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Conteúdo
1. INTRODUÇÃO
Os poliuretanos (PU s) são obtidos a partir de reação química quase instantânea de
poliadição de um poliisocianato (di ou polifuncional) com um poliol ou outros reagentes (com
dois ou mais grupos de hidrogênio reativos) como: agentes de cura ou extensores de
cadeia, contendo dois ou mais grupos reativos; catalisadores; agentes de expansão;
surfactantes; cargas; agentes antienvelhecimento; corantes e pigmentos; retardantes de
chama; desmoldantes; etc.
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Os isocianatos podem ser aromáticos, alifáticos, ciclo-alifáticos ou policíclicos. Os polióis
podem ser poliéteres ou possuir estrutura hidrocarbônica. A natureza química bem como a
funcionalidade dos reagentes deve ser escolhida de acordo com as propriedades finais
desejadas. Esta flexibilidade permite obter uma infinita variedade de compostos com
diferentes propriedades físicas e químicas de acordo com necessidades específicas de uma
determinada aplicação e faz com que os PU s ocupem posição importante no mercado
mundial de polímeros sintéticos de alto desempenho.
Basicamente a reação de obtenção de poliuretano é:

Figura 1. Reação de isocianato com poliol para obtenção do poliuretano.
Fonte: <https://poliuretanos.com.br/>

2. OBJETIVO
A possibilidade da obtenção produtos com propriedades diversas a partir do poliuretano
possibilitou a sua aplicação crescente em diversos setores (automobilístico, construção civil,
vestuário, eletrodoméstico, entre outros) dessa forma, tem havido um aumento na demanda
por este material tanto no mercado mundial quanto nacional. Este dossiê aborda
informações técnicas da tecnologia de produção dos poliuretanos, incluindo informações
pertinentes ao mercado consumidor destes produtos.
3. MATÉRIAS-PRIMAS DOS POLIURETANOS – PU’S

3.1 Polióis
Uma grande variedade de polióis é utilizada na fabricação dos PU's. Os polióis poliéteres
são os mais utilizados e são obtidos pela polimerização dos óxidos de propileno, etileno e
butileno. Os mais empregados são derivados do poli (óxido de propileno) glicol e
copolímeros de poli (óxidos de propileno/etileno) glicóis (PPG's) (Tabela 1). Outros polióis
poliéteres, como o poli (óxido de tetrametileno) glicol, são utilizados em fibras e elastômeros
de PU de alto desempenho; e os polióis poliméricos são usados em espumas flexíveis de
alta resiliência. Além desses, tem-se os polióis poliésteres (Tabela 2), que são utilizados em
aplicações de alta performance, óleo de mamona, polibutadieno líquido hidroxilado, etc.
Normalmente, polióis com peso molecular entre 1000 e 6000 e funcionalidade entre 1,8 e
3,0, dão origem às espumas flexíveis e elastômeros. Polióis de cadeia curta (250<1000) e
alta funcionalidade (3 a 12) produzem cadeias rígidas com alto teor de ligações cruzadas e
são usados em espumas rígidas e tintas de alto desempenho.
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Tabela 1. Propriedades típicas de polióis poliéteres.

1

2

coberturas (revestimentos), adesivos, selantes e elastômeros; funcionalidade média = PM x
teor de OH (meq/g) / 1000
Fonte: <http://www.poliuretanos.com.br>
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Tabela 2. Iniciadores para polióis poliéteres.

Fonte: <http://www.poliuretanos.com.br>

3.2 Isocianatos
Componente que contém o grupo isocianato -N=C=O anexado a um radical orgânico ou
hidrogênio.
●TDI (C9H6O2N2)
2,4 tolueno diisocianato ou 2,6 tolueno diisocianato. Podem ser usados puros ou misturados
em vários percentuais diferentes.
●MDI (C15H10O2N2)
5
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4,4 difenilmetano diisocianato; 2,4 difenilmetano diisocianato ou 2,2 difenilmetano
diisocianato.
●HDI (C8H12O2N2)
hexametileno diisocianato
●IPDI (C12H18O2N2)
isoforona diisocianato
●HMDI (C15H22O2N2)
4,4 diciclohexilmetano diisocianato
●NDI (C12H6O2N2)
naftaleno 1,5 diisocianato
●TPMTI (C22H13O3N3)
trifenilmetano 4,4,4 triisocianato
●PDI (C8H4O2N2)
1,4 fenilenodiisocianato
Com exceção do MDI, esses isocianatos, na forma monomérica, têm pressão de vapor
relativamente alta e, conseqüentemente, são voláteis. Uma pessoa exposta continuamente
a vapores de isocianatos pode sofrer irritação nos olhos e mucosas. Por isso, normalmente
eles são transformados em pré-polímeros, adutos ou biuretos, para aumentar seu peso
molecular e diminuir ao máximo o teor de monômeros livres nesses poliisocianatos.
4. PRINCIPAIS SISTEMAS DE OBTENÇÃO DE POLIURETANOS
● Bicomponente de cura ao ar:
poliol + poliisocianato = poliuretano
● Monocomponente de cura com a umidade do ar:
poliisocianato + H2O = poliuretano + CO2
● Monocomponente de cura em estufa:
poliisocianato bloqueado + poliol = poliuretano + agente bloqueante
● Sistema não reativo em secagem física:
poliuretano em solução + ar ou calor = poliuretano + solvente
5. TIPOS DE POLIURETANOS – PU’S
Os poliuretanos são extremamente versáteis e podem ser definidos em alguns tipos básicos:
5.1 Espumas flexíveis
Utilizados em colchões, abafadores, peças automotivas (integral skin), isolamento acústico,
proteção no transporte de equipamentos, almofadas, bonecos e esculturas, brinquedos etc.
As espumas flexíveis de PU possuem células abertas, permeáveis ao ar, são reversíveis à
deformação e podem ser produzidas numa grande faixa de propriedades incluindo maciez,
firmeza e resistência, oferecendo um conforto aos seres humanos, que nenhum outro único
material proporciona. As primeiras espumas flexíveis comerciais foram fabricadas em 1951,
utilizando polióis poliésteres. As espumas utilizando poliol poliéter foram comercializadas em
1958, utilizando formulações com catalisadores à base de estanho e aminas terciárias, e
silicones especiais como estabilizadores. Em 1964, surgiram as espumas de alta resistência
www.respostatecnica.org.br
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(HR), curadas a frio, utilizando uma mistura de TDI e MDI polimérico que reagia com polióis
poliéteres de alta reatividade terminados com hidroxilas primárias. Nesta mesma época
surgiram as espumas semirrígidas com propriedades específicas de amortecimento,
utilizando MDI polimérico. Na década de 70, foram comercializadas as espumas flexíveis
produzidas com ar para aplicação em base de carpetes. Nos anos 80, surgiram as espumas
feitas com polióis poliéteres copoliméricos com estireno e acrilonitrila.
As espumas flexíveis em bloco têm sido produzidas durante décadas, em uma grande
variedade de densidades e suporte de carga, para diferentes usos, como colchões somente
de espuma, ortopédicos e de mola, travesseiros, artigos de mobília, materiais almofadados
para automóveis, embalagens, recreação, vestuário, calçados, etc. Em 1995, o consumo
mundial já ocupava a sexta posição entre os principais termoplásticos comercializados,
atingindo cerca de 4,5 milhões de toneladas, com 60% em colchões e estofados, 35% na
área automotiva e 5% em embalagens, etc.
No Brasil, a fabricação de blocos de espumas flexíveis de PU começou nos anos 60, com
importação das matérias-primas, e nos anos 70, iniciou-se a fabricação local de polióis
poliéteres e TDI. Em 2000, foram fabricados 16 milhões de colchões, em cerca de 300
produtores locais, consumindo 150 mil toneladas de espumas flexíveis de PU, com
densidade média de 20 kg/m3, variando desde 8 até 45 kg/m³. A produção de blocos de
espumas flexíveis pelo processo descontínuo em caixote é a mais utilizada no Brasil, e nos
últimos anos os produtores locais têm concentrado seus esforços na qualidade da espuma e
automação do processo.
As espumas flexíveis podem ser obtidas em blocos ou moldadas. As espumas em bloco
representam o maior segmento de mercado e são fabricadas por processos contínuos e
descontínuos. Normalmente são fabricadas em grande escala em plantas especialmente
projetadas. As matérias-primas podem ser misturadas manualmente ou com a utilização de
equipamentos sofisticados. Dependendo do poliol empregado, podem ser espumas de
poliéter ou poliéster, e com relação às propriedades elásticas podem ser classificadas como:
convencionais, de alta resistência, semiflexíveis, e de pele integral. Atualmente, mais de
90% das espumas flexíveis de poliuretano são fabricadas com poliol poliéter, devido à
resistência e durabilidade.
As espumas flexíveis de poliéster são o segundo grupo mais importante de espumas
flexíveis de PU produzidas em bloco. Em comparação com as espumas de poliéster da
mesma densidade, as espumas de poliéster apresentam as seguintes características:
estrutura celular regular e controle preciso do tamanho de célula; maior resistência ao fluxo
de ar, e então melhor absorção acústica; maior resistência mecânica; maior histerese e
menor elasticidade, e então melhor absorção de choque; menos afetada por solventes
orgânicos e detergentes, porém mais rapidamente afetada por água e calor (hidrólise); taxa
de oxidação mais lenta. As espumas flexíveis base éster para automóveis são usadas em
combinações de espuma com outros materiais como tecido e filme. Os polióis poliéster,
especialmente os poliadipatos, são os preferidos no mercado espumas flexíveis, para forros
têxteis, brinquedos, artigos esportivos, etc.
5.2 Espumas rígidas
Sistemas bicomponentes normalmente utilizados em isolamento térmico e acústico, para
modelação, ou para proteção no transporte de peças e equipamentos.
As espumas rígidas representam o segundo maior mercado para PU s, após as espumas
flexíveis. Desde os anos 60, o mercado de espumas rígidas cresceu até atingir 2,2 milhões
de toneladas em 2000, correspondendo a 28% do consumo mundial de PU s de 8,5 milhões
de toneladas, sendo 18% em construção (painéis laterais e tetos) e 10% em isolamento
térmico. Dentre os PU s, elas apresentam a maior taxa de crescimento, estimada em 4-5 %
anuais. O consumo por região está assim distribuído: EUA = 43%, Europa = 35%,
Japão/Ásia = 19%, outros = 3%. O maior consumo é em isolamento térmico de contêineres
e tubulações com 40% do total e em construção com cerca de 60%, estando assim
7
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distribuído: 43% como placas e blocos para isolamento; painéis com 27%; aglutinante 15%;
e 15% em aplicações como spray, sistemas de um componente e outros. Em 2001, o
consumo global estimado de espumas rígidas de PU (PUR) na área de construção foi de 1,4
milhões de toneladas.
O mercado brasileiro contemplou um volume total de sistemas (isocianato + poliol) de
36.000 toneladas em 2000, e cerca de 39.000 em 2001, com crescimento estimado em 46%. O grosso desse volume (58%) está voltado para o segmento de refrigeração doméstica
e o restante para o mercado de construção civil (16%), predominantemente painéis/telhas
tipo sanduíche e isolamento térmico (spray, injeção e bloco); transporte (17%), e outros
(9%).
As propriedades térmicas, resistência mecânica e leveza das estruturas sanduíche das
espumas rígidas de PU, as torna adequadas a diferentes aplicações. Os sistemas de
espumas rígidas de PU são utilizados na fabricação de painéis divisórios, pisos e telhas; no
isolamento térmico de refrigeradores, contêineres, frigoríficos, caminhões, vagões, tanques,
aquecedores, oleodutos, tubulações, etc.; materiais para embalagens; partes de mobílias;
estruturas flutuantes a prova de furos para barcos e equipamentos de flutuação; e
componentes de carros, ônibus, trens, aviões, etc. As espumas rígidas podem ser
fabricadas por derramamento, injeção, spray, sistemas pressurizados, ou outras técnicas.
Elas possuem uma estrutura polimérica altamente reticulada com células fechadas, podendo
ter densidades tão baixas quanto 10 kg/m³ até quase sólidos com 1.100 kg/m3. Todavia, o
maior consumo é em espumas de baixa densidade (28 a 50 kg/m³), usadas em isolamento
térmico. As excelentes propriedades de isolamento térmico das espumas rígidas de PU,
quando comparadas com outros materiais, são devidas à baixa condutividade térmica do
gás retido dentro das suas células fechadas.
Recentemente, as espumas rígidas tornaram-se foco de discussões acaloradas devido a
aspectos relacionados à: redução do uso dos clorofluorcarbonos (CFC’s); inflamabilidade; e
reciclagem. Os CFC’s estão sendo substituídos como agente de expansão em todas as
aplicações pelos clorofluorcarbonos hidrogenados (HCFC’s), menos danosos ao meio
ambiente; pentanos, principalmente no mercado europeu, devido ao seu potencial zero de
destruição da camada de ozônio; e pelos HFC’s.
Com relação a inflamabilidade, as espumas rígidas atendem às normas de segurança e os
problemas de substituição dos CFC’s foram superados com a introdução dos novos agentes
de expansão e retardantes de chama. A meta é a obtenção de espumas com retardantes de
chama livres de halogênios. As espumas de polisocianurato (PIR) que possuem estrutura
altamente aromática, quando queimadas formam uma estrutura carbonizada, o que permite
em muitas formulações reduzir ou eliminar a necessidade de uso dos retardantes de chama.
A reciclagem é uma obrigação dos tempos atuais, e os rejeitos de espumas rígidas têm sido
reutilizados com adição de MDI e prensagem em temperaturas elevadas, para a obtenção
de placas com aplicações diversas, desde assoalho até mobiliário. Outro método é a
reciclagem química (glicólise primária). Neste caso ocorre a transformação dos produtos
reciclados em novas matérias-primas. Finalmente, a incineração é um método viável para
transformar os rejeitos em energia.
5.2.1 Matérias-primas
As espumas rígidas são frequentemente formuladas em sistemas constituídos de dois
componentes. Um dos componentes é o isocianato (normalmente MDI polimérico), o outro é
constituído de um ou mais polióis e demais aditivos, como: surfactantes; retardantes de
chama; catalisadores; e reticuladores de cadeia, como glicerina ou trietanolamina. O número
de hidroxilas destes sistemas, na maioria das vezes, varia de 350 a 550 mg de KOH/g. Os
catalisadores e surfactantes desempenham papel importante no processo de espumação.
Se a velocidade da reação é suficientemente rápida, a massa polimérica em crescimento
adquire uma estrutura reticulada que aprisiona o agente de expansão (CFC's, HCFC's,
www.respostatecnica.org.br
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pentanos, HFC's, etc.) nas células fechadas. Os polieterpolisiloxanos são os surfactantes
mais usados em espumas rígidas, promovendo a formação de uma estrutura de células
fechadas, uniformes e sem vazios.
5.2.2 Espumas rígidas de poliuretano (PUR)
O MDI polimérico é o isocianato mais usado nas espumas rígidas de PU (PUR) devido à
funcionalidade elevada, propriedades fisiológicas favoráveis, variedade de tipos e emprego
em diferentes áreas. Diferentes tipos de MDI são utilizados em diversas aplicações. Quando
a fluidez é o fator preponderante, é empregado o MDI polimérico de baixa viscosidade e
menor funcionalidade. O MDI polimérico, que possui funcionalidade mais elevada, maior
viscosidade e fluidez menor, é usado na fabricação de blocos, reduzindo as tendências a
rachaduras e descoloração no coração do bloco da espuma rígida.
5.2.3 Espumas rígidas de polisocianurato (PIR)

