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Resumo  
 

Nanocompósitos à base de dispersões aquosas de poliuretano (NWPU) foram sintetizados a partir de poli(glicol 
propilênico), ácido dimetilol propiônico (DMPA), diisocianato de isoforona (IPDI) e hidrazina (HYD), como extensor 
de cadeia.  Foram empregadas argilas à base de montmorilonita, uma hidrofílica (sódica) e outra organofílica 
(modificada).  Os nanocompósitos obtidos foram caracterizados por espectroscopia na região do infravermelho (FTIR), 
difração de raios X (XRD), microscopia eletrônica de varredura (SEM) e as propriedades mecânicas foram avaliadas. 
Os resultados de FTIR mostraram a presença de grupos característicos das argilas e os difratogramas de XRD sugeriram 
a intercalação/esfoliação das mesmas na matriz de poliuretano. A resistência mecânica  dos sistemas apresentou  
aumento significativo em relação às dispersões aquosas sintetizadas sem a presença de argila.  
 
Palavras-chave: dispersões aquosas poliuretânicas, argilas, nanocompósitos polímero-argila, sistemas não-poluentes.  

 
 

Preparation of Nanocomposites PolyurethaneWaterbone with Clay Montmorillonite Sodica and organophilic Clay 
 
Abstract 
 
         Nanocomposites based on waterbone polyurethane (NWPU’s) were synthesized based on poli(propylene glycol), 
dimethylolpropionic acid (DMPA), isophorone diisocyanate (IPDI) and hydrazine (HYD), as chain extender. Two kinds 
of clays were employed: hydrophilic and organophilic. The nanocomposites were characterized by infrared 
spectroscopy (FTIR), X-ray diffraction (XRD), scanning electronic microscopy (SEM) and the mechanical properties 
were evaluated. The FTIR results showed the presence of specific groups of clay and the XRD suggested that occurred 
their intercalation/exfoliation  through  polyurethane matrix. The mechanical resistance of the systems  showed  
significant increase when compared to water dispersions synthesized without clay.  
 
Keywords: Polyurethane aqueous dispersions, clay, polymer-clay nanocompositse, clay, non-polluting systems. 

 
Introdução 
 

A grande possibilidade de os poliuretanos (PU’s) serem sintetizados com diferentes tipos de 

estruturas macromoleculares, cada uma delas especificamente definida para uma aplicação e seu 

alto desempenho, confere alta versatilidade a esses polímeros, tornando-os uma das classes de 

materiais mais populares atualmente1.  
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Os PU’s podem ser utilizados, por exemplo, em espumas, adesivos, peças para a indústria 

automotiva, plásticos, fibras, materiais e em aplicações mais avançadas como: optoeletrônicos, 

embalagens especiais e explosivos2-3.        

A tendência mundial em busca de materiais não-poluentes abriu novas perspectivas ao 

desenvolvimento de sistemas químicos menos agressivos como as dispersões aquosas poliuretânicas 

(WPU)4. Sistemas poliméricos obtidos como WPU têm tido intensa participação no mercado nos 

últimos anos e têm sido largamente utilizados principalmente como revestimentos, adesivos e 

tintas5, por serem menos tóxicos e agressivos ao meio ambiente, pois podem substituir parcial ou 

totalmente solventes orgânicos por água6-7.   

  Nos últimos anos tem-se observado um crescimento significativo da pesquisas na área de 

nanotecnologia. Nanocompósitos de diferentes polímeros têm sido desenvolvidos com foco 

principalmente na melhoria de suas propriedades.  

 Os nanocompósitos poliméricos compreendem uma classe de materiais nos quais substâncias 

inorgânicas de dimensões nanométricas, tais como argilas e outros minerais são finamente dispersos 

dentro de uma matriz polimérica, formando um material híbrido. Esses híbridos exibem boas 

propriedades ópticas, além de apresentarem propriedades superiores às dos polímeros puros ou às 

dos compósitos convencionais, com a vantagem de utilizarem teores muito menores de compostos 

inorgânicos (máximo de 10% em nanocompósitos e em torno de 40% em compósitos 

convencionais). Com isso, são observados aumentos significativos nas resistências: mecânica, 

térmica, química, à chama, e como membranas para barreira à permeabilidade de gases, dentre 

outras propriedades 8-9.   

