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Neste trabalho, compósitos de elastômero termoplástico de poliuretano (TPU) foram preparados com diferentes teores 

de argila (0, 1, 3 e 10% m/m). A argila Cloisite 30B (C30B) foi incorporada na matriz de TPU via processamento por 

fusão (extrusora de dupla rosca; compósitos TPU-E) e polimerização em massa (compósitos TPU-S). O método de 

síntese foi a polimerização em duas etapas do poliol poliéster (massa molar de 2000 g mol
-1

) e do di-isocianato de              

4,4’ difenil metano (MDI) com 1,4-butanodiol como extensor de cadeia. A dispersão da argila e seu efeito sobre as 

propriedades mecânicas dos compósitos foram investigadas. A caracterização dos compósitos de TPU com argila foi 

realizada através da microscopia eletrônica de varredura (MEV) e da difração de raios-X (DRX). As propriedades 

mecânicas foram avaliadas através da resistência à tração e ao rasgamento. O TPU-E com 3% de argila apresentou os 

melhores resultados com aumento nos valores de tensão e no alongamento na ruptura (28% e 35%, respectivamente) e 

na energia (88%), comparado ao TPU-E (amostra sem argila). 

 

Palavras-chave: TPU, argila, microscopia eletrônica de varredura, difração de raios-X, propriedades mecânicas. 

 

Morphology and Mechanical Properties of TPU Nanoclay Composites  
 

In this study thermoplastic polyurethane (TPU) composites were obtained with different nanoclay contents (0, 1, 3 for 

all cases and 10 wt% in some cases). The nanoclay Cloisite 30B (C30B) was dispersed in the TPU matrix by melt 

processing (twin-screw extruder; TPU-E composites) and during bulk polymerization (TPU-S composites). The 

synthesis method involved the two-step bulk polymerization of polyesterpolyol (molecular weight 2.000 g mol
-1

) and 

diphenylmethanediisocyanate (MDI) with 1,4-butanediol as the chain extender. The dispersion state of the nanoclay 

particles and its effect on the mechanical properties of the composites was investigated. The characterization of 

TPU/nanoclay composites was carried out by means of scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction 

(XRD). The mechanical characterization was carried out by means of tensile and tear strengths test. The TPU-E 3 wt% 

composite showed the best improvement with increases in stress and strain at break (28% and 35%, respectively) and 

energy (88%), compared to the TPU-E (sample without nanoclay). 

 

Keywords: TPU, nanoclay, scanning electron microscopy, X-ray diffractometry, mechanical properties. 
 

Introdução 

Os TPUs (elastômeros termoplásticos de poliuretano) foram os primeiros materiais 

elastoméricos processados pelas técnicas usuais de termoplásticos, como injeção, extrusão ou sopro. 

Os TPUs são usados para a fabricação de produtos de alta performance nas indústrias de transporte, 

construção de máquinas e equipamentos, revestimento de fios e cabos, e em artigos esportivos, de 

lazer e de limpeza [1]. 

Nos últimos anos, os compósitos de polímero/nanopartícula têm atraído grande atenção por 

parte da indústria, uma vez que o uso de argilas como reforço em polímeros resulta normalmente 

em materiais com excelentes propriedades mecânicas [2]. Estes compósitos contendo 

nanoestruturas exibem notável aumento nas propriedades, quando comparados aos compósitos com 
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cargas convencionais, como resistência mecânica, resistência ao calor, permeabilidade a gases e 

inflamabilidade. Um dos minerais mais utilizados neste tipo de trabalho é a montmorilonita [3-15]. 

Os compósitos de TPU/nanopartículas podem ser obtidos principalmente através de polimerização 

em massa [3, 12, 15], polimerização em solução [16], incorporação em extrusora [14, 17] e extrusão 

reativa [18]. Os compósitos de TPU com a argila Cloisite® 30B (C30B) foram os que apresentaram 

os melhores resultados com relação às propriedades mecânicas quando comparadas às demais 

argilas [3, 14, 15, 17]. 

