforme a precisão exigida. O
corpo-de-prova é colocado na pinça de modo que fique saliente 2,0 + 0,2 mm. Após a
abrasão de 40 m o aparelho desliga automaticamente terminando o teste. O resultado é
calculado de acordo com a equação 3:

VA = (mi – mf) x So x 1000
P
Na qual:
VA = perda de massa (mg);
mi = massa inicial da amostra em teste (g);
mf = massa final da amostra em teste (g);
So = constante e igual a 200mg;
P = abrasividade da lixa = (Pi – Pf) (g);
Pi = massa inicial da borracha padrão (g);
Pf = massa final da borracha padrão (g).

(3)
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3.2.3. Teste de dureza Shore superficial
Este teste consiste determinar, em diferentes escalas, a dureza superficial de materiais
em formato de placas planas ou circulares por meio de medidores específicos. As
escalas dos medidores de dureza shore dependem do tipo de material a ser medido:

Shore A: Borrachas macias, elastômeros, borrachas naturais, neoprene, poliésteres,
PVC macio, couro, entre outros;
Shore C: Plásticos e borrachas de dureza média;
Shore D: Borrachas e plásticos duros, acrílico, termoplásticos rígidos, vinil, acetato de
celulose, entre outros;
Shore 00 e 000: Borrachas tipos esponjas, silicones, espumas de baixa densidade, entre
outros.

Na Figura 32 é mostrado ilustrativamente as diferentes escalas de dureza shore em
função do tipo de material. Para as amostras de espumas elastoméricas de alta
densidade foram realizadas medições nas escalas Shore C e Shore D. Na Figura 33 é
mostrado o equipamento utilizado nos testes.
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-- MACIO

DURO --

MÉDIO
SHORE A
SHORE C
SHORE D
SHORE 00

SHORE 000

Figura 32. Escalas de dureza Shore em função do tipo do material.

(a)

(b)

Figura 33. (a) Equipamento para medição da dureza supercial Shore; (b) Detalhe da agulha.

61
3.2.4. Teste de resistência ao impacto Gardner
Os testes de impacto foram realizados segundo a norma ASTM D 3029 referente ao
teste de impacto Gardner por meio da queda de peso. O aparelho consiste de um tubo
vertical graduado por altura (cm) que varia de 0 a 200 cm e serve de guia para a
passagem de um dardo com 0,92 kg (Figura 34.a). Graduações de força equivalente em
relação a altura da queda do dardo também se encontram no corpo do tubo vertical. Na
base do tubo vertical existe uma punção com bico arredondado (diâmetro 1,59 cm) que
é posicionada sob o corpo-de-prova e que receberá o impacto da queda do peso. Na
parte inferior o corpo-de-prova é apoiado sob a espessura de um suporte que possue
um buraco interno (diâmetro 1,63 cm) alinhado com o centro da punção de forma que
a resistência ao impacto não seja influenciada por qualquer apoio inferior (Figuras 34.b
e 34.c).

(a)

(b)

(c)

Figura 34. (a) Visão geral do equipamento de ensaio de impacto Gardner; (b) Detalhe da punção na base
do equipamento; (c) Equipamento com o corpo-de-prova pronto para ser ensaiado.
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3.2.5. Teste de resistência a adesão
Para o teste de resistência a adesão dos poliuretanos elastoméricos de alta densidade
sobre a espuma rígida de poliuretano para isolamento térmico das tubulações, foram
realizados dois tipos de ensaios. O primeiro é baseado na norma ASTM D 1623 onde a
tensão de adesão é medido por meio do processo de arrancamento do substrato (PU de
alta densidade) sobre a espuma rígida. Esta norma, entretanto, é bastante similar a um
ensaio interno da The Dow Chemical Company para avaliação da tensão de adesão de
painéis sanduiches isoladas com espumas rígidas de poliuretano(22). A diferença está no
substrato onde ao invés de chapas metálicas, no caso de painéis sandwiches, são os
PUs elastoméricos de alta densidade. Assim, para a realização deste ensaio foi
necessário a preparação dos corpos-de-provas para cada amostra de PU de alta
densidade.
Em um molde de 200mm x 200mm x 50mm foram fixadas quatro amostras do
poliuretano elastomérico de alta densidade com dimensões de 50mm x 50mm x 10mm
devidamente desengraxada e lixada para remoção de qualquer resíduo de desmoldante
em ambas as faces. Cada amostra foi fixada na parte central de cada quadrante do
molde. Em laboratório, preparou-se na estação de mistura manual o sistema de
poliuretano para a formação da espuma rígida para isolamento térmico, o Voracor* CG
644 Poliol e Voracor* CE 101 Isocianato foi injetado para dentro do molde. Após 15
minutos de cura o molde foi aberto e desmoldadas as amostras. A face interna das
amostras de PUs elastoméricos de alta densidade, ou seja, a face voltada para dentro
do molde, aderiu-se à espuma rígida. Alguns exemplos de amostras preparadas em
laboratório estão mostradas nas Figura 35.

