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O poliuretano skin é uma espuma de PU termorrígida, que devido ao  seu amplo campo de utilização na
industria,  gera  um  grande  volume  de  descarte.  Em  função  dos  altos  custos  de  disposição  em  aterros
industriais  e  os  danos  ambientais,  o  reaproveitamento  dos  resíduos  de  PU  através  da  reciclagem
mecânica  se  torna  uma alternativa  viável.  Os  compósitos  e  aglomerados  recebem um foco  de  atenção
com relação à flamabilidade, portanto é necessário o uso de aditivos antichama, aplicáveis em diversos
tipos  de  materiais  com  a  finalidade  de  conferir  melhor  reação  ao  fogo,  suprimindo  um  determinado
estágio do processo de combustão. Os aditivos utilizados atualmente são os halogenados a base de cloro
ou bromo, que liberam fumaça e gases tóxicos durante sua decomposição quando submetidos à chama,
promovendo  riscos  ambientais  e  a  saúde  humana.  A  pressão  dos  apelos  ecológicos  e  de  segurança
abordados na ultima década, propiciaram a utilização de aditivos antichama não halogenados, como os
derivados de fósforo, amônio, melamina. O objetivo deste trabalho é avaliar a inflamabilidade, conforme a
norma adaptada UL94 V (Vertical  Burning),  dos aglomerados de resíduos Pus com adição de diferentes
retardadores de chama não halogenados. Os aglomerados de PUs  foram obtidos  pela mistura de 50%
em peso de PUs, 30% de resina de PU e 10-30% dos retardantes de chama Alumina tri-hidratada (ATH),
Polifosfato  de amônia  (APP)  e  Polifosfato  de melamina (MPP).  Os  componentes  das  placas  aglomeradas
foram  homogeneizados  e  vertidos  em  molde  metálico  os  quais  foram  prensados  a  quente  a  uma
temperatura  de  60°C  por  10  min  com  pressão  de  20,6  kgf.cm-².   A  placa  de  PUs  sem  a  adição  de
retardantes  de  chama  queimou  com  facilidade,  sendo  o   material  totalmente  consumido  pela  chama,
gerando gotejamento flamejante e queimando o algodão depositado abaixo da amostra. As placas de PUs
aditivadas com 20% de diferentes retardantes apresentaram uma maior resistência à chama, queimando
mais lentamente e sem gotejamento, porém apresentando um tempo de queima acima de 30 segundos,
não  possuindo  uma  classificação  segundo  a  norma.  A  placa  PUs(40)/APP(30)  mostrou  o  melhor
comportamento  em  relação  a  todas  as  amostras,  não  gotejando  durante  a  combustão  e  apresentando
auto extinção da chama entre 10 e 30 segundos, sendo classificada como V1 de acordo com a norma (um
corpo  de  prova  obtém  essa  classificação  quando  o  processo  de  combustão  não  excede  30  segundos,
havendo auto extinção da chama, gotejamento pode ocorrer, mas sem queimar o algodão). Esse estudo
inicial de evidencia que a reciclagem mecânica do PU para a obtenção de placas aglomeradas com adição
de retardantes antichama não halogenados é viável com vistas a sustentabilidade. Importante salientar
que  o  progresso  desse  estudo  tem  um  grande  potencial  de  atingir  a  classificação  V0  para  o  material,
possibilitando também a combinação do objeto desse estudo com outros materiais visando à obtenção de
um painel de compósitos para construção civil.
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