Neste trabalho, o objetivo principal foi o estudo da síntese de nanocompósitos à base de 

poliuretanos aquosos (NWPUs) com a incorporação de 1,0% (em massa de prepolímero) de argilas 

montmorilonita: uma sódica (hidrofílica) e uma organicamente modificada (organofílica).   

 
Experimental  
 
Materiais 
 

Os seguintes reagentes foram usados como recebidos na síntese das dispersões poliuretânicas: 

ácido dimetilolpropiônico (DMPA) - procedência: Aldrich Chemical Company; diisocianato de 

isoforona (IPDI) - procedência: cedido pelo Centro Técnico Aeroespacial (CTA); hidrazina 

(HYD) - procedência: cedido pela Resinac Indústrias Químicas Ltda; poli(glicol propilênico) 

(PPG) (Mn = 2000 g/mol) - procedência: Dow Química S.A; trietiamina (TEA) - procedência: 

Vetec Química Fina Ltda. Foram empregadas argilas montmorilonita (MMT): uma hidrofílica 
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Cloisite Na+ e uma organofílica Cloisite 30B, fornecidas pelo fabricante Bentonit união do 

Nordeste S/A.  

           
Síntese das dispersões aquosas de poliuretano (WPU) 

                           
Em um reator tipo kettle, foi adicionado o PPG (poliol), o DMPA e o IPDI (diisocianato). A 

síntese em massa do prepolímero foi conduzida a uma temperatura na faixa de 90-100°C, durante 

45 minutos, sob alta velocidade de agitação. Em seguida, foi feita a neutralização dos grupos 

carboxila com TEA, a 35°C, durante 30 minutos.  

Após a neutralização, foi realizada a dispersão da mistura reacional em água, sob forte 

agitação. A extensão de cadeia foi realizada com hidrazina, por 30 minutos. As dispersões 

poliuretânicas foram filtradas em tela de nylon para eliminação de partículas grosseiras.   

 
Preparação dos nanocompósitos (NWPUs) 

 

Foram obtidos nanocompósitos (NWPUs) contendo 1% em massa de argila em relação à 

massa de prepolímero. 

A argila hidrofílica foi incorporada após prévia delaminação em água, sob forte agitação, a 

60°C por 24h, de acordo com Lagaly 10. Para a argila organofílica, foi utilizado outro método de 

incorporação: adicionando-as na fase de secagem dos polióis, antes da reação de formação dos 

prepolímeros. 

 
Caracterização 

 
Sólidos totais: O teor de sólidos totais foi determinado segundo o método ASTM 2834-72. Esse teor 

é um parâmetro relevante na avaliação de eventuais perdas de prepolímero nas etapas de dispersão e 

extensão de cadeia.  

Medidas de pH: As medidas de pH foram realizadas a 25º C em um equipamento pHmetro da 

marca WTW, modelo pH315i. 

Espectroscopia na região do infravermelho (FTIR): As análises de FTIR foram realizadas em um 

espectrômetro de infravermelho da marca PerkinElmer mod. Spectrum One. As condições de 

operação foram: região 650 – 4000cm-1, com 32 varreduras e resolução de 4cm-1.  

Difração de raios X (XRD): As argilas e os filmes de NWPUs foram caracterizados por XRD 

utilizando-se um difratômetro de raios X da marca Rigaku mod. Miniflex (radiação de Cu Kα) 

operando na faixa de 2θ, de 2 a 10°.    
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Microscopia eletrônica de varredura (MEV): As micrografias dos nanocompósitos foram obtidas 

por microscopia eletrônica de varredura (SEM), realizadas em microscópio eletrônico modelo Jeol - 

JSM 6460 LV, a 15Kv.  