As espumas rígidas, feitas com isocianatos, são normalmente denominadas espumas de
poliuretano, embora algumas delas contenham na realidade poucos grupamentos
uretânicos. As principais ligações químicas formadas durante a polimerização podem ser:
uretanos, isocianuratos; uréia e carbodiimidas, dependendo do sistema polimérico. As PIR's
são particularmente importantes devido à sua resistência às altas temperaturas, baixa
combustão e fácil desmoldagem. As PIR's são feitas com os mesmos ingredientes que as de
polisocianato (PUR). A diferença essencial consiste em polimerizar o MDI para formar o
trímero, que consiste basicamente numa mistura de produtos contendo anéis com três e/ou
combinações maiores, formando uma estrutura bastante reticulada, característica ideal para
as espumas rígidas. As PIR's são preparadas similarmente as PUR's exceto que empregam
um grande excesso de isocianato (índice de NCO de 250 ou mais). Os isocianuratos são
formados pelo aquecimento dos isocianatos alifáticos e aromáticos e a reação é acelerada
pelos catalisadores básicos, como octoato de K (2-etil-hexanoato de K). A formação de
anéis de isocianurato resulta em ligações cruzadas muito estáveis, ao contrário das ligações
cruzadas de uretidinadiona, biureto e alofanato que são revertidas termicamente. As
espumas de isocianurato (PIR) possuem propriedades mecânicas superiores e mostram
excelente estabilidade térmica e pouca degradação em temperaturas inferiores a 270ºC,
suportando temperaturas de trabalho de até 200ºC.
6. COMPOSTOS ADICIONADOS NA FORMULAÇÃO DOS PU’S
●Aditivo: qualquer substância que adicionada a uma resina, normalmente em uma
porcentagem pequena, altera suas propriedades.
●Adesivo: material capaz de ligar uma superfície a outra. Adesivos são utilizados na
indústria do plástico para juntar artigos plásticos iguais, ou outro artigo, de plásticos
diferentes ou que não sejam plásticos.
●Alifático: substância orgânica que contém cadeia de átomos de carbonos diretas ou
ramificadas.
●Aromáticos: uma classe de componentes orgânicos que contém um ou mais anéis
benzênicos.
●Agente de sopro: uma substância incorporada a uma mistura com o propósito de se
fazer crescer as espumas. Para poliuretano, normalmente é utilizado o dióxido de
carbono gerado da reação do disiisocianato e água ou introduzindo-se CO2 líquido ou
ainda por um líquido orgânico de baixa ebulição volatizado pelo aquecimento do
polyurethane forming reactions.
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●Catalisador: substância que inicia ou acelera uma reação química quando adicionado
aos reagentes e não é consumido na reação.
●Elastômeros: material que em temperatura ambiente pode ser esticado repetidamente e
imediatamente retorna ao seu estado original. Essa definição é um dos critérios
comerciais utilizados para se distinguir os plásticos dos elastômeros e borrachas.
●Retardante de chama: substância adicionada a uma mistura com o objetivo de inibir a
iniciação e a propagação do fogo.
7. TECNOLOGIA E APLICAÇÕES
A espuma de poliuretano está no automóvel, em casas e em escritórios, nos sapatos e nas
roupas, na cadeia do frio e em muitas outras aplicações.
7.1 Indústria moveleira

Figura 2. Aplicação do PU na indústria moveleira.
Fonte: <https://shimtek.com.br/poliuretano-na-industria-moveleira/>

A indústria moveleira tem utilizado o poliuretano principalmente para a confecção de
cadeiras de escritório (espuma e braços) poltronas, colchões e como substituto do couro
natural para estofamento de sofás. A característica mais apreciada por esse segmento é o
conforto proporcionado pela variação de dureza e densidade.
7.1.1 PU no colchão
Pesquisas realizadas nos últimos anos apontam que 90% das dores de cabeça, lombares e
musculares são decorrentes de noites mal dormidas em colchões inadequados.
Preocupados com esse índice, fabricantes de colchões estão investindo em novas
formulações e no desenvolvimento industrial para aprimorar a construção e o design do
colchão, e também aumentar o conforto e a sustentação disponível nos colchões atuais,
levando o usuário a uma melhor noite de sono.
Em meados da década passada, essa evolução chegou ao Brasil, em decorrência da
abertura de mercado e das exigências do consumidor. Com isso, foram implementadas
normas técnicas de fabricação, além de novas formulações de matérias-primas,
catalisadores e estabilizadores. Outros aliados dos fabricantes são os modernos
equipamentos de produção informatizados.
Desta forma, para garantir uma boa noite de sono aos usuários de colchões, os fabricantes
passaram a empregar tecnologias avançadas e, por isso, são reconhecidos pela qualidade
de seus produtos.

