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Resumo
A presente dissertação, realizada na empresa TMG Automotive, teve como principal objetivo
o

estudo

dos

fatores

que

influenciam

a

decomposição

do

agente

de

expansão

azodicarbonamida nas espumas de PVC-plastisol aplicadas em revestimento de interiores de
automóveis. Um aumento deste tipo de conhecimento para a empresa pretendeu uma
posterior redução da ADCA residual nos materiais fornecidos e o estabelecimento de uma
correlação com a ocorrência de colapso de espuma na etapa de gravação.
Para caraterizar diferentes azodicarbonamidas comerciais passíveis de uso na empresa
realizou-se o estudo das transições térmicas envolvidas no processo de decomposição por STA
assim como a análise da distribuição do tamanho de partícula por difração laser.
O desenvolvimento de uma metodologia capaz de simular o processo de formação da espuma
de PVC-plastisol e recolher os gases amoníaco e ácido isociánico libertados durante este
processo objetivou a compreensão da extensão das diferentes reações envolvidas no processo
de decomposição da azodicarbonamida. Métodos titrimétricos e potenciométricos foram
aplicados para a quantificação desses gases. Através de um método interno da empresa, a
quantificação do teor de amoníaco libertado após o processamento do material foi obtida com
vista a estabelecer uma correlação com os restantes resultados.
A influência da massa molecular e da estrutura de cadeia do plastificante, de diferentes
azodicarbonamidas comerciais, do dispersante e do sistema de expansão com um ativador
rápido ou um ativador lento foram estudados. Para além destes fatores relacionados com a
formulação do produto, foi também estudada a influência da fase processual que envolve a
mistura da pasta de PVC-plastisol sob um sistema de vácuo.
As espumas de PVC-plastisol cuja formulação incluiu um sistema de expansão com um
ativador rápido apresentaram uma quantidade significativamente superior de amoníaco e
ácido isociánico libertados durante o processo de formação da espuma assim como de
amoníaco libertado após o processamento desta. Quando utilizada a azodicarbonamida
comercial de diâmetro médio de partícula inferior, na presença de dispersante, verificou-se
um aumento significativo no teor de amoníaco libertado. No que refere ao tipo de
plastificante utilizado, foi obtido um teor de amoníaco inferior na presença do plastificante
de menor massa molecular apresentando também uma estrutura alveolar com tamanho de
célula superior. Relativamente à influência da mistura sob vácuo, face aos resultados obtidos,
não foi possível estabelecer relações.
Palavras Chave:

Azodicarbonamida, Espumas de PVC-plastisol, Plastificantes, Ativador,
Amoníaco
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Abstract
The main goal of the present dissertation at TMG Automotive was the study of the factors
that influence the decomposition of the azodicarbonamide blowing agent in PVC-plastisol
foams applied in automotive interior upholstery. For this company, an increase of this type
of knowledge intended a posterior reduction of the residual ADCA in the supplied materials
and the establishment of a correlation between the foam collapse occurred in the embossing
step.
In order to characterize different commercial azodicarbonamides that could be used in the
company, the thermal transitions involved in the STA decomposition process as well as the
analysis of the particle size distribution by laser diffraction were carried out.
To understand the extent of the different reactions involved in the azodicarbonamide
decomposition process, a methodology capable of simulating the PVC-plastisol foam
formation process and collecting the ammonia and isocyanic acid gases released during this
process was developed. Titrimetric and potentiometric methods were applied for its
quantification. Using an internal company method, the quantification of the ammonia
content released after the processing of the material was obtained in order to establish a
correlation with the remaining results.
The influence of the molecular weight and chain structure of the plasticizer, different
commercial azodicarbonamides, dispersant and expansion system with a fast and slow
activator (kicker) have been studied. Furthermore these factors related to the formulation
of the product, the influence of the process stage of PVC-plastisol paste mixture under a
vacuum system was evaluated.
Significantly higher values relative to the ammonia and isocyanic acid content released
during the foaming process as well as ammonia retained in the foam were obtained for PVCplastisol foams containing an expansion system with a fast kicker in its formulation. A
significant increase in the released ammonia content was obtained when the commercial
azodicarbonamide with lower average particle diameter was used in the presence of
dispersant. Regarding the type of plasticizer used, a lower ammonia content was obtained in
the presence of the lower molecular weight plasticizer, also having a superior cell size
alveolar structure. Regarding the influence of the mixture under vacuum, in relation to the
obtained results, relations were not possible to establish.
Key words:

Azodicarbonamide, PVC-plastisol foams, Plasticizer, Kicker, Amonnia
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Notação
𝐸a
𝑀w
𝑇ADCA
𝑇e
𝑇f
𝑇g
𝑇𝑟𝑒𝑓
𝑘𝑟𝑒𝑓
A
C
D
E
H
M
N
Phr
R
R
Rpm
S
T
W
Γ
ΔF
Δp

Energia de ativação
kJ ∙ mol−1
Massa molecular (molecular weight)
g ∙ mol−1
Temperatura de decomposição da azodicarbonamida
ºC
Temperatura de ebulição
°C
Temperatura de fusão
°C
Temperatura de transição vítrea
°C
Temperatura de referência
K
Fator pré-exponencial a uma temperatura de referência
Área total interfacial
m2
Concentração
mg ∙ L−1
Diâmetro
μm
Potencial do elétrodo
mV
Entalpia
J ∙ g −1
Massa
g
Ordem da reação
Partes por cem de resina de PVC (parts per hundred of the PVC resin)
Raio
mm
Constante universal dos gases
J ∙ (mol ∙ K)−1
Rotações por minuto
min-1
Desvio-padrão
Tempo
s
Fração mássica
Tensão superficial do líquido
J ∙ m−2
Energia livre do sistema
J ∙ mol−1
Diferença de pressão
Pa

Lista de Siglas
ADCA
CAS
DEP
DIBP
DIDP
DIHP
DOP
DSC
ECHA
HDPE
ISA
OEM
PE
PIDS
PTN
PUR
PVC
REACH
STA
SVHC
TGA
TPE

Azodicarbonamida
Chemical Abstract Service
Ftalato de dietilo
Ftalato de diisobutilo
Ftalato de diisodecilo
Ftalato de diisoheptilo
Ftalato de di(2-etilhexilo)
Differential Scanning Calorimetry
European Chemicals Agency
Polietileno de alta densidade (High Density Polyethylene)
Ionic Strength Adjustment
Original Equipment Manufacturer
Polietileno
Polarization Intensity Differencial Scattering
Condições normais de pressão e temperatura
Poliuretano
Poli(cloreto de vinilo)
Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
Simultaneous Thermal Analysis
Substance of Very High Concern
Thermogravimetric Analysis
Elastómero termoplástico
iii

Fatores que influenciam a decomposição da azodicarbonamida nas espumas de PVC-plastisol

VAC

Poli(acetato de vinilo)

Nomenclatura
,

Separador decimal
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1 Introdução
1.1 Enquadramento e Apresentação do Projeto
1.1.1

Espumas de PVC-plastisol

Segundo dados de 2013, fornecidos pela Association of Plastics Manufacturers da Bélgica,
8,5 % da procura europeia de polímeros incidiu no setor automóvel. De uma série de
polímeros utilizados nesta área, o poli(cloreto de vinilo) (PVC) foi utilizado, em 2012, numa
percentagem de 3,8 % representando 144 400 toneladas empregues na sua maioria no
revestimento interior de automóveis. [1]
A TMG Automotive é uma empresa produtora de tecidos plastificados e outros revestimentos
para a indústria automóvel com a sua matriz de produtos com base polimérica nas gamas TPE
(elastómero termoplástico), PUR (poliuretano) e PVC, incidindo o presente estudo nesta
última. O PVC é um polímero termoplástico obtido através da polimerização do monómero
cloreto de vinilo de acordo com o esquema da Figura 1.1. A presença de átomos de cloro
torna este polímero resistente à propagação de chama sendo a sua aplicação adequada em
itens cuja baixa inflamabilidade é critério obrigatório. [2] Face à reduzida estabilidade
térmica e elevada viscosidade de fusão do PVC, o seu processamento necessita da combinação
de uma série de aditivos que possibilitam a obtenção de diferentes propriedades consoante a
finalidade pretendida. [3] O elevado teor de cloro presente na sua estrutura torna a molécula
extremamente polar proporcionando uma elevada afinidade com diferentes compostos. [2]
Esta versatilidade torna o PVC no segundo maior termoplástico commodity, sendo
ultrapassado apenas pelo polietileno (PE). [3]

Figura 1.1 - Polimerização do monómero cloreto de vinilo em PVC.
Na presente empresa, os produtos baseados no PVC, obtido por polimerização em emulsão ou
microsuspensão, são essencialmente de dois tipos: Garmex e Pelgon, com representação
esquemática das suas camadas constituintes na Figura 1.2. Ambos são constituídos por duas
camadas de PVC: uma camada superficial compacta seguida de uma camada de espuma
flexível. Para além destas duas camadas, os materiais da gama Pelgon apresentam uma
camada de colagem que permite a adesão a um suporte têxtil.
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Figura 1.2 - Esquematização das camadas constituintes dos materiais de PVC da gama (a)
Garmex e (b) Pelgon.
As espumas poliméricas são, no mínimo, constituídas por duas fases: uma matriz polimérica
sólida e uma fase gasosa derivada de um agente de expansão. As potencialidades associadas
às apreciáveis propriedades de isolamento e força específica, absorção do som, estabilidade
química, capacidade de inibição da oxidação da chama e resistência a condições adversas
tornam as espumas de PVC atrativas, para além de uma ampla gama de aplicações, em
revestimento automóvel. [4] Estas podem ser produzidas recorrendo a diversos tipos de
aditivos como, entre outros, plastificantes, agentes de expansão, estabilizantes, ativadores
e/ou cargas, especificados adiante. [5] Uma dispersão de partículas de PVC em pó num
plastificante à qual podem ser adicionados estes diferentes aditivos denomina-se PVCplastisol. [6]
Os plastificantes são moléculas de baixo peso molecular e elevado ponto de ebulição capazes
de solvatar as cadeias poliméricas enfraquecendo as interações polímero-polímero (ligações
de Van der Waals) e provocando uma diminuição da temperatura de transição vítrea (𝑇g ). [7]
O aumento do movimento das cadeias resulta num aumento da flexibilidade e alongamento
com consequente amolecimento do polímero nas suas condições de utilização ou de
processamento, sendo a flexibilidade da espuma polimérica determinada pela quantidade de
plastificante adicionada. [6] Para um plastificante ser efetivo tem de ser completamente
misturado e incorporado na matriz polimérica, estando a sua escolha dependente de fatores
como a volatilidade, efeito de plastificação, capacidade de migração, eficiência de
solvatação, viscosidade do plastisol, resistência à extração e fatores económicos. Os ftalatos
(Figura 1.3) são a classe de plastificantes mais utilizada em PVC contendo geralmente cadeias
alquílicas (R e R’) derivadas de álcoois da gama C4 a C13. [6]

Figura 1.3 - Estrutura química geral de um ftalato.
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Para a indução do processo de formação das espumas é necessária a adição de um agente de
expansão, responsável pela sua estrutura celular, de natureza variável de acordo com o
processo e densidade pretendida. [8] Capaz de provocar a expansão do material, este agente
pode ser um composto, geralmente líquido, que liberta gases resultantes de processos físicos
(evaporação, dessorção) a elevadas temperaturas ou baixas pressões não sofrendo
transformações químicas (agente físico) ou um composto ou mistura cuja libertação de gases
é resultado de reações químicas, incluindo decomposição térmica ou interações com outros
componentes da formulação (agente químico). [4] Os azocompostos, particularmente a
azodicarbonamida, são os agentes de expansão químicos mais relevantes comercialmente. [4]
A temperatura de decomposição do agente de expansão pode ser reduzida através da adição
de ativadores, também denominados de kickers, que incluem, frequentemente, compostos de
metais de transição, aminas, amidas ou glicóis. A extensão do efeito de ativação em
formulações contendo compostos de metais de transição depende da natureza, concentração
e forma física do composto metálico presente sendo o zinco, o cádmio e o chumbo os que
apresentam maior efetividade, usados geralmente na forma de óxidos, sais ou outros
compostos organometálicos. [9]
Acima da sua 𝑇g (87 ºC), o PVC sofre um processo de degradação térmica que consiste numa
reação de desidrocloração capaz de gerar ligações duplas conjugadas e libertar moléculas de
ácido clorídrico (HCl) (Figura 1.4) que atuam como catalisador nesse processo de
desidrocloração. [7] Uma quantidade suficientemente elevada de sequências de polienos
conjugados pode conferir uma coloração indesejada ao polímero sendo essencial um sistema
de estabilização térmica. [10]

Figura 1.4 - Mecanismo simplificado de desidrocloração do PVC (Adaptado de [11])
Os estabilizantes térmicos atuam na neutralização do HCl ou na captura e estabilização dos
iões cloreto formados controlando a formação de HCl e impedindo assim a propagação da
reação e consequente autocatálise do processo de degradação. Óleos de soja epoxidados e
misturas de sais metálicos tais como estearatos ou laureatos de Ca/Zn ou Ba/Cd são
geralmente utilizados. [12] Os sabões de metais alcalino terrosos, tais como de Ca, possuem
caráter iónico e atuam na neutralização do HCl (Figura 1.5). [2]
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Figura 1.5 - Neutralização do HCl através da reação com sabões de cálcio. (Adaptado de [2])
As cargas são partículas sólidas, orgânicas ou inorgânicas, com geometrias variáveis, que
podem ser adicionadas como enchimento visando a diminuição do custo ou reforço
mecânico. [13]
Um exemplo de uma formulação para produção de uma camada de espuma para couro
sintético com aplicabilidade automóvel encontra-se na Tabela 1.1 cuja concentração é
geralmente apresentada em partes por cem de resina (phr do inglês parts per hundred of the
PVC resin). [6]
Tabela 1.1 - Exemplo de formulação para produção de uma camada de espuma para couro
sintético com aplicabilidade automóvel. [4]

1.1.2

Componente

Quantidade / phr

PVC de emulsão 𝑀𝑤 =105 000, elevada viscosidade

60

PVC de emulsão 𝑀𝑤 =90 000, viscosidade reduzida

40

Ftalato de cadeia linear derivado de álcoois C9 − C11

65

Azodicarbonamida

1,6

Óxido de zinco

0,75

Carbonato de cálcio

7

Pigmento

X

Princípios fundamentais de formação de espumas poliméricas

De acordo com a estrutura celular, as espumas podem ser de célula aberta (são geralmente
flexíveis) ou de célula fechada (são geralmente rígidas). [13] Aditivos podem ser utilizados
com o objetivo de melhorar esta estrutura aumentando a capacidade das paredes celulares
suportarem elevadas pressões antes de quebrar impedindo uma rápida difusão do agente de
expansão através da espuma com consequente perda de gás acelerada. [5]
A maioria dos sistemas de produção de espumas envolve a dispersão de um gás através de
uma fase fluida polimérica seguida da expansão e estabilização da espuma resultante sendo a
expansão, geralmente, derivada do aumento do tamanho das bolhas. Apresentando-se
inicialmente como sólidos, os polímeros termoplásticos são um desses exemplos, sofrendo um
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processo de fusão para providenciar uma fase fluida para a formação da espuma seguida de
arrefecimento para solidificação e estabilização da espuma. [4]
A produção das espumas inicia-se pela formação de bolhas de gás, etapa determinante da
morfologia celular das espumas. Neste processo as bolhas podem ser formadas num sistema
líquido homogéneo (auto-nucleação) ou na presença de uma segunda fase que, no caso de
partículas sólidas finamente divididas que atuam como agentes de nucleação, facilita a
formação das bolhas numa interface líquido-sólido (processo de nucleação heterogénea). A
formação das bolhas num líquido exige uma diminuição da energia livre do sistema (ΔF)
relacionada com a tensão superficial do líquido (γ) e com a área total interfacial (A), de
acordo com a equação 1.1. [4]
𝛥𝐹 = 𝛾 ∙ 𝐴