Ensaios mecânicos: O comportamento mecânico, foi avaliado pelo ensaio de resistência a tração em 

máquina universal de Instron, modelo 5569 - velocidade de separação de garras 500mm/min  em  

corpos de prova de (5 x70)mm2 e espessura na faixa de 0,8 a 1,0. 

 
Resultados e Discussão  

 
Foram sintetizadas dispersões aquosas com teor de sólidos totais (ST) teórico de 35% e pH na 

faixa de 7,5. Os sólidos totais correspondem à porção não-volátil presente nas dispersões. Os 

valores experimentais foram determinados segundo método padrão11. Esse teor é um parâmetro 

relevante na avaliação de perdas eventuais durante a síntese do poliuretano conforme mostra Tabela 

1.  A estabilidade das dispersões, ou seja, a sedimentação de material sólido após 7 dias foi 

avaliada. 

 Os filmes de poliuretano puro (WPU) e os nanocompósitos (NWPUs) foram vazados em 

moldes de Teflon®, com secagem em temperatura ambiente por sete dias e por 24 h, em estufa a 

60°C. As características de formação dos filmes foram avaliadas visualmente. Depois de 

desmoldados, os filmes foram caracterizados.  

A adesão dos revestimentos obtidos a partir da aplicação das dispersões foi avaliada em 

superfícies de vidro, madeira e alumínio e o aspecto visual foi verificado em relação a imperfeições 

e pegajosidade (tack), além de sua estabilidade. 

 
Tabela 1: Resultados das análises macroscópicas das sínteses realizadas em WPU e NWPUs 1% de argila 
 

Reação ST pH 
Pegajosidade 

(Tack) 
Estabilidade 
após 7 dias 

Aderência Aspecto 
do filme 

WPU 33,42% 7,64 Baixo Estável Boa T/I/F 

NWPU-Na+ 31,65% 7,62 Sem tack Estável Boa T/I/F 

NWPU-30B 34,18% 7,46 Sem tack Instável Boa T/I/F 

 
* T = translúcido; O = opaco; I = inteiriço; Q = quebradiço; R = rígido; F = flexível. 

*** Aderência aos seguintes substratos: vidro, madeira e alumínio. 

 
 

Os espectros de FTIR (Figura 1) foram utilizados para identificar a estrutura química do 

poliuretano puro WPU e dos NWPUs formados. A Tabela 2 identifica as principais bandas de 
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absorção para os grupamentos dos filmes produzidos a partir das dispersões aquosas de poliuretano 

de acordo com Chattopadhyay et al 12. 

A presença da argila hidrofílica no meio reacional resultou em espectros (WPU e NWPU-

Na+) bastante semelhantes, o que sugere que a argila hidrofílica possa ter sido incorporada ao 

sistema com alto nível de dispersão. No entanto, o espectro do NWPU-30B mostrou diferenças mais 

marcantes, principalmente em relação à banda a 1048 cm-1, que está  relacionada à ligação Si-O da 

argila13, o que pode ser uma indicação de que o nível de dispersão desejado não tenha sido atingido. 

                 
Tabela 2: Principais bandas de absorção para os grupamentos dos filmes de PU e argilas 

 

Frequência  Número de ondas 
(cm-1) Grupamento 

3317 3150 - 3600 Estiramento NH 

2869 2800 - 3000 Estiramento CH  

1668 1600 - 1760  Amida I: Estiramento C=O  

1533 1540  Amida II: δNH + νCN  + νCC 

1241 1226 - 1292 Amida III: νCN   

1098 1105 Estiramento C-O-C do éter 

773 766 Amida IV 
 

 

 
Figura 1 - FTIR do WPU e dos nanocompósitos NWPU-Na+ e NWPU-30B 

 

A Figura 2 apresenta os difratogramas de raio X das argilas puras. Os picos maiores 

correspondem aos planos d(001) de cada argila. A Tabela 3 mostra os ângulos e as distâncias 
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interplanares correspondentes a estes picos, calculadas pela Lei de Bragg (Equação 1), a qual 

estabelece a relação entre o ângulo de difração e a distância entre os planos que a originaram que 

são característicos para cada fase cristalina14.  

nλ = 2 d Sen θ                                    (1) 

onde n é a ordem de difração, λ é o comprimento de onda incidente, d é a distância interplanar e θ é 

o ângulo de difração.  