* Marca registrada da “The Dow Chemical Company”
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Figura 35. Exemplos de amostras preparadas em laboratório do PU elastomérico de alta densidade (peças
quadradas menores) aderidas à espuma rígida de PU (base clara maior) usada como isolamento térmico.

Antes da realização do ensaio, uma peça de alumínio com dimensões 50mm x 50mm x
10mm contendo um furo central de 9,25 mm de diâmetro com rosca interna, foi colada
sobre as amostras de PU elastomérico de alta densidade e deixada curar por uma
semana. A cola utilizada foi um adesivo a base de epóxi Loctite 496. Para o ensaio de
adesão foi fixado um parafuso na peça de alumínio aderida à amostra e o parafuso foi
acoplado às garras da máquina de ensaio. Uma placa de alumínio com um furo central
de 52mm x 52mm x 10mm foi utilizada para fixar a amostra na base do equipamento
deixando livre somente a amostra de PU de alta densidade com o parafuso para ser
ensaiada conforme mostrado nas Figuras 36.a e 36.b. Foi utilizada uma máquina de
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ensaio universal da marca Kratos modelo K 2000 MP e uma velocidade de ensaio de 25
mm/min.

(a)

(b)

Figura 36. (a) Placa de alumínio colada ao PU de alta densidade, que por sua vez, está aderida à espuma
rígida; (b) corpo-de-prova pronto para ser ensaiado.

3.2.6. Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)
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polimerização, degradação térmica e reações de oxidações. Determinações que levam
horas ou mesmo dias para se completarem podem ser obtidas ou analisadas em
questão de minutos, tanto em altas como em baixas temperaturas (criogênicas).
A análise térmica comparativa das amostras de poliuretanos e PEAD foram realizadas
em um aparelho DSC da marca TA Instruments modelo Q-100.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Preparação das amostras em laboratório
As amostras de poliuretano elastomérico de alta densidade foram preparadas em
laboratório conforme descrito no item 3.1. O perfil da reação entre o poliol e isocianato
para obtenção do PU é importante na definição dos parâmetros de processo produtivo
seja em fábrica ou em campo. Dependendo da forma de aplicação ou processamento
do poliuretano, seja por mistura manual ou com máquinas injetoras específicas, deve-se
desenhar um perfil de reatividade adequado às condições de processo. A reatividade de
um sistema de PU é obtida medindo-se três tempos bem definidos durante a reação de
formação do poliuretano. O tempo de creme é o tempo medido em segundos entre
mistura do poliol e o isocianato até o início de reação ou crescimento da espuma. O
tempo de gel ou fio é o tempo quando a espuma inicia o endurecimento. Esta fase é
nítidamente observada quando a espuma se fixa a um bastão e se desfia quando o
bastão é retirado. O terceiro parâmetro é o tempo de pega-livre que é o tempo
decorrido desde a mistura dos dois componentes até o ponto no qual a pele externa da
espuma perde sua qualidade adesiva e pegajosa. O tempo de pega-livre é variável e
depende da temperatura e umidade ambiente. Este tempo é mais utilizado na
tecnologia de espumas rígidas.
Geralmente estas medições são realizadas durante a formação da espuma em
crescimento livre, ou seja, sem compactação ou restrições ao crescimento. Após a
solidificação obtem-se outro parâmetro importante de processo que é a densidade livre
da espuma. Por meio deste parâmetro é possível ter uma idéia da fluidez do material.
Ambos são inversamente proporcionais, ou seja, quanto menor a densidade livre da
espuma maior a fluidez do sistema de PU ou, quanto maior a densidade livre, menor
será a fluidez do sistema.
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A densidade final do poliuretano é a densidade da espuma moldada, seja em um molde
ou dentro de uma cavidade em geral. Este valor é obtido dividindo-se a massa injetada
do poliuretano pelo volume da peça moldada ou da cavidade a ser preenchida. Os
dados de reatividade e a densidade moldada final das amostras estão mostradas na
Tabela 10.
Para cada tipo de amostra foram preparadas três placas com dimensões de 200mm x
200mm x 10mm. A temperatura do molde foi fixada em 45oC e o tempo de agitação em
10 segundos. Na Figura 37 estão mostradas as amostras de PU elastoméricas
preparadas em laboratório e uma amostra do PEAD original utilizada atualmente como
a capa externa protetora de tubulações térmicas. Algumas amostras estão pigmentadas
de preto.
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Tabela 10. Características de reatividade e densidade das amostras de PU elastomérico de alta densidade
preparadas em laboratório.

