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purcom química
Mais que uma empresa química, a Purcom é uma plataforma de 
soluções competitivas e ecológicas em poliuretano.

• Líder latino-americana em casas de sistemas de poliuretano 
independentes;

• Possui capacidade instalada de 2.000 tons/mês;

• Empresa 100% nacional, com tecnologia mundial;

• Empresa reconhecida pela ONU;

• Exporta para 19 países;

• Investe 6% do faturamento em pesquisa e desenvolvimento.



transportes

cadeia do frio

mercados de atuação
A Purcom atende diversos segmentos de mercado, oferecendo um 
mundo de oportunidades e tecnologias de ponta no universo do 
poliuretano.

conforto construção civil eletrônico embalagens

esportes médico/hospitalar mineração óleo/gás



economia linear





conceito de economia circular
Em uma economia circular, a atividade 
econômica contribui para a saúde geral do 
sistema. O conceito reconhece a 
importância de que a economia funcione 
em qualquer escala – para grandes e 
pequenos negócios, para organizações e 
indivíduos, globalmente e localmente.

A transição para uma economia circular 
não se limita a ajustes visando a reduzir os 
impactos negativos da economia linear. 
Ela representa uma mudança sistêmica 
que constrói resiliência em longo-prazo, 
gera oportunidades econômicas e de 
negócios, e proporciona benefícios 
ambientais e sociais.



o mercado de poliuretano

O poliuretano responde por 6% 

da cadeia do plástico 
no mundo.

6% 
poliuretano

O poliuretano é o melhor isolante térmico que 

existe, porém não é reciclável. 
Na indústria automotiva tem um excelente 
desempenho comparado a outros matérias, 

mas tem restrições quanto à reciclagem.

O poliuretano é um termofixo.

Algumas espumas de poliuretano ainda 
utilizam agentes de expansão não amigáveis 
ao ambiente.





PU amigável ao meio ambiente

Na Origem

matérias-primas renováveis
matérias-primas recicláveis

Na Emissão

sem VOC
sem ODP
atende o protocolo de Montreal
atende o protocolo de Kioto

Na Destinação

reciclagem

soluçõesverdes.



2002

Fundação da 
Purcom com uma 
proposta de valor 
diferenciada para o 
Mercado de 
poliuretanos, como 
Casa de Sistemas 
Inteligente.

2003

Iniciou os 
desenvolvimentos 
de poliois de fonte 
renovável a partir da 
soja e mamona.

2005

Começou a trabalhar com o 
ECOMATE, uma solução de 
agente de expansão para as 
espumas de poliuretano que 
não afetavam a camada de 
ozônio (ZERO ODP) e 
baixíssimo impacto no 
aquecimento global (low
GWP), em parceria com a 
Foam Supplies.

Começou um estudo da 
Logística Reversa no Brasil, 
avaliando as possibilidades 
e oportunidades.

2007

2014

Passou a oferecer aos 
clientes um ciclo fechado, 
ou uma solução completa 
para emissão amigável e 
destinação correta.

2015

Aprovou um Plano 
de Logística 
Reversa no 
Estado do Paraná.
O primeiro no país 
em poliuretano.

POLIOL
VERDE

2016

• Aprovou um Plano de 
Logística Reversa no 
Estado de São Paulo.

• Apresenta ao Mercado 
sua plataforma de 
soluções em poliuretano

nossa história com soluções verdes
2008

Finalista do prêmio 
empreendedorismo da 
revista Exame PME.

A Purcom inicia os primeiros 
progressos em reciclagem 
química, com 
desenvolvimentos na Itália, 
Alemanha e Brasil.

2010

2011

• Ganha o prêmio de 
tecnologia da Abiquim;

• Aprovação do Ecomate
pelo Comitê Executivo 
do Protocolo de Montreal 
para a substituição de  
HCFCs.

O Programa das 
Nações Unidas para 
o Meio Ambiente 
(PNUD) aprovou um 
projeto para ajudar 
130 clientes da 
Purcom a eliminar os 
HCFCs.