 
Tabela 3: Ângulos de difração e distância interplanar dos planos d (001) das argilas utilizadas 

 

Argila 2 θ (º) d (nm) 

Cloisite Na + 7,45 1,24 

Cloisite 30B 4,80 1,83 
 

Este resultado mostra que a argila organofílica apresenta distância interplanar maior do que a 

argila hidrofílica, indicando que os cátions surfactantes estão intercalados em seu interior15.  
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Figura 2. Difratogramas da argila hidrofílica (Cloisite Na+) e da argila organofílica (Cloisite 30B) 

 
XRD é uma valiosa técnica para se observar o grau de dispersão da argila na matriz e também 

o grau de desordem da estrutura da argila em nanocompósitos. Geralmente reflexões intensas na 

faixa de 2θ = 2 - 10º indicam um sistema intercalado, ordenado com camadas alternadas 

polímero/argila. Por outro lado, quando se alcança a esfoliação, isto é, quando as camadas 

individuais de silicato (1nm de espessura) estão dispersas homogeneamente na matriz, os 

difratogramas de XRD não apresentam picos para valores de 2θ nesta mesma faixa de ângulo 

devido à perda da identidade estrutural da argila. 

A Figura 3 mostra os difratogramas de raio X obtidos para os nanocompósitos formados. É 

possível observar que, após incorporação das argilas no WPU, os picos referentes às mesmas não 

aparecem nos espectros, sugerindo assim uma estrutura possivelmente esfoliada, com a perda total 

das camadas da argila no polímero15.  

d= 1,83  d= 1,24 
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As micrografias dos nanocompósitos foram feitas com a técnica BEI (elétrons 

retroespalhados), que além de fornecer imagens de contrastes em função do relevo, obtêm-se 

imagens da composição (contraste em função do número atômico dos elementos presentes na 

amostra).  A Figura 4 (A) referente ao NWPU-Na+ 1% apresentou uma melhor esfoliação da argila 

na matriz de PU. A Figura 4 (B) é a micrografia gerada pela incorporação da argila organofílica que 

apresenta alguns tactoídes, o que é confirmado nas propriedades mecânicas obtidas, conforme 

Tabela 416.    

O comportamento mecânico, avaliado pelo ensaio de resistência a tração confirmou a maior 

resistência mecânica de ambas as formulações, em especial daquela com argila hidrofílica. O 

desempenho do NWPU-30B com a argila organofilica pode ser justificado pela menor dispersão da 

mesma, conforme foi sugerido nas micrografias e macroscopicamente na instabilidade da dispersão 

após 7 dias. 
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Figura 3. Curva de difração de raios-X para o NWPU´s,  e as argilas hidrofílica (Cloisite Na+) e argila organofílica (Cloisite 30B). 

 
 

        
Figura 4. Fotomicrografias de MEV para amostras de NWPU´S com : (a) as argilas hidrofílica (Cloisite Na+) e  (B) argila organofílica (Cloisite 30B). 

 

 

(A) (B) 
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Tabela 4 - Propriedades mecânicas dos filmes obtidos 

 

Material Resistência à tração 
(MPa) 

Alongamento na Ruptura 
(%) 

WPU 6,47 302,8 

NWPU-Na+ 17,87 647,1 
NWPU-30B 7,84 359,2 

 

Conclusão 

 
As técnicas de caracterização empregadas sugeriram que nanocompósitos de PU/argila foram 

obtidos.  Os resultados de XRD das argilas: hidrofílica Cloisite Na+ e organifílica Cloisite 30B 

indicaram uma intercalação/esfoliação do WPU nas camadas do silicato, devido ao deslocamento 

para ângulos mais baixos e expansão do espaçamento basal d001. A avaliação mecânica mostrou um 

melhor desempenho do NWPU-Na+ e um desempenho inferior o NWPU-30B que pode ser 

justificado pela formação de tactoídes.   
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