(1.1)

Os agentes de nucleação podem ser especialmente efetivos tanto por providenciarem uma
diminuição significativa da tensão superficial na interface entre o líquido e a partícula sólida
como por apresentarem vazios na interface. No caso da inexistência de agentes de nucleação
sólidos, a fase líquida pode conter microbolhas de ar que atuam como locais para o
crescimento das bolhas. Nesses casos, o gás formado abandona a solução para o interior do
vazio ou da microbolha e cresce como uma bolha maior sem necessidade de formação de uma
nova. Uma vez formadas, o crescimento das bolhas pode ocorrer por difusão do gás da solução
para o seu interior, por coalescência de duas ou mais bolhas ou por expansão devido ao calor
ou redução da pressão. Tendo em consideração a equação 1.1, o sistema é mais estável com
um menor número de células de tamanho superior do que com um elevado número de células
pequenas, fator que favorece a sua coalescência. [4]
Em equilíbrio, a pressão do gás numa bolha esférica é superior à pressão na vizinhança do
fluido. O gás apresenta tendência para difundir das bolhas menores, onde a pressão é
superior, para as bolhas maiores, de acordo com a equação 1.2, em que 𝛥𝑝 representa a
diferença de pressão entre duas bolhas com raio igual a 𝑟1 e 𝑟2 . [4]
1 1
𝛥𝑝 = 2𝛾 ( − )
𝑟1 𝑟2

(1.2)

Num determinado período de tempo, estes fatores favorecem o aumento do tamanho das
bolhas. Nos estágios iniciais, quando o volume de gás é reduzido, as bolhas apresentam uma
forma esférica que se vai alterando para poliédrica com o crescimento do volume das bolhas.
Se a membrana celular que rodeia a bolha permanecer intacta, as espumas são de célula
fechada e se ocorrer a sua rutura, as células são de célula aberta. Antes da estabilização, a
rutura pode conduzir ao colapso da espuma e o aquecimento de espumas de célula fechada
pode conduzir à contração devido ao aumento da pressão nas células. A contração ocorre
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geralmente em células fechadas quando um vácuo parcial é desenvolvido no seu interior
numa fase em que a sua estrutura é incapaz de suportar este excesso de pressão. [4]
A estabilização das bolhas, que pode ser afetada pela temperatura, finaliza o processo. O
aquecimento permite tanto uma redução da viscosidade e da tensão superficial, levando à
rutura das paredes celulares demasiado finas para suportar as tensões existentes, como um
aumento das taxas de reação que pode ser favorável no caso de espumas cuja estabilização
depende de uma polimerização completa. [4]
Uma variação da composição da fase polimérica e das condições de produção permite a
obtenção de espumas com diferentes proporções de células abertas e fechadas. [4] As
propriedades físicas, mecânicas e térmicas peculiares das espumas termoplásticas são
governadas pela matriz polimérica, pelas caraterísticas da estrutura celular e pela
composição do agente de expansão [5] sendo este último aditivo o enfoque do presente
estudo.
1.1.3

Expansão das espumas através da decomposição da azodicarbonamida

A expansão da espuma ocorre quando o plastisol atinge a temperatura de decomposição do
agente de expansão permitindo a nucleação ao mesmo tempo que o plastisol sofre um
processo de gelificação no qual as suas propriedades reológicas se alteram significativamente.
Estes processos podem ser sincronizados de modo a obter espumas de elevada qualidade
controlando a morfologia celular. [4]
A uma determinada temperatura, as partículas de polímero começam a ser solvatadas pelo
plastificante. A migração do plastificante para o interior das partículas de polímero ocorre
até à sua total absorção, conduzindo a uma dilatação das partículas, com consequente
aumento significativo da viscosidade enquanto o estado de gel é formado. [4] As partículas
dilatadas interagem entre si num processo denominado gelificação, cuja velocidade deve ser
controlada: uma gelificação demasiado lenta (viscosidade do meio elevada) dificulta a
expansão através do gás libertado pelo agente de expansão e uma gelificação completa
(viscosidade demasiado baixa) permite que os gases escapem da matriz. A uma elevada
temperatura, as cristalites de PVC fundem e o sistema forma um material homogéneo dando
origem ao processo de fusão. [14] Uma curva típica da viscosidade em função da temperatura
com as mudanças estruturais sofridas pelo plastisol é apresentada na Figura 1.6. [4]
O processo de formação da espuma depende maioritariamente de três fatores: taxa de
gelificação e extensibilidade do fundido, taxa de formação de gás durante o processo de
gelificação e taxa de transferência de calor durante o processo de formação da espuma. [4]
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Figura 1.6 - Viscosidade do PVC-plastisol como função da temperatura a uma taxa de corte
constante. (Adaptado de [4])
A azodicarbonamida (ADCA), de fórmula química C2 H4 N4 O2 (CAS nº 123-77-3), cuja estrutura
se encontra na Figura 1.7 é amplamente utilizada como agente de expansão exotérmico.
Apresentada como um pó de cor amarelo alaranjado foi sintetizada em 1892 e utilizada pela
primeira vez na produção de espumas de PVC por volta do ano 1930. [15] Com densidade
relativa (a 20 ºC) igual a 1,65 e estável a uma temperatura inferior a 50 ºC é passível de se
decompor com um calor de decomposição associado igual a 150 cal ∙ g −1 a 1 atm [9],
geralmente, a temperaturas entre 200 e 220 ºC [16]. A temperatura de decomposição da
ADCA pode ser reduzida para um intervalo entre 150 e 200 ºC com a escolha adequada de um
ativador (ou kicker). [4]

Figura 1.7 - Estrutura da azodicarbonamida (ADCA).
A decomposição ocorre segundo as reações 1.3 a 1.8, de extensão variável, sugeridas por
Stevens (1951) e Lober (1952). [17] [18] Os resíduos sólidos resultantes – urazol (C2 H3 N3 O2) e
hidrazocarbonamida (C2 H6 N4 O2) - atuam como agentes de nucleação para facilitar a
formação das bolhas enquanto que os gases gerados – ácido isociánico (HNCO), amoníaco
(NH3 ), azoto (N2 ) e monóxido de carbono (CO) - atuam no crescimento das bolhas. [19]
Dependendo das condições processuais, diferentes produtos podem ser favorecidos face a
outros. [20] À fórmula química C3 H3 N3 O3 podem corresponder duas estruturas moleculares
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diferentes como apresentado na Tabela 1.2. A identificação pelo número CAS, fórmula
química, estrutura molecular e temperaturas de fusão (𝑇f ) e ebulição (𝑇e ) dos produtos
gerados encontram-se na referida tabela.
2 C2 H4 N4 O2 → C2 H6 N4 O2 + N2 + 2 HNCO

(1.3)

2 C2 H4 N4 O2 → C2 H3 N3 O2 + N2 + NH3 + 2 HNCO

(1.4)

C2 H4 N4 O2 + 2 HNCO → C2 H6 N4 O2 + N2 + 2 CO

(1.5)

3 HNCO

→
←

C3 H3 N3 O3 *

→
←

C3 H3 N3 O3 **

HNCO + NH3 → CH4 N2 O
HNCO + H2 O → NH3 + CO2

(1.6)

(1.7)
(1.8)

Tabela 1.2 – Descrição de alguns produtos gerados através da decomposição da ADCA. [21]
[22] [23] [24] [25]
𝑇f / ºC

𝑇e / ºC

108-80-5

-

239,1

Ácido isociánico (HNCO)

75-13-8

-86

23,5

Biureia
(hidrazinocarboxamida)
(C2 H6 N4 O2)

110-21-4

258

Decompõe

Ciamelida** (C3 H3 N3 O3)

462-02-2

-

239,1

Urazol (C2 H3 N3 O2)

3232-84-6

240-245

Decompõe

Ureia (CH4 N2 O)

57-13-6

132,7

Decompõe

Nome (fórmula química)

Nº CAS

Ácido cianúrico*
(C3 H3 N3 O3)

*, **

Estrutura molecular

Estruturas moleculares associadas aos produtos gerados na equação 1.6.

A quantidade total de gases gerados representa 32-34 % da massa da ADCA e a composição
prevista, variável com a temperatura e com as condições de decomposição, é de 62 %, 35 % e
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3 % em massa de N2 , CO e outros gases (incluindo NH3 ), respetivamente. A composição dos
produtos sólidos gerados depende da forma física da ADCA - ADCA pura em pó ou dispersa
num plastificante - de acordo com a Tabela 1.3. [9]
Tabela 1.3 - Composição dos produtos sólidos gerados na decomposição da ADCA. [9]
Produtos sólidos

ADCA em pó

Dispersão de ADCA
num plastificante

Urazol

39 % (m/m)

27 % (m/m)

Biureia

2 % (m/m)

34 % (m/m)

Ácido cianúrico

25 % (m/m)

5 % (m/m)

Ureia e sais de amónio

Alguma quantidade pode estar presente

A decomposição da ADCA e consequente evolução dos gases gerados é função do tempo e da
temperatura. Num ensaio isotérmico, observou-se um aumento da taxa e do volume de gases
gerados com a temperatura (Figura 1.8) [9] sendo que, este valor varia entre 200 e
300 mL∙g −1 . [16] A reprodutibilidade associada ao volume e proporção dos diferentes gases
gerados ocorre somente se as formulações e condições forem idênticas sendo qualquer
alteração passível de influenciar o processo de decomposição e caraterísticas da espuma
obtida demonstrando a complexidade do processo de decomposição da ADCA. [16]

Figura 1.8 - Evolução dos gases gerados pela decomposição da ADCA num ensaio isotérmico.
(Adaptado de [9])
Em dezembro de 2012, a European Chemicals Agency (ECHA) propôs a inclusão da ADCA na
lista candidata do Registration, Evaluation, Authorization and Restrition of Chemicals
(REACH) baseada num documento suporte que a identifica como uma Substance of Very High
Concern (SVHC) devido ao seu potencial para causar sensibilidade respiratória. [26] [27] Face
à toxicidade associada a este composto, a presença de ADCA residual nos materiais fornecidos
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em percentagens superiores a 0,1 % tem obrigatoriedade de ser reportada por parte da
empresa aos seus clientes. Assim, um dos objetivos do estudo dos fatores que influenciam a
decomposição da ADCA nas espumas de PVC-plastisol foi o aumento de conhecimento da TMG
Automotive para uma posterior minimização da ADCA residual presente nos materiais.
1.1.4

Processo produtivo das espumas de PVC-plastisol

O processo produtivo dos materiais que contêm espumas de PVC-plastisol, na TMG
Automotive, inicia-se pela fase de produção das pastas (plastisóis), seguida das etapas de
recobrimento, lacagem e gravação, respetivamente. [28]
A produção das pastas consiste na adição e mistura de todos os componentes segundo
formulações específicas consoante as propriedades finais pretendidas originando o substrato
plastificado. Para melhoria da dispersibilidade do sistema, o agente de expansão (ADCA)
necessita ser previamente misturado com um plastificante originando um “empastado” antes
de ser adicionado à mistura. A homogeneidade da pasta (plastisol) é garantida através de uma
mistura eficiente seguida de filtração e mistura sob vácuo para eliminar as bolhas de ar. [28]
A etapa de recobrimento consiste na transformação das pastas em filmes plásticos por ação
de elevadas temperaturas. Segundo a técnica de knife coating, a pasta é aplicada sobre papel
release (apropriado para PVC) para formar uma superfície uniforme ao ser transportada sob
uma faca (knife). A distância entre esta faca e o papel determina a espessura e peso do
material. Após a aplicação da pasta, esta sofre um processo de aquecimento sequencial
através da passagem por estufas reguladas a temperaturas pré-determinadas que permitem a
gelificação, a fusão e a expansão, originando um filme plástico homogéneo. [28]
A terceira fase consiste num processo de lacagem, processo de natureza eletrostática que
tem como finalidade revestir o material conferindo-lhe um brilho caraterístico, melhorar a
resistência à abrasão, evitar a migração e produzir diferentes acabamentos ao tato. As lacas
são soluções compostas essencialmente por resinas acrílicas, vinil-acrílicas e poliuretânicas
num meio solvente, fazendo parte das suas formulações aditivos como estabilizantes,
silicones ou sílica. [28]
No processo de gravação, o filme plástico é aquecido por exposição a um painel de radiação
infra-vermelha a uma temperatura num intervalo entre 150 e 180 ºC (dependente do tipo e
configuração do material) para amolecer o produto facilitando o seu processamento.
Seguidamente, o material sofre compressão, exercida por cilindros de borracha e aço cuja
superfície apresenta um determinado padrão (textura) que ficará impresso na superfície do
filme. [28] A qualidade da espuma é um fator crítico nesta fase podendo ocorrer o seu
colapso, cuja fragilidade pode advir de etapas anteriores do processo ou de outros fatores
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associados às matérias-primas intervenientes. Assim, o estudo dos fatores que influenciam a
decomposição da ADCA nas espumas de PVC-plastisol foi proposto com o objetivo de
aumentar o conhecimento da TMG Automotive para redução da não conformidade interna
associada à ocorrência deste colapso de espuma aliado à pretensão de uma posterior
minimização da ADCA residual presente nos materiais fornecidos.

1.2 Apresentação da Empresa
A história do grupo TMG - Têxtil Manuel Gonçalves iniciou-se em 1937 com a criação da
Fábrica da Fiação e Tecidos do Vale de Manuel Gonçalves em São Cosme do Vale pertencente
a Vila Nova de Famalicão. Este projeto, resultante da visão de Manuel Gonçalves, esteve na
origem do grupo TMG cujo negócio nacional apresenta mais de 75 anos de sucesso. [29]
Apesar de estar inicialmente focalizada na indústria têxtil, a TMG decidiu diversificar as suas
áreas de negócio entrando, assinaladamente, no setor automóvel. A exercer atividade há mais
de 30 anos e com a sua unidade produtiva sediada em Campelos, nos arredores de Guimarães,
a TMG Automotive desenha e produz revestimentos de interior automóvel com a sua matriz de
produtos nas gamas PVC, PUR e TPE. Numa indústria tão competitiva como a automóvel, a
empresa implementa uma estratégia assente em investimentos contínuos em tecnologia e
qualidade, fatores que sustentam a sua cultura de inovação. [29]
A empregar cerca de 400 pessoas, é fornecedora, desde 1971, das principais OEM (Original
Equipment Manufacturer). É, atualmente, um dos grandes agentes exportadores nacionais e,
em 2015, os seus principais clientes eram a BMW (29 %), seguido da Mercedes (25 %), da
Toyota (11 %) e da Mini (10 %). Distinguida no setor pela sua exigência na definição de
padrões e metodologias de trabalho, em 2014, atingiu um volume de negócios de 77,7 milhões
de euros. [30]
A empresa encontra-se a reforçar a sua capacidade produtiva com a implementação de uma
linha de produção com uma componente fortemente tecnológica em Vila Nova de Famalicão,
cujo projeto visa criar novos postos de trabalho através de um investimento de cerca de 50
milhões de euros com a pretensão de começar a laborar ainda este ano. [30]

1.3 Contributos do Trabalho
A presente dissertação objetivou o aumento de conhecimento acerca dos fatores que
influenciam a decomposição da ADCA, agente de expansão utilizado na produção das espumas
de PVC-plastisol na TMG Automotive. Para distinguir as caraterísticas da ADCA pura utilizada
na empresa, proveniente de diferentes fornecedores, foi estudado o seu comportamento
térmico através de STA e obtida a distribuição do tamanho das partículas por difração laser.
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Para contribuir para a compreensão da extensão das diferentes reações associadas à
decomposição da ADCA foi implementado um novo método que possibilitou a simulação do
processo de formação da espuma e recolha dos gases amoníaco (NH3 ) e ácido isociánico
(HNCO) gerados durante o processo, cuja quantificação foi realizada por métodos
potenciométricos e titrimétricos. Para além disso, através de um método já utilizado na
empresa, o teor de NH3 libertado após o processamento da espuma foi determinado e
relacionado com os restantes resultados. Para o desenvolvimento deste trabalho recorreu-se
tanto a métodos internos da empresa como a ensaios realizados nas instalações da FEUP
(Departamento de Engenharia Química e Laboratório de Engenharia de Processos, Ambiente,
Biotecnologia e Energia (LEPABE)).

