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Evolução dos Agentes de Expansão (AE) 

*O desenvolvimento das tecnologias de Agentes de Expansão são dirigidas por regulamentos e tendências de mercado e 
já evoluiram muito além da 1a geração  (CFCs) 

*O uso das gerações:  Ger 1 e 2 está regulamentado  pelo Protocol de Montreal  através dos níveis de ODP – Potencial de 
Destruição de Ozônio 

*HFCs, substâncias com alto GWP, Potencial de Aquecimento Global,   não estão regulamentadas.  Contudo,  tendências 
de mercado indicam que muito provavelmente serão no futuro. 

*Além dos Hidrocarbonetos (HC)  e Água,  HFOs ( Ger 4, Hidrofluorolefinas) representam uma opção viável com baixo 
GWP para eliminação de HCFCs  e HFCs 

Ger 1 Ger 2 Ger 3 Ger 4

Alto ODP

Alto GWP

Baixo ODP

Alto GWP

Zero ODP

Alto GWP

Zero ODP

Baixo GWP

CFC-11 HCFC-141b HFC 134a
HFC 245fa

HFC 365mfc
HFC 227ea

HFO

HC e H2O



Agentes de Expansão (AE) - Propriedades



Tecnologias de AE – Resumo qualitativo em espumas rígidas de PU        

• Zero ODP ���� HFC-134a,  HFC365/227ea ,   HFC245fa 

• Zero  ODP  and  Baixo GWP � Ácido Fórmico,  Metilal, Formiato de Metila,  
Água, Hidrocarbonetos e  HFOs

Tabela 2



Espumas expandidas com HFOs versus outros AE 

� Voracor ®  com HFOs – Produtos não comerciais

� Aplicações: Painéis descontínuos, câmaras frigoríficas, displays, refrigeração comercial e furgões isoladas

Tabela 3



� Aplicações: Paineis descontínuos, câmaras frigoríficas, “displays”, refrigeração comercial, “portable coolers”

� Voracor ®  com HFOs – Produtos não comerciais

Espumas expandidas com HFOs versus outros AE 

Tabela 4



� Aplicações – Refrigeração comercial , “portable coolers”

� Voracor ®  com HFOs – Produtos não comerciais

Espumas expandidas com HFOs versus outros AE 

Tabela 5



• Voracor ® Sistema Comercial - HFOs  validados em escala industrial. 

Espumas expandidas com HFOs versus outros AE 

Tabela 6



Resumo – HFOs  aspectos desfavoráreis

• Disponibilidade de produto ainda é limitada 

• HFOs impactam negativamente o custo das espumas, devido ao preço elevado desses AEs

• Tempo de vida de poliol formulado contendo HCFO é limitado e precisa ser melhorado



Resumo – HFOs  apectos favoráveis

• HFOs são ZERO ODP e   praticamente  ZERO GWP;  contribuem de forma sustentável para 

a proteção do meio ambiente 

• A processabilidade das espumas com HFOs é similar `as expandidas com HCFC141b  

• HFOs são substâncias líquidas e não inflamáveis  requerendo pouco ou nenhum 

investimento na substituição do HCFC141b   

• Espumas com HFOs resultam,  normalmente,  em  menor densidade aplicada versus  

HCFC141b 

• HFOs apresentam espumas com propriedades superiores versus HCFC141b para um 

mesmo sistema e mantendo o mesmo equivalemente molar dos AE  

• Espumas com HFOs são uma alternativa para a melhoria da eficiência energética quando 

usado puro ou em combinação com outros AE 

• HFOs representam uma alternativa viável para a substituição do HCFC 141b    



The Dow Chemical Co   

• Fundada em 1897 por Herbert H. Dow,  em Midland, Michingan – USA 

• Oferece uma ampla gama de produtos e serviços para clientes em aproximadamente 160 

países

• Possui mais de 5.000 produtos que são produzidos em 188 fábricas em 35 países

• Possui mais de 50.000 colaboradores globalmente

• Faturou aproximadamente US$ 60 bilhões em 2013  



The  Dow Chemical Co      

• A Dow tem sido ativa na manufatura e em P&D de espumas de PU por muitos anos.  Está

totalmente comprometida para ajudar os seus clientes e a indústria a encontrar as 

opções que atendam seus requerimentos em tecnolgia, aplicação e desempenho dos 

materiais

• Devido a mudanças na eficiência e requerimentos dos agentes de expansão, a Dow está

focada no desenvolviemnto de novas formulações e tecnologias inovadoras capazes de 

atender as necessidades do mercado e cumprir regulações nacionais e internacionais

• A Dow supre uma gama ampla de sistemas rígidos de poliuretano, baseados em

Hidrocarbonetos, expandidos com água, HFC and outros agentes de expansão inovadores

• As pesquisas globais da Dow,  combinadas com forte presença local,  possibilitam uma

grande proximidade com a base dos nossos clientes para oferecer soluções inovadoras

com rápida resposta ao mercado
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