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1. Resumo 
 

O combate de robôs é uma competição estudantil, realizada anualmente entre 
inúmeras instituições de ensino, e tem como objetivo permitir que os alunos apliquem 
os conhecimentos obtidos nas diversas ciências de forma lúdica, possibilitando observar 
na prática os resultados dos seus conhecimentos aplicados ao projeto e construção de 
robôs que devem competir em diversas modalidades e desafios. Um dos desafios está 
relacionado a tração e direcionamento do conjunto que é realizada por rodas. Estas 
rodas são feitas de diversos materiais e neste estudo propôs-se investigar qual seria o 
material mais indicado para a confecção das mesmas. Optou-se pelo uso de poliuretano 
e silicone  como material para confecção das rodas, por apresentar uma grande 
resistência a abrasão, alto coeficiente de atrito. O poliuretano apesar de dispor de 
muitas características positivas, em sua síntese, durante a reação dos compostos ocorre 
a liberação um determinado gás, proveniente da umidade, no qual acaba expandindo o 
PU e por consequência, deformando o produto final que ficará repleto de bolhas. De 
modo a buscar uma melhoria para o desenvolvimento deste, encontramos o desafio de 
determinar um novo meio de fabricação para que se possa extinguir a liberação de 
gases, e então obter um produto mais sofisticado, eficaz e de longa vida. Em segundo 
plano, o silicone também pode ser utilizado para o desenvolvimento de rodas para robôs 
de diversas categorias, respeitando suas necessidades físicas como maleabilidade, 
resistência, entre outras.  
 

  



 

2. Introdução 
 

Ano após ano, o poliuretano vem tomando seu 
lugar no âmbito mundial devido à sua grande 
versatilidade em relação a capacidade de produção 
de materiais distintos. No Brasil, por exemplo, 
anualmente é produzido cerca de 250 mil toneladas 
de poliuretano e devido à sua grande influência no 
PIB brasileiro, a tendência é de que a produção só 
aumente.  

 O poliuretano foi criado em 1937 por Otto 
Bayer, químico alemão que impulsionou 
significativamente o desenvolvimento tecnológico na Alemanha e 
consigo trouxe um lucro de bilhões de dólares para o mundo atual. 
Sem passar despercebido, notamos que cada vez mais o poliuretano encontra-se 
presente em nosso dia-a-dia. Podemos citá-lo na área de saúde – cadeira de rodas; 
indústria moveleira – poltronas, colchões; construção civil – isolamento térmico; 
esportes e lazer – rodas de patins, skates; entre outros. Do ponto de vista químico, o PU 
é um material famoso por apresentar configurações moleculares das mais diversas 
possíveis, o que explica sua facilidade para adequar-se a materiais totalmente 
diferentes, como citado acima. 

Desta forma, apesar da grande contribuição do poliuretano, a busca por novas 
tecnologias é incessável e visa o desenvolvimento mais a fundo deste material a partir 
de novas formulações, possibilitando assim obter um produto mais eficaz, com 
durabilidade maior e que proporcione uma melhoria para o produto final. Em suma, este 
material já faz parte do cotidiano da sociedade e, por assim dizer, merece um olhar 
científico focado em seu desenvolvimento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Figura 1- Rodas de Poliuretano 



 

3. Objetivos 
 
Através dos estudos e experimentos realizados nessa iniciação, pretende-se 

determinar um processo de fabricação eficaz para poliuretano. Isto ocorre devido a 
necessidade de extinguir do produto final qualquer formação de gás possível, 
responsável por criar bolhas e expandir o material, danificando-o. Para tanto, serão 
estudados e desenvolvidos métodos que apresentem viabilidade e resultados 
desejados.  

Além das rodas de poliuretano, também serão produzidas rodas de silicone, de 
modo a atender as necessidades físicas para cada categoria de robô, variando 
resistência, dureza, entre outros, para que sejam utilizadas nos robôs como uma 
segunda alternativa. 
 