1.4 Organização da Tese
Tendo em consideração os principais objetivos, o presente documento encontra-se organizado
em seis capítulos. No presente capítulo, que inicia a dissertação, é apresentada uma
introdução e contextualização da temática onde é fornecida a informação necessária para
facilitar o enquadramento dos objetivos e dos resultados. É também apresentada a empresa
na qual foi realizada a investigação e referida a contribuição da autora para o trabalho.
O capítulo 2 é destinado ao estado da arte no qual são referidos os estudos que já foram
realizados por outros autores e que possam fornecer informação relevante e facilitar o
desenvolvimento do presente trabalho. Estudos realizados referentes à influência de
diferentes aditivos presentes nas formulações, contendo ADCA como agente de expansão,
para produção de espumas poliméricas e o comportamento térmico da ADCA pura foram
referidos nesse capítulo.
O capítulo 3 especifica os materiais e métodos utilizados no desenvolvimento do projeto.
O capítulo 4, de maior importância, descreve de forma precisa e detalhada todo o trabalho
desenvolvido para que possa, no futuro e se necessário, ser compreendido e reproduzido por
outras pessoas.
Com particular relevância, o capítulo 5 apresenta as conclusões retiradas e um
enquadramento dos resultados obtidos com os objetivos propostos com enfoque no sucesso ou
insucesso do trabalho revendo as dificuldades encontradas.
O capítulo 6 apresenta uma apreciação global do trabalho realizado com referência ao
cumprimento dos objetivos propostos, uma análise das limitações encontradas no
desenvolvimento do presente estudo e sugestões de direcionamento de trabalhos futuros.
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2 Contexto e Estado da Arte
A ocorrência do colapso da espuma de PVC-plastisol na etapa de gravação pode advir de
etapas processuais anteriores ou de fatores associados às matérias-primas intervenientes. A
decomposição da ADCA, responsável pelo processo de expansão do material, pode influenciar
a qualidade da espuma formada e atuar tanto na sua estrutura alveolar como no cheiro
associado ao produto (através da geração de gases). Aliado ao facto da empresa ter a
pretensão de minimizar a ADCA residual presente no material, o contexto da presente
dissertação insere-se na compreensão dos fatores que influenciam o processo de
decomposição deste agente de expansão. Estudos realizados relativos à influência de
diferentes tipos de aditivos utilizados nas formulações para produção de espumas poliméricas
contendo ADCA como agente de expansão assim como o comportamento térmico deste agente
de expansão puro foram abordados no presente capítulo.

2.1 Estudo cinético e transições térmicas envolvidas na degradação da
azodicarbonamida pura
Estudos relativos às transições térmicas da ADCA pura foram realizados por DSC sob atmosfera
de azoto com um caudal de 45 mL ∙ min−1 PTN num intervalo de temperaturas entre 40 e
300 ºC com uma taxa de aquecimento igual a 10 ℃ ∙ min−1 (primeira fase) seguida de um
arrefecimento até 20 ºC mantendo a taxa (segunda fase). Os resultados obtidos pelos autores
para o referente ensaio encontram-se na Tabela 2.1. A curva de DSC obtida (Figura 2.1)
indicou que a decomposição da ADCA ocorre em diferentes etapas, observável pela presença
de dois picos exotérmicos sobrepostos, representados por p1 e p2, associados à sua
decomposição primária pelas reações competitivas 1.3 a 1.5 e um pico endotérmico,
representado por p3, associado à sua decomposição secundária pela decomposição dos sólidos
produzidos (C2 H3 N3 O2 e C2 H6 N4 O2). [31]
Tabela 2.1 – Resultados de DSC para a ADCA pura. (Adaptado de [31])
Pico 1 (i=1)

Pico 2 (i=2)

Pico 3 (i=3)

𝑇𝑖 / ºC

169,7

186,9

251,9

∆𝐻𝑖 / J ∙ g −1

-18,33

-260,52

107,71
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Figura 2.1 – Curva de DSC para a ADCA pura. (Adaptado de [31])
As transições e reações envolvidas no tratamento térmico de amostras de ADCA com diferente
diâmetro médio de partícula (7; 4,5 e 3,5 μm) foram estudadas por DSC e TGA sob atmosfera
de azoto com um caudal de 45 mL ∙ min−1 PTN num intervalo de temperaturas entre 120 e
700 ºC com uma taxa de aquecimento de 10 ℃ ∙ min−1 . Para avaliar as constantes cinéticas
de cada uma das reações envolvidas na decomposição da ADCA e simular a evolução das
diferentes espécies presentes na amostra, os autores estabeleceram um modelo cinético
baseado na equação 2.1 representando w a fração mássica de amostra que não reagiu. A
equação de Arrhenius foi tida em consideração sendo 𝑘𝑟𝑒𝑓 o fator pré-exponencial a uma
temperatura 𝑇𝑟𝑒𝑓 em Kelvin, 𝐸a a energia de ativação, R a constante universal dos gases, T a
temperatura da amostra num tempo t e n a ordem da reação. As representações apresentadas
nas Figuras 2.2 e 2.3 basearam-se nos dados experimentais obtidos e nos calculados através
desse modelo cinético. [32]
dw
d𝑡

n

= −𝑘𝑟𝑒𝑓 ∙ 𝑤 ∙ 𝑒

𝐸
1
1
(− a∙( −
))
𝑅 𝑇 𝑇
𝑟𝑒𝑓

(2.1)

A representação de dw/dt em função da temperatura amplificou a identificação da
ocorrência das diferentes reações com a perceção de três picos (Figura 2.2). Uma vez que as
reações 1.3 a 1.5 não eram suficientes para explicar os picos observados fundamentando
apenas o primeiro pico, propuseram o modelo cinético que contemplou as equações 1.3 e 1.4,
a possibilidade de ocorrência de uma reação de absorção com formação de um composto
intermediário entre a ADCA e o HNCO antes da ocorrência da reação 1.5 (equação 2.2) e duas
reações de degradação dos produtos sólidos (equações 2.4 e 2.5) em que Gr representava os
voláteis produzidos na reação r. [32]
C2 H4 N4 O2 + 2 HNCO → C2 H4 N4 O2 (HNCO)∗2
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C2 H4 N4 O2 (HNCO)∗2 → C2 H6 N4 O2 + N2 + 2 CO
C2 H3 N3 O3 → G2.4

(2.4)

C2 H6 N4 O2 → G2.5

(2.5)

(2.3)

Figura 2.2 - Curva de dw/dt em função da temperatura para a amostra de ADCA de diâmetro
médio de partícula igual a 3,5 μm. (Adaptado de [32])
Apesar de terem obtido termogramas com formas semelhantes referentes às diferentes
amostras (Figura 2.3 a), um aumento do tamanho da partícula originava uma menor
temperatura de decomposição consequente do maior tempo de contacto do gás HNCO, gerado
nas reações 1.3 e 1.4, com as partículas de ADCA aumentando a probabilidade de ocorrência
da reação 1.5 e acelerando o processo de degradação. A evolução dos diferentes compostos
envolvidos no ensaio de TGA para a ADCA com diâmetro médio de partícula igual a 7 μm
encontra-se representada na Figura 2.3 b. [32]

a)

b)

Figura 2.3 - Curva de TGA para (a) amostras de ADCA com diferente tamanho de partícula e
(b) evolução dos diferentes compostos. (Adaptado de [32])
Contexto e Estado de Arte
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Os mesmos resultados foram corroborados pelos autores usando DSC. [32] Na maioria dos
casos, os parâmetros cinéticos foram equivalentes independentemente do diâmetro médio
das partículas de ADCA. Na Tabela 2.2 encontram-se os resultados obtidos pelos autores
referentes aos parâmetros cinéticos obtidos através do ajuste experimental dos dados
referentes à curva de dw/dt em função da temperatura, à quantidade total de gases
produzidos e à quantidade dos gases HNCO e NH3 que não atuaram no processo de formação
da espuma devido à sua solubilidade no plastificante DOP. [32]
Tabela 2.2 - Parâmetros obtidos para as amostras de ADCA com diferente diâmetro médio de
partícula (7/4,5/3,5 μm). (Adaptado de [32])
Equações

Parâmetros

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

𝑘500 /
min−1

0,241

1,98 x
10−5

4,23/2,72
/2,11

7,42 x
10−2

1,71 x
10−1

7,57 x
10−3

𝐸a /
kJ ∙ mol−1

275,6

282,3

190,3

48,7

12,7

85,5

n

0,46

0

-

0

0

0,68

Volume total de gás produzido / cm3 ∙ g −1
ADCA

335/332/334

Volume total de HNCO e NH3 produzidos / cm3 ∙ g −1
ADCA

223/221/226

2.2 Influência dos aditivos no processo de formação de espumas
poliméricas
Estudos realizados permitiram concluir que as transições térmicas da pasta de PVC-plastisol e
a decomposição da ADCA são fortemente influenciadas pela estrutura química e de cadeia,
compatibilidade e massa molecular do plastificante. As formulações utilizadas consistiram em
copolímero de PVC com 5 % de acetato de vinilo (100 phr), plastificante do tipo éster de
ftalato (100 phr), estearato Ca/Zn (2 phr) como estabilizante, óleo de soja epoxidado (6 phr)
como co-estabilizante, óxido de zinco (2 phr) como ativador e ADCA (2 phr) como agente de
expansão. As transições térmicas do plastisol foram estudadas por DSC num intervalo de
temperaturas entre 40 e 220 ℃ a uma taxa de aquecimento de 5 ℃ ∙ min−1 sob atmosfera de
azoto e a distribuição de tamanho das células foi observada através de fotografias de secções
da espuma recorrendo a programas de imagem. À exceção do DIDP, uma correlação positiva
entre a temperatura de decomposição da ADCA (𝑇ADCA ) e a massa molecular dos plastificantes
foi verificada como resultado da elevada compatibilidade e interação mais efetiva dos
plastificantes de massa molecular inferior com a resina de PVC. Estes plastisóis sofrem o
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processo de gelificação a temperaturas inferiores atingindo elevadas viscosidades e estando
as suas propriedades totalmente desenvolvidas à 𝑇ADCA . Espumas com qualidade superior, ou
seja, com aspeto uniforme e distribuição de tamanho de célula homogénea foram preparadas
com plastificantes de menor massa molecular como DEP, DIBP e DIHP. A baixa
compatibilidade do DIDP com a resina de PVC aliada à decomposição da ADCA a temperaturas
demasiado reduzidas impede que a matriz polimérica, que ainda não está totalmente
desenvolvida, suporte a pressão desenvolvida pela decomposição do agente de expansão
causando células de elevado tamanho com distribuição de tamanhos não homogénea. [5]
Os efeitos do solvente e da viscosidade na cinética de decomposição da ADCA na matriz do
plastisol associados à natureza do plastificante foram estudados em misturas contendo
copolímero de poli(cloreto de vinilo)-poli(acetato de vinilo) (PVC-VAC 95/5), estabilizantes e
ADCA como agente de expansão. O efeito do solvente encontra-se associado à ligação entre a
matriz e a molécula de ADCA cujos dois grupos NH2 presentes na sua estrutura são capazes de
estabelecer ligações de hidrogénio e consequentemente influenciar a cinética de
decomposição. Deste modo, a presença de certo tipo de plastificantes pode provocar
interações passíveis de envolver grupos éster carbonilo. Nesse sentido, os plastificantes mais
ativos são aqueles que apresentam grupos polares em maior concentração e que diminuem a
𝑇ADCA e a energia de ativação (𝐸a ) como é exemplo o DEP. No que se refere à viscosidade,
esta é uma função crescente com a massa molecular do plastificante. A diminuição da
entalpia com a massa molecular, manifestada na família dos ftalatos, pode ser justificada
pelo facto de um aumento da viscosidade do meio ser capaz de favorecer a recombinação dos
radicais primários e modificar o rendimento da reação. [33]
Os efeitos do carbonato de cálcio (CaCO3 ) utilizado como carga na produção de espumas de
PVC flexível foram estudados em plastisóis preparados por um processo de moldagem,
processados a 190 ºC durante 25 minutos e constituídos por PVC de emulsão (100 phr),
plastificante DOP (80 phr), ADCA como agente de expansão (2 phr), estearato Ca/Zn como
estabilizante térmico (2 phr) e CaCO3 como carga em diferentes quantidades (2,5; 5; 10 ou
20 % em massa). Com o aumento da concentração de CaCO3 a estrutura, tamanho e forma das
bolhas torna-se mais irregular, a densidade da espuma aumenta e a sua estrutura torna-se
mais rígida e resistente. Uma melhor distribuição de tamanho de célula com percentagem de
volume de poros superior a 91 % (com 77 % de células fechadas e 14 % de células abertas) foi
observada para formulações com 5 % de CaCO3. Na presença de concentrações reduzidas de
carga, esta atua como agente de nucleação e aumenta o processo de formação da espuma. A
libertação de ar através dos poros da carga e a sua atividade catalítica na decomposição da
ADCA provocou um efeito positivo no aumento do volume total de gases libertados. As cargas
podem causar gelificação incompleta dos plastisóis, afetando as suas propriedades mecânicas,
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se a adesão entre a carga e o plastisol não for adequada. [34] Outros estudos observaram que
a adição de CaCO3 permite uma redução no custo sem alterações significativas na razão de
expansão da espuma de PVC-plastisol. [35]
Embora não referentes a plastisóis, foram também analisadas por DSC, as transições e reações
envolvidas no processo térmico de misturas de polietileno (PE) com a ADCA em diferentes
concentrações na presença ou ausência de óxido de zinco (ZnO) como ativador. As misturas
foram previamente sujeitas a extrusão a 125 ºC e 20 rpm. Um aumento da concentração de
ADCA provocou tanto uma diminuição da densidade de espuma obtida como da temperatura
dos diferentes picos associados à decomposição da ADCA. Para além disso, o aumento da
quantidade de produtos gerados, indicativo de um rendimento superior associado ao processo
de formação da espuma, é passível de diminuir a condutividade térmica aparente e aumentar
a capacidade térmica aparente. A presença do ativador originou uma diminuição na
temperatura de decomposição da ADCA e um aumento na densidade de espuma podendo
corresponder a uma diminuição do rendimento da reação de formação da espuma. [31]
A determinação da pressão exercida pelos gases gerados durante o processo de decomposição
da ADCA em misturas com polietileno de alta densidade (HDPE) foi efetuada recorrendo a um
reómetro capilar tendo-se verificado uma dependência com a temperatura de acordo com a
Figura 2.4. [20]