Amostras

Tempo de
creme

Tempo de
gel

Densidade Densidade
livre
moldada

(s)

(s)

(kg/m3)

(kg/m3)

PU11

19

29

520

992,1

PU12

20

27

470

991,7

PU13

23

31

530

991,8

PU14

21

28

543

993,2

PU15

24

32

548

994,0

PU21

15

32

800

994,1

PU22

15

38

811

995,0

PU23

14

30

810

992,3

PU24

13

34

813

996,3

PU25

14

33

816

992,5

PU32

24

36

728

994,0

PU33

25

42

710

995,0

PU34

24

40

711

994,0

PU35

28

42

705

993,0

PEAD

-

-

-

940,0
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(a)

(b)

(c)

Figura 37 (a) e (b): Amostras de PU elastomérico de alta densidade produzidas em laboratório e (c)
amostra de PEAD utilizada atualmente como capa externa em oledutos térmicos. Seguem as respectivas
identificações das numerações mostradas nas fotos: 1-PU21; 2-PU25; 3-PU24; 4-PU23; 5-PU12; 6-PU34;
7-PU31; 8-PU35 e 9-PU33.
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4.2. Testes de abrasão
Os resultados do teste de abrasão estão apresentados na Tabela 11 e mostrados na
Figura

38.

Verificou-se

que

o

PEAD

apresenta

uma

resistência

a

abrasão

significativamente superior que todas as amostras testadas. As amostras de PU
preparados com o poliol 3 (P3), que possue um menor número de hidroxilas e uma
estrutura menos reticulada, apresentaram resistência à abrasão melhores, enquanto
que os PUs preparados com o poliol 2 (P2), que possuem um maior número de
hidroxilas e estruturas mais reticuladas e rígidas, apresentaram os maiores valores de
perda de massa. O PUs produzidos com o poliol 1 (P1), apesar de possuir um número
de hidroxilas maior, apresentaram uma resistência à abrasão intermediária.

Isto se

deve ao fato que o poliol 1 (P1) possue a mesma estrutura do poliol 3 (P3) com a
diferença de possuir maior quantidade de extensores de cadeia (dióis de cadeia curta).
Não foi verificado uma influência significativa do tipo de isocianato utilizado.

4.3. Ensaios de dureza superficial
Os resultados dos testes de dureza superficial Shore A e D estão apresentados na
Tabela 12 e mostrado na Figura 39. Comparando-se os valores de dureza com os
resultados da resistência à abrasão apresentados na Tabela 12, verificou-se uma
situação oposta. Os PUs feitos com o poliol 2 (P2) apresentaram uma dureza superfical
maior devido à sua estrutura mais reticulada e rígida. Comparativamente, os PUs feitos
com o poliol 3 (P3), que mostraram uma maior resistência à abrasão, apresentaram a
menor dureza superficial devido à sua esturutura mais linear e menos reticulada.
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Tabela 11. Resultados dos testes de abrasão das amostras de PU elastomérico de alta densidade
produzidas em laboratório.

Amostras

Perda de massa
(mg)

PEAD

17,8

PU35

109,8

PU33

139,6

PU34

160,9

PU32

166,5

PU25

167,2

PU31

173,5

PU13

190,3

PU12

192,8

PU11

194,7

PU24

202,6

PU14

209,8

PU15

211,6

PU21

212,6

PU23

221,6

PU22

233,2

Teste de Abrasão
250

Perda de massa (g)

200

150

100

50

0
PEAD PU35 PU33 PU34 PU32 PU25 PU31 PU13 PU12 PU11 PU24 PU14 PU15 PU21 PU23 PU22

Amostras

Figura 38: Gráfico com os resultados do teste de abrasão das amostras de PU elastoméricos produzidos
em laboratório.
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Tabela 12. Resultados dos ensaios de dureza superficial Shore das amostras de PU de alta densidade.