4. Metodologia 
 
 O trabalho será desenvolvido em duas partes. A primeira delas tem como foco 
pesquisas sobre Poliuretano e Silicone que envolvem sua estrutura molecular, as 
reações desejadas e indesejadas durante o processo de fabricação e os materiais e 
equipamentos necessários para a conclusão do projeto, bem como sua viabilidade de 
ser usado. A pesquisa bibliográfica teve início em março de 2014 e término em julho de 
2014. Depois de reunida todas as informações, iniciou-se a fase de experimental 
baseado nas informações assimiladas pela pesquisa e em ideias plausíveis. Os corpos de 
prova produzidos com poliuretano ainda não apresentaram resultados satisfatórios de 
dureza e isenção de bolhas necessários à confecção das rodas.  
 

5. Desenvolvimento 
 

 Poliuretano 
 
 Poliuretanos são polímeros produzidos por uma reação entre um poliol (-OH) 
com um isocianato (-N=C=O) que, quando adicionados catalisadores adequados, 
formam a ligação uretânica, como na equação abaixo: 

 
 

 
 
 
 
 
 
Sabendo que o poliuretano é formado pela junção em cadeia deste grupo, segue 

abaixo a representação da síntese deste material: 
 
 
 
 

Figura 2 – Formação da ligação uretânica 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Além das reações apresentadas acima, também podem ocorrer reações 

paralelas, sendo esta a reação do isocianato com água, ocasionando na liberação do 
dióxido de carbono (CO2) e na expansão do polímero.  

 
 
De acordo com a proposta do trabalho, devem ser estabelecidos métodos que 

pretendem prevenir este tipo de reação. Para tanto, pensou-se em aquecer a resina a 
aproximadamente 80°C e submete-la a um aparelho de pressão a vácuo retirando toda 
umidade presente na amostra. Em seguida, deve ser adicionado o catalisador sob 
agitação constante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3– Esquema síntese de um poliuretano 

Figura 4 – Máquina misturadora de baixa pressão 



 Silicone 
 

Foram realizados experimentos com objetivo de analisar a influência do catalisador 
sob a dureza final do material. A quantidade de catalisador empregada nas rodas 
respeita a faixa de 0,2 a 2% em relação a uma determinada massa de silicone. O teste 
de dureza foi realizado através de um equipamento nomeado durômetro, composto por 
uma agulha que penetra o material nos dando como resultando sua dureza, de maneira 
proporcional a perfuração.  

Para a realização das rodas, criou-se um molde de alumínio no qual continha uma 
capacidade para quatro destas. Cada uma delas contém um cubo, objeto utilizado no 
interior da roda, desenhado e desenvolvido para tal finalidade. Para que o silicone não 
grudasse na parede de alumínio, foi utilizado um desmoldante responsável por facilitar 
a remoção do molde, para que não houvesse imperfeiçoes ou rasgos na superfície da 
roda. 

Após realizada as rodas de silicone que continham apenas silicone e catalisador, 
observou-se que seria necessário um desenvolvimento de uma roda com um grau de 
dureza maior, de modo a atender as necessidades do robô. Desta forma, acrescentou-
se 20% de carbonato de cálcio (CaCO3) para que fosse adquirido o endurecimento 
desejado do produto final. 
 

6. Resultados  parciais 
 

 Poliuretano 
 
Alguns testes foram realizados entretanto não obtiveram um bom resultado, 

ocasionando em um poliuretano repleto de bolhas. Para tanto, resinas de qualidade 
maior foram encomendadas para novos testes. Resultados em andamento. 
 

 Silicone 
 
A roda de silicone apresentou ótimo estado final e com um bom desempenho para 

serem utilizas nos robôs de combate.  
Observou-se que o catalisador não alterava significativamente a dureza final da roda, 

mas sim, apenas acelerava a reação, ou seja, curava o material mais rapidamente. Para 
tanto, obteve-se uma dureza de 35 Shore A. Para tal finalidade, seria necessária uma 
roda de uma dureza um pouco elevada. Para tanto, foi adicionado 20% do Carbonato de 
Cálcio a amostra, resultando assim em uma roda ligeiramente mais dura.   
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