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RESUMO
Na indústria automotiva, solventes como tíner são utilizados nas áreas de preparação
e estoque de tintas. Nestas áreas, de alta concentração de vapor, são utilizadas
empilhadeiras para transportes de contêineres de tíner, cujos garfos são de materiais
metálicos como ligas de cobre berílio, bronze e aço inoxidável. Durante o processo de
manuseio dos garfos pode ocorrer geração de faíscas que, em atmosfera de vapor de
solventes orgânicos, são responsáveis por desencadear o risco de explosão. Com o
objetivo de avaliar a possibilidade de recobrimento do garfo de empilhadeira por
material polimérico, para evitar a formação de faíscas e, consequentemente o risco de
explosão, foram testados quatro polímeros termoplásticos: poliuretano (PU),
polipropileno (PP), polietileno de alta densidade (PEAD) e poliamida 6 (PA6).
Amostras desses polímeros foram colocadas em contato com tíner 800 Extra e 888 PU
na forma líquida por 5, 10 e 20 dias. Para os testes na forma de vapor as amostras
foram suspensas e acondicionadas em fracos vedados por 20 dias. Inicialmente foi
avaliada a variação de massa dos polímeros e as amostras que apresentaram
intumescimento foram desconsideradas como potencial para a aplicação em questão.
Apenas a PA6 não apresentou variação de massa. A partir de análise de calorimetria
exploratória diferencial foi determinado o grau de cristalização de 24,8% para PA6.
Foram preparados corpos de prova para ensaios de resistência à tração e dureza,
para verificar o efeito do tíner nas propriedades mecânicas desta poliamida. A tensão
de ruptura e deformação máxima que o material atingiu até a ruptura das amostras de
PA6 após 20 dias em contato com tíner líquido, não foram significativamente diferentes
das apresentadas pelas amostras sem contato com tíner, denominada de amostra
padrão. A tensão de ruptura foi da ordem de 58 MPa e a dureza de 80 HR. No entanto,
o comportamento das propriedades mecânicas das amostras de PA6 em contato com
tíner na forma de vapor foram significativamente diferentes. Houve uma queda de
aproximadamente 35 % da tensão de ruptura das amostras que tiveram contato com
vapor, em relação às amostras que tiveram contato com o solvente líquido. Os
resultados indicam que o vapor de tíner teve efeito deletério nas propriedades
mecânicas da PA6, nas condições de ensaios utilizadas nesta pesquisa.
Palavras chaves: Garfo de empilhadeira; tíner; atmosfera explosiva; metais;
polímeros.

ABSTRACT

Study of some thermoplastic polymers for possible coating of forks for forklifts
that operate in areas of high risk of explosion
In the automotive industry, solvents such as thinner are used in paint
preparation and stock areas. In these areas, with a high concentration of steam, forklifts
are used to transport thinner containers, whose forks are made of metallic materials
such as beryllium copper alloys, bronze and stainless steel. During the process of
handling the forks, sparks may be generated which, in an atmosphere of vapor of
organic solvents, are responsible for triggering the risk of explosion. With the objective
of evaluating the possibility of covering the forklift fork with polymeric material, to avoid
the formation of sparks and, consequently, the risk of explosion, four thermoplastic
polymers were tested: polyurethane (PU), polypropylene (PP), high density
polyethylene (HDPE) and polyamide 6 (PA6). Samples of these polymers were placed
in contact with thinner 800 Extra and 888 PU in liquid form for 5, 10 and 20 days. For
the tests in the form of steam, the samples were suspended and placed in sealed
bottles for 20 days. Initially, the mass variation of the polymers was evaluated and the
samples that showed swelling were disregarded as potential for the application in
question. Only PA6 showed no mass variation. Based on differential scanning
calorimetry analysis, a degree of crystallization of 24.8% for PA6 was determined.
Specimens were prepared for tensile strength and hardness tests to verify the effect of
thinner on the mechanical properties of this polyamide. The tensile strength and
maximum deformation that the material reached until the rupture of the samples of PA6
after 20 days in contact with liquid thinner were not significantly different from those
presented by the samples without contact with thinner, called standard sample. The
tensile strength was of the order of 58 MPa and the hardness of 80 HR. However, the
behavior of the mechanical properties of the PA6 samples in contact with thinner in the
form of vapor was significantly different. There was a drop of approximately 35 % in
the tensile strength of the samples that had contact with steam in relation to the
samples that had contact with the liquid solvent. The results indicate that the thinner
vapor has a deleterious effect on the mechanical properties of PA6 under the test
conditions used in this research.
Keywords: Forklift fork; thinner; explosive atmosphere, metals, polymers.
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1

INTRODUÇÃO
Todas as áreas em que existir a probabilidade de formar atmosferas explosivas

de gás, vapor, névoa ou poeira combustível exigem cuidados e atenção especiais dos
responsáveis para evitar que os acidentes aconteçam, os quais podem causar
destruição, além de danos ao meio ambiente e comprometer a vida das pessoas que
transitam nesses locais.
De acordo com Silva (2016), atmosferas altamente explosivas podem estar
presentes nos mais diversos locais, tais como:
- Áreas de processos industriais que utilizam produtos inflamáveis;
- Áreas de carregamento e descarregamento de líquidos inflamáveis;
- Áreas de abastecimentos de combustível;
- Tanques de combustíveis vazios por causa da presença de vapores inflamáveis em
seu interior.
Atmosfera explosiva é a mistura do ar com substâncias inflamáveis na forma
de gás, vapor, poeira ou fibra, na qual, após a ignição, ocorre a explosão. Qualquer
equipamento que é alimentado por energia elétrica é considerado fonte geradora de
faísca, que pode ser uma causa raiz de explosão.
No ambiente fabril, em áreas de armazenagem de material, onde a presença
de solventes é constante, que é o caso da indústria automotiva, o cuidado no
manuseio requer além de pessoas treinadas, que os veículos industriais sejam
classificados à prova de explosão, identificado pela sigla EX (explosion proof). No
processo de pintura de indústria automotiva é utilizado esse tipo de empilhadeira para
o manuseio de contêineres de solvente tíner (mistura de álcool, acetona, éster,
hidrocarbonetos).
O acessório que é o responsável por movimentar, elevar e posicionar os
contêineres é chamado de garfo de empilhadeiras. Nas empilhadeiras EX os garfos
são revestidos com liga cobre berílio, mas há fabricantes que os produzem com
revestimento em aço inoxidável 304/316 e também revestidos com bronze, porém não
há fabricante de garfos poliméricos para empilhadeira para áreas com risco de
explosão. A Figura 1 representa uma empilhadeira com um garfo revestido com
bronze. Apesar de todos os cuidados com a parte elétrica para designa-la à prova de
explosão, há a possibilidade de formação de faísca no contato do garfo com o
contêiner do tíner.
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Figura 1 - Garfo de empilhadeira antifaiscante revestido com bronze.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Como o emprego de materiais poliméricos para revestimento de garfos de
empilhadeiras, para operar em atmosferas explosivas, ainda não foi explorado, esta
pesquisa tem como objetivo analisar o comportamento de quatro polímeros
termoplásticos em contato com o tíner líquido e na forma de vapor, com a finalidade
de identificar se um deles poderia ser um material em potencial para recobrir os garfos
de empilhadeiras nas áreas de preparação e estoque de tintas, de indústria
automotiva. Os termoplásticos escolhidos para a realização da pesquisa foram
poliamida 6 (PA6), polietileno de alta densidade (PEAD), polipropileno (PP) e
poliuretano (PU). A escolha foi primeiramente baseada nas tabelas de resistência
química desses polímeros, reportadas na literatura, principalmente referente à
resistência dos mesmos em etanol, acetona, acetato de etila, acetato de butila, xileno,
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tolueno e butilglicol que são os constituintes dos tíneres utilizados nas áreas de pintura
automotiva. É importante ressaltar que as resistências químicas são informadas com
relação aos solventes individuais e podem ser diferentes em uma mistura de
solventes. Como não foram encontradas literaturas específicas sobre o tema, o
trabalho experimental foi fundamental para a análise do comportamento químico e
mecânico desses polímeros após determinado tempo em contato com o solvente tíner.
Outra característica levada em consideração para a escolha dos termoplásticos
citados foi a melhor resistência ao impacto dos termoplásticos, em relação aos
termofixos.
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2

OBJETIVOS
Identificar, dentre quatro polímeros (PU, PP, PEAD, PA6), um possível em

potencial a ser utilizado em revestimento de garfo de empilhadeira para evitar risco de
faísca em áreas consideradas explosivas, como as áreas de preparação e estoque de
tintas, na indústria automotiva.
2.1

Objetivo geral
Verificar se pelo menos um dos quatro polímeros elencados não sofre

alterações nas propriedades químicas (resistência aos solventes) e mecânicas
(tensão de ruptura, deformação máxima e dureza) após contato com tíner líquido e na
forma de vapor. A hipótese para que um deles seja utilizado no revestimento do garfo
é que não apresente intumescimento e a resistência à tração e dureza não variem
significativamente, após contato com os solventes líquidos e na forma de vapor, em
comparação com o polímero padrão (sem contato com o solvente).

2.2
(i)

Objetivos específicos
Avaliar o efeito do tempo (5, 10 e 20 dias) no intumescimento dos polímeros
em contato com tíner líquido e na forma de vapor;

(ii)

Avaliar as propriedades mecânicas (tensão de ruptura, deformação máxima e
dureza) dos polímeros que não apresentaram intumescimento;

(iii)

Analisar por espectroscopia Raman e espectroscopia no Infravermelho
possíveis interações entre grupos funcionais dos polímeros com os dos tíneres.
Diferenças nos espectros das amostras antes e após contato com tíner pode
ser um indicador do mecanismo de intumescimento.
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3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A revisão da literatura na linha de pesquisa de “Estudo de alguns polímeros

termoplásticos para possível revestimento de garfos de empilhadeiras que operem
em áreas de alto risco de explosão” foi baseada em dissertações, livros, teses,
navegações pela Internet, consulta a artigos em revistas científicas, que abordam
esse tema. Incialmente será apresentada a definição e classificação de polímeros,
seguida de itens relacionados à cristalização e transição vítrea, solubilidade e
intumescimento e um item dedicado aos polímeros PA6, PU, PP e PEAD.

3.1 DEFINIÇÃO DE POLÍMEROS
Os polímeros podem ser definidos como macromoléculas que se originam da
repetição (meros) ao longo da cadeia sendo unidas por ligações primárias fortes
(ligações intramoleculares) e que são normalmente do tipo covalente. As cadeias
poliméricas distintas são atraídas por forças secundárias fracas. Na Figura 2 é
apresentado um exemplo simples de molécula polimérica. O propeno (mero), se reagir
em condições adequadas, forma cadeias de elevado peso molecular (LUCAS,
SOARES e MONTEIRO, 2001; CANEVAROLO, 2006).
Figura 2 - Molécula de propeno que pode gerar cadeias de elevado peso molecular.

Fonte: Lucas, Soares e Monteiro (2001).
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3.2 Classificações dos Polímeros
Os polímeros podem ser classificados de diversas maneiras, sendo que uma
delas está relacionada à resposta desses materiais às forças mecânicas em
temperaturas elevadas (LUCAS, SOARES e MONTEIRO, 2001; CALLISTER e
RETHWISCH, 2012).
Em relação a esta classificação os polímeros são conhecidos por
termoplásticos, termofixos ou termorrígidos e os elastômeros que são conhecidos
popularmente como borrachas.
3.2.1 Termoplásticos
Os polímeros classificados como termoplásticos podem ser amorfos ou
cristalinos. As ligações relativamente fracas, como forças de Van der Waals, ligam os
átomos de diferentes cadeias, que podem ou não ser ramificadas. Amolecem e
fundem quando aquecidos e podem adquirir formas de diversos objetos e são
facilmente recicláveis (ASKELAND e PHULÉ, 2008). São materiais flexíveis,
independentemente de serem ou não ramificados.
A Tabela 1 apresenta alguns polímeros classificados como termoplásticos.
Tabela 1 - Exemplos de polímeros termoplásticos.
Polietileno (PE)

Polimetil (Metacrilato) de Metila ou Acrílico (PMMA)

Poliestireno (PS)

Poliéster Saturado (PET)

Polipropileno (PP)

Acrilonitrila butadieno estireno (ABS)

Poliamidas (PA) - Naylon

Poliacetal (POM)

Policloreto de Vinila (PVC)

Politetrafluoretileno ou Teflon (PTFE)

Policarbonato (PC)

Poliestireno Expandido ou Isopor (XPS)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os poliuretanos (PU) podem ser classificados como termoplásticos ou
termorrígidos dependendo das combinações de segmentos flexíveis e rígidos da
cadeia polimérica.
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3.2.2 Aplicações do termoplástico
Como os polímeros termoplásticos podem ser moldados por diversos
processos de transformação têm a sua aplicabilidade em peças técnicas de simples
construção até as peças técnicas com geometrias complexas. Estão presentes em
peças para indústrias automotivas, naval, aeronáutica, aeroespacial, construção civil,
eletroeletrônicos, eletrodomésticos, brinquedos, equipamentos médicos, mangueiras,
tubos e conexões, embalagens, enfim, por ser extremamente versátil pode ser
utilizado em diversas aplicações (ASKELAND e PUHLÉ, 2008).

3.2.3 Termofixos ou termorrígidos
Os polímeros termofixos ou termorrígidos possuem cadeias poliméricas unidas
através de reticulações ou ligações cruzadas. A sua rigidez não se altera com a
temperatura como acontece com os polímeros termoplásticos que amolecem e
fundem. A força de atração é elevada, e se houver o emprego de temperatura existirá
o rompimento dessas ligações, que degrada o polímero, tornando difícil a reciclagem
desse material. Os polímeros termofixos são, em geral, mais resistentes e duros,
porém mais rígidos e frágeis e apresentam baixa resistência ao impacto em relação
aos termoplásticos (ASKELAND e PUHLÉ, 2008).
Na Tabela 2 estão relacionados alguns dos principais polímeros termofixos
encontrados no mercado.
Tabela 2 - Alguns dos principais polímeros termofixos.

Baquelite

Vinil Éster

Resina Epóxi

Éster Cianato

Resina Fenólica

Bismaleimida

Poliuretano

Poli-isocianurato

Silicones

Polibutadieno

Estireno Acrilonitrila

Poliésteres

Fonte: Elaborada pelo autor.