Como existem ainda poucos trabalhos publicados na literatura a respeito de compósitos de 

TPU via polimerização em massa [3, 12, 15] e incorporação em extrusora [14, 17], o presente 

trabalho teve por objetivo comparar estes dois métodos de incorporação de argilas na matriz de 

TPU, bem como investigar a dispersão dessas partículas na matriz polimérica e seus efeitos na 

morfologia, e nas propriedades mecânicas dos compósitos. Neste estudo, os compósitos foram 

preparados com diferentes teores de argila (0, 1, 3 e 10% m/m). 

 

Experimental 

Materiais 

Para a síntese do TPU foram utilizados como segmento rígido o MDI (Isocom L, NCO livre 

29%, COIM) e o extensor de cadeia 1,4-butanodiol (MM = 90 g mol
-1

, Caldic). O segmento flexível 

foi formado pelo poliol poliéster poliadipato monoetilenoglicol (Diexter G200, Mw = 2.000 g mol
-1

, 

COIM). A argila utilizada foi a C30B, fornecida pela Southern Clay Products. 

 

Métodos 

Síntese do TPU puro e dos compósitos (TPU-S) 

O TPU puro foi obtido via polimerização em massa pelo método do pré-polímero. 

Inicialmente, o poliol foi seco sob vácuo por 12 h a 90ºC. O poliol foi resfriado a 70°C e adicionado 

ao MDI a 40°C. Para a obtenção do pré-polímero, a reação foi mantida a 80°C por 2 h sob agitação 

de 150 rpm. O teor de NCO livre do pré-polímero foi determinado através da norma                         

ASTM D 5155-07. Em seguida, o 1,4-butanodiol (na temperatura de 40°C) foi adicionado ao pré-

polímero pré-aquecido a 80°C, sob agitação durante 14 min. Ao término da polimerização, o TPU 

foi colocado em um molde retangular previamente aquecido a 110°C, sendo retirado do mesmo 

após 1 h. Finalmente, o TPU foi pós-curado a 110°C por 24 h. 

Para a obtenção dos compósitos durante a polimerização em massa, a argila C30B (1 e 3% 

m/m) foi adicionada ao meio reacional depois de 1 min da adição do 1,4-butanodiol. Os compósitos 

de TPU obtidos via polimerização foram denominados de TPU-S, TPU-S 1% e TPU-S 3%, sendo 

que 1 e 3 indicam, respectivamente, o teor de argila no compósito. 
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Obtenção dos compósitos via extrusora dupla rosca (TPU-E) 

O TPU puro foi seco em estufa a vácuo por 4 h a 80°C. Diferentes quantidades de C30B (0, 

1, 3 e 10% m/m) foram incorporadas ao TPU em uma extrusora dupla rosca (MH-COR-20-32-

LAB) a 210ºC com velocidade da rosca de 200 rpm. Os compósitos de TPU obtidos via extrusão 

foram denominados de TPU-E, TPU-E 1%, TPU-E 3% e TPU-E 10%, sendo que 1, 3 e 10 indicam, 

respectivamente, o teor de argila no compósito. 

 

Caracterização do TPU e dos compósitos TPU-E e TPU-S 

Para a caracterização dos materiais, os corpos de prova foram preparados pelo processo de 

compressão, a 200°C, durante 5 min sendo a pressão de 7,5 MPa. Em seguida, os corpos de prova 

foram pós-curados a 80°C durante 24 h. 

 

Difração de raios-X (DRX) 

As amostras foram analisadas em um difratômetro Shimadzu XRD 6000, utilizando radiação 

de CuKα com comprimento de onda de 1,5406 Å. Os dados foram adquiridos utilizando a geometria 

Bragg Brentano -2  com passo angular de 0,05º e com tempo de contagem por ponto igual a 2,4 s. 