Figura 2.4 – Pressão exercida pelos gases gerados durante o processo de decomposição da
ADCA em função do tempo a diferentes temperaturas. (Adaptado de [20])
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3 Materiais e Métodos
3.1 Materiais e equipamentos
Os reagentes utilizados na produção das pastas para obtenção de espumas de PVC-plastisol
foram facultados pela TMG Automotive e encontram-se classificados de acordo com a sua
função, descrição e fórmula química na Tabela 3.1. Utilizou-se ainda ácido clorídrico a 37 %
(Honeywell), ácido sulfúrico a 95 % (Fisher Chemical) e hidróxido de sódio em lentilhas (José
Manuel Gomes dos Santos, lda) para preparação das soluções.
Um instrumento de medição da distribuição do tamanho das partículas dispersas num líquido
(Beckman Coulter LS230, Series Instruments) com capacidade de medição de tamanhos de
partícula no intervalo entre 0,04 e 2 000 μm e um equipamento de STA (STA 449 F3 Jupiter,
Netzsch) com alcances de DSC e de TGA de 5 000 V e 35 000 mg, respetivamente, foram
utilizados.
Na preparação das pastas de PVC-plastisol e dos filmes resultantes foi utilizada uma balança
Mettler P1210, um misturador Loher GmbH do tipo eLA 71 b-4, uma máquina de recobrimento
Werner Mathis AG do tipo LTF 35574, um apalpa-folgas S Facom 804.AM com 19 lâminas,
papel release apropriado para PVC e folha de alumínio laminada selável sob ação do calor
(Profi Therm, Brangs+Heinrich).
Para o ensaio referente à deteção do teor de amoníaco retido nas espumas utilizaram-se
tubos detetores de amoníaco da Dr𝑎̈ ger (amoníaco 0,25/a com referência 8101711 e
amoníaco 5/a com referência CH 20501), uma bomba Dr𝑎̈ ger Accuro, uma prensa AMMA
Automation (Adamel Lhomarcy Division Instruments, S.A.) e uma estufa Heraeus UT 6000 da
Thermo Scientific (temperatura máxima de 300 ºC com ventilação).
Nos procedimentos associados à obtenção e quantificação dos gases gerados utilizou-se uma
balança analítica Nahita blue series 5172 com sensibilidade de 0,01 g, um condensador de
Liebig da Heto Lab Equipment modelo CB8-30, um elétrodo de ião seletivo de NH3 (Orion,
Thermo Scientific), um multímetro de bancada baseado num microprocessador com medição
de pH/mV/ião com precisão

+
−

0,20 mV (modelo HI 253, Hanna Instruments), uma placa de

agitação e uma placa de agitação e aquecimento (modelo MR 3000, Heidolph Instruments) e
um medidor de pH portátil com precisão
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Tabela 3.1 - Descritivo dos compostos utilizados na produção das pastas de PVC-plastisol.
Função

Referência

Descrição do composto

Fórmula molecular

Polímero (resina)

PVC

PVC de emulsão

(C2 H3 Cl)n

P1

Ftalato de cadeia ramificada

C28 H46 O4 (447 g ∙ mol−1)

P2

Ftalato de cadeia ramificada

C30 H50 O4 (475 g ∙ mol−1)

P3

Ftalato de cadeia linear

Mistura de cadeias
C10- C12 (456 g ∙ mol−1)

ADCA-V

Azodicarbonamida do
fornecedor V

ADCA-U

Azodicarbonamida do
fornecedor U

D

Éster ácido polar de álcoois
de cadeia longa

-

Mistura de ADCA-V (ou
ADCA-U) com plastificante
P1

-

Mistura de ADCA-V (ou
ADCA-U) com plastificante
P1 e dispersante D

-

SKL

Sistema formado por
empastado* e um composto
contendo zinco

-

Sistema de
expansão com
ativador (kicker)
rápido**

SKR

Sistema formado por
empastado* e um composto
que contém um teor de zinco
superior ao do contido no
sistema do KL

-

Retardante à chama

R

Trióxido de antimónio

Sb2 O3

Carga

C

Carbonato de cálcio

CaCO3

Co-estabilizante

CE

Perclorato de sódio (sol.aq.)

NaClO4

Plastificante

Agente de expansão

Dispersante

EV
Empastado*

EU
EVd
EUd

Sistema de
expansão com
ativador (kicker)
lento**

C2 H4 N4 O2

**A quantidade de ADCA pura nos diferentes sistemas de expansão é igual.

3.2 Caraterização da azodicarbonamida
3.2.1

Determinação da distribuição do tamanho de partícula

Esta técnica foi efetuada tendo por base o princípio teórico de difração laser por medição da
variação angular na intensidade de luz difundida no decorrer da interação do feixe de laser
com as partículas dispersas da amostra. Fundamentado num modelo ótico, o sinal proveniente
da difração laser é convertido numa distribuição de tamanho de partículas. [36] Este
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equipamento efetua as medições da difração e do PIDS (Polarization Intensity Differencial
Scattering) em três comprimentos de onda (450, 600 e 900 nm) obtidos por filtração da luz
proveniente de uma lâmpada incandescente a duas polarizações. O nível de obscuração indica
a extensão da atenuação da intensidade do feixe de luz incidente devido à presença das
partículas. [37] Cada uma das amostras de ADCA (ADCA-V e ADCA-U) foi dispersa em solução
aquosa e quando atingido um valor de PIDS com nível de obscuração de 50 % foi efetuada a
leitura.
3.2.2

Análise Térmica Simultânea (ou STA do inglês Simultaneous Thermal Analysis)

A calorimetria diferencial de varrimento (ou DSC do inglês Differential Scanning Calorimetry)
é uma técnica de análise térmica amplamente utilizada na caraterização de plastisóis e no
estudo da decomposição do agente de expansão devido à sua capacidade de deteção de
alterações

energéticas

caraterísticas

da

transição

vítrea,

fusão

e

decomposições

exotérmicas. [5] Com um programa de aquecimento ou arrefecimento rigorosamente
controlado, a variação entálpica é registada com base na diferença relativa ao fornecimento
de energia calorífica entre a substância a analisar e a substância de referência em função da
temperatura. [38] A análise termogravimétrica (ou TGA do inglês Thermogravimetric Analysis)
é uma técnica que mede a variação de massa de um material em função da temperatura ou
do tempo numa atmosfera controlada permitindo uma análise quantitativa da composição da
amostra [39]. A análise térmica simultânea (ou STA do inglês Simultaneous Thermal Analysis)
proporciona a obtenção de dados relativos ao TGA e DSC permitindo uma comparação direta
de resultados exatamente nas mesmas condições de medição. [40]
O estudo do comportamento térmico da ADCA pura originária de diferentes fornecedores
(ADCA-V e ADCA-U) foi realizado no Laboratório de Engenharia de Processos, Ambiente,
Biotecnologia e Energia (LEPABE) localizado na FEUP através do método de STA, cujo
equipamento se encontra representado na Figura 3.1.
Tendo em consideração o tipo de amostra a analisar, a escolha do cadinho recaiu sobre
cadinhos de alumínio, capazes de suportar temperaturas até 600 ºC. A amostra foi pesada
numa balança analítica para o interior do cadinho, cobrindo toda a sua base e ocupando, no
máximo, cerca de metade da sua altura. O valor foi anotado para posterior utilização pelo
software do equipamento (17,0 e 16,8 mg para a ADCA-V e ADCA-U, respetivamente). Após a
colocação do cadinho de referência e o cadinho com a amostra no equipamento e definidos os
parâmetros do ensaio no software (Tabela 3.2) iniciou-se à análise.
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Figura 3.1 - Equipamento referente ao ensaio de STA.
Tabela 3.2 – Dados referentes ao ensaio de STA.
Gás de arraste

N2

Caudal de purga / mL ∙ min−1

30

Caudal de gás de proteção / mL ∙ min−1

30

Temperatura inicial / ºC

30

Temperatura final / ºC

550

Rampa de aquecimento / ℃ ∙ min−1

10

3.3 Preparação das pastas para produção das espumas de PVC-plastisol
Para a realização dos diferentes ensaios foi necessária a preparação das amostras que
consistiram em pastas de PVC-plastisol com diferentes formulações (Tabela 4.3) objetivando o
estudo da influência da massa molecular e estrutura de cadeia dos plastificantes, da ADCA de
diferentes fornecedores, do dispersante e do sistema de expansão com um ativador lento ou
rápido. A denominação das amostras foi aplicada de acordo com a terminologia “X_Y_Z”
explicada na Tabela 3.3. Por exemplo, a amostra “EV_SKL_P1” indica que a formulação utiliza
o empastado com agente de expansão ADCA-V (EV), um sistema de expansão baseado no
ativador ou kicker lento SKL e o plastificante P1.
A preparação das pastas iniciou-se pela pesagem de todos os componentes numa balança
analítica com posterior homogeneização num misturador com uma agitação de 1 250 rpm
durante tempo suficiente para garantir a total homogeneidade e dispersão da mistura. Após
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esta etapa, para análise da influência do vácuo, metade da quantidade das pastas
“X_SKL_P13”, com X=EV, EU, EVd e EUd, foram submetidas a uma mistura sob um sistema de
vácuo durante 30 minutos a uma velocidade de agitação constante. Todas as pastas foram
acondicionadas em ambiente fresco e seco (evitar possíveis contaminações).
Tabela 3.3 - Terminologia utilizada na denominação das amostras utilizadas.
Terminologia

X

Y

Z

Tipo de
empastado

Tipo de
sistema de
expansão

Tipo de
plastificante

Denominação

Significado

X = EV

Empastado EV

X = EU

Empastado EU

X = EVd

Empastado EVd

X = EUd

Empastado EUd

Y = SKR

Sistema de expansão com ativador (kicker) lento KL

Y = SKL

Sistema de expansão com ativador (kicker) rápido KR

Z = P1

Plastificante P1

Z = P2

Plastificante P2

Z = P3

Plastificante P3

Z = P13

Mistura de plastificantes P1 e P3

3.4 Preparação dos filmes de espumas de PVC-plastisol
A etapa de recobrimento por knife coating consistiu na transformação das pastas de PVCplastisol em filmes de espuma por ação de elevadas temperaturas numa máquina laboratorial
presente no Centro Tecnológico da empresa capaz de simular o processo ocorrente na
unidade fabril. No sistema de transporte acoplado à máquina laboratorial de recobrimento foi
colocado um papel release (apropriado para PVC) (Figura 3.2 a) sobre o qual se colocou uma
faca (knife) para definição da folga interna através de um “apalpa folgas” sendo estabelecido
um valor de 550 g ∙ m−2 , de acordo com a espessura da espuma de PVC-plastisol pretendida. A
faca foi então transportada sobre o papel garantindo um espalhamento uniforme da amostra
(Figura 3.2 b). Após ser retirada a faca, o sistema de transporte foi deslocado para o interior
do equipamento e a amostra foi submetida a uma temperatura de 200 ºC com um tempo de
residência de 1 minuto resultando num filme de tamanho 21 cm x 30 cm.
Após o arrefecimento dos filmes obtidos, estes foram cuidadosamente retirados e colocados
entre folhas de papel (evitar possíveis contaminações). Para posterior análise do teor de NH3 ,
estes foram guardados individualmente em folha de alumínio laminada selável sob ação do
calor.
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a)

b)

Figura 3.2 – (a) Máquina de recobrimento e (b) processo de knife coating.

3.5 Simulação do processo de formação da espuma de PVC-plastisol e
recolha de gases gerados
A instalação experimental, apresentada na Figura 3.3 c, pretendeu a simulação do processo
de formação das espumas de PVC-plastisol preparadas a partir das pastas com formulações
presentes na Tabela 4.3 em condições equivalentes às utilizadas na etapa de recobrimento
(secção 3.4). Os gases gerados durante o aquecimento de cada uma das amostras foram
condensados para posterior determinação do teor de amoníaco (NH3 ) e do ácido isociánico
(HNCO) libertados.
Cerca de 6,0 g de cada amostra de pasta de PVC-plastisol, pesada numa balança analítica, foi
distribuída no fundo de um matraz de 250 mL (Figura 3.3 a). Ao matraz foi acoplado uma
ampola de retrogradação seguida de um condensador de Liebig e de uma alonga,
respetivamente, cuja saída foi totalmente submersa na solução contida no matraz de recolha
de 100 mL, na qual foram captados e dissolvidos os gases gerados. De acordo com o fim
pretendido, a solução de recolha consistiu numa solução de ácido sulfúrico, H2 SO4, a
0,0187 M (para determinação do teor de NH3 ) ou de hidróxido de sódio, NaOH, a 0,0278 M
(para determinação do HNCO). Após a montagem do sistema, o processo decorreu através do
aquecimento da amostra submersa num banho de óleo de silicone a 200 ºC. O matraz
contendo a amostra foi submerso até 75 % da sua altura, durante um período de 1 minuto.
Durante esse período foi observável a geração de bolhas no matraz de recolha indicativo da
libertação de gases. Após a recolha dos gases, todo o material empregue na instalação
experimental (ampola de retrogradação, condensador, alonga e matraz) foi passado por água
destilada, cuja solução resultante foi transferida para o matraz de recolha, para reunir todos
os possíveis resíduos que possam ter permanecido nas paredes do material. Antes da lavagem
do matraz contendo a espuma formada deixou-se arrefecer para facilitar a retirada da
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amostra com auxílio de uma pinça evitando a permanência de resíduos de matéria no matraz
(Figura 3.3 b).
A solução contida no matraz foi posteriormente transferida para um balão volumétrico de
100 mL, perfazendo este volume com água destilada. No caso de posterior medição do teor de
NH3 , as soluções foram armazenadas a 4 ºC durante, no máximo, 24 horas, até à sua análise.
A espuma de PVC-plastisol resultante foi guardada em folha de alumínio laminada selável sob
ação do calor para posterior determinação do teor de NH3 retido (secção 3.6).
O presente procedimento foi efetuado em triplicado para cada uma das amostras e soluções
de recolha.
a)

b)

c)

Figura 3.3 – (a) Amostragem de pasta de PVC-plastisol, (b) espuma de PVC-plastisol obtida
após o processo com instalação experimental apresentada em (c)
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3.5.1

Determinação do teor de amoníaco por elétrodo seletivo

A quantificação do teor de NH3 libertado durante o processo de formação da espuma e
recuperado em solução de H2 SO4 foi realizada através de um elétrodo seletivo apto para
medições de NH3 dissolvido em soluções aquosas. O elétrodo possui uma membrana
hidrofóbica permeável ao gás que separa a amostra da solução de enchimento contida no
elétrodo. Na presença de uma base forte num meio com pH superior a 11, predomina a
existência de espécies NH3 em detrimento de NH4+ de acordo com a equação 3.1, ocorrendo a
difusão do NH3 através da membrana facilitando a sua deteção pelo elétrodo. O elétrodo foi
conectado a um multímetro de bancada que permitiu a medição do potencial (E) em
milivoltes. [41][42]
NH4+ (aq) + OH − (aq)

←
→

NH3 (aq) + H2 O (l)

(3.1)

Numa primeira fase do procedimento foi obtida a reta de calibração (equação 3.2),
procedimento descrito no Anexo 1. A um gobelé de 150 mL, colocado sob uma placa de
agitação e contendo uma barra magnética revestida a tetrafluoretileno, foi adicionado um
volume de 100 mL da solução de amostra obtida de acordo com o procedimento da secção
3.5, que deve estar a uma temperatura de cerca de 25 ºC. Após a agitação ser ligada e
mantida constante a um valor de 350 rpm, o elétrodo foi submerso na solução. Foi efetuada a
adição de 1 mL de uma solução ISA (do inglês Ionic Strength Adjustment) consistindo em
NaOH 10 N para ajuste do pH (pH > 11). O valor de potencial foi lido após 5 minutos
garantindo a estabilidade da leitura. Após uma cuidadosa lavagem do elétrodo com água
destilada, o mesmo procedimento foi realizado para as restantes amostras. [41][42]
𝐸 (mV) = −56,20 log10 𝐶NH3 + 90,46

