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RESUMO

O barulho influencia diretamente no bem-estar e na saúde das pessoas e por isso o isolamento acústico na construção civil é um tema de extrema 
importância. Devido ao avanço das novas tecnologias, o setor passou adotar materiais e sistemas com menor espessura nas edificações, que 
apesar de garantirem a estabilidade das obras, prejudicam o desempenho acústico da mesma. Os polímeros são compostos por macromoléculas 
(com grande tamanho e/ou massa molecular) constituídas pelas n repetições de moléculas menores: os monômeros. A Cadeia do Poliuretano tem 
como composto o Poliol e Di-isocianato. O poliuretano (denominado pela sigla PU) é um polímero que compreende uma cadeia de unidades 
orgânicas unidas por ligações uretânicas; sendo amplamente usado em espumas rígidas e flexíveis, elastómeros duráveis, adesivos de alto 
desempenho, selantes, fibras, vedações, tapetes, peças de plástico rígido e tintas. Esse tipo de material, é utilizado como isolamento térmico, 
isolamento acústico e nivelamento de piso e outros. O presente trabalho teve como objetivo descrever o processo para obtenção do isolamento 
térmico através de uma reação química com dois compostos distintos através da aplicação espuma de poliuretano na construção civil.  A 
metodologia consistiu em dois experimentos independentes. Os materiais utilizados foram: Espuma PRO30 – 500ML / 480G; 10 ml de Poliol –
Composto A; 10 ml de Isocianato – Composto B; Recipiente descartável e Bastão de vidro. Inicialmente foi medido 10 ml de Poliol (um álcool com 
mais de um grupo OH em sua cadeia carbônica) para 10 ml de Isocianato (grupo funcional de átomos -N=C=O/nitrogênio, carbono e oxigênio) e 
em um béquer solubilizado por 1 minuto até que a mistura tornou-se homogênea. Verificou que ocorreu uma reação de polimerização e durante 
a reação química o composto liberou gás carbônico (CO2). A espuma aumentou de tamanho, e após certo tempo; ficou rígida, transformando em 
uma espuma rígida de poliuretano. O poliuretano tem uma aplicação abrangente, como em Painéis de carro, sola de sapato, revestimento 
acústico e isolamento térmico. Resultados: Resultados: Após a espuma pronta foi cortado na medida em que revestisse um copo com água, para 
verificar a eficácia do isolamento térmico que o composto teria. Separado dois copos iguais, um revestido com a espuma de poliuretano e o outro 
sem revestimento, foi colocado 180 ml de água em cada copo, a uma temperatura inicial de 6°C. Logo após os intervalos de tempo de 10, 20 e 30 
minutos foi aferido a temperatura e verificado para qual foi a sua variação. Os dados foram anotados e plotado um gráfico. Conclusões: A fórmula 
multipropósito formou uma vedação durável que impediu a infiltração de ar, bloqueando a passagem de insetos e roedores, oferecendo alto 
isolamento térmico e acústico e economia de tempo e energia. Ideal para uso profissional na construção civil.
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