www.respostatecnica.org.br
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7.1.2 Fabricação de espuma
Na produção de espuma são utilizadas duas matérias-primas básicas, ambas derivadas do
petróleo: o TDI (tolueno diisocianato de metila), cristalino como água, e o poliol, também
cristalino, porém, mais viscoso. São acrescentados estabilizadores tais como silicone,
estanho e corantes. Com aprimoradas técnicas, muitos fabricantes incluem na formulação
antiácaros e antifungos.
Já que a fórmula é diferente para cada densidade, será usado como exemplo a fabricação
de um colchão de densidade 33. São usados cerca de 70% de poliol e 30% de TDI,
acrescidos de pequenas quantidades de estabilizadores. Esses ingredientes são colocados
em uma grande batedeira informatizada, onde são misturados por alguns segundos. Em
seguida, a mistura é colocada em uma forma, onde ocorre a reação química que, depois de
mais alguns segundos, dará origem à espuma flexível de poliuretano, empregada na
confecção de colchões. Essa reação gera calor próprio (sem ir ao fogo) alcançando, no meio
do bloco, temperatura acima de 100ºC. Após aguardar o crescimento da espuma, o bloco é
laminado (cortado) nas medidas dos colchões.
7.1.3 Processos de fabricação
As espumas flexíveis em bloco são fabricadas, por processos contínuos ou descontínuos,
como um produto semiacabado que é cortado nas dimensões e formas desejadas. Desde
os anos 50, na América do Norte e na Europa, as espumas flexíveis em bloco vêm sendo
fabricadas com a utilização de equipamentos de espumação contínua, caros e sofisticados.
Por outro lado, equipamentos baratos de espumação descontínua (caixote) são os mais
utilizados na América do Sul, Ásia e África, devido ao menor investimento e possibilidade de
pequenas quantidades de uma grande variedade de tipos de espuma. Nos anos 90, foram
desenvolvidos equipamentos de espumação contínua com variação da pressão (VPF), e
recentemente, equipamentos de espumação descontínua com variação da pressão.
Estes equipamentos permitem que pela variação da pressão, possam ser mudadas as
densidades e as propriedades das espumas, a partir de uma mesma formulação.
7.1.3.1 Processos descontínuos
Nestes processos os blocos de espuma são fabricados individualmente, sendo os mais
recomendados quando a escala de produção não é muito grande.
A seguir serão descritos: o processo descontínuo convencional (caixote), que é o mais
antigo e mais utilizado; e o processo descontínuo de fabricação de espumas em bloco.
7.1.3.2 Processo descontínuo convencional (caixote)
O processo descontínuo convencional (caixote) para fabricação de espumas flexíveis em
blocos individuais é o mais utilizado no Brasil, e é um processo simples, econômico e
semelhante ao procedimento usualmente empregado em laboratório. Possui as seguintes
vantagens:





baixo custo de capital;
produção de pequenas quantidades de diferentes espumas;
são fábricas pequenas empregando mão-de-obra pouco especializada;
permite a fabricação de blocos retangulares e cilíndricos.

E as seguintes desvantagens:
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Menor produção que os processos contínuos;
Perdas que podem chegar à 20% devido à pele grossa;
Estrutura celular de menor qualidade;
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Variação das propriedades ao longo do bloco;
Menor repetibilidade nas propriedades dos blocos.

Neste processo, normalmente é feita a mistura da massa reagente em um vaso (misturador)
dotado de agitação mecânica eficiente. Em seguida, é feita a transferência rápida para um
recipiente maior (caixote), antes de ocorrer aumento significativo da viscosidade da mistura.
É importante evitar a formação de bolhas de ar, durante o vazamento da mistura, pois pode
acarretar falha na estrutura da espuma. O crescimento da espuma é normalmente feito em
um caixote de madeira ou metal, com superfícies planas laterais articuladas, e coberto por
um sistema de tampa móvel. O efeito da tampa móvel e o movimento viscoso, nas paredes
do caixote levam à obtenção de espumas com densidades maiores do que as que seriam
obtidas pelo processo contínuo. Este fenômeno é contornado pelo ajuste da formulação
utilizada.

Figura 3. Esquema do processo de fabricação descontínuo convencional (caixote).
Onde: a) Tanques de matérias-primas; b) Sistema de dosagem; c) Misturador; d) Painel de controle;
e) Caixote; f) Tampa flutuante; g) Bloco de espuma.
Fonte: <http://sbrt.ibict.br/upload/sbrt4133.pdf>

7.1.3.3 Processo descontínuo de fabricação de espumas em bloco



Procedimento típico

As quantidades calculadas de: poliol; carga; agente de expansão auxiliar; e corantes são
misturadas em um vaso (misturador), sob agitação vigorosa (800 a 1200 rpm), por cerca de
1 minuto. É feita a adição da ASA (mistura de água/silicone/amina) e continua-se agitando
por 20 a 40 segundos. O catalisador de octoato de estanho II é então adicionado e, depois
de decorridos 15 a 30 segundos, coloca-se o TDI. Decorridos, cerca de 5 segundos após a
adição do TDI, a agitação é interrompida e a massa vertida no caixote revestido com
desmoldante. O misturador é removido e a tampa do caixote abaixada. Após o crescimento
da espuma (cerca de 3 minutos), o caixote é aberto e o bloco de espuma é removido.


Preparação do tecido

Enquanto a espuma é fabricada, o tecido que vai revestir os colchões é preparado. São
usados tecidos com composição, variando em proporções de 60 a 70% de poliéster e 30 a
40% de algodão.
A manta de tecido é colocada em uma máquina juntamente com uma manta de algodão
www.respostatecnica.org.br
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acrílico, uma manta de espuma com 1 cm de espessura e uma tela fina, responsável pela
formação do bordado. Concluído o processo de bordagem da peça, ela é cortada nas
medidas dos colchões.


Montagem do colchão

O bloco de espuma e a peça de tecido do mesmo tamanho são colocados em uma máquina
de costura própria para colchões, onde um fitilho será responsável pelo fechamento do
colchão por suas bordas.
Depois de pronto, o colchão passa pela conferência dos embaladores e, uma vez aprovado,
recebe o certificado de garantia. É, então, colocado em uma embalagem plástica, pronto
para distribuição.
7.1.4 Glossário da qualidade
Para alcançar essa excelência, os fabricantes submetem seus produtos a testes rigorosos
que confirmam a resistência e durabilidade. Os testes são realizados em laboratórios com
equipamentos de última geração. As matérias-primas utilizadas passam por um criterioso
controle de qualidade, obedecendo às normas técnicas e médicas.
Os itens considerados em um colchão de qualidade são:
- Densidade: É a relação entre o peso e o volume, cuja medida visa identificar a
quantidade de espuma por m². A densidade, representada pela letra D, é uma referência
comercial para designar a espessura de um colchão.
- Passagem de ar: É a avaliação de passagem de ar através dos poros da espuma.
Quando há passagem de ar adequada tem-se também boa propriedade física no
material, proporcionando durabilidade, elasticidade e retorno, entre outros.
- Resiliência: Consiste na queda de uma esfera de aço sobre a espuma, analisando sua
elasticidade e resistência. Quanto maior for a altura atingida pelo projétil, melhor será a
sua elasticidade. Esta capacidade confere bom nível de conforto.
- Indentação: Mede a capacidade de peso que a espuma pode suportar avaliando a força
que foi empregada após esta ter sido pressionada ao máximo. O material deve ser macio
no início da deflação e logo após deve resistir, resultando em suavidade e beleza.
- Tensão de ruptura e rasgamento: São testes que indicam a resistência da espuma,
avaliando qual a intensidade da força necessária para rompê-la.
- Deformação permanente: Esse teste avalia o desempenho da amostra de espuma, como
se um pistão colidisse com essa amostra por inúmeras vezes, num determinado período
de tempo. Assim, é possível simular o uso do produto e prever sua real fadiga.
- Fadiga dinâmica: A espuma é comprimida até o seu limite sob certas condições de tempo
e de temperatura. Após avaliar a perda do volume do material, define-se a capacidade de
retorno da espuma a sua especificação inicial, evitando assim, a venda de espumas sem
qualificação.
7.1.5 Normas aplicadas
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Deformação Permanente à Compressão em Espuma Flexível de PU - NBR 8797;
Densidade Aparente em Espuma Flexível de PU - NBR 8537;
Fadiga Dinâmica de PU - NBR 9177;
Força de Indentação (IFD) espumas - NBR 9176;
Resistência à compressão em espuma flexível de PU - NBR 8910;
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Resistência à compressão em Espuma Rígida de PU - 8082;
Resistência ao Rasgamento em Espuma Flexível de PU - NBR 8516;
Resistência à tração em Espuma Flexível de PU - NBR 8515.

Além destes, realiza-se também todos os ensaios exigidos pela norma NBR 13579 relativa a
colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano.
7.2 Construção civil

Figura 4. Aplicação do PU na cosntrução civil.
Fonte:< https://mundopu.com/pt/>

O desperdício de energia tem alto custo em qualquer parte do mundo. Economizar é uma
necessidade para salvaguardar o futuro das próximas gerações. A espuma de poliuretano é
um material de isolamento econômico e eficaz. Na construção civil sua principal função é o
isolamento térmico. O material combina conforto térmico com economia de energia. Pode
ser instalado em telhados, paredes e pisos, e no interior das molduras das janelas, por
exemplo. A espuma rígida faz o isolamento térmico de fios e cabos elétricos e oferece
proteção extra sobre pisos de quadras esportivas. Também é alternativa interessante para a
impermeabilização e o tapamento de fissuras. Além de excepcionais propriedades de
isolamento com baixas espessuras, em comparação com outros materiais há vantagens
como facilidade de montagem e processamento, baixa condutividade térmica, baixo peso e
alta resistência mecânica.
7.2.1 Fabricação de painéis de espumas rígidas
Os painéis de espumas rígidas de PU desempenham um papel importante na indústria de
construção. Painéis de PUR são empregados em painéis com faces metálicas para
aplicações domésticas e industriais; painéis decorativos; isolamento térmico de contêineres
e caminhões; câmaras frigoríficas, para a indústria de alimentos; no isolamento de telhados,
paredes e assoalhos; isolamento em fazendas para animais, etc. Em telhados, o material
tradicionalmente usado à base de betumem e fibra de vidro, tem sido utilizado em conjunto
com a espuma rígida de PU, resultando em um bom sistema isolante e a prova d’água.
Devido à boa adesão da espuma a diferentes superfícies, são possíveis a fabricação de
laminados (painéis sanduíche) com núcleo de PU. As faces dos painéis podem ser flexíveis
(folha de alumínio ou papel revestido) em ambos os lados, ou feitas com materiais rígidos,
como gesso, em um dos lados. Alguns painéis são feitos pulverizando a espuma nas costas
de ladrilhos, telhas ou tijolos arrumados formando uma matriz.
Os principais agentes de expansão utilizados nos sistemas para fabricação de painéis de
espumas rígidas são o HCFC 141b e pentanos. A flamabilidade do pentano acarreta o uso
de maiores teores de retardantes de chama. Todavia, o uso de retardantes de chama
contendo halogênio causa problemas ambientais, além de elevação do custo. Alternativas
são as espumas de polisocianurato (PIR) e o uso de polióis aromáticos, o que permite
redução ou eliminação dos retardantes de chama. Adicionalmente as PIR s mostram alta
resistência à compressão e melhor estabilidade dimensional.