 

Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

As amostras de TPU foram fraturadas em nitrogênio líquido e recobertas por uma fina 

camada de ouro antes de serem analisadas em um MEV Shimadzu SS-550. A tensão de aceleração 

utilizada foi de 15kV e as imagens foram realizadas no modo SE. 

 

Propriedades mecânicas 

As propriedades de resistência à tração e resistência ao rasgamento foram determinadas 

utilizando-se uma máquina universal de ensaios EMIC DL 3000, segundo norma ASTM D 638-04 e 

ASTM D 624-00, respectivamente. A velocidade de separação das garras foi de 500 mm min
-1

. 

Foram usados cinco corpos de prova. 

 

Resultados e Discussão 

Morfologia e dispersão da argila nos compósitos 

A dispersão da argila nos compósitos pode ser visualizada nas Figuras 1a e 1b. O pico de 

difração em 2θ = 4,9° (espaçamento d =1,70 nm) correspondente à argila C30B, enquanto o pico 

largo em 2θ = 20° corresponde ao TPU puro. 
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Figura 1. Difratograma de raios-X dos compósitos de TPU: (a) TPU-S e (b) TPU-E. 

 

Na Figura 1a (compósitos TPU-S) são evidenciados dois espaçamentos interplanares (d001) 

em 3,2 nm (2θ = 2,5°) e em 1,41 nm (2θ = 5,4°), respectivamente. O pico observado no 

espaçamento d = 3,20 nm indica que a cadeia do polímero foi intercalada entre as camadas da argila 

enquanto o pico em d = 1,41 nm, similar ao observado em C30B, indicou a presença de tactóides ou 

aglomerados de argila nos compósitos. Isto também foi evidenciado pela presença de aglomerados 

de C30B nas imagens de MEV mostradas nas Figuras 2b e 2c. Provavelmente, a polimerização em 

massa não promoveu cisalhamento suficiente para promover uma boa dispersão ou esfoliação da 

argila no TPU [3, 12, 15]. A presença da argila não intercalada induziu a um processo de nucleação 
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nos compósitos TPU-S 1% e TPU-S 3% (Figuras 2b e 2c, respectivamente), resultando na redução 

do tamanho do esferulito, quando comparado ao TPU-S sem argila (Figura 2a). 

 

  

 

Figura 2. Micrografias de MEV: (a) TPU-S, (b) TPU-S 1%, e (c) TPU-S 3%. Aumento 1000 x. 

 

A Figura 2b mostra os resultados para os compósitos obtidos via extrusão (TPU-E). 

Comparando-se com os compósitos obtidos durante a polimerização (TPU-S), um pico intenso com 

distância interplanar igual a 3,20 nm (2θ = 2,5°) foi observado, indicando que a maior parte das 

camadas de argila C30B foi intercalada pelas cadeias do TPU. No espaçamento interplanar                       

d = 1,5nm, foi observado somente um pico no difratograma do TPU-E 10%, provavelmente devido 

ao excesso de argila neste compósito, e consequentemente uma pobre dispersão. Em outros 

trabalhos também foi observado que a dispersão diminui com o aumento do teor de argila na matriz 

polimérica [7, 19]. 

Para os compósitos TPU-E 1% e TPU-E 3% foi observado somente um ombro nesta região, 

indicando que poucos tactóides remanescem no compósito em comparação às amostras TPU-S 1%, 

TPU-S 3% e TPU-E 10%. Chavaria e Paul [17] obtiveram compósitos de TPU/C30B com 2,3% em 

massa de argila pelo método de processamento por fusão e observaram baixo nível de intercalação 

do TPU nas galerias da argila.  