(3.2)

Uma vez que os ensaios através deste método decorreram durante um longo de período de
tempo, para comprovar o funcionamento apropriado do elétrodo seletivo e a validade da reta
de calibração obtida, aquando da sua utilização, executou-se o procedimento especificado no
anexo 2. [41]
3.5.2

Determinação do teor de ácido isociánico por análise titrimétrica

A determinação do teor de HNCO da amostra foi realizada através da quantificação dos
volumes de ácido adicionado necessário para titular uma amostra atingindo valores de pH
específicos. Dois pontos de equivalência foram determinados para obtenção da quantidade de
−
−
iões carbonato (CO2−
3 ) e hidroxilo (OH ) - até pH igual a 8,3 - e de iões bicarbonato (HCO3 ) e

NH3 – até pH igual a 4,5. Os iões OH − foram resultantes da dissociação ou hidrólise da solução
de NaOH utilizada como sistema de recolha no processo. [43] Este procedimento foi baseado
no método de determinação da alcalinidade de águas residuais. [43]
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Um volume de 100 mL da amostra resultante da simulação do processo de formação da
espuma recorrendo à solução de recolha de NaOH 0,0278 M, de acordo com o procedimento
referido na secção 3.5, foi adicionado a um gobelé de 150 mL, no qual se inseriu uma barra
magnética de tetrafluoretileno e submeteu a uma agitação constante de 400 rpm sobre uma
placa de agitação. O medidor de pH foi devidamente mergulhado na solução e esta foi
titulada com uma solução de ácido clorídrico (HCl) 0,1022 M tendo em atenção a estabilização
do valor de pH antes da adição de mais titulante. Os volumes de HCl relativos à estabilização
do pH da solução em 8,3 e 4,5 foram anotados. [43]

3.6 Determinação do teor de amoníaco retido nas espumas de PVCplastisol
Uma das técnicas clássicas de medição do teor de gases consiste na utilização de tubos
detetores que permitam a sua análise quantitativa e qualitativa. Com uma escala graduada
que permite uma leitura direta, estes tubos de vidro contêm uma substância, ao longo do seu
comprimento, capaz de reagir com o contaminante do ar e a alteração da coloração indica o
valor de concentração desse contaminante. Cada tubo colorimétrico contém um sistema de
reação sendo a conversão da substância no seu interior dependente da massa de gás presente.
A medição do NH3 ocorre com base em indicadores de pH segundo o princípio reativo
representado por 3.3. [44]
NH3 + azul de bromofenol → produto de reação azul

(3.3)

Para o presente estudo recorreu-se à utilização de tubos detetores de curta duração
destinados a efetuar medições de concentração momentâneas num intervalo de tempo curto
e variável entre 10 segundos e 15 minutos, dependendo do tubo utilizado e da bomba de
sucção. Optou-se por tubos com uma camada de enchimento indicadora na ordem dos ppm
(Figura 3.4) com um desvio-padrão associado de

+
−

10 − 15 %. O sistema de medição inclui o

tubo e uma bomba de sucção para deteção de gases adequada à cinética química do sistema
de reação no tubo, cujo corpo da bomba consiste num fole que encolhe totalmente e após ser
libertado, suga o ar automaticamente. O gás é aspirado e medido no tubo ficando o processo
completo quando o corpo da bomba estiver completamente aberto. [44] O método utilizado
está implementado na TMG Automotive (TMG 171).
O presente ensaio iniciou-se pela obtenção de três provetes de cada um dos filmes de espuma
previamente preparados de acordo com o procedimento da secção 3.4. Os provetes com
50 cm2 de área foram obtidos com auxílio de um escantilhão e de uma prensa e cujo corte foi
efetuado sempre na mesma zona da espuma segundo o esquema apresentado na Figura 3.5. A
espessura da zona central de cada um dos provetes foi medida e o valor foi anotado. Os
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provetes foram suspensos no interior de frascos de vidro de 1,4 L de capacidade com uma
tubuladura lateral, devidamente isolados, para evitar perdas de gás seguindo-se a sua
colocação na estufa a 80 ºC durante 2 horas. Após este período de tempo, o tubo previamente
acoplado à bomba de sucção foi inserido na tubuladura lateral do frasco de vidro (Figura 3.6)
sendo efetuadas dez bombagens (1 L) que permitiram a leitura do teor de NH3 pela alteração
de coloração (Figura 3.4). [44]

a)
b)
Figura 3.4 - Tubos Dr𝑎̈ ger com camada de enchimento indicadora (a) antes e (b) após a
medição do teor de 𝑁𝐻3 . [44]
No caso das amostras resultantes do processo de simulação da formação da espuma (Figura
3.3 b) o mesmo procedimento foi seguido à exceção do corte inicial e da medição de
espessura que não foi necessária, uma vez que a etapa equivalente à fase de recobrimento
(secção 3.4), conseguida através do espalhamento manual da pasta no fundo do matraz não
permitiu um espalhamento perfeitamente uniforme sendo por isso a análise de resultados
realizada com base na massa de amostra.

Figura 3.5 – Esquema de corte dos provetes

Figura 3.6 – Determinação do teor de 𝑁𝐻3

para determinação do teor de 𝑁𝐻3 pelo

pelo método TMG 171.

método TMG 171.
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4 Resultados e Discussão
4.1 Caraterização da azodicarbonamida pura
Para percecionar as caraterísticas que distinguem as diferentes ADCA comerciais passíveis de
serem utilizadas na empresa (ADCA-V e ADCA-U) procedeu-se à obtenção da distribuição do
tamanho de partícula por difração laser e ao estudo do seu comportamento térmico por STA.
4.1.1

Distribuição do diâmetro de partícula

Com vista a avaliar possíveis diferenças no tamanho de partícula das duas amostras de ADCA
(ADCA-V e ADCA-U) foi analisada a distribuição do diâmetro de partícula (Figura 4.1 e Tabela
4.1) que apresentou uma distribuição multimodal para ambas as amostras. A partir da
distribuição em volume fornecida pelo ensaio foi possível determinar a distribuição da fração
cumulativa do volume de partículas em função do seu diâmetro (Figura 4.2). Para um
intervalo de diâmetros entre 1 e 10 μm, a percentagem de partículas foi semelhante para
ambas as amostras com 63,3 % e 65,7 % para a ADCA-V e ADCA-U, respetivamente, estando as
principais diferenças direcionadas para faixas granulométricas fora desse intervalo. A ADCA-U
apresentou uma maior percentagem de partículas com diâmetro inferior a 1 μm (27,3 %) e
uma menor percentagem de partículas com diâmetro superior a 10 μm (7,0 %)
comparativamente à ADCA-V (14,1 % e 22,6 %, respetivamente).
7
6

Vpartículas / %

5
4

ADCA-V

3

ADCA-U

2
1
0
0,01

0,1

1
dpartícula / μm

10

100

Figura 4.1 – Distribuição do diâmetro de partícula para as amostras ADCA-V e ADCA-U.
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Fração de volume cumulativa / %
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Figura 4.2 – Fração cumulativa da distribuição do diâmetro de partícula para as amostras
ADCA-V e ADCA-U.
Face a estes resultados, como seria de prever, o diâmetro médio de partícula obtido para a
ADCA-U (3,9 μm) foi inferior, em quase 50 %, quando comparado com o valor obtido para a
ADCA-V (7,3 μm) (Tabela 4.1).
Tabela 4.1 – Resultados relativos à análise da distribuição do diâmetro de partícula.

4.1.2

Amostra

𝑑𝑚é𝑑𝑖𝑜 / μm

𝑑10 / μm

𝑑50 / μm

𝑑90 / μm

ADCA-V

7,3

0,4

7,1

13,8

ADCA-U

3,9

0,1

3,5

7,8

Comportamento térmico

O STA permitiu a obtenção de resultados associados a três estágios de decomposição da ADCA
(representados pelo índice i): temperatura de decomposição (𝑇𝑖 ), perda de massa (PMi ) e
entalpia (𝐻𝑖 ) (Tabela 4.2). Os valores de temperatura referentes à análise de TGA foram
obtidos pela extrapolação das tangentes através da função onset do software e os referentes
à análise de DSC foram obtidos pela determinação do ponto máximo dos picos pela função
determination of total peak area que permitiu também a obtenção da entalpia em unidades
J ∙ g −1 . A diferença observada para os valores de temperatura relativos ao DSC e TGA poderá
ter sido derivada do modo distinto de determinação destes valores aliado à resolução
adjacente a cada um dos métodos. Para ambas as amostras de ADCA, a Figura 4.3 apresenta
os resultados referentes à variação de entalpia e perda de massa em função da temperatura
(dados de DSC e TGA, respetivamente). O comportamento térmico das duas amostras foi
semelhante até cerca de 230 ºC, temperatura máxima a que pode decorrer o processo de
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formação da espuma na empresa e que tem interesse para o presente estudo, estando as
curvas praticamente sobrepostas nesse intervalo.
Tabela 4.2 – Resultados obtidos através do ensaio de STA para as amostras ADCA-V e ADCA-U.
Amostras

TGA

DSC

Estágio
(i)

𝑇𝑖 / ºC

PM𝑖 / %

1

213,3

66,2

2

228,5

6,2

3

302,0

1

ADCA-V

ADCA-U

𝑇𝑖 / ºC

𝐻𝑖 / J ∙ g −1

220,0

-294,6

238,3

107,0

27,1

323,0

374,0

216,6

67,7

218,1

-262,6

2

224,2

7,2

235,2

125,4

3

300,1

25,2

320,9

278,9

PMtotal / %
99,5

100,0

Estudos térmicos da ADCA realizados através de DSC mostraram a presença de dois picos
exotérmicos (-18,33 e -260,52 J ∙ g −1 , respetivamente a 169,7 e 186,9 ºC) associados às
reações 1.3 a 1.5 e um pico endotérmico (107,71 J ∙ g −1 a 251,9 ºC) associado à decomposição
dos sólidos produzidos (ver Tabela 2.1). [31]
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PM / %

H / mW∙mg-1

1
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-3
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-5
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-7
-9

0
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130

230

T / ºC

330

430

530

T / ºC

Figura 4.3 – Variação da (a) entalpia e (b) percentagem de perda de massa em função da
temperatura para as amostras ADCA-V e ADCA-U.
No presente ensaio foi observável apenas um pico exotérmico cujos valores de entalpia
(-294,6 e -262,6 J ∙ g −1 para a ADCA-V e ADCA-U, respetivamente) foram semelhantes ao
verificado para o segundo pico desse mesmo estudo. O primeiro pico endotérmico obtido
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(107,0 e 125,4 J ∙ g −1 a 238,3 e 235,2 ºC para a ADCA-V e ADCA-U, respetivamente) apresentou
também um valor de entalpia semelhante ao único pico endotérmico do estudo referido [31].
Assim, pôde deduzir-se que as reações associadas são as mesmas. Uma vez que, no estudo
realizado por outros autores, o DSC decorreu num intervalo de temperaturas entre 40 e
300 ºC [31] não foram encontrados dados comparativos relativamente ao segundo pico
endotérmico observável no presente ensaio a 323,0 ºC e 320,9 ºC para a ADCA-V e ADCA-U,
respetivamente.
O primeiro estágio de decomposição resultou na maior perda de massa, superior a 65 %,
seguido por ordem decrescente pelo terceiro e segundo estágios, respetivamente. A forma da
curva de TGA obtida (Figura 4.3 b) foi semelhante à apresentada em estudos anteriores
permitindo deduzir as principais reações responsáveis pelos diferentes estágios de
decomposição com base na variação da perda de massa dos diferentes compostos envolvidos
(ver Figura 2.3 b). Fazendo essa análise, a ocorrência do primeiro estágio de perda de massa
ocorreu em simultâneo com um aumento da fração mássica de HNCO, biureia e do
intermediário formado antes da reação 1.5, resultados que podem inferir a ocorrência da
reação 1.3 e provavelmente da reação 1.4, da qual também deriva HNCO. A reação 1.5 deve
ser a principal responsável pelo segundo estágio observado, com a menor perda de massa (6,2
e 7,2 % para a ADCA-V e ADCA-U, respetivamente), devido ao aumento da fração mássica de
biureia e à diminuição da fração mássica do intermediário cujo valor se anula no final deste
estágio. Pode especular-se que a diminuição da fração mássica de biureia durante o último
estágio possa estar associada à decomposição deste produto sólido.
Segundo os dados referentes ao TGA, a amostra de ADCA-V inicia a sua decomposição a uma
temperatura inferior (213,3 ºC) sendo necessária uma temperatura superior para atingir o
segundo e terceiro estágios (228,5 ºC e 302,0 ºC, respetivamente), quando comparada com a
amostra ADCA-U. Pelos dados referentes ao DSC, foi necessária uma temperatura ligeiramente
superior para a ocorrência dos diferentes estágios de decomposição da ADCA-V. Quando
atingida uma temperatura de 356,8 ºC, deixaram de existir vestígios da amostra de ADCA-U no
cadinho indicando a sua degradação completa contrariamente à amostra de ADCA-V que, no
final do ensaio (550 ºC), apresentou ainda 0,5 % de massa. Contudo, face ao erro inerente ao
equipamento, este valor não é significativo.

4.2 Ajuste das formulações para preparação de pastas de PVC-plastisol
As formulações utilizadas na empresa para produção das pastas de PVC-plastisol foram
ajustadas com o objetivo de estudar a influência de diversos aditivos empregues na sua
composição - plastificante com diferente massa molecular e estrutura de cadeia, ADCA
originária de diferentes fornecedores, presença ou ausência de dispersante e sistema de
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expansão contendo um ativador lento ou um ativador rápido - na decomposição da ADCA. Para
além do estudo destes fatores relacionados com a formulação do produto fez-se a análise da
influência da fase processual referente à mistura das pastas sob um sistema de vácuo. Uma
vez que as formulações são parte exclusiva da empresa, para garantir o grau de
confidencialidade necessário, a Tabela 4.3 apresentada é meramente ilustrativa.
Tabela 4.3 - Formulações das pastas de PVC-plastisol.
Composto

EV_SKL
_P13

EU_SKL
_P13

EVd_SKL
_P13

EUd_SKL
_P13

PVC

EV_SKR
_P13

EV_SKL
_P1

EV_SKL
_P2

EV_SKL
_P3

-

-

a

P13

b

b

b

b

b

-

P1

-

-

-

-

-

c

P2

-

-

-

-

-

-

c

-

P3

-

-

-

-

-

-

-

c

SKL (com EV)

d

-

-

-

-

d

d

d

SKL (com EU)

-

d

-

-

-

-

-

-

SKL (com EVd)

-

-

e

-

-

-

-

-

SKL (com EUd)

-

-

e

-

-

-

-

SKR (com EV)

-

-

-

f

-

-

-

-

i

i

i

-

R

g

C

h

CE

i

i

i

i

4.3 Simulação do processo de formação das espumas de PVC-plastisol
para quantificação dos gases gerados
O método TMG 171 implementado na TMG Automotive permitiu determinar o teor de NH3
libertado após o processamento das espumas de PVC-plastisol, que presumivelmente
equivalerá à quantidade desse gás retida no seu interior. No entanto, para possibilitar o
estudo da influência de diferentes fatores na decomposição do agente de expansão ADCA
surgiu a necessidade de implementação de um método expedito para a recolha de gases
libertados durante o processo de formação da espuma, que foram posteriormente
quantificados.