Amostras

Shore A

Shore D

PU25

99,4

71,2

PU21

98,9

70,6

PU24

98,7

69,2

PU22

98,6

69,0

PU15

98,6

68,6

PU14

98,5

68,4

PU23

98,3

68,9

PU13

98,3

68,9

PU11

98,2

68,7

PU12

98,0

68,7

PEAD

97,7

66,8

PU33

90,7

44,0

PU35

89,9

41,5

PU31

88,7

39,5

PU32

88,3

35,0

PU34

87,1

33,7

Dureza SHORE
110

Valores Dureza Shore

100
90
80
70
60

Shore A
50

Shore D

40
30
PU25 PU21 PU24 PU22 PU15 PU14 PU23 PU13 PU11 PU12 PEAD PU11 PU33 PU35 PU31 PU32 PU34

Amostras

Figura 39: Gráfico da dureza Shore das amostras de PU elastomérico de alta densidade.
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4.4. Teste de resistência ao impacto Gardner
Comparando-se os resultados de dureza superficial na Tabela 12 com os resultados
obtidos no teste de dureza Gardner como apresentado na Tabela 13, verificou-se uma
coerência dos resultados. Os PUs com estruturas mais rígidas e reticuladas
apresentaram uma menor resistência ao impacto em relação aos PUs com estruturas
mais lineares e menor funcionalidade como os PUs produzidos à partir do poliol 3 (P3).
No teste de impacto utilizando-se o dardo original com 0,92kg não houve ruptura de
nenhuma das amostras. Foi necessário adaptar um outro dardo extra sob o original de
forma a aumentar o peso total para 2,76kg.
Tabela 13. Resultados dos testes de impacto Gardner dos PU elastoméricos de alta densidade.

Amostras

Altura da Resistência
queda ao impacto
(m)

(kg.m)

PU22

0,94

2,59

PU21

1,00

2,76

PU25

1,00

2,76

PU24

1,07

2,95

PU23

1,07

2,95

PU11

1,07

2,95

PU12

1,07

2,95

PEAD

2,03*

> 5,60

PU13

2,03*

> 5,60

PU14

2,03*

> 5,60

PU15

2,03*

> 5,60

PU31

2,03*

> 5,60

PU32

2,03*

> 5,60

PU33

2,03*

> 5,60

PU34

2,03*

> 5,60

PU35

2,03*

> 5,60

Peso do dardo= 2,758 kg
* Altura máxima
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4.5. Teste de resistência a adesão
A resistência a adesão entre a capa externa de proteção de uma tubulação e a espuma
de isolamento térmico, neste caso a espuma rígida de poliuretano, é fundamental para
a manutenção da integridade de todo o conjunto, principalmente para tubulações
enterradas. Os resultados do teste de adesão segundo a norma ASTM D 1623 estão
apresentadas na Tabela 14 e mostradas na Figura 40. Normalmente a adesão entre
polietileno e poliuretano é mínima, entretanto, assim como na preparação das
tubulações em campo, o PEAD passou por um processo de ativação de superfície por
meio da aplicação de uma chama por 5-7s. Pelos resultados obtidos verificou-se que
somente cinco amostras apresentaram uma resistência a adesão superior ao PEAD.
Destas amostras, quatro foram preparadas com polióis de estrutras mais reticuladas (P1
e P2) e isocianatos com maior NCO (U1, U2 e U3). Exceção foi a boa resistência da
amostra PU33 utilizando o poliol P3 com cadeias mais lineares e menor funcionalidade.
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Tabela 14. Resultados dos testes resistência a adesão das amostras de PU preparadas em laboratório.

Amostras

Força Resistência
Máxima
adesão
(kgf)

(kgf/cm2)

PU22

126,3

5,05

PU21

123,7

4,95

PU11

110,9

4,44

PU33

96,9

3,88

PU23

91,3

3,65

PEAD

85,4

3,42

PU34

77,2

3,09

PU31

75,2

3,01

PU35

74,6

2,98

PU13

73,2

2,93

PU25

70,3

2,81

PU32

65,6

2,62

PU15

63,9

2,55

PU24

57,1

2,28

PU12

54,9

2,20

PU14

53,3

2,13

Resistência a adesão

Resistência a adesão (kgf/cm2)