27

3.2.4 Aplicações do termofixos
Os polímeros termofixos são utilizados na manufatura de uma vasta gama de
produtos em vários segmentos do mercado tais como adesivos, revestimentos,
laminados, utensílios de cozinha, componentes elétricos, matriz de compósitos com
fibra de vidro, espumas, isolantes, juntas, vedações, etc. (ASKELAND e PUHLÉ,
2008).
3.3

Cristalinidade dos polímeros
Os polímeros podem ser totalmente amorfos ou apresentar certo grau de

cristalinidade. De acordo com Callister e Rethwisch (2012) o grau de cristalinidade
pode chegar a 95 %. Os arranjos atômicos dos polímeros são mais complexos que os
dos metais e cerâmicas, já que são formados por cadeias moleculares e não por
átomos ou íons. Durante a conformação, no resfriamento, as cadeias moleculares
apresentam mobilidade até uma determinada temperatura, denominada de
temperatura de transição vítrea (Tg). Esta propriedade será discutida em item
subsequente. No resfriamento de uma massa polimérica líquida, regiões de cadeias
moleculares podem se alinhar formando arranjos ordenados, característicos de fases
cristalinas. No entanto, devido à complexidade das cadeias e o aumento da
viscosidade com a redução da temperatura, o movimento de dobras, torções e
enrolamentos diminui, dificultando o arranjo ordenado, resultando em regiões
amorfas. Assim, dependendo da constituição das cadeias moleculares e do grau de
resfriamento, pode ocorrer de o polímero se tornar totalmente amorfo ou
semicristalino. No processo de nucleação e crescimento de cristais em líquidos
resfriados, ocorre inicialmente a formação de núcleos que servem como substrato
para crescimento de cristais. Geralmente a cristalização em polímeros gera
esferulitos, como apresentado na Figura 3, iniciando-se a partir dos núcleos
individuais que crescem no sentido radial. Como há frentes de cristalização, os
esferulitos se encontram, e como não há mais fase amorfa, cria-se os contornos como
os apresentados na Figura 3.
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Figura 3 - (a) Representação esquemática da estrutura de esferulito em polímero e (b)
esquema que mostra os contornos dos esferulitos.

Fonte: Adaptado de Callister e Rethwisch (2012).

A cristalização afeta as propriedades dos polímeros como as mecânicas,
térmicas, ópticas e químicas. O grau de cristalinidade pode ser medido de diferentes
formas, mas um deles é a partir da técnica de análise de calorimetria exploratória
diferencial (DSC). Calcula-se a entalpia de fusão (∆Hf) da amostra de polímero, a partir
do valor obtido da integração da área da banda de fusão (Figura 4) dividida pela massa
utilizada no ensaio. Este valor é dividido pela entalia de fusão (∆H100) de uma amostra
100 % cristalina, do mesmo polímero, obtida da literatura. A relação é a seguinte de
acordo com Sabard et al. (2012):

𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 =

∆𝑯𝑯𝒇𝒇
𝒙𝒙 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏%
∆𝑯𝑯𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

Callister e Rethwisch (2012) relatam que a taxa de difusão de líquidos e gases
são maiores através das regiões amorfas que das cristalinas, uma vez que a estrutura
do material amorfo é mais aberta. “Os movimentos de difusão ocorrem em pequenos
vazios nas cadeias poliméricas, de uma região aberta para uma região aberta
adjacente” (CALLISTER e RETHWISCH (2012), p. 478).
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Figura 4 - Curva de DSC genérica, mostrando a área para cálculo de entalpia de fusão.

Fonte: Adaptado de NETZSCH (2022).

3.4

Cristalização e Temperatura de Transição Vítrea
Uma forma de entender a temperatura de transição vítrea é a partir de um

gráfico que mostra a relação entre volume específico e temperatura (Figura 5). Se um
líquido é resfriado e ocorre a formação acentuada de núcleos, a cristalização a partir
desses núcleos resulta em diminuição drástica do volume (Figura 5C), uma vez que
as estruturas ordenadas são mais compactas e apresentam volumes menores que às
não cristalinas. Por outro lado, há líquidos que quando resfriados, por apresentarem
cadeias longas (no caso dos polímeros) ou tetraedros SiO4 (no caso de vidros à base
de silicatos), a mobilidade das cadeias ou dos tetraedros ficam comprometidas
dificultando o arranjo ordenado. Chega um ponto no resfriamento que a viscosidade é
tão elevada que o material se comporta como um sólido duro, rígido e quebradiço
como um vidro (CANEVAROLO, 2006; CALLISTER e RETHWISCH, 2012). O líquido
passa para um estado “borrachoso” e finalmente para um sólido em uma determinada
temperatura, que é denominada de transição vítrea (Tg). Há polímeros fundidos que
durante resfriamento, atingem uma temperatura suficiente (Tc), acima de Tg e abaixo
de Tf (temperatura de fusão), onde ainda há mobilidade das cadeias, para que dentro
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da massa polimérica fundida, ocorra a ordenação de cadeias formando regiões
cristalinas, originando polímeros semicristalinos (Figura 5B). No entanto, dependendo
da composição e ordenação das cadeias, não há condições de ordenação e o
polímero

apresenta-se

totalmente

amorfo

após

resfriamento

(Figura

5A)

(CANEVAROLO, 2002; CALLISTER e RETHWISCH, 2012). Callister e Rethwisch
(2012) enfatizam que essa sequência de eventos também ocorre na ordem inversa,
ou seja, no aquecimento de um polímero sólido é possível determinar Tg, Tc e Tf. É
importante ressaltar que, diferente do ponto de fusão, a Tg não é uma temperatura
fixa, pois depende da taxa de resfriamento do líquido ou aquecimento do sólido.

Figura 5 - Gráfico de volume específico em função da temperatura no resfriamento de um
líquido fundido resultando em um material totalmente não cristalino (curva A-sólido amorfo),
semicristalino (curva B) e cristalino (curva C).

Fonte: Adaptado de Callister e Rethwisch (2012).

Askeland e Phulé (2008) reportam faixas de temperatura de transição vítrea
para os polímeros de adição PEAD, PP e de condensação Poliamidas (Tabela 3).
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Tabela 3 – Temperatura de transição vítrea de alguns polímeros.
Polímeros

Faixa de temperatura de
transição vítrea (Tg) (oC)

PEAD

-110

PP

-25 a -20

Poliamida 6.6

49

Fonte: Askeland e Phulé (2008).

Rios de Anda et al. (2011) reportaram o efeito de uma série de solventes
polares e apolares na temperatura de transição vítrea da poliamida 6.6. O polímero foi
imerso em solventes como álcool, isooctano e tolueno até equilíbrio de difusão ser
alcançado. Os autores observaram diminuição da Tg dependendo das interações entre
polímeros e solventes usando misturas de 10 % de etanol, 45 % de tolueno e 45 % de
isooctano, além dos solventes individuais e água. Estes estudos têm sido realizados
devido à utilização de biocombustíveis (mistura de etanol e gasolina) em automóveis
tipo flex. Os materiais poliméricos podem sofrer danos ou degradação devido ao uso
de combustíveis misturados com etanol. Estes autores reportam que a poliamida tem
cristalinidade relativamente baixa (35-40%) e, portanto, o comportamento da fase
amorfa e especialmente modificações da Tg dessa fase amorfa influenciam as
propriedades mecânicas do polímero. Devido à presença de grupo polar amida, ocorre
interações entre poliamida e água quebrando as pontes de hidrogênio originais (Figura
6), resultando em diminuição da Tg (facilitando a mobilidade das cadeias) modificando
as propriedades do polímero.
Rios de Anda et al. (2011) relatam que o efeito de solventes como etanol e
hidrocarbonetos na temperatura de transição vítrea de poliamidas são pouco
conhecidos. Os autores concluíram que o etanol e a água têm efeito significativo na
diminuição da Tg da poliamida 6.6 (Tabela 4), muito superior à diminuição causada
pelo contato com tolueno. Portanto, é importante analisar o comportamento de Tg em
polímeros que tiveram contato com solventes, já que influenciam as propriedades
desses materiais.

32

Figura 6 – Representação de interação poliamida – água.

Fonte: Rios de Anda et al. (2011).
Tabela 4 - Temperatura de transição vítrea (Tg) de PA 6.6 em contato com solvente saturado
e aumento de massa (referente à massa total de PA 6.6) na temperatura de 20°C.

Solvente

Massa absorvida (%)

Tg (oC)

Seco

-

64

Água

9,6

-22

Etanol

11,9

-35

Tolueno

1,7

20

Isooctano

1,9

35

Fonte: Rios de Anda et al. (2011).

3.5

Degradação do Polímero
Durante a produção, processamento e uso, os materiais poliméricos estão

expostos a diversos tipos de intemperismos ou solicitações que iniciam as reações de
degradação. Na maioria das vezes, o material é exposto simultaneamente a diferentes
formas de iniciação, de forma mais drástica ou mais branda, dependendo de cada
situação. Cada uma destas formas de iniciação representa na verdade uma maneira
diferente de fornecer energia para o sistema de modo a quebrar ligações químicas
superando a barreira de potencial para que ocorram reações de degradação e
gerando diferentes produtos (DE PAOLI, 2008).
Devido à quebra de sua estrutura química inicia-se o processo de degradação
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que pode ser causada por ácidos ou solventes concentrados, assim como devido a
meios aparentemente inócuos, como água (hidrólise) ou oxigênio (oxidação). O calor,
o estresse e a radiação são fatores que causam a degradação dos polímeros. No
processo de moldagem o polímero sofre degradação sendo necessário adicionar
estabilizadores e antioxidantes para manter suas propriedades.
São várias as formas de degradação como a térmica, a fotoquímica, a por
radiação de alta energia e por intumescimento. Como o objetivo dessa pesquisa é a
análise do efeito do solvente tíner nas propriedades de polímero, será dada ênfase
sobre intumescimento e solubilidade.
A difusão de solventes em polímeros pode ser um processo complexo devido
à existência de interações específicas (polares e não polares), heterogeneidades da
fase amorfa e presença de fases cristalinas. De acordo com Preda et al. (2015) apesar
de a fase cristalina ser considerada impermeável ao solvente, sua presença induz um
gradiente de mobilidade na fase amorfa, designada como fração amorfa rígida. Como
consequência, toda fase amorfa pode não ser igualmente acessível a solventes. Os
solventes podem difundir entre as cadeias poliméricas na fase líquida ou na fase de
vapor, causando intumescimento dos polímeros e, consequentemente mudanças nas
propriedades dos mesmos. A difusão pode ocorrer de forma que o solvente não
apenas preencha espaços vazios da cadeia, mas também pode gerar interações entre
grupos funcionais do solvente e da cadeia polimérica. Inclusive a interação com
solventes pode resultar na solubilidade do polímero (CANEVAROLO, 2006). A seguir
serão apresentados alguns conceitos sobre intumescimento e solubilidade de
polímeros.
3.5.1 Intumescimento e Solubilidade de Polímeros
Como o objetivo desta dissertação é verificar o efeito do tíner nas propriedades
mecânicas dos polímeros PP, PA6, PU e PEAD, é importante apresentar alguns
aspectos teóricos e experimentais da solubilidade de polímeros em solventes.
Venkatram et al. (2019) publicaram um artigo em 2019 onde relatam que os modelos
de parâmetros de solubilidade são amplamente usados para selecionar solventes/não
solventes adequados para polímeros em uma variedade de aplicações de
processamento em engenharia. Os modelos de solubilidade geralmente são baseados
nos parâmetros de Hildebrand e Hansen. Ambos os modelos são construídos com
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base na noção de "semelhante dissolve semelhante" e identificam um líquido como
um bom solvente para um polímero se os parâmetros de solubilidade do líquido e do
polímero estiverem próximos um do outro. Os autores fizeram uma avaliação crítica
comparando dados experimentais com dados reais. Usando um conjunto de dados de
75 polímeros, chegaram à conclusão que o modelo de Hildebrand exibe uma precisão
preditiva de 60 % para solventes e 76 % para não solventes. O modelo Hansen levou
a um desempenho semelhante; com base em um conjunto de dados de 25 polímeros
para os quais os parâmetros de Hansen estão disponíveis, chegaram à precisão de
67 % para solventes e 76 % para não solventes. Os autores relatam ainda que a
abordagem de Hildebrand deve ser usada com cautela. Embora a análise mostre que
o modelo de Hildebrand tem uma precisão preditiva de 70 % a 75 % para polímeros
não polares, ele tem um desempenho bastante fraco para polímeros polares (com
uma precisão de 57 %). Embora seja um bom indicativo utilizarmos os parâmetros de
solubilidade para analisarmos a relação entre solvente e polímeros, muitas vezes são
necessários testes experimentais, principalmente quando o solvente é uma mistura de
líquidos, como o tíner, por exemplo.
A solubilidade de um polímero em um determinando solvente pode ser um
processo lento que envolve dois estágios (COELHO FILHO, 2002; CANEVAROLO,
2006):
•

No primeiro, o polímero sólido tende a inchar devido à difusão das moléculas
do solvente para o interior da massa polimérica, resultando em um gel
intumescido. Caso o polímero apresente alta densidade de ligações cruzadas,
pontes de hidrogênio e/ou alto grau de cristalinidade o processo de interação
pode parar neste estágio;

•

O segundo estágio ocorre caso as interações polímeros-solvente sejam
maiores que as interações polímero-polímero. Neste caso, o gel desintegra-se
ocorrendo solubilização. No entanto, este processo pode ser lento, levando
dias ou semanas para se completar.
A solubilidade dos polímeros é mais complexa que a solubilidade de compostos

iônicos ou de baixa massa molar devido às diferenças entre os tamanhos das cadeias
do polímero e das moléculas do solvente. A teoria da solubilidade de polímeros é
baseada na termodinâmica das soluções poliméricas para aqueles com ausência de
cristalinidade (CANEVAROLO, 2006). Para que ocorra a solubilidade das cadeias do
polímero, em um determinando solvente, formando uma solução homogênea, é
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necessário que a energia livre da mistura (∆Gm) apresente um valor negativo, ou seja,
deve ser menor do que a energia livre dos componentes separados.
A energia livre de Gibbs é dada por:
∆𝐺𝐺 = ∆𝐻𝐻 − 𝑇𝑇∆𝑆𝑆

(1)

Onde ∆G é a variação de energia livre de Gibbs, ∆H é a variação de entalpia, ∆S é a
variação de entropia do sistema e T é a temperatura (K).
Como a variação de entropia é positiva, a forma de ∆G ser negativa é a partir
de ∆H. Hilbedrand (CANEVAROLO, 2006) definiu a variação de entalpia em sistema
de dissolução de polímeros como:
∆H = ϕ1. ϕ2(δ1- δ2)2

Onde

(2)

ϕ1 é a fração volumétrica do solvente, ϕ2 é a fração volumétrica do polímero,

δ1 e δ2 são parâmetros de solubilidade do solvente e polímero, respectivamente
(ZADOROSNY, 2017; CANEVAROLO, 2006).
De acordo com Canevarolo (2006), o parâmetro de solubilidade do solvente e
do polímero está relacionado da seguinte forma:
𝛿𝛿 = √𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

(3)

Onde DEC é a densidade de energia coesiva. A partir da Eq. 3, a unidade de δ é

(cal/cm3)1/2 ou (MPa)1/2 . Voltando à Eq. 2, pode-se observar que quanto menor for a
diferença (δ1- δ2), menor será ∆H e, portanto, maior a tendência à solubilização. A
pequena diferença entre δ1 e δ2 significa que há semelhança estrutural entre solvente
e polímero o que facilita a dissolução.
Canevarolo (2006) relata que em 1967, Hansen propôs algumas contribuições
ao parâmetro de solubilidade como: δd que é referente às forças de dispersão, δh
relacionado com as forças de pontes de hidrogênio e δp com as interações dipolodipolo. A seguinte equação representa o que foi relatado:
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(4)
Isto pode ser representado esquematicamente de acordo com a Figura 7.