Resultados e Discussão

33

Fatores que influenciam a decomposição da azodicarbonamida nas espumas de PVC-plastisol

4.3.1

Desenvolvimento e ajuste do método de simulação do processo de formação da
espuma, recolha de gases e quantificação do teor de amoníaco

A implementação de um novo método exigiu um trabalho exaustivo e moroso no que se refere
à escolha das condições e metodologias aplicadas.
Inicialmente foi necessário perceber a influência, na estrutura da espuma, da temperatura e
tempo de residência da amostra no banho de aquecimento. Isto permitiu compreender a
viabilidade de aplicação de condições processuais equivalentes às utilizadas na máquina
laboratorial de recobrimento da empresa na produção das espumas para efeitos
comparativos. Após ter sido comprovada a obtenção de espumas com estruturas alveolares
apropriadas fixaram-se essas mesmas condições de temperatura e tempo de residência
(200 ºC e 1 min).
Para possibilitar uma escolha adequada do método de determinação do teor de NH3 foi
necessário calcular previamente o valor máximo passível de ser obtido. Conhecendo a
quantidade de ADCA presente nas formulações foi calculada a massa contida na amostra de
pasta utilizada (𝑚ADCA,amostra). Com base nos dados da literatura, durante a decomposição da
ADCA, os gases gerados correspondem a 32-34 % da sua massa, designadamente 62 % de N2 ,
35 % de CO e 3 % de outros gases, incluindo NH3 . [9] A equação 4.1 permitiu a determinação
da quantidade máxima de NH3 passível de ser libertada pela amostra de pasta (𝑚NH3 ,max ).
Uma vez que os gases gerados foram recolhidos num volume de 100 mL, a concentração
máxima de NH3 na amostra (𝐶NH3 ,max) foi obtida pela equação 4.2.
mNH3 ,max = mADCA,amostra x 0,34 x 0,03
𝐶NH3 ,max =

𝑚NH3,max
0,100

(4.1)

(4.2)

Para amostras de pasta de PVC-plastisol de 1,0 g foi determinado um valor máximo de
aproximadamente 1,15 mg NH3 ∙ L−1. O elétrodo seletivo de NH3 utilizado apresentava uma
reduzida precisão para concentrações inferiores a 0,1 mg NH3 ∙ L−1 [41] como comprovado pela
reta de calibração

obtida tendo em conta esse valor de concentração (Figura 4.4 a). O

coeficiente de determinação intrínseco à reta de calibração que exclui esse ponto,
apresentada na Figura 4.4 b, comprova a validade da reta indicando que esta era adequada
para utilização no intervalo de resultados que se deveriam obter neste estudo.
Uma vez desconhecida a quantidade de NH3 que seria realmente gerada considerou-se viável
a utilização de amostras de massa igual a 1,0 g. Contudo, a utilização desta quantidade de
amostra, na maioria das formulações, originou valores de concentração inferiores a
0,1 mg NH3 ∙ L−1, tendo-se optado por duplicar a quantidade utilizada, para a qual os
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resultados mantiveram a mesma tendência. Perante estes resultados e para colmatar a sua
reduzida precisão, procedeu-se a ensaios com massas superiores de pasta de PVC-plastisol –
10,0; 8,0 e 6,0 g – tendo-se optado por uma massa de 6,0 g, valor que, para além de permitir
a obtenção de valores de concentração contidos na reta de calibração válida (Figura 4.4 b),
permitiu a obtenção de uma espuma de espessura com maior similitude face à obtida no
processo de recobrimento na empresa reduzindo a influência de efeitos de transferência de
massa que possam afetar o processo de libertação de gases durante a formação da espuma de
PVC-plastisol.
a)

b)

250
200

200

y = -60,36 x + 97,40
R² = 0,9933

E / mV

100
50

-50

100
50
0

0
-2

y = -56,20 x + 90,46
R² = 0,9992

150

E / mV

150

250

0

-100

2

4

-2

-50

-100

log (CNH3)

0

2

4

log (CNH3)

Figura 4.4 - Retas de calibração obtidas com elétrodo seletivo de 𝑁𝐻3 para dois intervalos de
concentração: (a) 10−2 - 1 000 𝑚𝑔𝑁𝐻3 ∙ 𝐿−1 e (b) 10−1 – 1 000 𝑚𝑔𝑁𝐻3 ∙ 𝐿−1.
Para percecionar o grau de exatidão associado ao procedimento de recolha dos gases gerados
durante a simulação do processo de formação da espuma foi determinada a percentagem de
recuperação. Para tal recorreu-se a uma solução de concentração conhecida de 𝑁𝐻3 que foi
tamponada a pH igual a 9,5 por adição de uma solução de borato permitindo o deslocamento
do equilíbrio do ião amónio, NH4+ , para o lado direito de acordo com a reação 4.3. [45]
NH4+ (aq) + H2 O (l)

←
→

NH3 (aq) + H3 O+ (aq)

(4.3)

O destilado foi recolhido para um matraz contendo a solução ácida de H2 SO4, capaz de
deslocar a reação 4.3 no sentido inverso, permitindo a posterior determinação do NH3 pelo
elétrodo seletivo. O procedimento detalhado encontra-se no Anexo 3. [45]
Ao abrigo do definido pela U.S. Food and Drug Administration, a exatidão expressa em
percentagem de recuperação deve pertencer ao intervalo entre 80 e 120 %. [46] A
percentagem de recuperação obtida foi de 114 %, valor pertencente ao intervalo de aceitação
indicando resultados com a exatidão pretendida. Contudo é necessário ter em consideração
que, para este ensaio de recuperação, se recorreu a uma solução aquosa enquanto que no
presente estudo foi utilizada uma amostra de pasta viscosa que exigiu um aquecimento para
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iniciar o processo de decomposição da ADCA (passível de ocorrer distintamente dependendo
de diferentes fatores de processo e de fatores associados à formulação do produto), etapa
fundamental para a libertação de NH3 , processo que, nas condições experimentais conferidas,
decorre num curto período de tempo (1 minuto).
4.3.2

Quantificação do amoníaco libertado durante a formação das espumas de PVCplastisol

Em meio ácido, o amoníaco segue a equação 4.3 com deslocamento do equilíbrio para o lado
esquerdo, sendo necessária a adição de uma solução ISA (NaOH 10 N) para ocorrência da
reação 3.1 que permite a posterior medição do potencial através do elétrodo seletivo de
NH3 . [47]
Na Tabela 4.4 encontram-se os resultados relativos à determinação do teor de NH3 para cada
uma das amostras de pasta de PVC-plastisol e calculados com base na razão entre a
quantidade mássica de NH3 libertado e a quantidade mássica de ADCA presente na pasta. A
quantidade de NH3 obtida poderá corresponder à soma da quantidade libertada tanto pela
reação 1.4, originária diretamente da ADCA, como pela reação 1.8, como consequência da
reação do HNCO com os resíduos de água presentes na pasta. O propósito da quantificação do
HNCO surgiu como forma de compreender a extensão da reação 1.4. Tendo-se partido do
pressuposto de que todo o HNCO libertado durante o processo de decomposição da ADCA, na
presença de vestígios de água presentes na pasta de PVC-plastisol, reagiria completamente de
acordo com a equação 1.8 originando NH3 e CO2 , a posterior determinação do NH3 gerado
apenas pela reação 1.4 seria facilitada. Como o HNCO deriva das reações de decomposição
1.3 e 1.4 e todo ele seria convertido em NH3 numa reação de estequiometria 1:1, a sua
determinação equivaleria à quantidade de NH3 gerado pela reação 1.8. Conhecendo a
quantidade de NH3 pelo elétrodo seletivo, pela diferença associada, ficaria a conhecer-se o
teor de NH3 derivado apenas da reação 1.4.
Um tratamento estatístico, recorrendo ao programa R commander, através da análise de
variância ANOVA a um fator (One-way ANOVA) e a múltiplos fatores (Multi-way ANOVA) foi
aplicado para perceber a existência de diferenças significativas entre os resultados obtidos
para as diferentes amostras. Todos os valores referentes às amostras que foram submetidas a
uma mistura sob vácuo foram comparados entre si (ANOVA a um fator) assim como os valores
para as amostras cuja influência do vácuo foi estudada (ANOVA a múltiplos fatores) (Tabela
4.4). Definido um intervalo de confiança de 95 %, foi obtida a probabilidade de significância
(valor p) (Anexo 5). Quando este valor obtido foi inferior ao nível de significância (=0,05), os
resultados comparados consideram-se significativamente diferentes. A denominação A, B e C,
apresentada na Tabela 4.4, referente a cada amostra, indica que amostras com denominações
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distintas apresentam resultados significativamente diferentes. É importante referir que estas
letras são apenas correlacionáveis para a mesma coluna da tabela. Para o nível de
significância definido, quando comparadas as amostras que foram submetidas a uma mistura
sob vácuo, as amostras EUd_SKL_P13 e EV_SKR_P13 diferiram significativamente entre si e
face às restantes (letras B e C apresentadas na coluna da ANOVA a um fator na Tabela 4.4).
Quando comparadas amostras cuja influência do vácuo foi estudada, o mesmo foi verificado
para a amostra EUd_SKL_P13 (letras B e C apresentadas na coluna da ANOVA a múltiplos
fatores na Tabela 4.4).
Tabela 4.4 – Teor de 𝑁𝐻3 libertado durante o processo de formação da espuma de PVCplastisol e respetiva análise de variância ANOVA.
Mistura sob
vácuo

(Teor de
NH3 +
− 𝑠) / %

ANOVA a um
fator

ANOVA a
múltiplos
fatores

Sim

0,015 +
− 0,001

A

A

Não

0,042 +
− 0,004

-

A

Sim

0,018*

A

A

Não

0,016*

-

A

Sim

0,023 +
− 0,002

A

A

Não

0,029*

-

A

Sim

0,36 +
− 0,04

C

B

Não

0,18 +
− 0,02

-

C

EV_SKR_P13

Sim

0,11 +
− 0,02

B

-

EV_SKL_P1

Sim

0,029*

A

-

EV_SKL_P2

Sim

0,055 +
− 0,006

A

-

EV_SKL_P3

Sim

0,052 +
− 0,008

A

-

Pasta de
PVC-plastisol
EV_SKL_P13
EU_SKL_P13
EVd_SKL_P13
EUd_SKL_P13

*Resultados para os quais foi detetado um outlier através do teste de Grubbs (Anexo 4) que
impossibilitou a determinação do desvio-padrão.

A elevada robustez apresentada pela ANOVA a desvios de normalidade e não homogeneidade
da variância pôde impedir que fossem detetadas diferenças que à partida consideraríamos
relevantes com base no desvio-padrão. Uma vez que os coeficientes de variação associados
aos resultados variaram entre 5 e 15 % deveria ter sido efetuado um teste pela ANOVA
reduzindo o intervalo de confiança para 90 % (=0,01). O desvio-padrão apresentado para
cada uma das amostras (Figura 4.5) permitiu facilitar a deteção de diferenças nos valores
obtidos.
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Figura 4.5 – Teor de 𝑁𝐻3 libertado durante o processo de formação da espuma de PVCplastisol e respetiva representação do desvio-padrão.
4.3.3

Quantificação do ácido isociánico libertado durante a formação das espumas de
PVC-plastisol

A fórmula empírica HNCO corresponde a duas formas tautoméricas: ácido ciánico (H-O-C=N),
instável e impossível de ser isolado, e ácido isociánico (H-N=C=O), predominante à
temperatura ambiente. Em solução aquosa, o ácido isociánico sofre ionização de acordo com
a equação 4.4, originando o ião cianato, NCO−. [24]
A reação de hidrólise, dependente do pH, ocorre a uma velocidade superior em soluções
ácidas segundo a reação 4.5. Em soluções neutras e alcalinas, a reação prossegue segundo as
equações 4.6 e 4.7, respetivamente. [24]
HNCO (aq)

←
→

NCO− (aq) + H + (aq)

(4.4)

HNCO (g) + H2 O (l) + H + (aq) → NH4+ (aq) + CO2 (g)
HNCO (g) + H2 O (l) → NH3 (g) + CO2 (g)
NCO− (aq) + 2 H2 O (l) → NH3 (g) + HCO−
3 (aq)

(4.5)
(4.6)
(4.7)

De acordo com as reações apresentadas e tendo em consideração a utilização da solução de
NaOH 0,0278 M para recolha dos gases gerados seria presumível a ocorrência da equação 4.7
nesta solução. Contudo, uma vez que a pasta apresenta vestígios de água considerou-se a
ocorrência da reação 4.6, aquando o aquecimento da amostra. Para além da presença de uma
solução aquosa de perclorato de sódio CE na maioria das formulações, outros componentes
das pastas apresentam resíduos de água, nomeadamente os plastificantes (teor de água
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inferior a 0,1 %, facultado pelo fornecedor) e o PVC (teor de água 0,17 % determinado pela
TMG Automotive). Assim, todo o HNCO passível de ser formado através da decomposição da
ADCA deveria reagir com a água presente na pasta originando NH3 e CO2 , gases que foram
recolhidos e quantificados.
De acordo com a teoria de Arrhenius, o NaOH sendo uma base é capaz de se dissolver e
dissociar completamente em solução aquosa gerando iões OH − de acordo com a equação 4.8.
Do mesmo modo, o NH3 é dissolvido em água, de acordo com a equação 4.3. [47]
NaOH (aq) → Na+ (aq) + OH − (aq)

(4.8)

Estudos cinéticos verificaram que, em meio básico, para concentrações de OH − superiores a
0,1 M, todos os iões HCO−
3

derivados da reação do CO2 com os iões OH − é convertido

instantaneamente a iões CO2−
3 . Para concentrações inferiores a 0,0018 M, a percentagem de
conversão diminui para um valor superior a 95 %. [48] Face à concentração da solução de
NaOH utilizada no presente estudo (0,0278 M) considerou-se a conversão completa de todo o
CO2 gerado em CO2−
3 de acordo com a equação 4.9.
CO2 (g) + 2 OH − (aq) → CO2−
3 (aq) + H2 O (l)

(4.9)

A titulação da solução com HCl permitiu a deteção do primeiro e segundo pontos de
equivalência (pH=8,3 e pH=4,5, respetivamente) permitindo a titulação dos iões OH − e CO2−
3
(equações 4.10 e 4.11) e do NH3 e dos iões HCO−
3 (equações 4.12 e 4.13, respetivamente).
OH − (aq) + H + (aq)

←
→

H2 O (l)

(4.10)

−
+
←
CO2−
3 (aq) + H (aq) → HCO3 (aq) (4.11)

NH3 (aq) + H3 O+ (aq)

←
→

+
HCO−
3 (aq) + H (aq)

NH4+ (𝑎𝑞) + H2 O (l)
←
→

H2 CO3 (aq)

(4.12)

(4.13)

Com base nas reações ocorridas e tendo em consideração a quantidade necessária de solução
de HCl para titular as diferentes espécies no primeiro e segundo ponto de equivalência (𝑛HCl,1
e 𝑛HCl,2, respetivamente) foi possível escrever as equações 4.14 e 4.15.
𝑛HCl,1 = 𝑛OH− + 𝑛CO2−
3

(4.14)

𝑛HCl,2 = 𝑛NH3 + 𝑛HCO−3

(4.15)