5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
PU22

PU21

PU11

PU33

PU23

PEAD

PU34

PU31

PU35

PU13

PU25

PU32

PU15

PU24

PU12

PU14

Amostras

Figura 40. Gráfico com os valores de resistência a adesão das amostras preparadas em laboratório.
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4.6. Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)
O resultado da corrida do PEAD utilizado atualmente como camisa externa de oleodutos
está mostrado na Figura 41. Para o teste foi utilizada uma rampa e aquecimento de
10oC/min. O ponto de fusão encontrado foi de 126,7oC. Este valor está de acordo com a
informação do fornecedor do material. Uma cópia do boletim técnico do produto,
denominado HDPE XB81830.05 BK fornecido pela PBBPolisur S.A. está no anexo do
trabalho. O fusão encontrado foi de 188,9 J/g. Na literatura é citado que a
temperatura de transição vítrea (Tg) do PEAD é na faixa de -120oC, entretanto não foi
possível detectar a Tg da amostra devido à limitação do instrumental disponível para
esta faixa de temperatura.
Sample: Elastômero_1
Size: 3.9000 mg
Method: PE Characterization
Comment: Elastômero_1

DSC

File: E:\Rodnei\Elast_1.002
Operator: Marcelo
Run Date: 10-Dec-2007 15:59
Instrument: DSC Q1000 V9.8 Build 296

1

Heat Flow (W/g)

0

188.9 J/g

-1

-2

-3

126.68°C

-4
-100
Exo Up

-50

0

50

Temperature (°C)

100

150

200
Universal V4.2E TA Instruments

Figura 41. DSC do polietileno de alta densidade utilizado como camisa externa de dutos
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Para a análise das amostras de poliuretano de alta densidade foi realizada a seguinte
programação:
a.) Resfriamento e equilíbrio a -90oC;
b.) Primeira curva de aquecimento: rampa de 10oC /min até 120oC;
c.) Resfriamento e equilíbrio a -90oC;
d.) Isoterma por 2 minutos;
e.) Segunda curva de aquecimento: rampa de 10oC /min até 120oC

Apesar das amostras de poliuretano terem sido preparadas pelo menos 30 dias antes
dos ensaios, verificou-se uma endoterma em todas as amostras analisadas na primeira
corrida na faixa de 100oC, conforme mostrado na Figura 42.a relativo à amostra PU34
como exemplo. Após a etapa de resfriamento e equilíbrio a -90oC e a execução da
segunda corrida com a mesma amostra (Figura 42.b), não se verificou nenhuma
endoterma como apresentado na primeira corrida. Assim, supõe-se que esta variação
de sinal em torno de 100oC pode ser interpretada como sendo a energia liberada para
rearranjos internos da estrutura do material como complementação da cura do
material. A temperatura de transição vítrea encontrada em ambas as corridas para a
amostra em questão foi em torno de -53oC.
Nas Figuras 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 estão mostradas as curvas de DSC (primeira
e segunda corrida) das amostras PU12, PU31, PU35, PU11, PU14, PU13, PU32 e PU33,
respectivamente. A endoterma relativa à complementação da pós-cura na primeira
corrida de todas as amostras foram identificadas entre 50oC e 100oC e igualmente
comentado nos resultados da amostra PU34, não foi verificada nenhuma transição
desta ordem na segunda corrida com as mesmas amostras.
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Sample: Elastômero_6
Size: 9.8000 mg
Method: PE Characterization
Comment: Elastômero_6

File: E:\Rodnei\Elast_6.001
Operator: Marcelo
Run Date: 07-Dec-2007 15:19
Instrument: DSC Q1000 V9.8 Build 296
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(a)
Sample: Elastômero_6
Size: 9.8000 mg
Method: PE Characterization
Comment: Elastômero_6
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Operator: Marcelo
Run Date: 07-Dec-2007 15:19
Instrument: DSC Q1000 V9.8 Build 296
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(b)
Figura 42. DSC relativo à amostra PU34. (a) Primeira corrida; (b) segunda corrida
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Sample: Elastômero_5
Size: 7.5000 mg
Method: PE Characterization
Comment: Elastômero_5

File: E:\Rodnei\Elast_5.001
Operator: Marcelo
Run Date: 07-Dec-2007 12:45
Instrument: DSC Q1000 V9.8 Build 296
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(a)
Sample: Elastômero_5
Size: 7.5000 mg
Method: PE Characterization
Comment: Elastômero_5

File: E:\Rodnei\Elast_5.001
Operator: Marcelo
Run Date: 07-Dec-2007 12:45
Instrument: DSC Q1000 V9.8 Build 296
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(b)
Figura 43. DSC relativo à amostra PU12. (a) Primeira corrida; (b) segunda corrida
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Sample: Elastômero_8
Size: 22.1000 mg
Method: PE Characterization
Comment: Elastômero_8