Figura 7 – Esfera de solubilidade de Hansen.

Fonte: Hansen (2007).

A escala do eixo de dispersão é duplicada, fornecendo aproximadamente um
volume esférico de solubilidade, com raio R0. Então, a distância das coordenadas do
solvente (δd2, δp2, δh2) do ponto central (δd1, δp1, δh1) da esfera do soluto é dada por:
(5)
Se Ra/R0 > 1 – o líquido não é solvente
Se Ra/R0 < 1 – o líquido é um solvente
Se Ra/R0 – o líquido pode causar inchamento no polímero
A solubilidade de uma mistura de líquidos ou tíner (“misturas de vários líquidos
orgânicos, que podem ser individualmente solventes ou não, de um dado polímero ou
mistura de polímeros”) é proporcional à fração volumétrica dos componentes da
mistura. Como o tamanho das moléculas de polímeros é maior que o das moléculas
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do solvente, quando comparados, ocorre a geração de um líquido com propriedades
intermediárias entre os compostos individuais e cada um deles (CANEVAROLO,
2006). Assim, tem-se:

(6)

Sendo:
𝛿𝛿𝑑𝑑𝑚𝑚 = ϕ1𝛿𝛿𝑑𝑑1 + ϕ2𝛿𝛿𝑑𝑑2 + ϕ3𝛿𝛿𝑑𝑑3
𝛿𝛿ℎ𝑚𝑚 = ϕ1𝛿𝛿ℎ1 + ϕ2𝛿𝛿ℎ2 + ϕ3𝛿𝛿ℎ3
𝛿𝛿𝑝𝑝𝑚𝑚 = ϕ1𝛿𝛿𝑝𝑝1 + ϕ2𝛿𝛿𝑝𝑝2 + ϕ3𝛿𝛿𝑝𝑝3
1 = ϕ1 + ϕ2 + ϕ3
A partir da Eq. 6 Hansen relata que as energias de dispersão, de pontes de
hidrogênio e dipolo-dipolo formam três forças que são consideradas vetores e seu
somatório representa o ponto de solubilidade do polímero, considerando o centro da
esfera com um raio definido (R) para cada polímero. Canevarolo (2006) relata que
pode haver uma simplificação da representação tridimensional para bidimensional,
uma vez que δp varia muito pouco (entre 7,3 e 8,3 (cal/cm3)1/2) comparado com δd e

δh (entre 0 e 10 (cal/cm3)1/2). Assim, a contribuição de δp não seria significativa. A
representação da Figura 8 indica que os solventes A, B e C não são adequados para
a solubilização do polímero, já que estão fora do raio da esfera. Por outro lado, D seria
um solvente candidato à solubilização do polímero. Se o solvente C for adicionado ao
D pode gerar uma mistura com capacidade de dissolução se o ponto permanecer
dentro da esfera.
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Figura 8 – Círculo de solubilização (δd e

δh) bidimensional

após a simplificação da esfera

tridimensional original.

Fonte: Adaptado de Canevarolo (2006).

Dessa forma é possível a partir de uma mistura de solvente, e não
exclusivamente de um solvente individual, chegar à solubilização de um polímero.
Portanto, ao se analisar a solubilidade de um polímero faz-se necessário a análise de
todos os componentes líquidos em conjunto e não separadamente. Os parâmetros de
solubilidade de solventes geralmente não mostram diferenças significativas na
literatura. No entanto, com relação aos polímeros há uma diversidade de dados,
principalmente porque esses parâmetros dependem da estrutura do polímero, do grau
de cristalinidade, se as ligações são cruzadas ou lineares. Dados de raio de interação
são mais difíceis de serem encontrados. Alguns dados encontrados para os líquidos
presentes no tíner e para os polímeros utilizados nesta pesquisa são apresentados
nas Tabelas 5 e 6, respectivamente.
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Tabela 5 - Parâmetros de solubilidade generalizados de alguns solventes.
Solvente

δd (MPa)1/2

δp (MPa)1/2

δh (MPa)1/2

δ (MPa)1/2

Acetato de etila

15,8

5,3

7,2

18,1

Acetato de butila

15,7

3,70

6,3

17,4

Acetona

15,5

10,4

7,0

19,9

Etanol

15,8

8,8

19,4

26,5

Xileno

17,8

1,0

3,1

17,9

Tolueno

18,0

1,4

2,0

18,1

Butil glicol

17,0

11,0

26,2

33,1

Fonte: Hansen (2007).
Tabela 6 - Parâmetros de solubilidade generalizados de alguns polímeros.
Polímero

δ (MPa)1/2

δd (MPa)1/2

δp (MPa)1/2

δh (MPa)1/2

Raio de
interação

Poliuretano

22,8(***)

16,0(***)

13,10(***)

9,2(***)

8,0(***)

21,54(***)

14,97(***)

12,28(***)

16,78(***)
4,5

Polipropileno

16,7(**)

17,20

5,60

0,4

Poliamida 6

20,9 (*) – 28,0(**)

16,7(*)

1,63(*)

11,7(*)

17,0(***)

3,4(***)

10,6(***)

5,10(***)

16,6(*)

0(*)

0(*)

-

17,10(***)

3,10(***)

5,20(***)

8,2(***)

Polietileno
Fonte:

16,6(*)

Canevarolo, 2006,

(*)

Valores em (cal/m )

3 1/2

Vanderburg, 1999,

(**)

Hansen Solubility Parameters, 2007.

(***)

foram convertidos para (MPa)

1/2

.(δ (MPa1/2) = 2,0455 δ (cal1/2 cm3/2)).

Coelho (2009) relata que a solubilidade de um polímero é fortemente
influenciada pela cristalinidade, uma vez que polímeros semicristalinos apresentam
energia de Gibbs inferior à dos polímeros amorfos correspondentes. Se a solubilidade
ocorre quando ∆G < 0, é necessária uma energia livre extra para a solubilização de
um termoplástico semicristalino. Nesse caso, a dissolução irá ocorrer se houver
interações específicas como, por exemplo, pontes de hidrogênio. No caso dos
polímeros não polares semicristalinos, a solubilidade ocorre próximo ao ponto de
fusão da fase cristalina do polímero.
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Baena et al. (2012) estudaram o efeito de uma mistura de 20 % de etanol e 80 %
de gasolina (E20) na variação de massa e dureza de polímeros como polietoximetileno
(POM), polietileno de alta densidade (PEAD), poliamida 6 (PA 6) e poliamida 6.6 (PA
6.6). Amostras desses polímeros foram imersas nesta mistura por até 30 dias. Os
autores observaram que o PEAD apresentou aumento de massa (intumescimento)
similar tanto em gasolina quanto na mistura gasolina/20 % etanol, indicando que o
etanol não teve efeito significativo na variação de massa após contato com o
biocombustível (Figura 9). As amostras de PEAD apresentaram aproximadamente
8 % de aumento de massa em ambos os combustíveis que se estabilizou após 6 dias.
No caso da PA 6, pequenas mudanças de massa foram observadas na exposição à
gasolina. Um ligeiro aumento de massa de cerca de 2 % ocorreu após 8 dias de
imersão e, em seguida, um peso aparente constante foi mantido até a conclusão do
teste (Figura 9c). As amostras expostas à mistura E20 apresentaram aumento de
massa de cerca de 5 % após 6 dias de exposição. Verificou-se que o material estava
saturado no sexto dia de exposição, e após esse período não houve absorção de
etanol. O resultado foi semelhante para as amostras PA 6.6. Os autores atribuem o
aumento de massa das amostras de poliamida à absorção de etanol devido à
afinidade do grupo amida com a hidroxila do álcool. O comportamento foi diferente no
caso do POM, cuja variação de massa foi maior em meio de etanol.
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Figura 9- Variação do massa aparente de materiais poliméricos durante a imersão em
gasolina pura e mistura de gasolina + 20% de etanol (E20).

Fonte: Adaptado de Baena et al. (2012).

A dureza das amostras de PEAD expostas à gasolina diminuiu cerca de 10 %
em relação aos seus valores iniciais. Esta diminuição também está possivelmente
associada à absorção de gasolina que poderia ter atuado como plastificante nestes
materiais. Em contrapartida, as amostras imersas na mistura E20 não apresentaram
variação estatisticamente significativa de dureza em relação aos seus valores iniciais.
As diferenças na dureza das amostras de PA6 não foram significativas quando
expostas a gasolina ou E20. Portanto, pode-se dizer que a absorção de etanol, não
teve efeito sobre a dureza deste material (Figura 10).
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Figura 10- Dureza dos polímeros avaliados antes e após exposição à gasolina pura e E20.

Fonte: Adaptado de Baena et al. (2012).

3.6

POLIAMIDA 6.0
As poliamidas são compostas por cadeia molecular longa contendo o grupo

amida (N-H-C=O). Há vários tipos de PA que são diferenciadas pelo número de
carbono presentes nas moléculas como, por exemplo, PA6, PA6.6, PA12, PA11. Uma
das rotas de síntese da PA6 é obtida a partir da abertura do anel da caprolactama em
temperaturas superiores a 200 °C na presença de baixo teor de água (Figura 11).
Comercialmente são conhecidas como Nylon (MATERIAIS JUNIOR, 2020).
.
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Figura 11 – Reação de polimerização da PA6

Ruptura de ligação

Fonte: Materiais Júnior (2020).

Um fato interessante é a formação de pontes de hidrogênio entre o grupo C=O
e N-H de seguimentos de cadeias de poliamidas, como mostra a Figura 12, resultando
em alta resistência mecânica e estabilidade dimensional para esses polímeros.
A PA6 é um polímero semicristalino, ou seja, quando resfriado partes de suas
macromoléculas se organizam originando regiões cristalinas. Parodi (2017) relata que
a PA6 geralmente se cristaliza em duas fases: i) monoclínica ou fase α e ii) pseudohexagonal (fase γ ), como mostra a Figura 13. As conformações das fases α e γ são
diferentes, devido às diferentes posições das ligações hidrogênio ao longo das
cadeias. Kunchimon et al. (2019) relatam que o ponto de fusão da fase α é 222 oC e
da fase γ 213 oC.
Figura 12 – Formação de pontes de hidrogênio entre grupo carbonila (C=O) e amida (N-H)
de poliamida.

Fonte: Materiais Júnior (2020).
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Figura 13 – Distribuição das ligações hidrogênio na PA6: (a) fase α e (b) fase γ

Fonte: Parodi (2017).

3.6.1 Propriedades Mecânicas
Na Tabela 7 são listadas as principais propriedades mecânicas da PA6, que
apresentam elevada resistência à abrasão e dureza devido à semicristalinidade.
Tabela 7 - Principais propriedades do PA6.
PROPRIEDADES MECÂNICAS
Resistência à tração (MPa)
Tensão de ruptura à tração (MPa)
Módulo de elasticidade à tração (MPa)
Alongamento na ruptura (%)
Resistência ao impacto Izod (J/m)
Dureza Rockwell

PA 6
60
41,2 – 60(*)
1800
70 a 200
50
R100

Fonte: Nitaplast - Nitanyl datasheet, (*) Klata, Van de Velde e Krucinska (2003).
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3.6.2 Resistência Química
A PA6 possui resistência limitada a alguns hidrocarbonetos clorados e soluções
diluídas de ácidos inorgânicos. Esta poliamida é diluída em contato com o ácido
fórmico concentrado, ácido acético, cresóis e fenóis; no entanto ela tem boa
resistência a hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, tais como, óleos vegetais,
animais e às gorduras, também em sais e soluções neutras ou alcalinas como as
cetonas, ésteres, álcoois, ácidos orgânicos (WIEBECK e HARADA, 2005). Na Tabela
8 é mostrada a resistência química da PA6 com relação a alguns solventes, inclusive
alguns que são componentes de tíner.
Tabela 8 – Resistência química de alguns solventes com poliamidas.
Solventes

Resistência Química

ácidos fortes

não resiste
resistência limitada

ácidos fracos

(dissolvido por fenóis e
ácido fórmico)

bases fortes

resistente

bases fracas

resistente

Acetona

resistente

Etanol

resistente

Tolueno

resistente

Acetato de etila

resistente

Fonte: Nylacast (2022).

3.6.3 Aplicação da Poliamidas 6
As poliamidas estão presentes nas indústrias automotivas, indústrias de
componentes elétricos, empresas de engenharia de mecânica leve e de precisão,
entre outras pelas suas características técnicas. O critério utilizado para escolha
destas poliamidas está na alta resistência mecânica onde existe o impacto repetitivo
e condições de fadiga, ambientes agressivos de serviço, temperatura elevada e
principalmente pelo baixo custo (WIEBECK e HARADA, 2005).
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Na Tabela 9 são relatados alguns exemplos de peças produzidas com PA6.
Tabela 9- Exemplos de peças produzidas com as poliamidas 6.
Indústria Automotiva

Indústria elétrica

Engenharia mecânica
leve e de precisão

Puxadores

Coberturas de interruptores

Engrenagens

Maçanetas

Plugues elétricos

Mancais

Fechaduras das portas

Conectores elétricos

Buchas de vedação

Recipientes para água do

Carcaças de ferramentas

radiador

elétricas manuais

Recipientes para óleos

Carcaças dos tambores de

lubrificantes

máquinas de lavar

Buchas de impacto
Rolamentos

Carcaça de filtros de
gasolina

Disjuntores

Caixas de água do radiador

Conectores industriais

Sistemas de aquecimento
Componentes internos dos
carros
Fonte: Elaborada pelo autor.