www.respostatecnica.org.br
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7.2.2 Processos contínuos

Painéis são produzidos por processos contínuos desde 1963. Desde então, têm sido
desenvolvidas diversas inovações em termos de desenho das máquinas, desenvolvimento
de sistemas e perfil do produto final. A produção contínua oferece alta produtividade, menor
custo de mão de obra e homogeneidade na qualidade da espuma. As desvantagens são:
maior investimento inicial e planejamento cuidadoso da produção.
Um processo para a fabricação de espumas rígidas é a produção contínua de painéis em
um laminador. Esta tecnologia requer misturas reagentes com perfil de reatividade rápida.
As primeiras máquinas de laminação foram construídas usando a técnica de espumação
horizontal, usando materiais da face que pudessem ser facilmente rebobinados como papel
revestido com polietileno, folhas de alumínio e tecido de fibra vidro com betumem. O
laminador horizontal opera da seguinte maneira (FIG. 5): 1) a mistura reagente é derramada,
na superfície inferior, através de uma cabeça misturadora transversa e oscilante (50 a 80
ciclos por minuto); 2) a mistura reagente cresce até a parte superior do laminador (a
espessura exata do painel é obtida pela regulagem da distância entre as correias inferior e
superior); 3) após a cura o painel é transportado para o resfriamento; 4) o painel pode ser
então aplainado e cortado nas dimensões desejadas. Nos laminadores com crescimento
livre da espuma as placas aquecidas de sustentação superiores exercem uma pressão
mínima na espuma. Desta forma as células são elípticas no sentido do crescimento
possuindo maior resistência à compressão.

Figura 5. Laminação horizontal de PU rígido.
a) Sistema desenrolador; b) Cabeça misturadora e distribuidora; c) Papel flexível; d) Mistura
reagente espumante; e) Compressão; f) Resfriamento; g) Corte longitudinal; h) Corte
transversal.
Fonte: <http://www.poliuretanos.com.br/Cap5/552paineis.htm>

A produção de painéis com faces metálicas (aço revestido ou folha de alumínio) usando a
laminação horizontal foi desenvolvida posteriormente e necessitou de máquinas mais
sofisticadas (Figura 6). A resistência, resultante do perfil longitudinal metálico, torna estes
painéis bastante populares na fabricação de casas. Em linhas de produção típica com 150 m
de comprimento, podem produzidos painéis metálicos constituídos de um núcleo rígido de
PUR revestido com chapas de metal, e dependendo da espessura do núcleo, a produção
pode atingir de 800 a 900 m²/h. As faces superiores e inferiores de folhas de aço
galvanizado com espessuras de 0,5 a 0,8 mm, revestidas nas cores desejadas, são
desenroladas de grandes bobinas, passam por estações perfiladoras, e são pré-aquecidas
num túnel de com ar quente.
A seguir, a mistura reagente é distribuída na face inferior na estação de espumação onde
expande e atinge até 40 vezes seu volume. Para promover uma distribuição uniforme
durante o processo, a cabeça misturadora oscila transversalmente ao movimento da esteira
numa velocidade que pode ser superior a 160 m/min, enquanto um sistema de controle evita
o acúmulo indesejado de material nos pontos externos de deflexão. As cabeças
misturadoras mais leves usadas nos processos de alta pressão permitem maior velocidade
de oscilação e aceleração / desaceleração mais rápida. Para atingir as condições
estacionárias adequadas, a expansão da espuma, as vazões, as reações químicas e a
velocidade da esteira deve ser cuidadosamente ajustadas.
A distância entre as faces metálicas determina a espessura do painel e é regulada por
suportes metálicos através da zona de reação, normalmente de 20 a 30 m, mantida na
temperatura adequada para a cura, sendo que aproximadamente 10 m depois desta zona
termostatizada de correias duplas o painel pode ser cortado em tamanhos pré-determinados
15
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com a utilização de máquinas especiais de corte.

Figura 6. Laminação com as duas faces metálicas.
a) Bobinas; b) Sistemas de guia; c) Estação perfiladora; d) Aquecimento com infravermelho; e)
Misturador transverso; f) Correias de transporte e cura; g) Corte; h) Estocagem.
Fonte: <http://www.poliuretanos.com.br/Cap5/552paineis.htm>

No processo denominado de laminação inversa (FIG. 7) a mistura reagente é aplicada na
superfície superior, e deve ser suficiente viscosa para não gotejar após a aplicação. Painéis
com uma das superfícies rígidas são fabricados, mais facilmente, desta forma. Os materiais
mais utilizados nas faces dos painéis de espuma rígida de PU são: papel pardo grosso;
papel betuminoso; papel de asbesto; papel crepom; manta de fibra de vidro revestida com
polietileno; e folha de alumínio. Painéis com espessura de 30 mm são fabricados com um
tempo de cura de 1,5 a 2 minutos, o que representa uma velocidade de produção de 15 a 20
m/min em esteiras de 30 m de comprimento. Dependendo da aplicação painéis de 10 a 200
mm podem ser fabricados.

Figura 7. Laminador inverso.
a) Sistema desenrolador do papel; b) Faces rígidas; c) Aquecedores; d) Reagentes; e) Cabeça
misturadora e distribuidora; f) Mistura reagente; g) Resfriamento; h) Suportes; i) Correias; j) Corte; k)
Acabamento.
Fonte: <http://www.poliuretanos.com.br/Cap5/552paineis.htm>

7.2.3 Processos descontínuos
Painéis de espuma rígida de PU são fabricados por processos descontínuos quando a
escala de produção é pequena, em painéis grossos ou grandes, e nos de construção
complexa. Ao contrário dos processos contínuos totalmente automatizados, os processos
descontínuos são divididos em etapas conduzidas manualmente. O processo mais simples
consiste em cortar, blocos de espumas rígidas, nas dimensões desejadas. A seguir os
painéis são revestidos com a face desejada (madeira, metal, plástico, etc.). Nesta etapa,
adesivos a base de PU são utilizados, os quais dependendo do tipo podem necessitar de
pressão e calor durante a cura. As desvantagens deste processo são as perdas, no corte
dos blocos e a necessidade da etapa adicional de colagem da espuma na face. A vantagem,
obviamente, é a sua simplicidade.
Outro processo consiste em colocar a mistura reagente na cavidade a ser preenchida, onde
a espuma formada adere à superfície após a cura. Em alguns casos, como no de folhas
metálicas, a superfície pode ser revestida com um primer, para aumentar a adesão e
resistência à corrosão. A laminação vertical permite a produção de painéis grandes sem a
necessidade de máquinas de alta capacidade. Painéis grossos e grandes podem ser
preenchidos com sistemas altamente reativos e com tempo de creme pequeno. Painéis, de
grande tamanho, podem ser feitos, com faces rígidas, com perfis marcantes, de aço
revestido ou folha de alumínio. O equipamento necessário consiste de braçadeira e ganchos
www.respostatecnica.org.br
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para suportar as faces do painel e uma máquina dispersora de baixa capacidade
alimentando uma cabeça misturadora. Faz-se, então, o preenchimento sucessivo do molde,
com a espuma rígida. Densidades relativamente baixas (38 kg/m³) podem ser obtidas.
7.2.4 Processo de injeção por pressão
O processo de injeção por pressão (Figura 8) é o mais utilizado por ser mais versátil e
econômico. Ele permite diferentes soluções técnicas com baixo investimento,
personalização de painéis com insertos e diferentes tipos de faces, todavia requer mais mão
de obra, resulta em menor produção e em algumas vezes menor qualidade, dependendo do
método de distribuição da espuma no painel. Na fabricação descontínua com uma única
injeção em moldes fechados é necessário certo grau de super enchimento de forma a se
obter uma distribuição de densidade aceitável. Isto acarreta maior tempo do painel na
prensa para evitar a deformação do mesmo, devido às pressões internas. Nas máquinas
injetoras, os componentes do sistema são cuidadosamente dosados e injetados de modo a
preencher totalmente a cavidade. A distância a ser coberta pela espumação deve ser
considerada. As faces podem ser rígidas ou flexíveis, planas ou perfiladas. São empregados
sistemas de PUR ou PIR, com a incorporação ou não de reforço interno.

Figura 8. Processo de injeção por pressão.
a) Bombas dosadoras; b) Ar comprimido: c) Cabeça misturadora; d) Válvula de injeção; e)
Prensa aquecida (40oC); f) Folha da face.
Fonte: <http://www.poliuretanos.com.br/Cap5/552paineis.htm>

A figura 9 mostra as técnicas usadas para a produção descontínua de painéis sanduíches,
com o núcleo de espuma rígida de PU. As faces são mantidas afastadas por espaçadores,
que podem ser da espuma de PU, ou através de vácuo na parte superior da prensa. Na
prática as técnicas (a) e (b) são as mais utilizadas. Para painéis de mais de 6 metros usa-se
a técnica (c) de enchimento em várias etapas. Todavia a estabilidade dimensional da
espuma pode ser inadequada nas bordas devido à estrutura anisotrópica da espuma. Além
disso, estas técnicas resultam em distribuição irregular da densidade da espuma. Espuma,
com qualidade relativamente uniforme, pode ser obtida com a adição da mistura reagente,
usando-se cabeça distribuidora tipo ancinho (d). Neste caso, durante o enchimento do
molde, a face superior é sustentada por vácuo, no prato superior da prensa.