A quantidade de iões CO2−
(𝑛CO2−
) é equivalente à quantidade de iões HCO−
) sendo
3
3 (𝑛HCO−
3
3
desconhecida, para além deste valor, a quantidade de iões OH − (𝑛OH− ) e de NH3 (𝑛NH3 ). A
partir do valor de potencial lido pelo elétrodo seletivo de NH3 foi possível a determinação da
quantidade de NH3 (𝑛NH3 ) possibilitando a determinação do valor de 𝑛HCO−3 pela equação 4.15
e consequente determinação do valor de 𝑛OH− pela equação 4.14. Os resultados relativos a
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estas determinações para cada uma das amostras utilizadas encontram-se na Tabela 4.5,
tendo sido calculados com base na razão entre a quantidade mássica de HNCO libertado e a
quantidade mássica de ADCA presente na pasta.
Um aspeto importante a ter em consideração foi o facto de que, a captação do CO2 para a
solução de recolha não só contabilizou o gás produzido pela decomposição da ADCA mas
também o CO2 atmosférico, presente no interior da instalação, que pôde contribuir de forma
significativa para os valores determinados. Apesar de os valores absolutos de HNCO poderem
ser inconclusivos e, considerando o teor de CO2 atmosférico uma constante, os valores
poderão ser utilizados a título comparativo. Contudo, a comparação estipulada inicialmente
com o teor de NH3 não foi possível.
Tabela 4.5 – Teor de HNCO libertado durante a formação da espuma de PVC-plastisol.
Mistura sob
vácuo

(Teor de
HNCO +
−s) / %

Não

1,9 +
− 0,2

Sim

2,8 +
− 0,6

Não

1,7 +
− 0,3

Sim

2,2*

Não

2,0 +
− 0,5

Sim

1,8 +
− 0,1

Não

1,8 +
− 0,1

Sim

1,2 +
− 0,2

EV_SKR_P13

Sim

2,3 +
− 0,4

EV_SKL_P1

Sim

3,2 +
− 0,5

EV_SKL_P2

Sim

1,9 +
− 0,5

EV_SKL_P3

Sim

2,2 +
− 0,1

Pasta de
PVC-plastisol
EV_SKL_P13
EU_SKL_P13
EVd_SKL_P13
EUd_SKL_P13

*Resultados para os quais foi detetado um outlier através
do teste de Grubbs (Anexo 4) que impossibilitou a
determinação do desvio-padrão

4.3.4

Quantificação do amoníaco retido nas espumas de PVC-plastisol

O método TMG 171 permitiu percecionar o teor de NH3 passível de ter ficado retido em
espumas de PVC-plastisol preparadas de acordo com o procedimento seguido na empresa
(metodogia TMG) e de acordo com a metodologia implementada relativa à simulação do
processo de formação das espumas de PVC-plastisol (metodogia FEUP) (Tabela 4.6).
De acordo com o método TMG 171, foi medida a espessura dos provetes resultantes das
espumas de PVC-plastisol obtidas pela metodologia TMG e o resultado relativo ao teor de NH3
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foi expresso em unidades ppm ∙ cm−3
espuma. Relativamente às espumas obtidas pela metodologia
FEUP, em detrimento da medição da espessura foi efetuada a determinação da sua massa
sendo o resultado expresso em ppm ∙ g −1
espuma . Uma vez que a decisão de determinar o teor de
NH3 retido nas espumas resultantes da metodologia FEUP foi posterior à mesma determinação
para espumas resultantes da metodologia TMG não se efetuou a determinação da massa para
estas últimas, resultado que seria benéfico para efeitos comparativos. Devido à falta de
tempo para a repetição de todas as amostras, os ensaios apenas foram repetidos para quatro
amostras (EV_SKR_P13 e EV_SKL_Z com Z=P1, P2 e P3). Tendo em conta o desvio-padrão
associado aos tubos detetores de NH3 ( +
− 10 - 15 %), [44] foi verificada uma similitude no teor
de NH3 libertado pelas amostras EV_SKL_P3 e EV_SKR_P13 obtidas pelas diferentes
metodologias e um valor superior quando aplicada a metodologia FEUP para as amostras
EV_SKL_P1 (1,75 e 2,38 ppm ∙ g −1
espuma pelas metodologias TMG e FEUP, respetivamente) e
EV_SKL_P2 (1,79 e 3,08 ppm ∙ g −1
espuma pelas metodologias TMG e FEUP, respetivamente).
Tabela 4.6 – Teor de amoníaco retido nas espumas de PVC-plastisol.
Metodologia TMG

Metodologia FEUP

Mistura sob
vácuo

Teor de NH3 /
ppm ∙ cm−3
espuma

Teor de NH3 /
ppm ∙ g −1
espuma

Teor de NH3 /
ppm ∙ g −1
espuma

Sim

1,61

-

3,02

Não

1,16

-

3,15

Sim

1,12

-

2,84

Não

1,29

-

3,78

Sim

1,31

-

0*

Não

1,33

-

2,86

Sim

1,19

-

3,03

Não

1,06

-

3,02

EV_SKR_P13

Sim

0,98

5,55

7,33

EV_SKL_P1

Sim

0,41

1,75

2,38

EV_SKL_P2

Sim

0,43

1,79

3,08

EV_SKL_P3

Sim

0,39

1,64

1,57

Espumas de
PVC-plastisol
EV_SKL_P13
EU_SKL_P13
EVd_SKL_P13
EUd_SKL_P13

*Existiu um erro associado a esta determinação uma vez que, ensaios concretizados na fase de ajuste
do método experimental utilizando pastas de PVC-plastisol de massa igual a 2,0 g, comprovaram a
libertação de NH3 (9 ppm por leitura direta na escala do tubo detetor). Dada a similitude do resultado
obtido face à formulação EU_SKL_P13 submetida a uma mistura sob vácuo para essa quantidade de
massa, o resultado esperado, nesta situação, seria próximo de 2,84 ppm ∙ g −1
espuma .
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4.4 Estudo

de

fatores

que

influenciam

a

decomposição

da

azodicarbonamida
Primeiramente analisaram-se os resultados obtidos para as amostras de pasta submetidas a
uma mistura sob vácuo uma vez que esta é uma das fases processuais implementadas na
empresa inerentes às espumas de PVC-plastisol. Os resultados referentes a amostras de pasta
que não foram submetidas a esta etapa apenas serão analisados posteriormente a título
comparativo com as restantes amostras objetivando a compreensão da influência do vácuo.
4.4.1

Influência do plastificante

Apesar da análise de variância ANOVA indicar a inexistência de diferenças significativas entre
as formulações contendo plastificantes de diferente estrutura e massa molecular, a
impossibilidade de cálculo do desvio-padrão para a amostra EV_SKL_P1 e a observação dos
resultados absolutos apresentados na Tabela 4.4 indicaram uma diminuição do teor de NH3 na
presença do plastificante P1 (0,029 %) face à utilização do plastificante P2 (0,055 %) e P3
(0,051 %) (Figura 4.6).
De acordo com estudos realizados por vários autores, a deslocação da decomposição da ADCA
para temperaturas demasiado baixas impediria que a matriz polimérica suportasse a pressão
desenvolvida pela decomposição do agente de expansão. [5] Isto originaria bolhas de elevado
tamanho com distribuição de tamanhos não homogénea [5] como comprovado por microscopia
ótica das espumas obtidas (Figura 4.6). Pôde deduzir-se que um tamanho de bolha superior
possa causar limitações difusionais na transferência de massa ficando o gás retido no seu
interior impedindo a sua libertação e posterior quantificação. Contudo, no que refere ao
HNCO, o aposto foi observado, ou seja, um teor superior foi libertado na presença do
plastificante P1 (3,2 %) quando comparado com as formulações contendo os plastificantes P2
(EV_SKL_P2; 1,9 %) e P3 (EV_SKL_P3; 2,2 %).
Avaliando a quantidade de NH3 retido na espuma de PVC-plastisol verificou-se uma similitude
nos resultados tendo em conta a utilização dos diferentes plastificantes nas espumas
produzidas pela metodologia TMG, estando o valor num intervalo entre 1,64 e 1,79 ppm ∙
g −1
espuma . Nas espumas produzidas pelo método implementado (metodogia FEUP) verificou-se
um teor de NH3 libertado inferior para a formulação contendo o plastificante de cadeia linear
P3 (1,57 ppm ∙ g −1
espuma ) quando comparado com a utilização dos plastificantes P1 e P2 (2,38 e
3,08 ppm ∙ g −1
espuma , respetivamente).
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Figura 4.6 - Distribuição das células por microscopia ótica (ampliação 10x) para as espumas
de PVC-plastisol (a) EV_SKL_P1, (b) EV_SKL_P2 e (c) EV_SKL_P3
4.4.2

Influência do empastado

A utilização do empastado EUd (EUd_SKL_P13) originou a libertação de um teor
significativamente superior de NH3 (0,36 %) face aos restantes empastados EU (EU_SKL_P13,
0,018 %), EV (EV_SKL_P13, 0,015 %) e EVd (EVd_SKL_P13, 0,023 %) (Tabela 4.4 e Figura 4.5).
Os fatores relativos ao aumento da dispersibilidade da mistura e às caraterísticas físicas da
ADCA-U podem ter contribuído para esta diferença.
O aumento da dispersibilidade da mistura relaciona-se com a interação entre o grupo éster
presente no dispersante D e os grupos NH2 da estrutura da ADCA altamente polar. Esta
interação pode reduzir a energia de ativação associada às reações de decomposição do agente
de expansão [33] permitindo que, para as mesmas condições processuais (temperatura e
tempo de residência), o rendimento das reações possa ser superior gerando maior quantidade
de NH3 na presença de um agente dispersante. Do mesmo modo, um aumento da
dispersibilidade traduz-se numa diminuição da viscosidade favorecendo o processo de
gelificação e permitindo que os gases escapem da matriz. [14]
Uma vez que um aumento do tamanho da partícula de ADCA origina uma redução na sua
temperatura de decomposição aumentando a probabilidade de ocorrência da reação 1.5 [32],
presumivelmente o rendimento da reação 1.8 será diminuído com consequente redução na
geração de NH3 para a solução de recolha. Esta dedução pode ser corroborada pela análise da
distribuição do tamanho de partícula relativa as diferentes amostras de ADCA para a qual se
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verificou um tamanho médio de partícula para a ADCA-U (3,9 μm) inferior em quase 50 %
comparativamente ao da ADCA-V (7,3 μm).
Novamente, os resultados relativos ao teor de HNCO indicaram exatamente o aposto, sendo a
formulação com o EUd a que apresenta o valor mais reduzido (1,2 %). Na presença de
dispersante verificou-se uma diminuição do teor de HNCO (2,8 para 1,8 % quando utilizado o
agente de expansão V e de 2,2 para 1,2 % quando utilizado o agente de expansão U) podendo
deduzir-se que uma menor dispersibilidade da mistura favorece a libertação do HNCO.
Quanto à avaliação da quantidade do NH3 retido nas espumas não se verificaram diferenças
significativas nos resultados relativos às espumas obtidas pela metodologia FEUP. No que
refere às espumas obtidas pela metodologia TMG verificou-se uma diminuição do teor de NH3
na presença do empastado EU (EU_SKL_P13; 1,12 ppm ∙ cm−3
espuma ) em detrimento do
empastado EV (EV_SKL_P13; 1,61 ppm ∙ cm−3
espuma ).
4.4.3

Influência do ativador lento e do ativador rápido

Os ativadores podem ser classificados de acordo com a quantidade de gases gerados a uma
determinada temperatura podendo ser lentos, médios ou rápidos. [49] Apesar da escassez de
informação encontrada na literatura no que refere à diferenciação das propriedades
intrínsecas de cada um destes tipos de ativadores, na TMG Automotive, com base em
resultados obtidos no processo produtivo verificou-se que, para garantir uma igual velocidade
no processamento das espumas de PVC-plastisol, seria necessário submeter a amostra, que
contém na sua formulação um ativador lento, a uma temperatura superior.
Quando o sistema de expansão com um ativador lento KL (EV_SKL_P13) foi substituído por um
sistema constituído por um ativador rápido KR (EV_SKR_P13), o teor de NH3 sofreu um
aumento significativo (de 0,015 para 0,11 %, Tabela 4.4 e Figura 4.5). Uma vez que as
condições processuais aplicadas na metodologia de recolha dos gases gerados no presente
trabalho foram equivalentes, independentemente do tipo de amostra utilizada, pôde deduzirse que a amostra contendo um ativador lento necessitaria de uma temperatura superior para
garantir um igual rendimento na formação da espuma. Isso explicaria a reduzida quantidade
de NH3 libertado face à amostra EV_SKR_P13. Por outro lado, a proporção entre os metais
presentes nos ativadores é escolhida de acordo com um balanço entre a eficiência de
estabilidade térmica e a capacidade de promover a decomposição da ADCA. [50] Face aos
resultados obtidos pôde inferir-se que um teor de zinco superior, presente no ativador rápido,
favorecia a decomposição da ADCA.
Para além da formulação com um ativador rápido (EV_SKR_P13) originar uma libertação de
maior quantidade de NH3 durante o processo de formação da espuma, também originava um
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teor superior de NH3 retido (5,55 e 7,33 ppm ∙ g −1
espuma , pelas metodologias TMG e FEUP,
respetivamente).
No que refere ao teor de HNCO não foram encontradas diferenças significativas entre os
valores obtidos para as amostras contendo os distintos ativadores.
4.4.4

Influência do vácuo na produção de espumas

Partindo para a análise da influência de vácuo, verificou-se um teor de NH3 superior e um
teor de HNCO inferior libertados durante o processo de formação da espuma na amostra
EUd_SKL_P13 submetida a uma mistura sob vácuo (0,36 % de NH3 e 1,2 % de HNCO, Tabelas
4.4 e 4.5) quando comparada com a mesma amostra que não foi submetida a esta etapa
(0,18 % de NH3 e 1,8 % de HNCO). O contrário foi verificado para a amostra EV_SKL_P13
(0,015 % de NH3 e 2,8 % de HNCO quando submetida a mistura sob vácuo e 0,042 % de NH3 e
1,9 % de HNCO sem esta etapa). No que refere ao teor de NH3 retido não se verificaram
diferenças significativas.
Face aos resultados obtidos, nenhuma relação foi possível de estabelecer sendo importante
referir que o processo de pesagem das pastas no matraz (Figura 3.3 a) pôde introduzir
novamente ar no sistema (plastisol) interferindo na avaliação deste parâmetro (vácuo).
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5 Conclusão
Para caraterização das diferentes azodicarbonamidas comerciais procedeu-se ao estudo das
transições térmicas por STA, resultados que foram análogos aos referidos por outros autores,
e à determinação do diâmetro médio de partícula por difração laser tendo-se obtido um valor
para a ADCA-U (3,9 μm) inferior em cerca de 50 % face ao obtido para a ADCA-V (7,3 μm).
A quantificação do teor de NH3 libertado permitiu auxiliar na compreensão da influência dos
diversos fatores estudados na decomposição da ADCA, podendo, futuramente, ser
correlacionada com ensaios de cheiro das espumas de PVC-plastisol (fator crítico no
revestimento de interior de automóveis). A contabilização do CO2 nos resultados relativos ao
teor de HNCO impediram o estabelecimento de uma correlação com o teor de NH3 derivado
da decomposição da ADCA pela equação 1.4. Contudo, os valores absolutos foram tidos em
consideração para efeitos comparativos entre amostras.
Uma quantidade significativamente superior de NH3 libertado durante o processo de formação
da

espuma

de

PVC-plastisol

quando

empregue

o

empastado

EUd

(EUd_SKL_P13)

comparativamente à utilização dos outros empastados, tanto em amostras submetidas a uma
mistura sob vácuo como em amostras que não passaram por esta face processual, sugeriu que
um diâmetro médio de partícula inferior da ADCA-U aliado ao aumento da dispersibilidade da
mistura facilitou o escape deste gás pela matriz polimérica. A amostra EV_SKR_P13, contendo
um sistema de expansão com um ativador rápido, foi a que apresentou teores de HNCO e NH3
libertados durante o processo de formação da espuma e de NH3 libertado após o seu
processamento significativamente superiores. Face aos resultados pode deduzir-se que um
teor de zinco superior provoca um aumento do rendimento da formação de espuma e da
decomposição da ADCA. Limitações difusionais na transferência de massa podem ter impedido
uma superior libertação e consequente quantificação do NH3 na presença de plastificantes
com menor massa molecular como resultado da estrutura alveolar alcançada com células de
elevado tamanho. Relativamente à influência do vácuo, face aos resultados obtidos, não foi
possível estabelecer relações.
O trabalho moroso associado à implementação de uma nova metodologia impediu um maior
desenvolvimento dos resultados obtidos que poderiam ser corroborados com a realização de
uma maior quantidade de ensaios. Contudo, acredito que a metodologia aplicada possa vir a
ser otimizada para obtenção de resultados mais conclusivos.
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6 Avaliação
6.1 Objetivos Realizados
O objetivo do presente trabalho foi aumentar o conhecimento da TMG Automotive acerca dos
fatores que influenciam a decomposição da ADCA nas espumas de PVC-plastisol, permitindo
uma posterior correlação com a ocorrência de colapso de espuma na etapa de gravação e com
a ADCA residual presente nos materiais fornecidos. A quantificação de gases gerados (NH3 e
HNCO) aquando a formação da espuma e do NH3 retido após este processo permitiram
percecionar a influência de fatores relacionados com a formulação do produto - tipo de
plastificante, diferentes ADCA comerciais, dispersante e sistema de expansão com um
ativador rápido e lento – e de um fator de processo – mistura sob vácuo - na extensão das
reações.