3.7

POLIURETANO
A cada ano quase 180 bilhões de quilos de plásticos são produzidos

mundialmente e deste total aproximadamente 6 % é poliuretano (PU) (Gráfico 1).
Cerca de 15 % desses 6 % destinam-se exclusivamente a aplicações de elastômero.
O alto desempenho dos elastômetros de PU na classe geral de materiais sintéticos
permite uma alta gama de seu uso como, por exemplo, em calçados, painéis de
carroceria automotiva, forro de caçamba de caminhão, rodas de lâmina de rolo,
almofadas de polimento na fabricação de circuito integrado, bolsas de sangue, juntas,
filmes de polímero entre outros.
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Gráfico 1 - Relações de volume aproximados entre elastômeros de poliuretano e todos os
poliuretanos consumidos.

Fonte: SONNENSCHEIN, 2015, adaptado pelo autor.

Os poliuretanos são sintetizados a partir de reação de poliadição em etapas,
utilizando-se compostos hidroxilados e isocianetos. Coutinho e Delpech (1999)
relatam a seguinte reação de obtenção de um poliuretano linear derivado de um
composto di-hidroxilado e diisocianeto (Figura 14):
Figura 14 – Reação de formação do poliuretano.

Fonte: Coutinho e Delpech (1999).

Os monômeros hidroxilados podem ser polímeros sintéticos, como poliéteres
ou poliésteres, por exemplo.
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3.7.1 Propriedades Mecânicas
O poliuretano é um polímero predominantemente amorfo. A sua massa molar
é variável, porém muito elevada e a densidade fica entre 1,2 g/cm3 a 1,3 g/cm3. Como
uma das maiores qualidades do poliuretano a resistência à abrasão é muito elevada.
Outras características que diferem o poliuretano de outros polímeros é a elevada
resistência à propagação de rasgos, boa flexibilidade às baixas temperaturas, boa
resistência às intempéries e ozônio; é um dos polímeros que se destaca pela sua
grande capacidade de suportar cargas, apresenta resistência à hidrólise,
principalmente os poliésteres (WIEBECK e HARADA, 2005).
Na Tabela 10 são listadas as especificações técnicas do poliuretano, porém
vale ressaltar que esta tabela pode variar dependendo do tipo e da dureza do
poliuretano.

Tabela 10 – Especificações técnicas do poliuretano 90 Sore A.

Propriedades
Resistência à tração (kgf/cm²)
Alongamento (%)
Módulos a 100% (kgf/cm²)
Dureza (Shore A)

Valor
250-310
420-530
95 - 100
90 - 95

Resistência à abrasão (mm3)
Resistência ao rasgo (kN/m)
Resiliência Bashore (%)
Máxima temperatura de uso
em curta duração (°C)
Temperatura máxima de uso
contínuo (°C)
Deformação permanente (%)

85
72 - 80
26

Densidade (g/cm3)
Fonte: Plastplex (2022).

120
100
40
1,15
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3.7.2 Resistência Química
A resistência química de poliuretanos varia de acordo com a formulação.
Poliuretano do tipo poliéster é mais resitente a óleos, solventes e ácidos e bases
fracos. O tipo poliéter é mais resistente à exposição de água (GALLAGHER
CORPORATION, 2022). De um modo geral a resitência química do PU é baixa em
solventes isolados que fazem parte da composição do tíner (Tabela 11). No entanto,
pelo nosso conhecimento, não há trabalhos publicados sobre a resistência química do
poliuretano em mistura desses solventes. Como é um polimero com boa resitência à
abrasão e resistente ao rasgo, poderia ser um polímero potencial para recobrimento
dos garfos de empilhadeira, nas áraes de preparação e estoque de tintas de indústria
automotiva, desde que a resistência química seja adequada.
Tabela 11 - Resistência química do poliuretano.
Solvente

Resistência Química

Acetato de Butila

pouco resistente

Acetato de Etila

pouco resistente

Acetona

pouco resistente

Butilglicol

pouco resistente

Xileno

pouco resistente

Tolueno

pouco resistente

Etanol

pouco resistente

Fonte: Data-sheet – K-Mac-Plastics (2022).

3.7.3 Aplicação do Poliuretano
Dependendo da configuração que pode ser regular ou aleatória ou com
ligações cruzadas, os produtos de PU podem variar de macios e flexíveis a rígidos
(KLOSS, 2007). É ideal na produção de peças que demanda alta durabilidade pela
alta resistência à tração e compressão (WIEBECK e HARADA, 2005).
As principais aplicações do poliuretano estão apresentadas na Tabela 12.
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Tabela 12 - Principais aplicações do poliuretano
Aplicação

Exemplo
Gaxetas
Solados e saltos de sapatos

Como termoplástico

Diafragmas
Peças flexíveis
rodas de skate
acoplamento axiais

Fonte: Wiebeck e Harada (2005). Adaptado pelo autor.

3.8

POLIPROPILENO
Desde a primeira síntese catalítica de polipropileno que ocorreu em 1954, o

crescimento da demanda global de PP continua a ser liderado e deve aumentar de 60
milhões de toneladas em 2015 para 120 milhões de toneladas até 2030; o mercado
de PP é o segundo maior negócio de polímeros do mundo (polietileno, PE, sendo o
primeiro) respondendo por mais de 25 % do mercado global (KOCSIS e BÁRÁNY,
2019).
No estado sólido, as principais propriedades refletem o tipo e a quantidade de
regiões cristalinas e amorfas formadas a partir das cadeias poliméricas. Quando
usado em temperatura ambiente o polipropileno tem propriedades físicas, mecânicas
e térmicas bem definidas. Tem alto ponto de fusão, baixa densidade, resistência
relativamente boa ao impacto e rigidez (KARIAN, 2003).
De acordo com Kim e Somorjai (2012), com a simples fórmula química do
propileno CH2 =CH-CH3 são originadas várias subfamílias de acordo com o processo
de polimerização, o uso de comonômero, a mistura com elastômeros e o uso de
reforços. Com os homopolímeros, resultante da polimerização de um monômero, duas
estruturas básicas podem ser formadas: a estrutura atática e a estrutura isotática
conforme mostra a Figura 15. Na estrutura isotática o CH3 está localizado em apenas
um lado da cadeia do CH2 sendo este o mais usado em aplicações de engenharia. No
atático o CH3 fica localizado aleatoriamente em ambos os lados da cadeia do CH2. Os
homopolímeros são rígidos e bastante quebradiços.
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Figura 15 - Estruturas Isotática e Atática do Polipropileno.

Fonte: Kim e Somorjai, (2006).

Há no mercado os polipropilenos homopolímeros (PP homo) e os polipropilenos
copolímeros (PP copo). Os PP homo apresentam elevada cristalinidade enquanto nos
copolímeros, a presença do comonômero diminui a tendência à cristalização. Um dos
principais comonômeros do PP é o eteno que substitui de forma parcial o propeno nas
cadeias poliméricas. Os copolímeros são menos rígidos do que os homopolímeros,
porém têm melhores comportamentos em baixas temperaturas e são mais resistentes
ao impacto. Uma característica que diferencia os homos dos copolímeros PP é a
resistência química, que é maior para o PP homo. Os polipropilenos são bons
isolantes elétricos mesmo em ambientes úmidos, com alta resistividade e rigidez
dielétrica e baixos fatores de perda (KARIAN, 2003).
3.8.1 Propriedades Mecânicas
A rigidez e a resistência ao impacto referem-se às propriedades mecânicas de
maior relevância no polipropileno. À medida que o nível de cristalinidade aumenta, o
módulo de flexão ou rigidez normalmente aumenta; porém depende do tipo de
morfologia do cristal.
A Tabela 13 apresenta alguns valores de propriedades mecânicas do PP, de
acordo com a INCOMPLAST.
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Tabela 13 - Algumas propriedades mecânicas do Polipropileno.
Propriedade
Dureza Rockwell (HR)
Dureza Shore D
Resistência à tração no escoamento (MPa)
Resistência à tração na ruptura (MPa)
Módulo de elasticidade teste de tração (MPa)
Alongamento na ruptura (%)
Resistência ao impacto Charpy (kJ/m2)

Valor
R64
72
25-43
32
1900
40
3,70

Fonte: Incomplast (2022).

3.8.2 Resistencia Química
O polipropileno (PP) é um polímero termoplástico que tem grande resistência
química a solventes, ácidos e álcalis. A Braskem reporta dados de resistência química
do PP (Tabela 14) de acordo com a classificação A, B, C especificadas abaixo da
tabela 14. Para alguns dos solventes do tíner a resistência química não é boa, mas a
própria Braskem sugere que sejam realizados testes para determinar a adequação do
polipropileno no ambiente específico.
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Tabela 14 - Resistência química de PP a alguns solventes a 20 °C
Solvente

Resistência Química

Acetona

A

Etanol

A

Acetato de Etila

B

Acetato de Butila

C

Xileno

C

Tolueno

C

A - Efeito insignificante (deve ser adequado para todas as aplicações onde existam essas condições
ambientais), B - absorção ou ataque limitado (deve ser adequado para a maioria das aplicações, mas
o usuário é aconselhado a fazer seus próprios testes para determinar a adequação do PP no ambiente
particular, C - absorção extensa e/ou permeação rápida (deve ser adequado para aplicações onde
apenas serviço está envolvido, ou onde o intumescimento produzido não tem efeito prejudicial sobre a
peça. O usuário deve fazer seus próprios testes para determinar a adequação do PP no ambiente
específico).

Fonte: Braskem, 2022.

3.8.3 Aplicações do Polipropileno
Na Tabela 15 estão listadas algumas aplicações do PP. O processo de
moldagem por injeção utilizando o PP foi considerada relativamente simples;
nenhuma nova técnica foi necessária e as características de moldagem e a alta
resistência colocaram o PP em inúmeras aplicações. Em comparação com os outros
polímeros, um bônus adicional para o PP está na capacidade de orientá-lo para formar
uma fibra forte ou filme fino, resultado de sua natureza cristalina.
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Tabela 15 – Aplicações do Polipropileno.
Aplicação

Material Substituído

Cobertura de ventilador automotivo

Aço

Acabamento interno automotivo

Tecidos de fibra natural

Estrutura de TV

Fenólico

Agitador de máquina de lavar

Aço

Revestimento de roda

Aço

Revestimentos de máquina de lavar
louça

Aço revestido

Pequenos invólucros de
eletrodomésticos

Aço

Para-choques automotivos

Aço

Fonte: Moore (1996), adaptada pelo autor.

3.9

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
O polietileno é considerado como sendo de alta densidade quando tem

densidade superior a 0,940 g/cm3. Comercialmente leva o nome de PEAD (Polietileno
de Alta Densidade) ou em inglês HDPE (High Density Polyethylene) sendo este
polímero de maior volume usado na atualidade. A representação esquemática do
PEAD é mostrada na Figura 16 (COUTINHO, 2003; SPALDING e CHATTERJEE,
2017).
Figura 16 - Representação esquemática do PEAD.

Fonte: Coutinho et al. (2003).

55

3.9.1 Propriedades Mecânicas
O PEAD é mais rígido e mais duro do que os materiais de baixa densidade com
peso molecular abaixo de 300.000 g/mol, tem alta resistência à tração, quatro vezes
a do PEBD (Polietileno de Baixa Densidade). A Tabela 16 apresenta algumas
propriedades mecânicas do PEAD de acordo com dados reportados por Caruso
(2015), Coutinho et al. (2003) e Askeland e Phulé (2008).
Tabela 16 - Algumas propriedades mecânicas do PEAD
Propriedade
Dureza Shore

60-70

Dureza Rockwell

R55

Tensão de ruptura (MPa)

18-35

Tensão de limite de escoamento (MPa)

18-30

Deformação na ruptura %

100-1000

Módulo de elasticidade à tração

700-1400

Resistência ao impacto Izod (J/m)

213

Fonte: Caruso (2015), Coutinho et al. (2003), Askeland e Phulé (2008).

3.9.2 Resistência Química
A Tabela 17 apresenta dados de resistência química de PEAD em alguns
solventes presentes no tíner, de acordo com catálogo de propriedades da Nylacast –
Engineered Products.
Tabela 17 - Resistência química de PEAD a alguns solventes.
Solvente
Acetona

Resistência Química
Parcialmente resistente

Etanol

Resistente

Acetato de Etila

Resistente

Acetato de Butila

Parcialmente resistente (*)

Xileno

Não satisfatório (*)

Tolueno

Não satisfatório (*)

Fonte: Nylacast – Engineered Products (2022), (*) Shulman, 2022.
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3.9.3 Aplicação do PEAD

O PEAD por ter densidade maior que 0,940 g/cm3 tem exclusiva aplicação em
revestimentos com alta barreira de umidade, o exemplo de aplicação está nas
embalagens de alimentos secos, como cereais e biscoitos. Também pode ser utilizado
na fabricação de copos moldados por injeção, engradados, baldes, pequenos tanques
e recipientes. As resinas de PEAD são usadas para fazer fibras monocomponentes e
bicomponentes (núcleo de polipropileno ou tereftalato de polietileno) para a produção
do falso tecido conhecido em inglês como spunbond, bem como fibras básicas
bicomponentes para aplicações de higiene (SPALDING e CHATTERJEE, 2017).
4

MATERIAIS E MÉTODOS
4.1

Materiais
Os seguintes polímeros foram selecionados nesta pesquisa:
- Poliuretano termoplástico (PU) () – Facini Plásticos
- Poliamida (PA 6) – Nitaplast Ind. e Comércio de Plásticos Ltda
- Polietileno de alta densidade (PEAD) – MGM Plásticos
- Polipropileno (PP) – Plastireal
As empresas Nitaplast e Plastreal fornecem as fichas técnicas da PA6 e do PP,

respectivamente. Algumas propriedades são apresentadas na Tabela 18. Com
relação ao PU a empresa Facini apenas informa a dureza Shore 90 e a MGM a
densidade do PEAD de 0,95 g/cm3. As fichas técnicas dos polímeros PA6 e PP estão
apresentadas no Anexo 1.
Os polímeros PU, PP, PA 6 e PEAD foram recebidos tanto em forma de tarugo
(22 mm de diâmetro por 500 mm de comprimento) como de placas retangulares de 30
mm x 53 mm e comprimento de 500 mm. A PA6 também foi recebida na forma de
placas com comprimento de 400 mm de comprimento, 3 mm de espessura e 180 mm
de largura para a preparação de corpos de prova para os ensaios de tração.
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Tabela 18 - Propriedades mecânicas do PP e PA6 utilizadas nesta pesquisa, de acordo com
dados dos fabricantes.
Propriedades

PP (Plastireal)

PA6 (Nitaplast)

Alongamento de ruptura, %

>50

700 - 200

Módulo de elasticidade, MPa

1600

1800

Resistência à tração (escoamento), MPa

30

60

Dureza

80

R100

Fonte: Plastireal (2022), Nitaplast (2022), adaptada pelo autor.