Figura 9. Técnicas de enchimento descontínuo de painéis.
a) uma etapa na lateral; b) uma etapa frontal; c) técnica em várias etapas; d)
distribuição com ancinho.
Fonte: <http://www.poliuretanos.com.br/Cap5/552paineis.htm>

7.2.5 Processo de injeção sob vácuo
Uma nova tecnologia de fabricação de painéis consiste na aplicação controlada de vácuo no
17
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interior da cavidade do painel durante a polimerização na prensa. Esta técnica possui as
seguintes vantagens: ajuda a expansão; permite a mistura reagente preencher melhor a
cavidade, reduzindo a necessidade de super enchimento; resulta num maior gradiente de
pressão na prensa, o que permite reduzir a pressão aplicada; resulta em desmoldagem mais
rápida, devido à menor pressão interna que reduz o tempo necessário de manutenção do
painel na prensa para evitar deformação; distribuição mais uniforme da densidade da
espuma; alta produtividade, mais de 300 painéis por turno; economia de matéria-prima, pois
não se formam rebarbas; e um ambiente de trabalho mais limpo.
7.2.6 Formulações típicas

A seguir são mostradas formulações e propriedades de espumas de PUR e PIR (Tabelas 3
e 4) utilizadas para fabricação de painéis de 40 mm, revestido com papel betuminoso, em
equipamento de alta pressão, em temperatura do laminador de 60ºC, velocidade de 12
m/min.
Tabela 3. Sistemas de PUR e PIR para laminação.

* tricloropropilfosfato
Fonte: <http://www.poliuretanos.com.br/Cap5/552paineis.htm>
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Tabela 4. Propriedade das espumas de PUR e PIR para laminação.

Fonte: <http://www.poliuretanos.com.br/Cap5/552paineis.htm>

7.3 Indústria automobilística

Figura 10. Aplicação do PU na indústria automobilística.
Fonte: <https://gruporpf.com.br/blog/poliuretano-expandido-entenda-o-que-e-e-conheca-aplicacoes/>

O poliuretano oferece aos designers e aos engenheiros a liberdade de criar conceitos e
soluções inovadoras, com vastas possibilidades de aplicação, no interior e no exterior do
veículo, no chassi e no motor. Aumento do conforto interno aliado a segurança em caso de
acidentes e redução de peso sem comprometimento das características de performance do
veículo tornam o material um elemento importante na produção e montagem de automóveis.
Amortecedores, molas suplementares de elastômeros micro celulares, enchimento de pneus
resistentes à perfuração, espuma de estofados, painéis laterais e frontais são alguns
exemplos de aplicação nos veículos. A opção por seu uso se deve a aspectos relacionados
a segurança, tecnologia, design e leveza. No painel e no revestimento interno do teto, por
exemplo, a capacidade de absorção de energia garante o isolamento sonoro. Peças
externas arredondadas e macias ao toque oferecem segurança ao pedestre em caso de
acidente.
Os PU s moldados são utilizados em aplicações como as espumas flexíveis moldadas,
usadas em assentos, pela indústria automotiva, moveleira e aeronáutica; espumas
moldadas especiais como as semiflexíveis, semirrígidas e pele integral; que ocupam faixas
de resiliência e dureza entre as espumas flexíveis para assentos e as rígidas para
isolamento térmico, etc. A produção de PU s integrais alcança grandes volumes nos países
industrializados, devido as suas propriedades, como por exemplo: na indústria automotiva
(Figura 11) para satisfazer normas de segurança internas e externas; descansa-braços, na
indústria moveleira; selins de bicicletas, etc. As espumas rígidas integrais são usadas na
fabricação de molduras de janelas com baixa condutividade térmica, peças automotivas,
artigos esportivos, mobiliários e utensílios domésticos.
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Figura 11. Usos de espumas moldadas especiais em automóveis.
a) apoio de cabeça; b) descansa braços; c) painéis das portas; d) protetor da cabeça; e)
protetor de impacto lateral; f) teto; g) volante; h) painel de instrumentos; i) tampa do air
bag; j) protetor do joelho; k) absorção de ruído; l) console; m) base do carpete; n) tampa do
bagageiro.
Fonte: <https://poliuretanos.com.br/Cap4/41moldados.htm>
Segundo Hermínio Luvizari Neto, da divisão de poliuretanos da Brazmo (São Paulo, SP), as
peças em poliuretano rígido estrutural resultam de uma mesma reação que promove
diferentes densidades (normalmente duas medianas) na mesma peça. Como explica ele, as
variantes em termos de densidade das peças em PU rígido estrutural são o resultado do
empacotamento das moléculas reagentes de poliol, isocianato e agentes auxiliares na
superfície do molde. A entrada contínua de matérias-primas empurra as moléculas para a
superfície, onde elas se aglutinam e formam películas extremamente densas e resistentes,
com densidade, em média, de até 1000 kg/m³, afirma.
Para produzir peças em PU rígido estrutural, era (e ainda é) geralmente necessário usar
moldes de alumínio ou aço, uma boa quantidade de matérias-primas e ter grande cuidado
com as temperaturas e pressões envolvidas. Espessuras superiores a 1,5 cm aumentam
demais a temperatura e a pressão no interior do molde, o que pode trincar ou até mesmo
quebrar os moldes, afirma Luvizari. Apesar disso, ainda hoje os consoles de automóveis de
luxo, dentre outras peças que precisam conjugar resistência com ótima aparência, fazem
uso de PU rígido estrutural, geralmente com películas de pele integral, que dão a aparência
de couro. Isso sem contar que os primeiros modelos de automóveis de luxo feitos no Brasil,
como o Ômega, usavam um tipo de PU rígido estrutural nos painéis frontais, laterais, etc. a
partir de formulações inteiramente nacionais. Alguns modelos de automóveis importados na
década de 90, mesmo não sendo de luxo, também usavam PU rígido estrutural,
principalmente no painel de instrumentos, mas já começavam a usar termoplásticos no
console central. De lá para cá, a maioria das peças internas dos automóveis são fabricadas
com termoplásticos, por processos como vacuum forming ou fazendo uso de tecidos, velcro,
etc., e materiais mais baratos. A exceção está nos modelos feitos em menor escala, que
algumas vezes não compensam ser fabricados em plástico reforçado (resina com fibra de
vidro) por meio de moldes abertos ou fechados. Nesses segmentos, o poliuretano é uma
opção ainda valorizada.
Por mais simples que seja, toda peça em poliuretano rígido apresenta duas densidades,
distribuídas desigualmente no resultado final. Dessas densidades, a maior (que pode ir de
600 a 1.000 kg/m³) aparece na superfície da peça. Essa densidade é resultado do
empacotamento (overpacking) de moléculas de poliuretano onde elas foram continuamente
pressionadas pela própria reação do poliol com o isocianato e os devidos reagentes
auxiliares. A menor densidade aparece no núcleo da peça, resultando em moléculas micro
celulares bem mais leves que as da superfície e com piores características em termos
de resistência mecânica.
7.3.1 Produtos fabricados com poliuretano estrutural
www.respostatecnica.org.br
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● Bancos: fabricados em espuma flexível moldada que fornece conforto e segurança. Para
ganhar um toque macio, os bancos recebem ainda tecidos acoplados com espumas
laminadas como revestimento.
● Batentes do amortecedor: em PU semirrígido, que amortiza impactos.
● Painel: em PU rígido, internamente, que amortiza ruídos internos.
● Espaçadores (calços) das laterais das portas: de espuma aglomerada de poliuretano, que
funciona como isolante acústico, evitando ruídos.
● Teto: calços de espuma aglomerada, instalados na junção das colunas do carro com o
teto. Nesse caso, o poliuretano atua como reforço, elemento de fixação, evitando o
deslocamento do teto, além de inibir ruídos.
● Lanternas e faróis: para evitar a entrada de água, as juntas de lanternas e faróis são
vedadas com PU.
● Para-choques: possuem espuma rígida internamente, que amortece os impactos.
● Chicotes: laminado de espuma flexível é usado para envolver os chicotes (aglomerados
de fios elétricos).
● Espaçadores de alto-falantes: vedados com espuma semirrígida, evitando que o altofalante se mova e cause ruídos na lateral da porta.
● Vidros dianteiros (para-brisas): colados com adesivo PU, que fixa o vidro ao carro e tem
função estrutural. Num acidente, o vidro dificilmente se solta do veículo.
● Pintura: o veículo é pintado com tinta e verniz de PU, que possuem alta resistência a
intempéries.
7.3.2 Normas de ensaio realizados