6.2 Limitações e Trabalho Futuro
Face à necessidade de implementação de um novo método passível de cumprir os objetivos
estipulados, a principal limitação incidiu no trabalho exaustivo e moroso no ajuste das
condições e metodologias experimentais adequadas, antes da obtenção dos resultados
propriamente ditos. O tema proposto é um tema ainda muito vasto que justifica uma série de
estudos posteriores que podem prosseguir no sentido da otimização do novo método tal como
a substituição do elétrodo seletivo de NH3 por um elétrodo seletivo de NH4+ e a
implementação de um procedimento para excluir a possível interferência do

CO2

atmosférico. Para além dos fatores estudados será relevante entender a influência da
temperatura e do tempo no processo de formação da espuma. As espumas obtidas podem
ainda ser sujeitas a ensaios de cheiro e a um método de HPLC com deteção UV-Vis visando a
determinação da ADCA residual. Seria também benéfico estabelecer uma correlação entre os
resultados obtidos e a ocorrência do colapso de espuma na etapa de gravação.

6.3 Apreciação Final
A realização da presente dissertação permitiu não só adquirir conhecimentos na presente área
de estudo como aplicar as competências teóricas e práticas adquiridas durante o meu
processo curricular. O contacto com equipamentos específicos desta indústria assim como a
perceção da necessidade de melhoria contínua face ao grau de exigência da indústria
automóvel permitiu-me amplificar a minha área de conhecimentos. Acredito que esta
experiência em ambiente empresarial foi uma mais-valia tanto a nível pessoal como
profissional.
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Anexo 1

Reta

de

calibração

do

teor

de

amoníaco por elétrodo seletivo
Antes da determinação do teor de NH3 das diferentes amostras pelo elétrodo seletivo de NH3
foi estabelecida a reta de calibração através da obtenção do potencial (E) de soluções padrão
de concentração (𝐶𝑁𝐻3 ) igual a 1 000, 100, 10, 1 e 10−1 mg NH3 ∙ L−1 preparadas a partir de
uma solução de cloreto de amónio (NH4 Cl) de concentração 1 000 ppm. A um gobelé de 150
mL, colocado sobre uma placa de agitação e contendo uma barra magnética revestida a
tetrafluoretileno, foi adicionado um volume de 100 mL de solução de concentração igual a
10−1 mg NH3 ∙ L−1 , que deve estar a uma temperatura de cerca de 25 ºC. Todas as amostras a
analisar devem estar à mesma temperatura pois uma diferença de 1 ºC pode originar um erro
nas medições de 2 %. Após a agitação ser ligada e mantida constante a um valor de 350 rpm,
valor admissível para evitar perdas de NH3 , o elétrodo ligado ao multímetro com uma escala
de milivolt foi submerso na solução. O cronómetro foi ligado, para contabilizar 5 minutos,
aquando da adição de um volume de 1 mL de uma solução ISA consistindo em NaOH 10 N para
ajuste do pH, que tem de ser superior a 11 para proporcionar a leitura. O valor de potencial
obtido após o tempo de espera, que garante uma leitura estável, foi anotado. Após uma
cuidadosa lavagem do elétrodo com água destilada, o mesmo procedimento foi realizado para
as restantes soluções por ordem crescente dos valores de concentração. Os valores obtidos
encontram-se na Tabela A1.1. [45] [41]
Tabela A1.1 - Valores obtidos referentes à reta de calibração.
𝐶NH3 / mg NH3 ∙ L−1

E / mV

0,1

148,5

1

90,3

10

32,1

100

-24,5

1 000

-75,1

Reta
de calibração
do teor de amoníaco por elétrodo seletivo
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Anexo 2

Verificação

do

funcionamento

do

elétrodo seletivo de amoníaco
Aquando da realização dos ensaios referentes à determinação do teor de NH3 foi efetuada a
verificação do funcionamento do elétrodo seletivo de NH3 e validade da reta de calibração
obtida através da determinação do declive do elétrodo, definido como a alteração em
milivoltes observada perante alterações de concentração numa razão de 10.
A um gobelé de 150 mL contendo no seu interior uma barra magnética revestida a
tetrafluoretileno foi adicionado um volume de 100 mL de água destilada e o elétrodo foi
mergulhado na amostra. Um volume de 1 mL de solução de NH4 Cl 1 000 mg NH3 ∙ L−1 foi
adicionado com a agitação ligada, seguida da adição de 1 mL de solução ISA (NaOH 10 N).
Após 5 minutos, o valor da leitura (em mV) foi registado. Mantendo a agitação, um volume de
10 mL da solução anterior de NH4 Cl foi adicionado e após o mesmo tempo de espera foi
efetuada uma nova leitura. O valor correspondente à diferença entre as duas leituras deve
estar entre 54 e 60 mV quando a temperatura da solução se encontra entre 20 e 25 ºC. Caso
isto

não

seja

verificado,

deve

ser

detalhadamente

lida

a

secção

denominada

“Troubleshooting” do manual do elétrodo para perceber qual o procedimento a seguir. [41]
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Anexo 3

Determinação

da

percentagem

de

recuperação associada à simulação do processo
de formação da espuma de PVC-plastisol
O processo para determinação da percentagem de recuperação associada ao processo de
formação da espuma de PVC-plastisol iniciou-se pela medição de um volume de 100 mL de
uma solução de NH3 (NH4 Cl 100 mg NH3 ∙ L−1 ) para um balão de destilação de 250 mL no qual
foram colocados controladores de ebulição, 25 mL de uma solução tampão de borato e duas
gotas de fenoftaleína. De seguida procedeu-se à montagem da instalação experimental. Para
receber o destilado, adicionou-se 20 mL de H2 SO4 0,04 N a um matraz de 100 mL garantindo a
total submersão da extremidade da alonga na solução. Através da tubuladura lateral presente
no balão de destilação foram adicionadas, cuidadosamente, para evitar a libertação de NH3 ,
algumas gotas de solução NaOH 6 N até à alteração da coloração da solução para rosa tendose tapado imediatamente a saída. Por fim procedeu-se à destilação até obtenção de um
volume de cerca de 80 mL e transferiu-se a solução do matraz para um balão aferido de 100
mL perfazendo o volume com água destilada. A determinação do teor de NH3 foi efetuada
pelo método do elétrodo seletivo de NH3 .
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Anexo 4

Determinação de outliers através do

teste de Grubbs
Para garantia de resultados consistentes foi necessário proceder à identificação dos outliers
para sua posterior eliminação. Aplicável para distribuições normais recorreu-se ao teste de
Grubbs em que o valor é considerado como outlier quando G (equação A4.1) é superior ao
valor crítico (Gc ), sendo 𝑥𝑖 o valor do resultado obtido, 𝑥̅ o valor médio dos resultados para os
triplicados da mesma amostra e s o desvio padrão. Definido um intervalo de confiança de 95 %
(=0,05) e sendo o número de amostras (n) igual a 3, o valor crítico assume um valor de
1,153. [51]
G=

|𝑥𝑖 − x̅|
s

Resultados e Discussão
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Anexo 5

Análise de variância ANOVA

Tabela A5.1 – Análise de variância ANOVA a um fator (intervalo de confiança de 95 %)
referente ao teor de amoníaco libertado durante o processo de formação das espumas de
PVC-plastisol

Amostras

Diferença de
médias

Limite
inferior

Limite
superior

Valor p

EUd_SKL_P13

EU_SKL_P13

0,339

0,288

0,391

0,000

EV_SKL_P1

EU_SKL_P13

0,011

-0,045

0,067

0,996

EV_SKL_P13

EU_SKL_P13

-0,003

-0,054

0,048

1,000

EV_SKL_P2

EU_SKL_P13

0,037

-0,015

0,088

0,259

EV_SKL_P3

EU_SKL_P13

0,033

-0,018

0,085

0,362

EV_SKR_P13

EU_SKL_P13

0,095

0,044

0,147

0,000

EVd_SKL_P13

EU_SKL_P13

0,005

-0,046

0,056

1,000

EV_SKL_P1

EUd_SKL_P13

-0,328

-0,380

-0,277

0,000

EV_SKL_P13

EUd_SKL_P13

-0,342

-0,388

-0,297

0,000

EV_SKL_P2

EUd_SKL_P13

-0,303

-0,349

-0,257

0,000

EV_SKL_P3

EUd_SKL_P13

-0,306

-0,352

-0,260

0,000

EV_SKR_P13

EUd_SKL_P13

-0,244

-0,290

-0,198

0,000

EVd_SKL_P13

EUd_SKL_P13

-0,335

-0,380

-0,289

0,000

EV_SKL_P13

EV_SKL_P1

-0,014

-0,065

0,037

0,973

EV_SKL_P2

EV_SKL_P1

0,026

-0,026

0,077

0,647

EV_SKL_P3

EV_SKL_P1

0,022

-0,029

0,074

0,780

EV_SKR_P13

EV_SKL_P1

0,084

0,033

0,136

0,009

EVd_SKL_P13

EV_SKL_P1

-0,006

-0,057

0,045

1,000

EV_SKL_P2

EV_SKL_P13

0,040

-0,006

0,086

0,113

EV_SKL_P3

EV_SKL_P13

0,036

-0,010

0,082

0,175

EV_SKR_P13

EV_SKL_P13

0,098

0,052

0,144

0,000

EVd_SKL_P13

EV_SKL_P13

0,008

-0,038

0,054

0,998

EV_SKL_P3

EV_SKL_P2

-0,003

-0,049

0,042

1,000

EV_SKR_P13

EV_SKL_P2

0,059

0,013

0,104

0,009

EVd_SKL_P13

EV_SKL_P2

-0,032

-0,078

0,014

0,289

EV_SKR_P13

EV_SKL_P3

0,062

0,016

0,108

0,005

EVd_SKL_P13

EV_SKL_P3

-0,028

-0,074

0,017

0,414
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Fatores que influenciam a decomposição da azodicarbonamida nas espumas de PVC-plastisol

Tabela A5.1 – Análise de variância ANOVA a um fator (intervalo de confiança de 95 %)
referente ao teor de amoníaco libertado durante o processo de formação das espumas de
PVC-plastisol (continuação)

Amostras
EVd_SKL_P13

EV_SKR_P13

Diferença de
médias

Limite
inferior

-0,091

-0,136

Limite
superior
-0,044

Valor p
0,000

Tabela A5.2 – Análise de variância ANOVA a múltiplos fatores (intervalo de confiança de
95 %) referente ao teor de amoníaco libertado durante o processo de formação das espumas
de PVC-plastisol

Amostras

Diferença de
médias

Limite
inferior

Limite
superior

Valor p

EUd_SKL_P13
vácuo

EU_SKL_P13
vácuo

0,339

0,283

0,395

0,000

EV_SKL_P13
vácuo

EU_SKL_P13
vácuo

-0,003

-0,059

0,053

1,000

EVd_SKL_P13
vácuo

EU_SKL_P13
vácuo

0,005

-0,051

0,061

1,000

EU_SKL_P13

EU_SKL_P13
vácuo

-0,002

-0,063

0,059

1,000

EUd_SKL_P13

EU_SKL_P13
vácuo

0,164

0,108

0,220

0,000

EV_SKL_P13

EU_SKL_P13
vácuo

0,024

-0,031

0,080

0,774

EVd_SKL_P13

EU_SKL_P13
vácuo

0,011

-0,050

0,072

0,998

EV_SKL_P13
vácuo

EUd_SKL_P13
vácuo

-0,342

-0,392

-0,292

0,000

EVd_SKL_P13
vácuo

EUd_SKL_P13
vácuo

-0,335

-0,385

-0,285

0,000

EU_SKL_P13

EUd_SKL_P13
vácuo

-0,342

-0,398

-0,286

0,000

EUd_SKL_P13

EUd_SKL_P13
vácuo

-0,175

-0,225

-0,125

0,000

EV_SKL_P13

EUd_SKL_P13
vácuo

-0,315

-0,365

-0,265

0,000

EVd_SKL_P13

EUd_SKL_P13
vácuo

-0,329

-0,385

-0,273

0,000
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Fatores que influenciam a decomposição da azodicarbonamida nas espumas de PVC-plastisol

Tabela A5.3 – Análise de variância ANOVA a múltiplos fatores (intervalo de confiança de
95 %) referente ao teor de amoníaco libertado durante o processo de formação das espumas
de PVC-plastisol (continuação)
Diferença de
médias

Limite
inferior

Limite
superior

Amostra

Amostra

EVd_SKL_P13
vácuo

EV_SKL_P13
vácuo

0,008

-0,042

0,058

0,999

EU_SKL_P13

EV_SKL_P13
vácuo

0,001

-0,055

0,057

1,000

EUd_SKL_P13

EV_SKL_P13
vácuo

0,167

0,117

0,217

0,000

EV_SKL_P13

EV_SKL_P13
vácuo

0,027

-0,023

0,077

0,553

EVd_SKL_P13

EV_SKL_P13
vácuo

0,014

-0,042

0,070

0,983

EU_SKL_P13

EVd_SKL_P13
vácuo

-0,007

-0,063

0,049

1,000

EUd_SKL_P1

EVd_SKL_P13
vácuo

0,159

0,109

0,209

0,000

EV_SKL_P13

EVd_SKL_P13
vácuo

0,019

-0,031

0,069

0,853

EVd_SKL_P13

EVd_SKL_P13
vácuo

0,006

-0,050

0,062

1,000

EUd_SKL_P13

EU_SKL_P13

0,166

0,110

0,222

0,000

EV_SKL_P13

EU_SKL_P13

0,026

-0,030

0,082

0,698

EVd_SKL_P13

EU_SKL_P13

0,013

-0,048

0,074

0,993

EV_SKL_P13

EUd_SKL_P13

-0,140

-0,190

-0,090

0,000

EVd_SKL_P13

EUd_SKL_P13

-0,153

-0,209

-0,100

0,000

EVd_SKL_P13

EV_SKL_P13

-0,013

-0,069

0,042

0,986
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