Os tíneres utilizados neste estudo são os mesmos que são utilizados no
processo de pintura na indústria automotiva, que têm alto risco de explosão caso entre
em contato com faísca durante o processo de manuseio; são eles:
- Tíner para pintura 888 PU do fabricante Natrielli Química Ltda
- Tíner para limpeza 800 Extra do fabricante Natrielli Química Ltda
A Figura 17 apresenta as embalagens dos tíneres 888 PU e 800 Extra e as
Tabelas 19 e 20 suas respectivas composições, temperaturas de ebulição e pressão
de vapor de seus constituintes. Apesar de a temperatura de ebulição dos
componentes dos tíneres ser maior que a temperatura ambiente (20 oC a 30 oC) na
área de preparação e de estoque de tintas, os compostos como álcool, acetona,
acetato, tolueno apresentam elevada pressão de vapor e são facilmente vaporizados
em condições de temperatura e pressão ambiente.
Figura 17 - Tíneres: (a) 888 PU e (b) 800 Extra utilizados nessa pesquisa.

(a)
Fonte: Autor.

(b)
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Tabela 19 - Composição e informações sobre os componentes do tíner 888 PU.
Faixa de

Temperatura

Pressão de

concentração (%)

de Ebulição

Vapor

Componentes

em peso

(oC)(*)

mmHg(*)

Acetato de etila

5 - 15

77,0

100 (27oC)

Acetato de butila

5 - 15

126,0

10,6 (21oC)

Acetona

5 - 15

56,1

200 (22,7oC)

Xileno

10 - 20

138,3

10 (27,3oC)

Tolueno

30 - 40

110,6

40 (31,8oC)

Butilglicol

1–5

171,2

0,87 (20oC)

Fonte: Elaborada pelo autor (*)Haynes (2014-2015), FISPQ 888PU.
Tabela 20 - Composição e informações sobre os componentes do tíner 800 Extra.
Faixa de concentração

Temperatura de

Pressão de Vapor

Componentes

(%)

Ebulição (oC)(*)

mmHg(*)

Acetato de etila

5 - 15

77,0

100 (27oC)

Acetona

5 - 15

56,1

200 (22,7oC)

Etanol

30 - 60

78,3

60 (26oC)

Tolueno

30 - 40

110,6

40 (31,8oC)

Fonte: Elaborada pelo autor (*)Haynes (2014-2015), FISPQ 800 Extra.

O estudo do efeito dos tíneres 800 Extra e 888 PU no intumescimento dos
polímeros PU, PP, PEAD e PA6 foram realizados em duas etapas:
(a) Polímeros em contato com os tíneres líquidos, e
(b) Polímeros em contato com os vapores dos componentes dos tíneres.
As Figuras 18 e 19 apresentam os fluxogramas das etapas realizadas nesta
pesquisa e nos itens subsequentes serão detalhadas cada uma delas.
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Figura 18 - Fluxograma da etapa de com polímeros em contato com tíner líquido

Fonte: Autor.
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Figura 19 - Fluxograma da etapa de com polímeros em contato com tíner em vapor

Fonte: Autor.

4.2

Preparação das amostras para os ensaios em contato com solvente
líquido
Os corpos de prova dos polímeros poliuretano termoplástico (PU), poliamida

(PA6), polietileno de alta densidade (PEAD) e o polipropileno (PP), apresentaram
aproximadamente 22 mm de diâmetro e 30 mm de altura, barra retangular de 30 mm
de espessura x 50 mm de largura. A relação de massa de polímero (barra ou tarugo)
e de tíner foi de 1g:3,4 ml para as amostras ensaiadas por 5 dias e de 1g:7,5 ml para
as amostras ensaiadas por 10 e 20 dias. A Figura 20 apresenta fotos dos frascos com
tíner e os polímeros. Os testes foram realizados nos seguintes períodos de tempo:
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(a) 5 dias: duas amostras de cada polímero foram colocadas em frascos de vidro
(um para cada tipo de polímero) e ficaram imersas por 5 dias. Após esse
período as amostras foram retiradas dos frascos e a massa das amostras
foram medidas em balança analítica;
(b) 10 dias: duas amostras de cada polímero foram colocadas em frascos de vidro
(um para cada tipo de polímero) e ficaram imersas por 10 dias. Após esse
período as amostras foram retiradas dos frascos e a massa das amostras
foram medidas em balança analítica;
(c) 20 dias: duas amostras de cada polímero foram colocadas em frascos de vidro
(um para cada tipo de polímero) e ficaram imersas por 20 dias. Após esse
período as amostras foram retiradas dos frascos e a massa das amostras
foram medidas em balança analítica.
Os testes foram realizados em temperatura ambiente (20 °C a 25 °C).
Figura 20 – (a) Poliamida (PA6) e Poliuretano (PU) e (b) Polietileno (PEAD) e Polipropileno
(PP) imersos nos tíneres 888 PU e 800 Extra.

Fonte: Autor.
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A primeira etapa da pesquisa constituiu na imersão dos polímeros em tíneres
por 5, 10 e 20 dias para simular um possível derramamento desses solventes nas
áreas de preparação e estoque de tintas.
4.3

Preparação das amostras e teste em contato com vapor dos componentes
dos tíneres

A área de preparação e de estoque de tintas apresenta odor forte de solventes,
indicando que a empilhadeira tem contato com componentes do tíner na forma de
vapor. Dessa forma, concluiu-se necessário analisar o efeito do vapor do tíner no
intumescimento e propriedades mecânicas dos polímeros. A Figura 21 ilustra o
procedimento experimental utilizado para essa finalidade. Amostras de polímeros
variando de 18 g a 27 g foram suspensas em um frasco com 200 ml de tíner 800 Extra
e frascos com 200 ml de tíner 888 PU. Neste caso as amostras ficaram em testes por
20 dias. Após esse período as amostras foram pesadas.
Figura 21 – (a) Preparação do teste de evaporação com os tarugos de aproximadamente
22 mm de diâmetro e 60 mm de altura, (b) preparação para ficarem suspensos no frasco de
vidro e (c) teste de evaporação com as amostras suspensas.

Fonte: Autor.
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A temperatura utilizada nestes ensaios foi a temperatura ambiente (25 °C a
30 °C), para simular o ambiente real onde os tíneres são armazenados e manipulados
para o processo de pintura.
O cálculo de intumescimento foi obtido a partir da equação 7 (SANTOS et al.,
2000):

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =

𝑀𝑀𝑀𝑀−𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑀𝑀

𝑥𝑥 100%

(7)

Onde Mi = massa inicial e Mf = massa após imersão em tíner líquido e na forma
de vapor

4.4

Determinação da resistência à tração
Os corpos de provas para os ensaios de tração foram conformados de acordo

com a norma ASTM D638 Tipo I. A Figura 22 mostra as dimensões recomendadas na
norma e a Tabela 21 mostra as cotas, raios e tolerâncias. Como o teste de imersão
foi fundamental para determinar se algum polímero iria apresentar aumento de massa,
e dos quatro diferentes polímeros colocados nesse teste somente a PA6 passou nos
testes de 5, 10 e de 20 dias sem apresentar nenhuma alteração de massa, os corpos
de prova para o teste de tração foram feitos somente para esse polímero.
Os corpos de prova preparados a partir da placa de PA6 são apresentados na
Figura 23.
Figura 22 - Corpo de prova norma ASTM D638 Tipo I

Fonte: ASTM D638
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Fonte: ASTM D638

Tabela 21 - Tabela de cotas, raios e tolerâncias para amostra do Tipo I (ASTM D638 Tipo I).
Descrição

Valor

W — Largura estreita

13 mm

L — Comprimento estreito

57 mm

WO — Largura geral

19 mm

LO — Comprimento total

165 mm

G — Comprimento do medidor

50mm

D — Distância entre as alças

115 mm

R — Raio do filete

76 graus

Wc - Tolerâncias da largura no centro
T - Espessura

+0.00 mm, −0.10 mm
3.2± 0.4 mm

Fonte: Elaborado pelo autor.

Foram separados 5 corpos de prova como padrão (sem imersão em tíner), 5
para os testes de imersão em líquido e vapor em tíner 888 PU por 20 dias e 5 para
testes de imersão em líquido e vapor por 20 dias em tíner 800 Extra. Os ensaios foram
realizados em uma máquina de ensaio universal Emic DL10000 (Figura 24). Como
utilizando-se a velocidade de 5 mm/min o material não foi rompido em 5 minutos, a
velocidade foi aumentada para 50 mm/min. A carga utilizada foi de 5 kN. As
propriedades avaliadas foram força de ruptura, tensão de ruptura e alongamento na
ruptura.
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Figura 23 - Corpos de provas de PA6, conformados de acordo com a norma ASTM D638
Tipo I.

Fonte: Autor.
Figura 24 - Máquina universal de ensaio Emic

Fonte: Autor.
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4.5

Dureza Rockwell
Foi medida dureza Rockwell 100 no durômetro Wilson, modelo 3JR (Figura 25)

com esfera de 1/8 polegada. Foram analisadas as superfícies da PA 6 sem imersão
em tíner (amostra padrão) e das superfícies de PA 6 em tíneres 888 PU e 800 Extra.
As medidas foram realizadas em três etapas: na primeira etapa, o corpo de
prova recebeu uma pré-carga, garantindo contato do penetrador com a superfície a
ser ensaiada; na segunda etapa, aplicou-se a carga maior que, somada à pré-carga,
resultou na carga total ou carga nominal do ensaio; na terceira etapa, retirou-se a
carga.
Figura 25 - Durômetro para medida Rockwell.

Fonte: Autor.

4.6

Espectroscopia Raman e Espectroscopia no Infravermelho
Os espectros Raman foram obtidos a partir da superfície da amostra sem

contato com tíner (padrão) e das superfícies dos polímeros após 20 dias de imersão
em tíner 880 PU e 800 Extra empregando-se um espectrofotômetro Raman Confocal
da marca WiTec modelo alpha 300R (WiTec GmbH, Germany), contendo duplo
monocromador, rede de difração de 600 linhas/mm e detector CCD. A focalização
do laser na amostra e a coleta da radiação espalhada a 180º foram feitas através de
um microscópio metalúrgico marca WiTec e lente objetiva de 100 x CF Plan com
número de abertura de 0,55. Foi utilizada linha de excitação na região do visível em
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532 nm e 785 nm de um laser de argônio (marca WiTec, S/N 100-1665-154). A
potência do laser foi mantida abaixo de 10 mW para evitar a degradação da amostra.
Cada espectro corresponde à média de 100 acumulações, adquiridos com tempo de
integração de 50 s. Foram analisados mais de 10 pontos em cada superfície dos
polímeros (FREDERICCI et al., 2016).
A amostra de poliuretano apresentou fluorescência mesmo utilizando o
comprimento de onda de 785 nm. Portanto, essa amostra foi analisada na região do
infravermelho (FT-IR), em um equipamento Panalytical no intervalo de 600 cm-1 a
4000 cm-1.
4.7

Análise de Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)
Análises de calorimetria exploratória diferencial foram realizadas nas amostras

de PA6 padrão (como recebida) e nas que tiveram contato com tíner na fase de vapor.
Foi utilizado equipamento Mettler, modelo DSC 822e, massa de amostra de
aproximadamente 6 mg, atmosfera de nitrogênio e taxas de aquecimento de
10 °C/min, 20 °C/min, e 40 °C/min.
4.8

Análise microestrutural
A superfície de fratura, após o ensaio de tração, foi analisada em um

microscópio eletrônico de varredura FEG Quanta 3D no modo de elétrons secundários
com utilização de 20 kV. As amostras foram recobertas com Au.
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5

RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1

Análise de Intumescimento dos Polímeros em Contato com Tíner Líquido
Na Tabela 22 são apresentados os resultados referentes à porcentagem de

aumento de massa dos polímeros PU, PA6, PP e PEAD após testes em tíneres
líquidos 880 Extra e 888 PU pelo período de 5, 10 e 20 dias. As Tabelas referentes às
variações de massas estão apresentadas no Anexo 2. A Figura 26 apresenta os
gráficos de variação de massa em função de tempo. É possível observar que os
polímeros PU, PEAD e PP apresentaram variação percentual de massa no período de
teste mencionado. Somente a PA6 não apresentou variação de massa no período de
5 a 20 dias de imersão em tíneres 800 Extra e 888 PU.
Tabela 22 – Variação percentual de massa dos testes de imersão nos tíneres líquidos.
Variação percentual de
Tíner

Polímero

massa teste de imersão

Desvio
Padrão

5 dias

10 dias

20 dias

Poliuretano

56,1%

72,9%

113,0%

29,2%

888

PA6

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

PU

Polietileno (PEAD)

1,8%

3,4%

6,6%

2,4%

Polipropileno

0,8%

1,7%

4,3%

1,8%

Poliuretano

89,3%

154,3%

260,2%

86,3%

PA6

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Polietileno (PEAD)

2,1%

4,0%

7,9%

3,0%

Polipropileno

1,0%

3,4%

5,1%

2,1%

800
Extra

Fonte: Autor.
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Figura 26 – Variação de massa em função do tempo para as amostras PU, PEAD, PP e PA 6
após testes de imersão em tíneres (888 PU e 800 Extra) líquidos.
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Fonte: Autor.

5.1.1 PP e PEAD
Tanto o PP quanto o PEAD apresentaram ganho de massa após imersão em
tíner 888 PU e 800 Extra. Esses polímeros são formados por cadeias de
hidrocarbonetos (apolares), e os tíneres 888 PU e 800 Extra apresentam
hidrocarbonetos como xileno e tolueno em suas composições. A Tabela 14 indica que
a resistência química do PP em xileno e tolueno possui classificação C, ou seja, pode
ser atacado por esses solventes. Com relação ao PEAD, a Tabela 17 mostra que este
polímero é parcialmente resistente a tolueno. Baena et al. (2012) observaram 8 % de
variação de massa em PEAD tanto em mistura de gasolina (hidrocarbonetos) quanto
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em gasolina+20% etanol, concluindo que o etanol não teve efeito no intumescimento.
Este resultado, apesar de se referir a solventes diferentes ao do tíner, indicou que os
hidrocarbonetos da gasolina é que têm efeito no aumento de massa do PEAD. Em
tíner, o valor de aumento de massa (~8 %) do PEAD foi semelhante ao encontrado
por Baena et al. (2012), indicando que o xileno e tolueno podem ser responsáveis pelo
intumescimento desse polímero.
Pereira et al. (2014) estudaram o efeito de solventes orgânicos no
comportamento de ganho de massa de polipropileno (PP) e polietileno de alta
densidade (PEAD). Os solventes utilizados no estudo foram: tolueno, heptano, decano
e tetradecano em temperaturas de 25 °C, 50 °C e 80 °C. Os autores observaram que
o aumento de massa do PP foi de aproximadamente 14 % e do PEAD de 6 % em
tolueno após aproximadamente 30 dias.
5.1.2 PU e PA 6
Como pode ser visto na Tabela 22 o aumento de massa do PU foi da ordem de
113,0 % e 260,2 % em tíner 888 PU e 800 Extra, respectivamente, após ensaio de 20
dias, indicando que PU é muito sensível ao contato com esse tipo de solvente,
apresentando elevado grau de intumescimento e despigmentação (Figura 27).
Figura 27 – Poliuretano após 20 dias de imersão em tíner 888 PU.