File: E:\Rodnei\Elast_8.001
Operator: Marcelo
Run Date: 10-Dec-2007 16:44
Instrument: DSC Q1000 V9.8 Build 296
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(a)
Sample: Elastômero_8
Size: 22.1000 mg
Method: PE Characterization
Comment: Elastômero_8

File: E:\Rodnei\Elast_8.001
Operator: Marcelo
Run Date: 10-Dec-2007 16:44
Instrument: DSC Q1000 V9.8 Build 296
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(b)
Figura 44. DSC relativo à amostra PU31. (a) Primeira corrida; (b) segunda corrida
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Sample: Elastômero_9
Size: 10.3000 mg
Method: PE Characterization
Comment: Elastômero_9

File: E:\Rodnei\Elast_9.001
Operator: Marcelo
Run Date: 07-Dec-2007 14:02
Instrument: DSC Q1000 V9.8 Build 296
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Sample: Elastômero_9
Size: 10.3000 mg
Method: PE Characterization
Comment: Elastômero_9

File: E:\Rodnei\Elast_9.001
Operator: Marcelo
Run Date: 07-Dec-2007 14:02
Instrument: DSC Q1000 V9.8 Build 296
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(b)
Figura 45. DSC relativo à amostra PU35. (a) Primeira corrida; (b) segunda corrida
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Sample: Elast_7
Size: 12.6000 mg
Method: Método_PU
Comment: Amostras Rodnei - Jundiaí

File: E:\Rodnei\Elast_7.001
Operator: Marcelo Cantu
Run Date: 07-Apr-2008 14:19
Instrument: DSC Q1000 V9.8 Build 296
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(a)
Sample: Elast_7
Size: 12.6000 mg
Method: Método_PU
Comment: Amostras Rodnei - Jundiaí
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Operator: Marcelo Cantu
Run Date: 07-Apr-2008 14:19
Instrument: DSC Q1000 V9.8 Build 296
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(b)
Figura 46. DSC relativo à amostra PU11. (a) Primeira corrida; (b) segunda corrida
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Sample: Elast_12
Size: 19.4000 mg
Method: Método_PU
Comment: Amostras Rodnei - Jundiaí

File: E:\Rodnei\Elast_12.001
Operator: Marcelo Cantu
Run Date: 07-Apr-2008 15:36
Instrument: DSC Q1000 V9.8 Build 296
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(a)
Sample: Elast_12
Size: 19.4000 mg
Method: Método_PU
Comment: Amostras Rodnei - Jundiaí
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File: E:\Rodnei\Elast_12.001
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Instrument: DSC Q1000 V9.8 Build 296
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(b)
Figura 47. DSC relativo à amostra PU14. (a) Primeira corrida; (b) segunda corrida
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Sample: Elast_13
Size: 12.3000 mg
Method: Método_PU
Comment: Amostras Rodnei - Jundiaí

File: E:\Rodnei\Elast_13.001
Operator: Marcelo Cantu
Run Date: 07-Apr-2008 11:45
Instrument: DSC Q1000 V9.8 Build 296
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(a)
Sample: Elast_13
Size: 12.3000 mg
Method: Método_PU
Comment: Amostras Rodnei - Jundiaí

File: E:\Rodnei\Elast_13.001
Operator: Marcelo Cantu
Run Date: 07-Apr-2008 11:45
Instrument: DSC Q1000 V9.8 Build 296
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(b)
Figura 48. DSC relativo à amostra PU13. (a) Primeira corrida; (b) segunda corrida
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Sample: Elast_14
Size: 22.5000 mg
Method: Método_PU
Comment: Amostras Rodnei - Jundiaí

File: E:\Rodnei\Elast_14.001
Operator: Marcelo Cantu
Run Date: 07-Apr-2008 19:28
Instrument: DSC Q1000 V9.8 Build 296
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(a)
Sample: Elast_14
Size: 22.5000 mg
Method: Método_PU
Comment: Amostras Rodnei - Jundiaí
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(b)
Figura 49. DSC relativo à amostra PU32. (a) Primeira corrida; (b) segunda corrida
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Sample: Elastômero_10
Size: 20.0000 mg
Method: PE Characterization
Comment: Elastômero_10

File: E:\Rodnei\Elast_10.002
Operator: Marcelo
Run Date: 07-Dec-2007 08:32
Instrument: DSC Q1000 V9.8 Build 296
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Figura 50. DSC relativo à amostra PU33. Foi realizada somente a primeira corrida.