● NBR15366-1 – Painéis industrializados com espuma rígida de poliuretano – Parte 1:
Requisitos e métodos de ensaio.
● NBR15366-2 – Painéis industrializados com espuma rígida de poliuretano – Parte 2:
Classificação quanto à reação ao fogo.
7.4 Refrigeração - a cadeia do frio
O poliuretano rígido é um dos produtos mais tradicionais do mercado. Normalmente utilizado
como isolante térmico, em função de suas excelentes características como espuma (células
muito pequenas, que dificultam a condução de calor).
Finas camadas de espuma de poliuretano garantem temperaturas ideais para refrigeradores
e freezers, câmaras e balcões frigoríficos, contêineres e veículos de carga refrigerados. O
poliuretano proporciona ótimo isolamento térmico mesmo em pequenas espessuras. Dessa
maneira, é possível aumentar a capacidade interna com paredes mais estreitas. Além dos
alimentos, pegam carona na segurança térmica do poliuretano os medicamentos perecíveis
e os componentes eletrônicos sensíveis. Depois de longa jornada pelo mar e por terra, e
depois de expostos nos pontos de venda e no refrigerador doméstico, mesmo assim a
comida chega fresquinha à mesa.
Sistemas de espumas rígidas de PU podem ser formulados para fluir facilmente durante a
expansão da espuma, de modo a preencher cavidades complicadas. Uma das aplicações de
maior sucesso, desta propriedade, é no isolamento térmico de geladeiras e frigoríficos.
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Neste caso, a maior vantagem da utilização das espumas rígidas de PU é a sua baixa
condutividade térmica que permite o emprego de painéis de isolamento mais finos do que
quando é utilizada lã mineral ou lã de vidro, resultando em: o aumento do espaço interno em
até 30%; menor custo de mão-de-obra nas linhas de produção; excelente adesão entre a
espuma e a carcaça do aparelho; estrutura sanduíche estável e resistente ao impacto
permitindo o uso de folhas metálicas mais finas; estrutura celular contínua e sem falhas, que
diferentemente da lã de vidro e similares, não é afetada pelas vibrações do aparelho.
Existem diversos estudos referentes ao uso dos diferentes tipos de agentes de expansão
auxiliares (AEA) usados no isolamento térmico de geladeiras e refrigeradores.
Uma planta de espumação de gabinetes (Figura 12) de refrigeradores pode ser constituída
por uma série de moldes adjacentes conectados por um sistema automático de carga para o
gabinete a ser espumado e descarga para o já espumado. O número de moldes e
características da planta depende da escala de produção desejada. A injeção da PUR é
conduzida com a utilização de cabeças misturadoras, sendo em muitos casos feita com uma
única cabeça montada em um carrinho que se move no sentido transversal, efetuando a
injeção em diferentes moldes automaticamente. Em sistemas recentes dois machos
posicionados pelas partes traseiras são montados e condicionados termicamente sobre uma
plataforma móvel que pode girar 180º em poucos segundos, permitindo passar rapidamente
para um novo modelo de refrigerador.
1) Forno de pré-aquecimento;
2) carrinho para dupla distribuição;
3) suporte para a espumação;
4) injeção automática;
5) máquina de espumação

Figura 12. Produção contínua de gabinetes de refrigeradores.
Fonte: <http://www.poliuretanos.com.br/Cap4/41moldados.htm#automovel>

Dois métodos de injeção são utilizados na fabricação dos gabinetes de refrigeradores: pelo
fundo (Fig. 13a); ou pela parte traseira (Fig. 13b), o que permite injeção mais rápida e
utilização de sistemas com perfil de reação mais rápido, resultando em melhor distribuição
da densidade e melhores propriedades isolantes.
(a)

(b)

Figura 13. Métodos de injeção em gabinetes de refrigeradores: (a) Injeção pelo fundo; (b) Injeção pela
parte traseira

Inicialmente a produção de portas de geladeiras baseava-se na injeção em molde aberto ou
a injeção em moldes fechados posicionados em semicírculo em frente a uma injetora de
baixa pressão. Tecnologias mais recentes (Fig. 14) utilizam um equipamento tipo tambor,
projetado na base de uma estrutura hexagonal com rotação passo a passo. Em cada um
dos seis lados da estrutura é instalado um porta-moldes, e a cada rotação de 60º da
www.respostatecnica.org.br
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estrutura, um molde se abre para permitir a descarga das portas com o PU injetado.
Simultaneamente, o molde precedente se fecha, permitindo a injeção lateral. Uma
alternativa prevê a injeção em molde aberto antes da rotação. Os equipamentos podem
possuir de 2 a 10 moldes por tambor, com uma capacidade de mais de 1000 cavidades de
injeção.
1) Cabeça misturadora,
2) estrutura rotacional,
3) moldes,
4) estação de trabalho,
5) injeção.

Figura 14. Processo rotacional de fabricação de portas de refrigeradores.
Fonte: <http://www.poliuretanos.com.br/Cap4/41moldados.htm#automovel>

A Tabela 5 ilustra formulação e propriedades típicas de espumas rígidas de PU empregadas
em isolamento térmico de refrigeradores.
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Tabela 5. Sistemas e propriedades de PU s para refrigeradores

Fonte: http://www.poliuretanos.com.br/Cap4/41moldados.htm#automovel

7.4.1 Normas de ensaios realizados









NBR11506 - Espuma rígida de poliuretano para fins de isolação térmica –
Determinação da massa específica aparente.
NBR11726 - Espuma rígida de poliuretano para fins de isolação térmica.
NBR12094 - Espuma rígida de poliuretano para fins de isolamento térmico Determinação da condutividade térmica.
NBR15366-3 - Painéis industrializados com espuma rígida de poliuretano - Parte 3:
Diretrizes para seleção e instalação em edificações e câmaras frigoríficas.
NBR6578 - Determinação de absorção de água em espuma rígida de poliuretano
para fins de isolação térmica.
NBR6579 - Determinação da absorção de solventes em espuma rígida de
poliuretano para fins de isolação térmica.
NBR8081 - Espuma rígida de poliuretano para fins de isolação térmica –
Permeabilidade ao vapor de água.
NBR8082 - Espuma rígida de poliuretano para fins de isolação térmica - Resistência
à compressão.

7.5 Calçados

Figura 15. Aplicação do PU em calçados.
Fonte: <https://www.plastico.com.br/calcados-de-poliuretano-predominante-em-soladosm-a-resinapode-usada-com-vantagens-tambem-em-outros-componentes/>

É usado na confecção de sapatos, principalmente nos solados. É alternativa ao couro no
revestimento interno e externo dos calçados. As famosas plataformas de sandálias
femininas geralmente são de poliuretano, por sua leveza e, é claro, conforto. Além disso, as
www.respostatecnica.org.br
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solas desse material são resistentes à corrosão por agentes químicos e à abrasão. A
maioria dos calçados para esporte e lazer tem solados de poliuretano, com garantia de
ergonomia e conforto. Não há limites para o design e a escolha de cores. O material pode
ser combinado com couro, madeira ou cortiça.
7.5.1Técnica de fabricação
As principais etapas para a fabricação de calçados são:








Elaboração dos moldes das partes do calçado;
Preparação dos moldes para montagem apropriada de cada número (de madeira ou
de resina plástica);
Preparação das facas para balancins de cada parte do calçado (solado, calcanhar,
laterais, parte superior). Esta etapa também poder ser feita manualmente com auxílio
de um estilete para couro, mas requer muita habilidade e baixo nível de produção;
Corte dos componentes do calçado;
Montagem (costura e colocação da estrutura na forma de montagem);
Colagem e/ou costura do solado;
Limpeza e revisão final do calçado.

7.5.2 Método de fabricação "One Shot"
É principalmente adequada a produção em contínuo de espuma na forma de blocos. Exige o
emprego de maquinaria apropriada para a finalidade e um controle rigoroso do seu
funcionamento. De modo esquemático, o di-isocianato e o poliéter são enviados
separadamente sob pressão a uma cabeça misturadora, de onde a mistura sai na forma de
um líquido sobre uma fita de papel ou sobre um carrinho, na forma de paralelepípedo
aberto. A mistura expande-se sobre este até uma altura de 25-50 cm.
Após a polimerização da espuma, esta é cortada em blocos com dimensões normalizadas,
os quais são sujeitos a uma recozedura que pode durar uma semana à temperatura
ambiente e 24 horas em 100° C. Os blocos passam a seguir para a laboração mecânica de
transformação em chapas com espessuras diversas, de perfilados de cortes variados, etc.
Este método deve ser aperfeiçoado de acordo com a sua produção.
7.5.3 Produção do molde do calçado
Para a produção de um bom molde seria necessário adquirir um produto similar, analisar a
montagem e detalhes dos cortes, onde a partir disso desenvolver seu próprio produto.
A maioria dos moldes é de cartolina; no ramo de calçados, os moldes das solas são de
metal onde eles mesmos cortam a matéria-prima (couro), são colocados em máquinas
próprias (balancins).
7.5.4 Colagem da sola de borracha ou PU
No Brasil, a grande maioria dos sapatos tem solas coladas: por exemplo, a maior parte dos
calçados sociais, tanto masculinos quanto femininos, vários tipos de tênis de uso comum.
A leveza e a flexibilidade obtidas com este método e o grande desenvolvimento dos
adesivos utilizados (tornando-os cada vez mais confiáveis) explicam a preferência por este
tipo de construção, que, além disso, é simples e econômica do ponto de vista do fabricante.
Tanto a colagem como a costura podem ser empregadas com qualquer tipo de sola: natural
(couro e borracha natural) ou sintética (PVC, TR, poliuretano). Dois outros métodos (a
injeção direta e a vulcanização) cujo emprego vem crescendo nos últimos tempos, somente
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podem ser utilizados com solas feitas em materiais sintéticos e, no caso da vulcanização,
também em borracha natural.
Na vulcanização, a sola (feita de pasta de borracha crua (natural ou sintética prensada) é
inicialmente colada ao cabedal com um adesivo compatível e fixada por meio de uma vira
(também de borracha crua). O conjunto, fôrma + cabedal + sola + vira é então levado a uma
autoclave (espécie de panela de pressão gigante), onde, mediante ação de pressão e altas
temperaturas, a borracha é "cozida" (ou seja, vulcanizada) e adquire suas propriedades
finais.
A união cabedal-sola obtida mediante vulcanização é extremamente sólida e durável, sendo
este método empregado, por isso, na fabricação de calçados muito solicitados, como alguns
tipos de tênis e botas para "trekking" (longas caminhadas geralmente por terrenos
acidentados).
Uma vez completada a operação de fixação da sola ao cabedal, o sapato está praticamente
pronto. Passará ainda por algumas operações de limpeza, retoque de pequenos defeitos, e
por fim pelo controle de qualidade.
Depois de estabelecido os modelos, o empreendedor deverá seguir os passos indicados na
consulta ou então estabelecer qual a melhor maneira de produzir suas peças.
7.5.5 Normas de ensaios realizados
As normas de ensaios de controle de qualidade em calçados e suas especificações podem
ser obtidas no Dossiê Técnico Normas de ensaios de controle de qualidade em calçados e
suas especificações. Disponível no portal do SBRT.
7.6 Esportes e Lazer

Figura 16. Aplicação do PU em esporte e lazer.
Fonte: <https://www.retaprene.com.br/>

As atividades recreativas são cada vez mais importantes na vida das pessoas. Por esse
motivo, cresce a demanda por artigos esportivos com qualidades como beleza e
funcionalidade. Nesse caso, o poliuretano empresta suas propriedades mecânicas, elevado
nível de elasticidade e alta resistência à abrasão. Pontas flexíveis e revestimento tornam os
esquis mais leves e eficientes. Bicicletas com amortecedores de elastômero micro celular
oferecem mais conforto e segurança aos ciclistas. As rodas de poliuretano reduzem o ruído
e tornam o ato de patinar ainda mais divertido.
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7.7 Área da saúde