Fonte: Autor.
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Santos et al. (2000) relatam que o parâmetro de solubilidade dos poliuretanos
depende dos seguimentos flexíveis e rígidos das cadeias. Os autores estudaram a
determinação do parâmetro de solubilidade de poliuretanos em acetato de etila (δ =
18,55 MPa)1/2), acetona (δ = (20,02 MPa)1/2), metil etil cetona ((δ = (19,00 MPa)1/2,
clorofórmio (δ = (18,88 MPa)1/2 e tetracloreto de carbono ((δ = 17,73 MPa)1/2 e
chegaram a um valor de 19,07 a 18,70 MPa)1/2. Pacheco et al. (2007) estudaram o
efeito da concentração de segmentos rígidos nas propriedades químicas de
poliuretanos e reportam que os parâmetros de solubilidade do PU variam de
19,06 (MPa)1/2 a 19,48 (MPa)1/2. Como esses valores são muito próximos dos
parâmetros de solubilidade do acetato de etila e acetona a similaridade mostra que há
uma tendência de dissolução do poliuretano nesses solventes. No entanto, Hansen
relata que quando há misturas de líquidos devem-se levar em conta os parâmetros
(δd, δp e δh). Na literatura os dados de parâmetros de solubilidade são muito diferentes,
devido à estrutura dos poliuretanos. Na Tabela 6 são mostrados dados muito
diferentes para parâmetros de solubilidade de poliuretanos, de acordo com a
referência Hansen Solubility Parameters: A User´s Handbook. Dessa forma é difícil
calcular o Ra e comparar com R0 (raio de interação do polímero) para determinar se a
solubilidade ou intumescimento ocorrerá ou não em função da composição do tíner.
Dessa forma, os ensaios experimentais são importantes para testar a reatividade do
polímero a determinadas misturas de solventes.
Em casos de polímeros cujos resultados não são dispersos, como no caso da
PA6, é possível realizar os cálculos com mais confiabilidade. Por exemplo, se
tomamos como composição do tíner 888 PU: 15 % de acetato de etila, 15 % de acetato
de butila, 15 % de acetona, 20 % de xileno, 34 % de tolueno e 1 % de butilglicol (%
em peso) e transformamos esses dados em porcentagem em volume (Tabela 23) e
usarmos as Eq. 5 e 6, chegaremos aos dados apresentados na Tabela 24.
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Tabela 23 – Porcentagem em peso e volume de solução do tíner 888 PU.
Componentes

% em

Densidade

Volume

peso

(g/cm )

% em

Acetato de Etila

15

0,902

16,63

14,32

Acetato de Butila

15

0,879

17,06

14,69

Acetona

15

0,784

19,13

16,47

Xileno

20

0,870

22,99

19,80

Tolueno

34

0,867

39,21

33,77

Butilglicol

1

0,90

1,11

0,96

volume

3

Fonte: Autor.

A Tabela 24 apresenta os parâmetros δdm, δpm e δhm da mistura de solventes
do tíner 888 PU e da PA6. A partir dos dados da Tabela 24 foi possível calcular Ra =
5,92. Esse valor quando comparado com Ro = 5,1 (Tabela 6), resulta em:
Ra/Ro > 1 – líquido não é solvente do polímero. Neste caso está de acordo com
os resultados obtidos experimentalmente.
Tabela 24- Parâmetro de solubilidade calculados da mistura de solventes do tíner 888PU e
da PA6 (de acordo com os dados de Hansen Solubility Parameters: A User´s Handbook).

Tíner/Polímero

δd

δp

δh

Tíner 888PU

16,91

3,80

4,69

PA6

17,0

3,4

10,6

Fonte: Autor.

No caso do tíner 800 Extra se a composição for considerada 60 % etanol, 30 %
de tolueno, 5 % de acetona e 5 % acetato de etila e utilizando-se dados das Tabelas
5 e 6 e as equações 5 e 6, o valor de Ra é de 4,26. Portanto Ra/Ro<1 indicando que o
tíner 800 Extra é um candidato à dissolução da PA6, o que não aconteceu na prática
à temperatura ambiente, mesmo após 20 dias em imersão, como será mostrado na
Tabela 22. No entanto, uma pequena variação de etanol, ou seja, composição de 65 %
de etanol, 25 % de tolueno, 5 % de acetona e 5 % de acetato de etila, resulta em valor
de Ra de 5,14, que é maior que Ro = 5,1 e, portanto, seria considerado como não
solvente de PA6. Este exemplo mostra como é complexo avaliar se o tíner será ou
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não solvente para os polímeros analisados, uma vez que apresenta um intervalo de
composição, reportado pelo fabricante, e os dados para os polímeros, com relação
aos parâmetros de solubilidade são variáveis. O ideal seria determinar os parâmetros
de solubilidade e raio de interação entre os polímeros escolhidos (PU, PP, PA 6 e
PEAD) e o solvente experimentalmente, além de determinar a composição de cada
um dos componentes do tíner. Mas esse não é o objetivo deste trabalho, sendo a
análise experimental da avaliação dos tíneres 888 PU e 800 Extra, com os polímeros
elencados nesta pesquisa, fundamental para a escolha do polímero que apresente
potencial para ser utilizado em garfos de empilhadeira.

5.2

Análise de Intumescimento dos Polímeros em Contato com Tíner na Fase
Vapor
Na Tabela 25 e Tabela 26 podem ser observados os resultados dos testes

realizados para os polímeros em contato com vapor dos tíneres 888 PU e 800 Extra.
No caso dos testes em fase de vapor somente foi utilizado o período de 20 dias.

Tabela 25 – Resultado do teste de evaporação no tíner 888 PU pelo período de teste de 20
dias.
Amostras Polímero

Massa
inicial

Solvente Volume

1

PU

27,5 g

3

PEAD

18,8 g

Tíner

5

PA6

24,1 g

888 PU

7

PP

18 g

Fonte: Autor.

200 ml

Massa
final

Variação

34,9 g

26,91%

19,1 g

1,60%

24,1 g

0,00%

18,3 g

1,67%
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Tabela 26 - Resultado do teste de evaporação no tíner 800 Extra pelo período de teste de 20
dias.
Amostras Polímero

Massa
inicial

2

PU

27,6 g

4

PEAD

18,8 g

6

PA6

24 g

8

PP

18 g

Solvente Volume
Tíner
800
Extra

200 ml

Massa
final

Variação

46,3 g

67,75%

19,2 g

2,13%

24 g

0,00%

18,3 g

1,67%

Fonte: Autor.

Pode-se observar a partir das Tabelas 25 e 26 que o PU apresentou a maior
variação de massa sendo 26,91 % para as amostras em contato com tíner 888 PU e
67,75 % em 800 Extra, seguindo o mesmo comportamento que as amostras em
contato com tíner líquido. O tíner 800 Extra apresenta etanol em teores na faixa de
30 % a 60 % em peso, enquanto o 888 PU não apresenta etanol, mas butilglicol na
faixa de 1 % a 5 % em peso. Ambos, etanol e butilglicol apresentam grupo funcional
OH. Os poliuretanos são polímeros predominantemente amorfos com ligações
OOCNH. A hidroxila (OH) interage com as ligações OOC- das cadeias formando
ligações hidrogênio quebrando as ligações intermoleculares OOC-NH enfraquecendo
as ligações e favorecendo a reação com o solvente e provocando aumento de massa
e intumescimento. Os poliuretanos também apresentam OH no final da cadeia que
podem sofrer reações com grupos C=O da acetona e acetato, formando ligações
hidrogênio.
Possíveis interações são apresentadas abaixo:

O=C (cetonas, acetato)
OH (etanol e butilglicol)

O intumescimento do PU foi maior para as amostras em contato com tíner
líquido (113,0 % e 260,2 %) que para as amostras em vapor de tíner (26,9 % e 67,8 %),
após ensaios de 20 dias. A concentração dos componentes do tíner (etanol, acetona,
acetato, xileno, tolueno, butilglicol) é maior no líquido que no estado de vapor. Dessa
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forma, o intumescimento do PU foi maior nas amostras imersas em tíner líquido.
5.3

Espectroscopia Raman e Espectroscopia no Infravermelho.
A Figura 28 apresenta os espectros Raman do PU antes e após imersão em

tíner 800 Extra e 888 PU. Mesmo utilizando maior comprimento de onda (785 nm) não
foi possível obter espectros sem apresentar fluorescência. Dessa forma, foi realizada
análise na região de infravermelho para verificar possível modificação estrutural do
poliuretano em contato com os líquidos constituintes do solvente tíner (Figura 29).
O polímero poliuretano foi caracterizado pela banda de estiramento (C=O) a
aproximadamente 1730 cm-1, característico de poliuretano tipo éster, e a banda em
1530 cm-1 devido às vibrações de ligações N-H (HOSEINABADI et al. 2017). As
bandas em 1220 cm-1, 1090 cm-1 e 1017 cm-1 são correspondentes ao estiramento
das ligações C-O e a banda em aproximadamente 3300 cm-1 é atribuída ao
estiramento das ligações N-H. Um fato importante é que não há bandas entre
2276 cm-1 a 2240 cm-1 características de grupo isocianato (OCN), indicando que a
reação de polimerização foi completa no poliuretano utilizado nesta pesquisa (VLAD
et al. 2009). Vlad et al. (2019) relatam que o estiramento N-H é sensível à ligação
hidrogênio. As bandas próximas a 3200 cm-1 indicam ligação N-H. Como houve um
elevado grau de inchamento do poliuretano e o tíner é composto por solventes
orgânicos que apresentam OH (como etanol, por exemplo) pode ocorrer ligações
hidrogênio dos componentes do tíner com o PU e não somente o preenchimento das
cadeias com o solvente que provocou o intumescimento. A diferença da posição da
banda em 3270 cm-1 para o poliuretano antes da imersão para 3310 cm-1 para os
poliuretanos em imersão, tanto em tíner 800 Extra como 888 PU, pode indicar
interação com o polímero e dissolução do mesmo. Pode-se observar que a solução
fica avermelhada em imersão em tíner após 20 dias (Figura 27) e a porcentagem de
intumescimento foi da ordem de 260,2 % e 113 % em tíner 800 Extra e 888 PU,
respectivamente.
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Figura 28 - Espectros Raman do PU antes e após 20 dias de imersão em tíner 888 PU e 800
Extra.
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Fonte: Autor.
Figura 29 - Espectros na região do Infravermelho do PU antes e após 20 dias de imersão em
tíner 888 PU e 800 Extra (a) e (b) após contato com vapor de tíner 888 PU e 800 Extra.
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Continuação da Figura 29
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As Figuras 30a e 30b apresentam os espectros Raman das amostras de PA6
antes e após imersão em tíner 800 Extra e 888 PU líquido e na forma de vapor,
respectivamente. Não há diferenças significativas entre os espectros. O fato mais
característico do espectro da PA6 é a banda localizada em 1285 cm-1 que não está
presente nos outros subtipos de poliamidas. Outras diferenças significativas são as
bandas entre 1129 cm-1 e 1069 cm-1. Para a PA6 há somente duas bandas nesta
região, como pode ser observado na Figura 30. Os outros tipos de poliamida
apresentam três bandas nesta região do espectro. Prego (2016) reporta que as
bandas de estiramento em 953 cm-1 são características de PA 6.6, 948 cm-1 de PA6.12
e 932 cm-1 de PA6. Como não houve diferença de massa de PA6 antes e após imersão
no tíner, esperava-se que não haveria mudanças de estrutura da poliamida,
confirmadas nas análises de espectroscopia Raman. Também não foram identificadas
as bandas principais dos solventes que constituem o tíner: tolueno (1004 cm-1), xileno
(737 cm-1), acetato de etila (638 cm-1 e 851 cm-1), acetona (788 cm-1) e etanol (883
cm-1) (GOMER et al. 2011; COLUCCELLI et al. 2017; WONG et al. 2014; JIN et al.
2018).
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Figura 30 - Espectros Raman da PA6 antes e após imersão em tíner 888 PU e 800 Extra (a)
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A Figura 31 apresenta os espectros Raman do Polipropileno (PP) antes e após
testes em tíner 800 Extra e 888 PU na forma líquida e vapor. Assim como nas
amostras de PA6, no caso do PP também não houve diferenças significativas entre a
amostra sem e com imersão em tíner 888 PU e 800 Extra, já que a diferença de massa
foi muito pequena (da ordem de 0,8 % a 5,1 %). Nielsen, Batchelder e Pyrs (2002)
relatam que espectros do PP com várias bandas finas no intervalo de 800 cm-1 a
1450 cm-1 é característico de PP semicristalino. As bandas em 810 cm-1, 975 cm-1,
1155 cm-1, 1169 cm-1, 1224 cm-1 são características de estiramento das ligações C-C,
840 cm-1 e 998 cm-1 de ligações CH3, 1435 cm-1 e 1460 cm-1 de deformação angular
CH2. As bandas na região 2770 cm-1 e 2830 cm-1 são atribuídas aos modos de
vibração CH2 (DHAFER et al. 2018). As bandas em 2962 cm-1 e 2953 cm-1 são
atribuídas ao grupo metil do PP isotático (HEINTZ, WALL e WIEBOLDT 2021). As
Figuras 31c e 31d apresentam os espectros das amostras de PP após contato com
tíneres 800 Extra e 888 PU em forma de vapor, e os resultados são semelhantes aos
obtidos a partir das amostras de PP em tíner líquido.
O baixo intumescimento do PP pode estar relacionado à semicristalinidade do
PP utilizado nesta pesquisa.
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Figura 31 - Espectros Raman do PP antes e após contato com tíner 888 PU e 800 Extra: a)
região de 800 cm-1 a 1500 cm-1 e b) 2500 cm-1 a 3700 cm-1 em tiner líquido, (c) região de 800
cm-1 a 1500 cm-1 e d) 2500 cm-1 a 3700 cm-1 em vapor de tíner.
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A Figura 32 apresenta o espectro Raman do PEAD, em contato com tíner
líquido (Figura 32a) e em forma de vapor (Figura 32b). Da mesma forma que para os
polímeros PA6 e PP não há diferenças significativas, também devido à baixa diferença
de massa após imersão em tíner por 20 dias. A diferença de massa foi da ordem de
1,7 % a 7,9 %, em tíner na forma de vapor e líquido, respectivamente.
Ghanbari-Siahkali et al. (2005) reportam que os modos vibracionais no intervalo
de 100 cm-1 a 1600 cm-1 são usualmente utilizados para investigar estruturas
morfológicas dos polímeros incluindo cristalinidade. A região entre 1500 cm-1 a
1400 cm-1 é atribuída às vibrações dos modos “bendings” δ (-CH2-) e pertencem à fase
cristalina do PEAD. A banda a 1300 cm-1 é associada à vibração de torção t(-CH2-) e
é característica da parte amorfa do polímero. Na região de 1200 cm-1 a 1000 cm-1 as
bandas são atribuídas às vibrações de estiramento ν(C-C) da fase cristalina, com
exceção da banda de baixa intensidade em 1085 cm-1 associada a fração amorfa do
PEAD semicristalino.
O baixo intumescimento do PEAD pode estar relacionado à semicristalinidade
do PEAD utilizado nesta pesquisa.
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Figura 32 - Espectros Raman do PEAD antes e após imersão em tíner 888 PU e 800 Extra
(a) em tíner na forma de vapor (b).
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5.4