Todas as amostras produzidas com o poliol 2 (P2) ou seja, PU21, PU22, PU23, PU24 e
PU25 apresentaram na primeira e na segunda corrrida as mesmas características
referente à complementação da pós cura do material, ou seja, o aparecimento da
endoterma na primeira corrida e a ausência na segunda. Entretanto, para estas
amostras não foi possível verificar qualquer transição vítrea dentro do intervalo de
temperatura ou da sensibilidade avaliada. Nas Figuras 51, 52, 53 e 54 são mostradas o
DSC das amostras PU25, PU24, PU23, PU22, respectivamente, e na Tabela 15 são
apresentados os valores da tempeatura de transição vítrea obtidas de todas as
amostras analisadas.
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Sample: Elastômero_2
Size: 14.3000 mg
Method: PE Characterization
Comment: Elastômero_2

File: E:\Rodnei\Elast_2.001
Operator: Marcelo
Run Date: 11-Dec-2007 16:33
Instrument: DSC Q1000 V9.8 Build 296

DSC

0.0

Heat Flow (W/g)

-0.1

-0.2

Segunda curva

-0.3

Primeira curva

-0.4

-0.5
-100

-50

0

Exo Up

50

100

150
Universal V4.2E TA Instruments

Temperature (°C)

Figura 51. DSC relativo à amostra PU25.

Sample: Elastômero_3
Size: 9.9000 mg
Method: PE Characterization
Comment: Elastômero_3

File: E:\Rodnei\Elast_3.001
Operator: Marcelo
Run Date: 10-Dec-2007 10:22
Instrument: DSC Q1000 V9.8 Build 296
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Figura 52. DSC relativo à amostra PU24.
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Sample: Elastômero_4
Size: 12.1000 mg
Method: PE Characterization
Comment: Elastômero_4

File: E:\Rodnei\Elast_4.001
Operator: Marcelo
Run Date: 11-Dec-2007 15:13
Instrument: DSC Q1000 V9.8 Build 296

DSC

-0.1

Heat Flow (W/g)

-0.2

Segunda curva
Primeira curva

-0.3

-0.4
-100

-50

0

Exo Up

50

100

150
Universal V4.2E TA Instruments

Temperature (°C)

Figura 53. DSC relativo à amostra PU23.

Sample: Elast_15
Size: 0.0000 mg
Method: Método_PU
Comment: Amostras Rodnei - Jundiaí

File: E:\Rodnei\Elast_15.001
Operator: Marcelo Cantu
Run Date: 07-Apr-2008 20:45
Instrument: DSC Q1000 V9.8 Build 296
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Figura 54. DSC relativo à amostra PU22.
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Tabela 15. Valores das Tg obtidas pelo DSC das amostras de PU elastoméricos de alta densidade
preparadas em laboratório. (ND= não foi possível determinar).

Amostras

Tg
(oC)

PEAD

ND

PU21

ND

PU22

ND

PU23

ND

PU24

ND

PU25

ND

PU11

-60,3

PU12

-61,5

PU13

-58,6

PU14

-57,2

PU15

-

PU31

-58,6

PU32

-59,5

PU33

-59,0

PU34

-53,7

PU35

-50,4

Comparando-se os DSCs e os resultados apresentados na Tabela 15, verificou-se que as
amostras de PU produzidas à partir de polióis de baixa funcionalidade com cadeias mais
lineares, como os polióis P1 e P3, apresentaram uma Tg bem definida na região de -50o
a -60ºC. A ausência de uma reticulação acentuada na estrutura polimérica propicia o
rearranjo interno das cadeias identificado pelo DSC por meio do aparecimento de uma
transição de segunda ordem, Tg, na curva de DSC. Por outro lado, o acréscimo de
estruturas mais reticuladas com maior funcionalidade como na estrutura do poliol P2
não foi possível observar esta transição de segunda ordem, pelo menos na faixa de
temperatura analisada. Entretanto, pela faixa de temperatura de trabalho de
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aproximadamente -10oC a +50oC que estes PU elastoméricos irão ser submetidos em
campo todos as amostras avaliadas estariam aptas a serem utilizadas em relação a este
quesito.