Figura 17. Aplicação do PU na área de saúde.
Fonte: <https://ortopedicamais.com.br/aparelho-de-inalac-o-inalar-compact-ns.html>

A durabilidade, a adaptabilidade ao design, a resistência a substâncias desinfetantes e aos
agentes de limpeza e a facilidade de combinação com outros materiais tornam o poliuretano
ideal para os invólucros de máquinas de diálise, mamografia e respiradores. Também tem
ótima funcionalidade para componentes de camas e cadeiras de rodas.
7.8 Outras Aplicações
Há muitas outras possibilidades de emprego do poliuretano. No ambiente de trabalho, por
exemplo, contempla um dos aspectos mais importantes e debatidos atualmente: a
ergonomia. Como as atividades são realizadas em sua maioria na posição sentado, os
problemas com a postura são comuns. Aqui o poliuretano ajuda a criar conforto. Assim
como nos assentos dos carros, diferentes níveis de densidade podem ser produzidos. As
caixas de computadores, impressoras, telefones e copiadoras também são feitas com o
material.
8 MERCADO MUNDIAL
O mercado para PU s, iniciado nos anos 1930, já atingia em 2002 um consumo mundial da
ordem de 10 milhões de toneladas, com previsão de 11,6 milhões de toneladas, em 2006
(Tab. 6). Atualmente, os PU s ocupam a sexta posição, com cerca de 5% do mercado dos
plásticos mais vendidos no mundo, comprovando ser um dos produtos mais versáteis
empregados pela indústria. Os maiores centros consumidores são América do Norte,
Europa e o Continente Asiático. O crescimento global está sendo dirigido em grande parte
pelas economias asiáticas, todavia as melhores margens de lucros são principalmente
obtidas nos mercados tradicionais da Europa e América do Norte, onde as altas
propriedades de desempenho dos PU s podem ser usadas dentro de novas aplicações no
setor médico, automobilístico e de construção.
Tabela 6. Demanda mundial de PU por região (1000 t).

Fonte: <http://www.poliuretanos.com.br/>

É possível obter infinitas variações de produtos pela combinação de diferentes tipos
matérias-primas como polióis, isocianatos e aditivos. Centenas de aplicações foram
27

2022 c Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas – SBRT

Tecnologia do Poliuretano

desenvolvidas para atender diversos segmentos de mercado. Na área de espumas flexíveis
os PU s se popularizaram nos segmentos de colchões, estofados e assentos automotivos;
os semirrígidos na indústria automotiva na forma de descansa-braços, painéis, parachoques, etc.; os micro celulares em calçados; e os rígidos no isolamento térmico de
geladeiras, freezers e caminhões frigoríficos, na construção civil em painéis divisórios, etc.
Além destes, tem-se os PU s sólidos usados como elastômeros, tintas e revestimentos,
adesivos e ligantes, fibras, selantes e impermeabilizantes, encapsulamento elétrico, etc. Os
PU s nas formas de espumas flexíveis, rígidas, revestimentos, elastômeros, fibras, etc.
representam cerca de 20 kg do material usado nos carros de passeio. Os consumos
percentuais aproximados, em 2000, nos diferentes segmentos industriais são mostrados na
figura 18.

Figura 18. Consumo mundial de PU por segmento.
Fonte: <http://www.poliuretanos.com.br/>

Em bases regionais, a demanda de espuma de poliuretano está relativamente próxima da
produção porque o comércio é relativamente pequeno. Até mesmo dentro dos Estados
Unidos, geograficamente o suprimento segue muito de perto a demanda, especialmente
para os produtos flexíveis. Muitas centenas de produtores no mundo fabricam a espuma de
poliuretano, frequentemente em plantas em locais diferentes. A maioria os produtores de
espuma concentram os esforços em espuma flexível ou em rígida porque os mercados e
tecnologias são bastante diferentes. Em anos recentes, a indústria testemunhou um
processo de concentração, principalmente nos Estados Unidos e Europa Ocidental.
Atualmente a capacidade de produção de espumas flexíveis e rígidas de poliuretano é
suficiente para atender a demanda. A espuma flexível de poliuretano é principalmente usada
como um material de enchimento em mobília, transporte e colchões. A espuma rígida de
poliuretano é utilizada principalmente como um material de isolamento térmico em
construção e refrigeração. Os assentos automotivos são uma área de globalização onde os
principais produtores operam em várias regiões do mundo. Produtores globais de espumas
flexíveis em bloco também estão surgindo, mas com menos intensidade.
Em termos da análise do mercado através do tipo de produto final, é interessante notar que
embora colchões e estofados representem o maior mercado atualmente em termos de
volumes, outros mercados estão experimentando uma maior taxa de crescimento.
Especialmente a produção de espumas rígidas usadas para construção. Esta tendência está
em concordância com a norma atual de reduzir o efeito estufa e melhorar a eficiência
energética, como também a urbanização continuada de muitas economias em
desenvolvimento. Fora do setor de refrigeração, o crescimento global da produção de
espuma rígida é estimado em 5-7% por ano, durante pelo menos os próximos 4-5 anos.
Tabela 7. Mercado mundial de PU (%) em 2001 e 2010.
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Fonte: <http://www.poliuretanos.com.br/>

Diversos tipos de polióis são encontrados no mercado mundial. Os mais consumidos são os
polióis poliéteres de diferentes estruturas a base de poli(oxipropileno) e
poli(oxipropileno/etileno) (PPG's), seguidos dos polióis poliésteres. Além desses polióis
temos ainda os: poli(oxitetrametileno) glicóis (PTMEG s ou PTHF's), policaprolactonas
glicóis, polibutadieno líquido hidroxilado (PBLH), polióis derivados do óleo de mamona, etc.
A Tabela 8 apresenta o mercado dos principais polióis e isocianatos.
Durante os anos oitenta e metade dos anos noventa, os polióis poliéster eram considerados
os parentes pobres do setor de polióis, respondendo por somente 10% do mercado total.
Atualmente, os poliésteres representam 25% do mercado e é esperado que esta tendência
continue. Nos PU s flexíveis como couro sintético, solado de sapato, e elastômeros, são
empregados os polióis poliésteres alifáticos, cujo mercado em 2001 foi cerca de 1.000 mil
toneladas, com previsão de 1.090 mil toneladas em 2006. Nas espumas rígidas de PIR e
PUR são utilizados os polióis poliésteres aromáticos, cujo consumo em 2001 foi de cerca de
310 mil toneladas com previsão de 410 mil toneladas em 2006.
Tabela 8. Consumo mundial de polióis e isocianatos (1.000 t).

Fonte: <http://www.poliuretanos.com.br/>

Vários isocianatos aromáticos e alifáticos estão disponíveis comercialmente, porém 95% dos
isocianatos consumidos são à base do tolueno diisocianato (TDI) (34%) e do metilenodifenilisocianato (MDI) (61%) e seus derivados, que são obtidos de diaminas acessíveis e
de baixo custo. O crescimento da demanda global de MDI cresceu entre 10-12% durante
2002, de acordo com os principais fabricantes. Este crescimento foi devido principalmente
aos PU s moldados e as espumas rígidas.
8.1 América Latina e Brasil
Desde os anos 90, o mercado latino americano cresceu de 240 mil toneladas, para um
consumo atual estimado em 600 mil toneladas anuais, representando cerca de 6% do
mercado mundial. É prevista uma taxa de crescimento de 4% ao ano, com um consumo de
cerca de 720 mil toneladas, em 2008 (TAB. 9). Uma das variáveis que tem ajudado a
impulsionar o crescimento do mercado é a substituição de outros materiais pelos PU s,
como por exemplo, seu elevado nível de utilização nos automóveis, refrigeradores,
adesivos, e construção.
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Tabela 9. Produção de PU na América Latina 1998-2008 (1.000 t).

Fonte: <http://www.poliuretanos.com.br/>

Na América Latina, as aplicações das espumas flexíveis de PU em colchões e estofados
que é da ordem de 57% da demanda total, enquanto as aplicações automotivas respondem
por 10%. As espumas rígidas mobilizam uma parcela aproximada de 16% e são usadas
principalmente em isolamento térmico (12%) e construção (4%). Os segmentos de
poliuretanos sólidos, como os adesivos e selantes (4%), elastômeros e solados (7%), tintas
e revestimentos (6%), etc., correspondem ainda a modestos 16% (FIG. 21), quando
comparados aos mais de 30% em termos globais. Os novos desenvolvimentos de uso dos
PU s em adesivos, revestimentos, elastômeros, selantes, solados e outros produtos farão
certamente aumentar significativamente este volume.