Resistência à Tração e Dureza Rockwell
Como apenas a PA6 não apresentou variação de massa após ensaios em

contato com tíner líquido e na forma de vapor, as propriedades mecânicas como
tensão e força de ruptura e dureza foram medidas para esse polímero.
As Tabelas 27 e 28 apresentam algumas propriedades dos ensaios de tração
dos corpos de prova da PA6 em contato com tíner líquido e em vapor,
respectivamente. No Anexo 3 são apresentadas as curvas de tensão e deformação.
Tabela 27 – Força de ruptura, tensão de ruptura e alongamento na ruptura da PA6 antes e
após imersão em tíner líquido e em contato com vapor do tíner 888 PU.
Amostras

Força de

Tensão de

Alongamento

Ruptura

Ruptura

Ruptura

(Kgf)

(MPa)

(%)

PA6

231,60 ± 0,89

55,78 ± 0,93

328,50 ± 31,45

PA6 - 888 PU Líquido

236,20 ± 0,36

58,70 ± 2,85

332,70 ± 78,47

PA6 - 888 PU Vapor

139,8 ± 18,85

38,40 ± 4,32

119,4 ±7,60

Fonte: Autor.

Tabela 28 – Força de ruptura, tensão de ruptura e alongamento na ruptura da PA6 antes e
após imersão em tíner líquido e em contato com vapor do tíner 800 Extra.
Amostras

Força de

Tensão de

Alongamento

Ruptura

Ruptura

Ruptura

(Kgf)

(MPa)

(%)

PA6

231,60 ± 0,89

55,78 ± 0,93

328,50 ± 31,45

PA6 800 Extra Líquido

260,9 ± 14,77

62,74 ± 3,73

467,20 ± 24,90

35,60 ± 2,57

121,7 ± 29,88

PA6 800 Extra Vapor
Fonte: Autor.

130,20 ± 10,68
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O fabricante do PA6 (Nitaplast) indica uma tensão de ruptura de 60 MPa para
esse material. Esse valor também é citado na literatura para a PA6 (CURRA, 2018).
Os valores obtidos de tensão de ruptura para o PA6 antes da imersão e após a
imersão tanto em tíner 800 Extra quanto em 888 PU são dessa ordem de grandeza.
No entanto, a força de ruptura diminuiu, na média, 39,6 % e 43,8 %, para as amostras
em contato com vapor de tíner 888 PU e 800 Extra, respectivamente, em relação à
força de ruptura da amostra padrão (PA6 sem contato com tíner). A tensão de ruptura
diminuiu 31,2 % e 36,2 % para as amostras em contato de vapor de tíner 888 PU e
800 Extra, respectivamente, em relação à média da amostra padrão.
Com relação à dureza Rockwell (Tabela 29) as amostras imersas em tíner
líquido 800 Extra e 888 PU não apresentaram mudanças significativas com relação à
amostra padrão. No entanto, as amostras em contato com vapor de tíner 888 PU e
800 Extra, apresentaram redução na média de 61,0 % e 52,7 %, respectivamente,
com relação à amostra padrão, mostrando mesmo comportamento que a tensão e
força de ruptura.

Tabela 29 – Dureza Rockwell da PA6 antes e após imersão em tíner 888 PU e 800 Extra.
Amostras

Dureza R

PA 6 padrão

79,90 ± 1,67

PA 6 – 888 PU- Líquido

82,5 ± 3,75

PA 6 – 800 Extra - Líquido

83,4 ± 10,02

PA 6 – 888 PU-Vapor

31,2 ± 4,5

PA 6 – 800 Extra - Vapor

37,8 ± 6,3

Fonte: Autor.

Estes resultados mostram o efeito deletério dos componentes do tíner na forma
de vapor nas propriedades mecânicas da PA6 analisadas nesta pesquisa, nas
condições experimentais utilizadas.
Uma conclusão importante desses resultados foi que o não ganho de massa
nos testes de imersão de PA6, em tíner líquido e em contato com o vapor do tíner,
não é um fator determinante para a escolha de um polímero que será utilizado em
ambiente de vapor. No caso desta pesquisa foi um critério para descartar os polímeros
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que apresentaram intumescimento. O fato de a PA6 apresentar variação nula de
massa não significa que moléculas dos componentes do tíner não tenham difundido
nas cadeias da poliamida. Essas moléculas são orgânicas e apresentam baixo peso
molecular e a balança utilizada não apresenta sensibilidade para detectar variações
de massa desse nível. Assim, o critério de intumescimento é válido já que a literatura
indica que polímeros intumescidos apresentam deterioração de propriedades
mecânicas. Dessa forma, é fundamental que após testes de imersão em líquidos e
vapores, mesmo que não haja detecção de intumescimento, sejam avaliadas as
propriedades de interesse e comparadas com a amostra padrão (sem contato com
líquidos e vapores). Baena et al. (2012) observaram que as diferenças na dureza das
amostras de PA6GF30 não foram significativas quando expostas à gasolina ou E20
(mistura de gasolina e 20 % de etanol). Portanto, concluíram que a absorção de
etanol, não teve efeito sobre a dureza deste material (Figura 10). Esse resultado é
semelhante ao obtido nesta pesquisa. No caso das amostras de PA6 em contato com
tíner líquido as propriedades mecânicas não foram significativamente alteradas em
relação à amostra padrão.
A hipótese para que as propriedades mecânicas (tensão e força de ruptura e
dureza) da PA6 não foram alteradas significativamente (Tabelas 27, 28 e 29) após
imersão em tíner líquido 888 PU e 800 Extra, em relação à amostra padrão, é que as
moléculas dos componentes do tíner (etanol, acetona, acetato de etila, acetato de
butila, xileno, tolueno, butilglicol) no estado líquido, estão ligadas por forças
intermoleculares como forças de van der Waals. Essas interações podem ser, por
exemplo, etanol-etanol, acetona-acetona, acetato-acetato ou entre etanol-acetona,
etanol-acetato formando estruturas moleculares maiores do que as moléculas dos
compostos isolados (Figura 33). Se as energias de ligação entre os componentes do
tíner forem maiores que as energias de ligação dos componentes do solvente com
polímero, ocorrerá menor interação com os grupos moleculares da PA6. Os grupos
moleculares do solvente são grandes e também apresentam menor grau de difusão
entre as cadeias da região amorfa da PA6, em relação aos componentes na fase de
vapor.
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Figura 33 – Exemplos de representação esquemática de interação entre componentes do
tíner: (a) (etanol-etanol em fase líquida) (b) etanol na forma de vapor, (c) etanol-acetona em
fase líquida e (d) etanol e acetona em fase de vapor.

(a)

(c)

(b)

(d)

Fonte: Autor – fórmulas obtidas do software ChemSketch.

Na fase vapor os componentes estão isolados, pois a movimentação das
moléculas impede que interações do tipo van der Waals sejam atuantes e, como as
moléculas são pequenas, há maior probabilidade de difusão dessas na estrutura da
PA6. Além da difusão, como há grupos polares como OH, no caso de etanol e
butilglicol, pode ocorrer interação entre os grupos polares OH e C=O da cadeia da
poliamida. Rios de Anda et al. (2011) reportam o efeito da água na quebra das ligações
O=C-NH2 da poliamida. O mesmo pode ser inferido para a interação OH do etanol
com os grupos polares da PA6. Uma possível interação é apresentada na Figura 34.
A quebra das ligações intramoleculares do grupo C=O e NH2 da cadeia e formação
de pontes de hidrogênio diminuem as energias de ligações das cadeias da PA6 e
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provocam decréscimo da tensão e força de ruptura e da dureza desse polímero. É
interessante observar que a maior diminuição de tensão e força de ruptura ocorreu
para as amostras de PA6 que tiveram contato com vapor do tíner 800 Extra que
apresenta 30 % a 60 % em peso de etanol. O tíner 888 PU não apresenta etanol, mas
butilglicol que é um éter com terminação OH, porém em quantidade de 1 % a 5 % em
peso e que também apresenta temperatura de ebulição mais elevada e pressão de
vapor menor que a do etanol (Tabela 19).
Figura 34 – Representação de interação poliamida – etanol.

Fonte: Autor – fórmulas obtidas do software ChemSketch.

Sabard et al. (2012) relatam que a presença de elevado teor de fase γ e com
orientação preferencial em filmes de PA6 favorecem a barreira de proteção a etanol.
Cervera-Moreno et al. (2019) concluíram que em contato com etanol as poliamidas
apresentam elevada rugosidade superficial e o módulo elástico diminui de 1,5 a 2,5
vezes, dependendo da cristalinidade da poliamida, em relação a poliamida sem
contato com o álcool.
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6

Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC)
A partir da técnica de calorimetria exploratória diferencial é possível determinar

uma propriedade importante dos polímeros que é a temperatura de transição vítrea e
o grau de cristalinidade de polímeros. O grau de cristalinidade da PA6, utilizada nesta
pesquisa, foi determinado a partir da relação entre a entalpia de fusão (∆Hf) que é
obtida a partir da área do pico de fusão (Figura 4), e da entalpia da PA6 100% cristalina
(∆Hm = 190 J/g) reportada por Sabard et al. (2012):

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =

∆𝐻𝐻𝑓𝑓
47,08 𝐽𝐽/𝑔𝑔
𝑥𝑥 100% =
𝑥𝑥100 = 24,8 %
∆𝐻𝐻100
190 𝐽𝐽/𝑔𝑔

Para os testes iniciais foram utilizadas amostras de PA6 que não foram
submetidas ao contato com tíner (amostra padrão). Rios de Anda et al. (2011)
reportam que a Tg da PA 6 é 64 oC, se seca, e -22 oC com umidade absorvida de
9,6 % (Tabela 4). Inicialmente foi realizada uma análise de DSC da amostra de PA6
padrão a 10 ºC/min a partir de 20 oC. Como não foi possível observar Tg, e essa
temperatura, depende da taxa de aquecimento, foram realizadas análises com taxas
de 20 oC/mim e 40 oC/min na faixa de temperatura de -20 oC a 300 oC (Figura 35).
Mesmo com aumento da taxa de aquecimento não foi possível observar a temperatura
de transição vítrea da PA6 (Figura 35). Nas curvas apresentadas na Figura 36, para
as taxas de aquecimento de 10 oC e 20 oC/min, é possível verificar um pico
endotérmico em 222 oC, referente à fusão da fase α (KUNCHIMON et al. 2019). No
entanto, utilizando-se 40 oC/min, três picos endotérmicos são observados, indicando
cristalização de outras fases durante aquecimento que resultaram na fusão após
cristalização. Os picos referentes à fusão em aproximadamente 215 oC e 222 oC são
referentes às fases α e γ, respectivamente. Sabard et al. (2012) reportam além das
fases α e γ, uma fase β metaestável no intervalo de 120 oC a 180 oC. Foi observado
um pico em aproximadamente 160oC (Figura 36), que pode estar relacionado com a
fase β.
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Figura 35 - Curva de DSC de amostra PA6 sem contato com tíner líquido ou vapor. Taxa de
aquecimento 20 oC/min.

Fonte: Autor.
Figura 36 - Curvas de DSC para as amostras de PA6 em taxas de aquecimento de 10 ºC,
20 ºC e 40 ºC /min.

Fonte: Autor.

Foram realizadas análises de DSC das amostras de PA6 após contato com
vapor de tíner 888 PU e 800 Extra que foram as condições que resultaram em
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decréscimo significativo na tensão e força de ruptura e dureza da PA6. Foi escolhida
a taxa de 20 oC/min. Apesar de não ser possível observar Tg, um fato interessante é
que na curva de DSC das amostras em contato com vapor (Figuras 37 e 38), há a
presença de dois picos endotérmicos: a aproximadamente 215 oC e 222 oC, que
correspondem à fusão das fases γ e α, respectivamente. Esse resultado indica que a
interação dos grupos funcionais do solvente tíner com os da PA6 aumentam a
mobilidade das cadeias, favorecendo a cristalização da fase γ no aquecimento das
amostras submetidas ao vapor de tíner e posterior fusão em 215 °C, devido ao
aumento da mobilidade das cadeias que favorecem a cristalização. Na curva de DSC
da amostra de PA6 padrão somente é observado um pico de fusão correspondente à
fase α. Esse resultado corrobora com o resultado do decréscimo de força e tensão de
ruptura, pois justifica que houve aumento da mobilidade das cadeias e diminuição das
forças de ligação.

Figura 37 - Curva de DSC da amostra PA6 em contato com vapor do tíner 800 Extra por 20
dias. Taxa de aquecimento: 20oC/min

Fonte: Autor.
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Figura 38 - Curva de DSC da amostra PA 6 em contato com vapor do tíner 888 PU por 20
dias. Taxa de aquecimento: 20oC/min

Fonte: Autor.