4.5. Teste de viabilidade do projeto
Com o intuito de se avaliar as dificuldades e possíveis melhorias no processo de
aplicação dos PUs elastoméricos de alta densidade em substituição ao PEAD em campo,
foram realizados testes em escala de laboratório da preparação de uma tubulação
isolada termicamente utilizando um PU elastomérico de alta densidade. Entre as
formulações testadas optou-se pela amostra PU33 que apresentou uma dureza
superficial Shore (Tabela 12) e resistência ao impacto Gardner (Tabela 13) semelhante
ao PEAD e, apesar de uma resistência a abrasão menor em relação ao PEAD (Tabela
11), apresentou entre as formulações testadas uma das menores perda de massa. No
teste de resistência a adesão, a formulação PU33 apresentou o quarto melhor resultado
(Tabela 14) em relação às outras formulações. Entretanto, as formulações com
melhores resultados de adesão PU22, PU21 e PU11 apresentaram os menores valores
de resistência a abrasão (Tabela 11) e resistência ao impacto (Tabela 13), sendo
portanto, o PU33 como a melhor alternativa entre as formulações avaliadas neste
trabalho para substituição do PEAD como proteção mecânica de tubulações térmicas.
Para o teste em laboratório foi utilizado um tubo metálico de 4” de diâmetro interno.
Inicialmente, sobre a tubulação metálica foi aplicada uma camada de 50mm da espuma
de isolamento térmico de baixa densidade (Voracor* CG 644 Poliol / Voracor* CE 101
Isocianato) utilizando chapas de alumínio como molde e espaçadores feitos com a
mesma espuma de isolamento térmico. Após a cura de aproximadamente 15 minutos,
as chapas de alumínio foram retiradas e colocado mais dois espaçadores com 9-10 mm
* Marca registrada da “The Dow Chemical Company”
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de espessura sobre a espuma de isolamento térmico e acoplada a chapa de alumínio
novamente. O PU elastomérico de alta densidade PU33 (pigmentado preto) foi, então,
aplicado sobre a espuma de isolamento térmico. Após 15 minutos a chapa de alumínio
foi retirada. O tubo isolado térmicamente está mostrado na Figura 55.

Figura 55. Teste de aplicação do PU elastomérico de alta densidade PU33 (pigmentado preto) sobre a
espuma de isolamento térmico em uma tubulação metálica.
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5. CONCLUSÕES
O uso de polióis básicos estruturalmente diferentes, seja com cadeias lineares, baixo
número de hidroxilas e baixa reticulação ou com cadeias mais ramificadas e número de
hidroxilas maiores, permitem obter poliuretanos elastoméricos de alta densidade com
propriedades distintas. O uso combinado com diferentes isocianatos, ou mistura deles,
amplia ainda mais o leque de opções para se trabalhar na engenharia do material. Foi
verificado que as propriedades mecânicas das amostras foram diretamente afetadas
pelo tipo de poliol ou isocianato utilizado.
Como o objetivo do trabalho é o uso destes materiais em campo, o desafio em ajustar
químicamente a estabilidade e a reatividade do sistema (poliol+isocianato) foi
alcançado por meio de testes em laboratório de onde foram obtidas as amostras de PUs
para este trabalho. Todas as amostras foram ajustadas para serem injetadas em campo
com máquinas de injeção (alta ou baixa pressão).
Pelos resultados dos testes realizados até o momento, o PU elastomérico de alta
densidade tem plena condições de substituir o atual PEAD utilizado como proteção
externa dos oleodutos enterrados. Com exceção do teste de abrasão onde o PEAD
apresentou um valor de perda de massa significativamente inferior a todos os PUs
elastoméricos de alta densidade, em outros ensaios avaliados neste trabalho o PU
conseguiu superar o PEAD. Ainda são necessários alguns testes investigativos e
comparativos para a validação completa da proposta do trabalho. São testes,
principalmente, relativo às normas EN 253 e EN 489 onde se testam efetivamente o
conjunto,

ou

seja,

a

tubulação

pre-isolada

térmicamente.

Entretanto,

testes

preliminares em tubulações pequenas aplicando-se os PUs de alta densidade em
substituição ao PEAD foram animadores, principalmente, com os ganhos em
produtividade, rapidez e menores custos nos casos de reparos em campo e curvas.
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
- Estudos de adesão entre diferentes substratos: PU elastomérico sobre PU isolante
térmico, PU elastomérico sobre si próprio e PU elastomérico sobre PEAD;
- Avaliação da tensão de cisalhamento axial e tangencial do conjunto (tubo + PU
isolamento térmico + PU elastomérico de alta densidade) segundo a norma EN 253;
- Estudo de novos sistemas de poliuretano elastoméricos após as correções e ajustes
dos problemas apontados neste trabalho.
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