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RESUMO: Amplamente utilizado devido à sua grande versatilidade, é a partir do 

poliuretano (PU) que são produzidas espumas flexíveis para uso em limpeza geral. 

Apesar de gerar uma grande e crescente quantidade de resíduos, já há estudos que 

analisam a aplicação desse polímero em substituição ao agregado miúdo no 

concreto de cimento Portland.  

INTRODUÇÃO: Com o aumento da população mundial e consequente aumento do 

consumo, enormes quantidades de resíduos são geradas anualmente. A última 

estimativa realizada estabeleceu uma produção de 242.100 toneladas de PU em 

2008 no Brasil. Em 2003, 87% da produção latino-americana de PU (383.440 

toneladas) consistiu em espumas flexíveis em bloco. (Vilar, 2004) A grande 

quantidade desses resíduos de destinação desconhecida impulsionou o estudo aqui 

apresentado. 

OBJETIVOS: O presente estudo tem como finalidade a melhor compreensão da 

composição e das propriedades do polímero no qual esponjas de limpeza 

constituem-se, assim como dos estudos já desenvolvidos para a utilização desse 

material na fabricação de concreto de cimento Portland, especialmente em 

substituição ao agregado miúdo convencional. 

METODOLOGIA: Tratando-se de uma análise preliminar, foi realizada pesquisa 

bibliográfica sobre o material em estudo e sobre suas possíveis aplicações em 

concretos de cimento Portland, considerando-se suas consequências. 

DESENVOLVIMENTO: Produzido por Otto Bayer em 1937 e aprimorado com 

decorrer dos anos, o poliuretano (PU) se tornou um polímero extremamente versátil 

devido à, entre outros fatores, variedade de reações que originam um PU. A 

combinação entre um 2,4 ou 2,6-diisocianato de 1-metil-benzeno e um triol, por 

exemplo, com água como agente de expansão coadjuvante, origina espumas 

flexíveis de PU do tipo convencional, com utilidade em estofados, colchões e 

esponjas de limpeza. (Vilar, 2004)  

Esse material apresenta resistência ao calor, à abrasão (Cangemi et al, 2009) 

à água, aos hidrocarbonetos e a bases e ácidos diluídos (Larousse Cultural, 1998), 

além de baixo peso, boa elasticidade, bom isolamento térmico e excelente 



conformação, sendo também fáceis de serem cortadas e bastante resistentes ao 

rasgamento e à fadiga. (Univar Polyurethane, 2010?) 

Diversos estudos demonstram a possibilidade de aplicação de resíduos de 

PU na construção civil, desde na fabricação de concreto leve (Catoia, 2012) até a 

utilização de pellets de poliuretano obtidos a partir de sacolas plásticas na 

substituição do agregado miúdo – sendo esse um concreto com maior abatimento 

(atribuído à superfície lisa dos pellets) e com menores resistência à compressão e 

módulo de elasticidade, porém mais eficiente que os concretos elaborados com os 

demais polímeros analisados. (Martins et al, 2018).  

Um estudo realizado por Mariano (2009) mostra que é viável a substituição 

parcial do agregado miúdo em concretos de cimento Portland por espuma rígida de 

poliuretano moída com a manutenção da trabalhabilidade do concreto, assim como 

ótimos resultados para a resistência à compressão e economia nos custos, 

mantendo-se o teor de substituição em 25%.  

RESULTADOS PRELIMINARES: A pesquisa bibliográfica realizada evidenciou a 

necessidade e a relevância do estudo em de desenvolvimento, haja vista o impacto 

ambiental gerado pelas espumas flexíveis de PU, e demonstrou a possibilidade de 

aplicação do material em substituição ao agregado miúdo na elaboração de concreto 

com cimento Portland – visto que sua substituição por outros materiais possui 

aplicações viáveis, ainda que se restrinja a um limite percentual. A bibliografia 

analisada indicou a conveniência de realização de uma análise mais profunda 

quanto às características da espuma flexível de PU moída em termos 

granulométricos e quanto a suas massas unitária e específica (conforme as normas 

ABNT pertinentes), com fins comparativos em relação ao agregado miúdo 

convencional, além de ensaios para uma análise sobre a presença de 

contaminantes no material e sendo conveniente também a realização de uma 

microscopia eletrônica de varredura para observação morfológica das partículas em 

estudo. 
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