Argila aglomerada 

Argila aglomerada 

(a) (b) 

(c) 
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Para a amostra extrusada sem argila (TPU-E), o resfriamento depois do processo de 

extrusão, implicou na formação de esferulitos menores e com uma morfologia mais alongada 

(detalhe na Figura 3a), em comparação ao TPU-S (Figura 2a). A redução no tamanho desses 

esferulitos foi devido ao rápido resfriamento das amostras (“quenching”), logo após o processo de 

extrusão. As micrografias de MEV para as amostras TPU-E 1%, TPU-E 3% e TPU-E 10% (Figuras 

3b, 3c e 3d, respectivamente) mostram que a não formação de esferulitos se deve provavelmente ao 

alto grau de intercalação e melhor dispersão da argila ocorrida nas amostras de TPU-E, devido ao 

alto grau de cisalhamento (viscosidade) durante a mistura do polímero com a argila [3, 12, 15, 20]. 

 

 

 

Figura 3. Micrografias de MEV: (a) TPU-E, (b) TPU-E 1%, (c) TPU-E 3%, e (d) TPU-E 10%. Aumento 1000 x. 
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Propriedades mecânicas dos compósitos 

Os valores de módulo elástico, tensão e alongamento na ruptura, energia e resistência ao 

rasgamento do TPU e seus compósitos estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Propriedades mecânicas dos compósitos TPU-S e TPU-E. 

 

Amostra 

Módulo 

elástico 

(MPa) 

Tensão na 

ruptura 

(MPa) 

Alongamento na 

ruptura 

(%) 

Energia 

(J) 

Resistência ao 

rasgamento 

(kN m
-1

) 

TPU-S 11,8  0,3 28,1  3,3 350,5  18,3 27,3  2,8 102,3  6,9 

TPU-S 1% 12,1  0,4 22,6  3,0 315,4  20,1 21,4  2,8 95,4  2,8 

TPU-S 3% 12,7  0,3 9,2  0,8 119,4  15,3 4,7  0,8 87,4  8,9 

      

TPU-E 13,6  0,4 20,5  2,2 293,0  17,9 19,6  2,8 101,2  7,8 

TPU-E 1% 14,4  0,6 16,6  2,4 235,9  32,7 14,8  3,2 112,4  4,3 

TPU-E 3% 19,4  1,1 26,2  2,2 396,6  35,1 37,0  4,2 124,1  8,8 

TPU-E 10% 44,0  2,1 12,6  0,8 192,8  41,2 13,4  3,3 121,2  2,7 

 

Nas amostras de TPU-S, os valores para as propriedades mecânicas (tensão e alongamento 

na ruptura, energia e resistência ao rasgamento) decrescem com o aumento do teor de argila no 

compósito. Entretanto, o módulo elástico parece não ser dependente do teor de argila. A argila 

C30B pode não ter reforçado o TPU devido à pouca dispersão observada através da DRX (Figura 

1a) e à presença de aglomerados mostrada por MEV (Figuras 2a e 2b). Estes aglomerados não 

conseguem se alinhar na direção do alongamento, induzindo concentrações de tensão entre o 

polímero e a argila ao invés de uma tensão de cisalhamento, o que resulta na formação de vazios e 

na redução das propriedades mecânicas [22]. Pattanayak e Jana [3] observaram um decréscimo na 

tensão de ruptura de um microcompósito de TPU à base de poliol poliéter, obtido por polimerização 

em massa com o aumento do teor de C30B. Similar a este trabalho, o módulo elástico do 

microcompósito de TPU não foi dependente do teor de argila. 

Para os compósitos obtidos via incorporação por fusão em extrusora, a amostra TPU-E 3% 

foi a que mostrou o maior aumento nos valores de tensão, alongamento e energia na ruptura 

(aumento de 28%, 35% e 88%, respectivamente) em comparação à amostra sem argila (TPU-E). 

Dan e colaboradores [14] observaram um aumento similar nas propriedades de tensão de 

compósitos de TPU obtidos por incorporação por fusão. A tensão e o alongamento na ruptura dos 

compósitos são dependentes da concentração e do estado de dispersão da argila.  