6.1

Análise de Microscopia Eletrônica de Varredura na Superfície de Fratura
da PA6 antes e após imersão em tíner líquido e na forma de vapor
As Figuras 39, 40 e 41 mostram micrografias obtidas por microscopia eletrônica

de varredura, no modo elétrons secundários, das superfícies de fratura dos corpos de
prova de PA6 submetidos aos ensaios de tração. As amostras são referentes aos
corpos de prova antes do contato com tíner (amostra PA6 padrão) e após imersão em
tíner 800 Extra e 888 PU líquido e na fase de vapor durante 20 dias. O´Connor et al.
(2018) mostram resultados semelhantes para a superfície de fratura sobre tração de
poliamida. É possível observar que as superfícies de fratura das amostras PA6 padrão
e PA6 em contato com tíner líquido 880 Extra e 888 PU são semelhantes, o que
corrobora com os dados de resistência mecânica que não foram significativamente
afetados devido ao contato da PA6 com tíner líquido. No entanto, há diferença na
microestrutura da superfície de fratura da PA6 em contato com tíner na forma de
vapor, quando comparada com às da PA6 padrão e PA6 em contato com tíner líquido.
Diferenças microestruturais estão ligadas às diferenças nas propriedades mecânicas
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que ocorreram nas amostras em contato com vapor de tíner. Em um trabalho de Zhou,
Huang e Zhang (2014) sobre propriedades tribológicas e de fratura de PA6 e
compósitos PA6-TPU, os autores reportam que a superfície de fratura de PA6 é
grosseira e com ondulações, como as observadas nas micrografias das Figuras 39 e
40. Laiarinandrasana et al. (2010) correlacionaram os danos e evolução
microestrutural de polímeros semicristalinos, em particular PA6, ao comportamento
macroscópico do material durante os testes de tração e fluência, e reportam que o
intumescimento em filmes finos de polímeros pode causar fissuração de cadeias. A
microestrutura da superfície de fratura da PA6 após 20 dias em contato com tíner na
forma de vapor apresenta algumas microfissurações, como mostradas nas Figuras 40
e 41.

Figura 39 - Micrografia obtida por microscopia eletrônica de varredura, no modo elétrons
secundários, da superfície de fratura de um corpo de prova submetido ao teste de tração de
PA6 sem contato com tíner.

Fonte: Autor.
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Figura 40 - Micrografias obtidas por microscopia eletrônica de varredura, no modo elétrons
secundários, da superfície de fratura de um corpo de prova submetido ao teste de tração de
PA6 após imersão em tíner 800 Extra por 20 dias: (a) líquido e (b) vapor. As flechas indicam
microfissurações.

(a)

(b)

Fonte: Autor.
Figura 41 - Micrografias obtidas por microscopia eletrônica de varredura, no modo elétrons
secundários, da superfície de fratura de um corpo de prova submetido ao teste de tração de
PA6 após imersão em tíner 888 PU por 20 dias: (a) líquido e (b) vapor. As flechas indicam
microfissurações.

(a)
Fonte: Autor.

(b)
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Esta pesquisa foi exploratória no sentido de testar 4 polímeros que pudessem
apresentar potencial para aplicação em garfo de empilhadeiras em áreas em contato
com tíner 888 PU e 880 Extra como as de preparação e estoque de tintas em indústria
automotiva. Buscas em bancos de dados científicos não resultaram em artigos que
pudessem direcionar a pesquisa para um determinado polímero, já que não foram
encontrados trabalhos dedicados ao tema. As tabelas de resistência química de
polímeros reportadas tanto em Handbooks quanto em catálogos com datasheet,
geralmente são acompanhadas por observação de que a resistência química dos
polímeros em solventes é indicativa, mas devem ser testados nas condições que
serão utilizados, uma vez que a resistência química depende do grau de cristalização
e da forma de conformação dos polímeros. Assim, foram testados quatro polímeros.
Em princípio a PA6 parecia um polímero em potencial para o recobrimento de garfos
de empilhadeira, pois nos testes após 20 dias de contato com tíneres líquidos 880
Extra e 888 PU não apresentaram intumescimento e as propriedades mecânicas como
tensão e força de ruptura sob tração não apresentaram diferenças significativas. No
entanto, após testes em contato com vapor de tíner por 20 dias, apesar de não
apresentar intumescimento, as propriedades mecânicas das amostras apresentaram
drástica redução, 40 % a 50 % dependendo do tipo de tíner. A dureza também
diminuiu. Como nas condições normais as empilhadeiras nas salas de preparação e
estoque de tintas têm maior contato com vapor de tíner do que em fase líquida,
sugere-se que a PA6 não é adequada para a aplicação em questão. No entanto, os
testes foram realizados em frascos com elevado teor de vapor. Testes adicionais in
loco, ou seja, com amostras colocadas nas salas de pintura e de estoque de tintas,
seguidas de ensaios de ganho de massa e mecânicos, poderiam ser realizados para
confirmar a adequação ou não da utilização de PA6 como revestimento de garfos de
empilhadeiras.
Apesar de não ter sido obtido um polímero em potencial nesta pesquisa, o
trabalho pode ter continuidade a partir de testes com outros materiais poliméricos.
Recentemente têm sido publicados alguns estudos referentes à interação de etanol,
isosotano e tolueno em polímeros de tanques de combustível. Sabard et al. (2012)
reportam que o polietileno (PE) é um material predominante nesta área devido ao
reconhecido baixo custo, é anticorrosivo e possui boa resistência a permeação de
solvente polar. No entanto o PE tem baixa resistência a solventes não polares. A fim
de melhorar as propriedades do PE têm sido desenvolvidas rotas de processamento

94

de laminados de PE e PA6, que apresentam barreira a solventes não polares. Outra
rota alternativa é a produção de blendas de PE e PA6, que pode levar a diferentes
morfologias e constituir barreiras adequadas para misturas de solventes polares e não
polares.
Como contribuição desta pesquisa, além de todo o estudo de reatividade dos
polímeros PU, PP, PEAD e PA6 com tíner, que pelo nosso conhecimento é escasso
e pode contribuir para disseminação desse conhecimento, foi desenvolvido um
protótipo de como é possível recobrir os garfos de empilhadeira, apresentado no
Anexo 4.
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7

CONCLUSÕES
Com base nos resultados de testes de imersão de PU (Shore 90 – Facini Plásticos),
PP (Pastireal), PEAD (MGM Comercial) e PA6 (Nitaplast) em tíneres 888 PU e 800
Extra líquidos e na forma de vapor, as principais conclusões são:
•

As amostras de PU, PP e PEAD apresentaram ganho de massa após ensaio
de 20 dias em tíneres líquidos e na forma de vapor. Apenas as amostras de
PA6 não apresentaram variação de massa após testes de imersão durante 5,
10 e 20 dias em tíneres líquidos e na forma de vapor;

•

As amostras de PU foram as que apresentaram maior ganho de massa,
chegando a 269,2 % e 67,7 % em tíner 800 Extra líquido e na forma de vapor,
respectivamente;

•

As amostras de PP e PEAD apresentaram ganho de massa muito inferior ao
PU em tíner líquido e na forma de vapor. No caso de PP o maior ganho de
massa foi de 5,1 % e do PEAD de 7,9 % em tíner líquido 800 Extra;

•

A análise de espectroscopia no infravermelho das amostras de PU após contato
com tíner líquido e vapor, mostrou variação no comprimento de onda da ligação
N-H do poliuretano, indicando interação entre o solvente e o polímero;

•

Como os polímeros PU, PEAD e PP apresentaram intumescimento, tanto em
tíneres 888 PU e 800 Extra líquidos ou na forma de vapor, não foram
considerados adequados para recobrimento de garfos de empilhadeiras;

•

As propriedades como tensão e força de ruptura, assim como dureza, não
apresentaram variação significativa em função do contato da PA6 com tíner
líquido (888 PU e 800 Extra), quando comparadas com as mesmas
propriedades da amostra padrão (sem contato com tíner). A força de ruptura foi
da ordem de 230 kg, de tensão de ruptura de 58 MPa e dureza 80 RH;
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•

Houve variação significativa nas propriedades mecânicas das amostras de
PA6 após testes em tíneres 800 Extra e 888 PU na forma de vapor, quando
comparadas com a amostra padrão. A força e a tensão de ruptura diminuíram
cerca de 40 % e 35 %, respectivamente;

•

A dureza das amostras PA6 em contato com vapor de tíneres 800 Extra e 888
PU diminuiu cerca de 50 % a 60 % em relação ao padrão;

•

Os resultados obtidos não esgotam o estudo apresentado. Outras
possibilidades como poliamidas com maior cristalinidade, outros polímeros com
maior resistência química, blendas e compósitos/nanocompósitos poliméricos
podem ser testados. Também são sugeridos testes com amostras de PA6
colocadas em in loco, ou seja, nas salas de pintura e de estoque de tintas.
Esses testes poderiam ser realizados para confirmar a adequação ou não da
utilização de PA6 como revestimento de garfos de empilhadeiras, em
condições reais, visto que os testes experimentais foram realizados em frascos
que podem conter elevado teor de vapor.
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ANEXO 1 - FICHA TÉCNICA
PA6 – Naylon (Nitanyl) – Fornecedor Nitaplast
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Ficha Técnica
PEAD - Polietileno de alta densidade – Fornecedor Plastireal
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ANEXO 2 – VARIAÇÃO DE MASSAS DOS ENSAIOS
Tabela 30 - Variação de massa das amostras submersas no tíner 888 PU pelo período de 5
dias
Massa

Massa

Percentual

Volume de

inicial

final

de aumento

tíner

(gramas)

(gramas)

de massa

utilizado

Poliuretano

43,1

67,3

56,1%

148 ml

Poliamida (PA 6)

43,0

43,0

0,0%

148 ml

Polietileno (PEAD)

85,7

87,2

1,8%

295 ml

Polipropileno

75,8

76,4

0,8%

261 ml

Polímero

Tabela 31 - Variação de massa das amostras submersas ao tíner 800 Extra pelo período de
5 dias
Massa

Massa

inicial

final

Poliuretano 90 Shore

43,1

Poliamida (PA 6.6 - Náilon)

Polímero

Percentual

* Volume

de aumento de thinner
de massa

utilizado

81,6

89,3%

148 ml

43,0

43,0

0,0%

148 ml

Polietileno (PEAD)

87,1

88,9

2,1%

300 ml

Polipropileno

76,2

77,0

1,0%

262 ml

Tabela 32 - Amostras submersas ao tíner 888 PU pelo período de teste de 10 dias

Polímero

Massa

Massa

Percentual

* Volume de

inicial

final

de aumento

thinner

de massa

utilizado

(gramas) (gramas)
Poliuretano 90 Shore

19,2

33,2

72,9%

145 ml

Poliamida (PA 6.6 - Náilon)

12,2

12,2

0,0%

91 ml

Polietileno (PEAD)

11,9

12,3

3,4%

90 ml

Polipropileno

11,8

12,0

1,7%

90 ml
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Tabela 33 - Amostras submersas ao tíner 800 Extra pelo período de teste de 10 dias
Percentual

* Volume de

de aumento

thinner

de massa

utilizado

46,8

154,3%

139 ml

15,2

15,2

0,0%

114 ml

Polietileno (PEAD)

12,6

13,1

4,0%

95 ml

Polipropileno

11,7

12,1

3,4%

88 ml

Massa

Massa

inicial

final

Poliuretano 90 Shore

18,4

Poliamida (PA 6.6 - Náilon)

Polímero

Tabela 34 - Amostras submersas ao tíner 888 PU pelo período de teste de 20 dias.

Polímero

Massa

Massa

Percentual

Volume de

inicial

final

de aumento

thinner

de massa

utilizado

(gramas) (gramas)
Poliuretano 90 Shore

20,0

42,6

113,0%

150 ml

Poliamida (PA 6.6 - Náilon)

13,2

13,2

0,0%

100 ml

Polietileno (PEAD)

12,1

12,9

6,6%

90 ml

Polipropileno

11,7

12,2

4,3%

87 ml

Tabela 35 - Amostras submersas ao tíner 800 Extra pelo período de teste de 20 dias
Percentual

Volume de

de aumento

thinner

de massa

utilizado

67,0

260,2%

140 ml

11,9

11,9

0,0%

87 ml

Polietileno (PEAD)

12,7

13,7

7,9%

95 ml

Polipropileno

11,7

12,3

5,1%

90 ml

Massa

Massa

inicial

final

Poliuretano 90 Shore

18,6

Poliamida (PA 6.6 - Náilon)

Polímero
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ANEXO 3 – CURVAS DE TENSÃO E DEFORMAÇÃO
Figura 42– Curva de tensão x deformação para PA6

Figura 43- Curva de tensão x deformação para PA6 após teste de imersão em tíner 888 PU
líquido por 20 dias.
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Figura 44- Curva de tensão x deformação para PA6 após teste de imersão em tíner 800 Extra
líquido por 20 dias.

Figura 45- Curva de tensão x deformação para PA6 após teste de imersão em tíner 888 PU
na forma de vapor por 20 dias.
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Figura 46 - Curva de tensão x deformação para PA6 após teste de imersão em tíner 800 Extra
na forma de vapor por 20 dias.
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ANEXO 4 - PROTÓTIPO EM ESCALA PARA SIMULAÇÃO DO REVESTIMENTO
DO GARFO

Para representar o revestimento do garfo com o polímero foram desenvolvidos
os garfos metálicos da empilhadeira na escala de 1:5. Para simular a fixação do garfo
na empilhadeira, foi desenvolvida uma empilhadeira como protótipo em escala de 1:8
para acomodar o garfo revestido. Foi desenvolvido uma embalagem metálica na
escala de 1:5 para indicar como o garfo se move na embalagem durante o processo
de manuseio do tíner.
A Figura 47 indica o garfo em escala 1:5, na Figura 48 é apresentado um
protótipo da empilhadeira na escala de 1:8 com os garfos sem o revestimento
polimérico e na Figura 49 a embalagem metálica em escala 1:8.
Figura 47 – Garfos metálicos em escala 1:5
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Figura 48 - Protótipo da empilhadeira na escala de 1:8

Figura 49 – Embalagem metálica para manuseio dos tíneres em escala de 1:8

A Figura 50 indica o contato do garfo com a embalagem onde o atrito dos
materiais ferrosos e não magnetizáveis podem geram faíscas e que propicia risco de
explosão em área de atmosfera explosiva.
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Figura 50 - (a) Como a embalagem é manuseada pela empilhadeira (b) Contato do garfo com
a embalagem metálica no manuseio dos tíners

A Figura 51 apresenta os garfos revestidos tanto visto pela parte superior
quanto pela inferior.

Figura 51 - (a) garfos revestidos visto pela parte superior e (b) parte inferior dos garfos
revestidos

115

A Figura 52 apresenta o garfo revestido com polímero e a Figura 53 o protótipo
do revestimento do garfo da empilhadeira.

Figura 52 - (a) garfo revestido com polímero, (b) embalagem sendo posicionada e (c)
posicionamento completo da embalagem no garfo.
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Figura 53 - Protótipo do revestimento do garfo da empilhadeira.

(a) Vista superior

(b) Vista inferior
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A Figura 54 mostra o protótipo do garfo da empilhadeira sem revestimento e
com revestimento

Figura 54 - Protótipo do garfo da empilhadeira sem revestimento e com revestimento