Figura 19. Consumo de PU por segmento na América Latina.
Fonte: < http://www.poliuretanos.com.br/ >

Como em toda América Latina, predomina o mercado (Tab. 10 e 11) de espumas flexíveis
para colchões e estofados, o TDI é o isocianato mais consumido. Em 2003, a demanda de
PU em espumas flexíveis foi estimada em 384 mil toneladas, sendo a produção das
espumas flexíveis em bloco de 333 mil toneladas, e das moldadas de 51 mil toneladas. Os
maiores consumidores são: Brasil (50%), México (20%), Argentina (7%), Chile (4,3%),
Colômbia (3,6%), Venezuela (3,4%), e Peru (2,9%). Em 2003, o consumo brasileiro foi da
ordem de 190 mil toneladas, com previsão de 242 mil toneladas em 2008. O consumo de
TDI é estimado em 148 mil toneladas, sendo 130 mil toneladas em espumas flexíveis para
colchões e estofados, 16 mil para a indústria automotiva, e 2 mil em revestimentos,
adesivos, selantes e elastômeros. No Brasil estima-se a produção de espumas flexíveis em
bloco e moldadas, em 178 mil e 17 mil toneladas, respectivamente. O consumo previsto de
TDI é cerca de 75 mil toneladas, no Brasil, e 20 mil na Argentina e Chile.
O MDI é empregado nas espumas rígidas (72%), usadas em isolamento térmico e em
construção (painéis, spray); elastômeros/calçados (15%); espumas flexíveis moldadas (9%);
revestimentos (2%); e adesivos, ligantes e selantes (1,5%). A previsão de consumo de MDI
é de 100 mil toneladas, na América Latina, e de 50 mil toneladas, no Brasil. O consumo de
isocianatos alifáticos, usados em tintas e revestimentos, é estimado em 4 mil toneladas
anuais. Na América Latina, durante os anos 90, as taxas de crescimento do consumo de TDI
e MDI e poliol foram respectivamente, 7,3%, 14,3% e 8,7%. Atualmente, é esperado um
aumento anual no consumo de TDI e poliol poliéter de cerca de 4,5% e um pouco superior
para o MDI.
Tabela 10. Mercado Latino Americano de PU (ton) / Taxa de Crescimento (%).
www.respostatecnica.org.br
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Fonte: < http://www.poliuretanos.com.br/ >

Em 2003, as espumas rígidas apresentaram uma demanda estimada em 101 mil toneladas.
Os maiores consumidores latino-americanos foram Brasil (43%), México (38%), Argentina
(7%), Chile (3,7%), Colômbia (3,3%), Venezuela (3%), e Peru (2,3%). O maior consumo foi
em refrigeração, com cerca de 56 mil toneladas, sendo: Brasil (41%), México (35%),
Colômbia (7%), Venezuela (6%), Argentina (5%) e Chile (2%). Os painéis representaram 30
mil toneladas, sendo: Brasil (49%), México (36%), Argentina (8%), Chile (1%), Colômbia
(1%), e Venezuela (1%).
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Tabela 11. Produção de PU s na América Latina (ton).

Fonte: < http://www.poliuretanos.com.br/ >

Atualmente, o mercado brasileiro de PU com aproximadamente 300.000 toneladas anuais é
cerca de 50% do total latino americano e mais de 70% do Mercosul. Com a instalação no
Brasil das fábricas de isocianatos e polióis, na década de 1970, o setor ganhou impulso e
evoluiu rapidamente. Em 1980, o setor já consumia 80 mil toneladas de PU's. Quinze anos
mais tarde, a demanda dobrou, tornando-o o maior consumidor de PU na América Latina. O
consumo aproximado por segmento no Brasil é mostrado na Figura 20.
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Figura 20. Consumo de PU por segmento no Brasil.
Fonte: < http://www.poliuretanos.com.br/ >

Os polióis poliéter (PPG's) são os mais consumidos na América Latina e Brasil, sendo
usados em 97% das espumas flexíveis em bloco e moldadas. O consumo latino americano
de poliol poliéter é estimado em 300.000 toneladas, sendo cerca de 215.000 (72%)
toneladas em espumas flexíveis para colchões e estofados, 38.000 (13%) em aplicações
automotivas, 31.000 (10,5%) em espumas rígidas para isolamento térmico, 7.000 (2,3%) em
elastômeros e 3.300 (1,3%) em adesivos, selantes e revestimentos. No Brasil estima-se o
consumo de polióis poliéteres em 145.000 toneladas, e 39.000 na Argentina e Chile.
O consumo anual de poliol poliéster é estimado em 31.000 toneladas, no Brasil, e 43.000
toneladas na América Latina. Os polióis poliésteres são usados, principalmente, na forma de
elastômeros microcelulares, na indústria de calçados (62%), espumas flexíveis para
laminados têxteis (16%), espumas rígidas (11%) e revestimentos (11%). Os polióis
poliésteres alifáticos são usados nos PU s flexíveis, como os elastômeros/calçados,
espumas flexíveis e revestimentos flexíveis. Os polióis poliésteres aromáticos são usados
nos PU s rígidos, como as espumas rígidas e nos revestimentos de alta dureza. Além
desses polióis são consumidas anualmente, cerca de 4.500 toneladas de PTHF, em
elastômeros de alto desempenho, e 3.000 toneladas de polióis acrílicos, em vernizes de
acabamento automotivos.
Em 2003, o mercado latino americano de CASE (tintas e revestimentos, adesivos, selantes,
e elastômeros / solados) apresentou uma modesta demanda de aproximadamente 107 mil
toneladas de PU, se comparadas às 2,3 milhões de toneladas globais, porém, com grandes
perspectivas de crescimento. As tintas e revestimentos representam 30%, os adesivos 16%,
os selantes 6% e os elastômeros/calçados 46% do total de materiais poliuretânicos
empregados. O Brasil com 61 mil toneladas (56%) e o México com 32 mil (30%) são os
maiores consumidores. Os elastômeros de PU com cerca de 47 mil toneladas anuais são
utilizados em calçados (73%), elastômeros moldados por vazamento (10%), fibras (8%), e
TPU s (8%). No Brasil, o crescimento previsto para o uso de PU s em CASE é de 4,7%,
destacando-se a produção brasileira de calçados que é a terceira maior do mundo, com
mais de 500 milhões de pares.
Os adesivos com 17 mil toneladas anuais são usados em embalagens (45%), calçados
(23%), construção (14%), painéis (8%), automóveis (5%) e outros transportes (5%). Os PU s
representam 10% do mercado de adesivos no Brasil. Os selantes com 6 mil toneladas são
utilizados nos vidros automotivos (51%), construção (40%), outros transportes (6%), e
diversos (5%). Nas tintas e revestimentos de PU, que apresentaram um consumo de 32 mil
toneladas, em 2000, os principais usos são em: madeira & mobílias (42,1%), verniz de
acabamento automotivo (17,1%), pinturas arquitetônicas (16,8%), tintas industriais (8,6%),
auto OEM (5,0%), tintas de manutenção (2,5%), aeronaves (2,3%), marinha/offshore (2,0%),
veículos comerciais (1,0%), revestimentos de pisos, tanques e decks (0,8%), revestimentos
de plásticos, tecidos e couro (0,8%).
Em grau de utilização da capacidade instalada brasileira, a média histórica do segmento é
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de 75% desde o ano 2000. Em 2004, os dados apurados pela Comissão Setorial de
Poliuretano da Abiquim informam o uso de 85,5% (janeiro a junho) da capacidade instalada,
e a entidade projeta até o fim do ano uso de acima de 90% da capacidade instalada. O total
das matérias-primas importadas está na média histórica de 35% sobre o consumo aparente
nacional, havendo sofrido, no primeiro semestre de 2004, leve elevação em relação ao total
importado no mesmo período de 2003. Já a participação das exportações na produção local
alcança patamares de 15 a 17%. De janeiro a junho de 2004, o total exportado (17%)
aumentou um ponto percentual em relação ao mesmo período de 2003 (16%), direcionandose para a América do Norte, Europa, Ásia e América Latina.
Por aplicação, segundo a Abiquim a produção de 255 mil toneladas (2003) aparece
direcionada para os seguintes segmentos: 54% para espumas flexíveis, 19% para espuma
rígida, 16% para CASE ou tintas, adesivos, selantes, elastômeros etc, 8% para espuma
flexível moldada e 3% para outras aplicações. Por produto, 49% da produção foram de poliol
poliéter, 11% de poliol poliéster, 23% de TDI e 17% de MDI. Os dados foram coletados a
partir de todos os produtores nacionais e tomam como base o consumo aparente nacional
(CAN), ou seja, o total de matérias-primas produzido mais o total importado menos o total de
matérias-primas exportado.
A produção de matérias-primas para poliuretano aumentou, de 1999 a 2003, em torno de
5% anuais e cresceu, apenas no primeiro semestre de 2004, em torno de 15%, projetando
um crescimento anual, em 2004, de 12%. A capacidade instalada de produção da indústria,
também segundo a Abiquim, é de 280 mil toneladas anuais. Outro dado interessante diz
respeito ao peso do mercado de casas de sistema. As vinte casas de sistema do mercado
brasileiro transformam 70 mil toneladas de matérias-primas em produtos de maior valor
agregado, ou seja, por volta de um quarto da produção total. Em faturamento, o mercado
nacional fechou 2003 com um total estimado em 470 milhões de dólares, tendo sido previsto
para o final de 2004 um faturamento total de 520 a 550 milhões de dólares.
Em consumo per capita, os dados da Abiquim mostram um grande aumento de 1999 a 2001
(1,23 quilo para 1,49 quilos), caindo para 1,44 quilo/habitante em 2003. Em relação a outros
países e continentes, o uso de poliuretanos no Brasil é levemente superior ao da América
Latina como um todo (1,1 quilo) e muito superior ao da média do Leste Europeu e países do
Pacífico exceto Japão (0,5 quilos para ambos). Já em relação aos países mais
desenvolvidos, contudo, o consumo per capita do Brasil deixa muito a desejar (os países da
NAFTA consomem 5,4 quilos, a Europa 4,5 quilos e o Japão, 4,1 quilos).
Conclusões e recomendações
Informações específicas em relação a uma determinada formulação de poliuretano para
uma dada aplicação deverá ser buscada juntamente as empresas que trabalham
diretamente na produção de matérias-primas e formulações de espumas de poliuretano,
cujos custos dependerão da formulação utilizada. Para informações a respeito das matériasprimas sugerem-se os seguintes endereços:
BASF
Site: https://shop.basf.com/br/
BAYER
Site: https://www.bayer.com.br/pt/produtos
DOW
Site: https://br.dow.com/pt-br.html
ESPUMATEC
Site: http://www.espumatec.com.br/
EVONIK
Site: https://central-south-america.evonik.com/pt
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HUNTSMAN
Site: https://www.huntsman.com/products
MULTISPUMA
Site: http://www.multispuma.com.br/site2004/rodape/index.htm
POLITECH
Site: https://politech.ind.br/
POLIPOL
Site: http://www.polipol.com.br/
RHODIA
Site: https://www.solvay.com/en/search?f%5B0%5D=fsection%3AProducts
A aplicação de normas técnicas aplicadas objetivando o controle de qualidade na produção
de artefatos de poliuretano tem auxiliado os setores no que se refere a melhoria da
performance dos materiais e produtos. Dessa forma, os problemas com a qualidade dos
produtos podem ser evitados ou minimizados desde a fase de sua produção até o momento
de sua utilização. A evolução da qualidade auxiliou a indústria através da aplicabilidade dos
seus conceitos dentro das empresas, melhorando as matérias primas, produção, produto e
a satisfação dos clientes.
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