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INTRODUÇÃO 

ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIURETANO REVESTIDAS COM 

NANOTUBOS DE CARBONO PARA UTILIZAÇÃO COMO SORVENTE 

DE ÓLEOS 

    A crescente exploração do petróleo em ambientes marinhos, e a 

recente descoberta de novas áreas de exploração de petróleo na 

camada pré-sal, traz como preocupações potenciais desastres 

ambientais que possam ser causados por derramamento do petróleo 

em ambientes marinhos, com consequências desastrosas ao meio 

ambiente, à saúde humana, à economia e à sociedade como um 

todo. O desenvolvimento de materiais sorventes de poliuretano 

(PU) é crescente, principalmente na forma de espumas por 

possuírem uma estrutura tridimensional porosa, conterem elevado 

volume de espaços vazios, apresentarem resistência física e 

química, flexibilidade, baixa densidade e um custo de produção 

relativamente baixo.  

Este projeto consiste em desenvolver um material com 

características hidrofóbicas e oleofílicas, e com elevada capacidade 

de sorção para a remoção de óleo da superfície do mar. Serão 

formuladas espumas de PU com duas densidades diferentes e 

revestidas com nanotubos de carbono (NTC). As espumas revestidas 

serão caracterizadas quanto as suas morfologias, propriedades 

mecânicas, térmicas e de sorção. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

RESULTADOS E DISCUSSÕES CONCLUSÕES 

Neste estudo obteve-se sorventes oleofílicos e com propriedades 

térmicas e mecânicas superiores aos de espuma flexível de PU sem 

revestimento. A capacidade de sorção da espuma PU8 foi superior 

em relação a PU20 devido a fração de sólidos ser inferior na PU8. 

Entre as duas formulações estudadas, a espuma que teve maior 

capacidade de sorção foi a PU8 por apresentar maior porosidade e 

possuir tamanho de células superior ao tamanho de células da PU20. 

Com relação a resistência à compressão, os resultados obtidos para 

o PU20 foram superiores aos obtidos para PU8. A presença de 

nanotubo na superfície da espuma de poliuretano tende a aumentar 

a capacidade de sorção e seletividade desses sorventes em 

comparação com a espuma de poliuretano não revestida. Por fim, 

esses sorventes podem ser utilizados na remediação de desastres 

causados por derramamento de óleo em ambientes marinhos. 
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Componente PU8 PU20 

Poliol 100 100 

TDI 91,25 59,93 

Água 7 4,3 

Amina 0,24 0,17 

Silicone 2,62 1,84 

Octanoato de Estanho 0,59 0,30 

Cloreto de Metileno 35 0 
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Figura 2: Resistência à compressão 

das espumas PU8 e PU20 com e sem 

revestimento. 

Figura 3: Ensaio de capacidade de sorção (ASTM F276): (a) espuma PU sem 

revestimento em querosene; (b) espuma PU com revestimento em querosene; (c) 

espuma PU sem revestimento em óleo SAE 20W50; e (d) espuma PU com 

revestimento em óleo SAE 20W50. 

Figura 1: morfologia obtida por MEV. a) e b) PU8 sem revestimento; c) PU8 com 

revestimento. d) e e) PU20 sem revestimento. f) PU20 com revestimento 

Tabela 1: formulação espuma PU 

Espuma PU 

Espuma PU 

revestida 

MEV 

SORÇÃO 

COMP. 

TG 

PU8 

PU20 

Figura 4: Termogravimetria da espuma PU8 

com e sem revestimento. 

Capacidade de sorção (g/g) 

Amostras 
Óleo 

Querosene SAE SW20 

PU8 42,115 4,754 

PU8/NTC-COOH 35,657 66,061 

PU20 28,344 1,858 

PU20/NTC-COOH 17,012 29,847 

Tabela 2: Capacidade de sorção 

(a) 

As densidades aparente das espumas PU8 e PU20 

foram, respectivamente, 10 e 20 kg.m -3. 

Figura 5: Termogravimetria da espuma 

PU20 com e sem revestimento. 
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