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A espuma de poliuretano é hoje amplamente utilizada por vários segmentos da indústria. É utilizada, por
exemplo,  como  isolante  térmico  em  geladeiras,  telhas,  paredes,  tubulações,  isolante  acústico  em
construções civil,  fabricação de colchões e travesseiros e etc. Suas propriedades mecânicas, bem como
aplicações estão ligados diretamente com seu tamanho de célula, densidade que são características do
processo  de  expansão.  Este  trabalho  têm  como  propósito  avaliar  a  influência  da  quantidade  de
viniltrimetoxisilano  (0-3%)  na  densidade,  tamanho  de  célula  e  propriedades  mecânicas  da  espuma  de
poliuretano.  A  espuma  de  poliuretano  foi  sintetizada  a  partir  da  reação  entre  difenilmetano  4,
4'-diisocianato  (MDI)  de  funcionalidade  2,7,  poliol  (Diexter  G  8368)  de  origem  vegetal  com  índice  de
hidroxila de 60 mgKOH/g. Como agente de expansão foi utilizado água (3,84%) em proporção constante e
como catalisador  o  dibutil  dilaurato  de  estanho (DBTDL).  As  polimerizações  foram feitas  em uma única
etapa a partir da mistura dos reagentes a 500 rpm durante 1,5min. Posteriormente foram acondicionadas
em um molde de 1,2L para expansão e posterior cura a 80ºC por 2 horas. A partir das amostras obtidas
foram determinadas a densidade das mesmas, tamanho de célula por meio de microscopia eletrônica por
varredura (MEV) e resistência à compressão. As amostras apresentaram densidade média de 55,2 kg/m³
± 1,7 para amostras sem VTMS, 50,0 kg/m³ ± 4,9 para 0,5% de VTMS, 50,5 kg/m³ ± 0,2 para 1% e 49,5
kg/m³  ±  2,7  para  3%.  Contudo,  o  uso  do  VTMS  apresentou  uma  pequena  tendência  de  diminuição  da
densidade.  Em relação ao tamanho de células,  percebeu-se  que com aumento da quantidade de VTMS
ocorre redução no diâmetro médio de células de 500 μm para 200 μm e uma menor anisotropia em seu
formato. A resistência à compressão das amostras apresentaram redução de 100 kPa ± 17 para 0% de
VTMS para 40 kPa ± 1 com 3% de VTMS. Portanto, o VTMS contribui na redução da densidade, redução da
anisotropia das células com redução da rigidez.
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