2013

A Purcom é reconhecida 
como uma Empresa do 
Bem pela revista Isto é 
Dinheiro.

A Purcom ganha 
o prêmio JEC 
Innovation na 
categoria 
Cidades 
Inteligentes com 
o projeto Núcleo 
Úmido.

2018



• Agentes de expansão verdes

• Polióis de fonte renovável

• Polióis reciclados

• Reciclagem



reciclagem de poliuretano

• O poliuretano é um termofixo.

• Os termofixos são insolúveis e infusíveis.

• Existem tecnologias de reciclagem de poliuretano.

• As tecnologias são pouco divulgadas pois exigem muito know-how.

• A purcom investe em tecnologia de reciclagem.

• A reciclagem pode ser física e ou química.



PULVERIZAÇÃO

para incorporação em 
espuma nova.

MOLDAGEM POR 
COMPRESSÃO

fabricação de artigos 
sólidos.

AGLOMERAÇÃO

produção de blocos de 
espuma densificada.

reciclagem física
Uma alternativa viável à destinação de resíduos industriais de espumas 
de poliuretano e pós-consumo.



RETALHOS 
DE ESPUMA

PÓ FINO

ESPUMA NOVA REFORMULANDO 
E MISTURANDO

MOAGEM 
CRIOGÊNICA

MERCADO NOVOS PRODUTOS
QUÍMICOS

reciclagem física 
via pulverização 



reciclagem física 
via moldagem por compressão

• Este processo envolve o revestimento de 
partículas de espuma com aglutinantes 
baseados em poliuretano. 

• Este material pode então ser moldado ou 
produzido em placas por cura a 
temperatura e pressão elevadas. 

• O processo aceita quantidades de material 
fibroso de têxteis e poliéster comumente 
usados em colchões.



AGLUTINANTE

ESPUMA 
CORTADA FINA

100 BARES
150ºC

3 MINUTOS

APLICAR DESMOLDANTE E
CARREGAR A PRENSA

NOVA A PEÇA 
MOLDADA

reciclagem física 
via moldagem por compressão



reciclagem física

armazém

desmoldagem
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reciclagem química
glicólise

O poliuretano pode ser glicolisado para produzir um componente líquido que é 
potencialmente útil para a fabricação de um novo poliuretano.

UMA MISTURA 
COMPLEXA DE 
PRODUTOS 
DIFERENTES 
AOS 
COMPONENTES 
ORIGINAIS.



reciclagem química

resíduos de espuma poliol reciclado



reciclagem química



laudo testes físicos

D 36,6 D38,93
Densidade aparente (núcleo) ABNT NBR 11506 Kg/m³ 32,00 36,09

Resistência a compressão (núcleo) ABNT NBR 8082 kPa 180,55 198,84

Fator K ASTM C 518 W/m.K 0,02193 0,02120

Controle interno
Equipamentos  uti l i zados: Paquimetro / Balança anal ítica  / EMIC / Célula  de carga de 2000 kg / Fator k.

Ensaio Norma Unidade Resultados

Tabela 1: Resultado dos ensaiso físico-mecânicos das amostras



1 geladeira

=
8 Kg de resíduos 
de espuma de PU

• Destinação correta dos resíduos

• Certificação do programa de logística reversa

• Plano de logística reversa

destinocerto.

reciclador

gestores



1 geladeira

8 Kg de resíduos

6 portas

logística reversa Purcom  
ciclofechado

ciclofechado.

20 Kg de poliol reciclado



programa ciclofechado.

• Envolve todos os serviços da plataforma de 
soluções;

• Consiste em desenvolver um produto utilizando a 
reciclagem dos resíduos de poliuretano;

• Caracterização do produto utilizando reciclagem 
química ou física;

• Qualificação do transformador ou reciclador;

• Desenvolvimento da certificação com plano de 
logística reversa.



geladeira 3G 
green green green

• Espuma com poliol reciclado do núcleo;

• Poliuretano reciclado na estrutura da porta;

• 100% reciclável;

• Mesmo desempenho energético;

• Inovador e sustentável.



plataforma de soluções



Obrigado.
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