O valor da energia mostra correlação com a tensão e o alongamento na ruptura. Para os 

compósitos TPU-E, o aumento nos valores das propriedades mecânicas pode ser atribuído à 

intercalação da argila observado por DRX. A amostra TPU-E 10% apresentou o maior módulo 

elástico (aumento de 224%); no entanto, as outras propriedade tiveram um decréscimo quando 
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comparadas ao TPU-E. Um aumento no módulo elástico não é incomum para compósitos de 

polímeros sem uma notável interação interfacial entre a matriz polimérica e a carga inorgânica [14]. 

Similar às amostras de TPU-S, a presença de aglomerados de C30B (observado por DRX) implicou 

em um aumento nas concentrações de tensões, o que reduziu as propriedades mecânicas do 

compósito TPU-E 10%. 

  O compósito TPU-E 1% apresentou o menor valor de tensão e alongamento na ruptura, 

assim como de energia em relação ao TPU-E e TPU-E 3%. Por outro lado, os resultados de 

resistência ao rasgamento para o compósito TPU-E foram similares (considerando-se o desvio 

padrão) e independentes do teor de argila e dispersão.  

 

Conclusões 

Para os compósitos TPU-S, a difração de raios-X mostrou a presença de aglomerados ou 

tactóides de argila C30B na matriz do TPU. As imagens de MEV corroboram com esse resultado 

evidenciando a presença de partículas de argila aglomeradas. O método usado nesta síntese não 

promoveu cisalhamento suficiente para a esfoliação e boa dispersão da argila. A intercalação e boa 

dispersão ocorreram nas amostras TPU-E, devido ao cisalhamento durante a extrusão. Os 

compósitos TPU-E mostraram melhores propriedades mecânicas quando comparados aos TPU-S, 

devido ao baixo grau de dispersão de partículas nestes últimos. Esses resultados provavelmente são 

devidos à baixa interação polímero-argila e também às concentrações de tensões. 

 

Agradecimentos 

Os autores agradecem à Autotravi Borrachas e Plásticos Ltda pelo fornecimento do TPU. 

 

Referências Bibliográficas 

1. W. D. Vilar, Química e Tecnologia dos Poliuretanos, Vilar Consultoria Técnica Ltda, Rio de 

Janeiro, 2002, 7.1-7.24. 

2. Z. Wang; T. J. Pinnnavaia Chem. Mater. 1998, 10, 3769 

3. A. Pattanayak; S. C. Jana Polymer 2005, 46, 3275. 

4. C. Zilg; R. Thomann; R. Muelhaupt; J. Finter J. Adv. Mater. 1999, 11, 49. 

5. Z. S. Petrovic; I. Javni; A. Waddon; G. Banhegyi J. App. Polym. Sci. 2000, 76, 133. 

6. J. Ma; S. Zhang; Z. Qi J. App. Polym. Sci. 2001, 82, 1444. 

7. Y. I. Tien; K. H. Wei Macromolecules 2001, 34, 9045. 

8. K. J. Yao; M. Song; D. J. Hourston; D. Z. Luo Polymer 2002, 43, 1017. 

9. X. Zhang; R. Xu; Z. Wu; C. Zhou Polym. Int. 2003, 52, 790. 

10. X. Chen; L. Wu; S. Zhou; B. You Polym. Int. 2003 52, 990. 

11. X. Cao; L. Lee SPE ANTEC 2004, 1896. 

12. A. Pattanayak; S. C. Jana Polymer 2005, 46, 5183. 

13. T. K. Chen; Y. I. Tien; K. H. Wei Polymer 2000, 41, 1345. 

14. C. H. Dan; M. H. Lee; Y. D. Kim; B. H. Min; J. H. Kim Polymer 2006, 47, 6718. 



Anais do 10o Congresso Brasileiro de Polímeros – Foz do Iguaçu, PR – Outubro/2009 

15. A. Pattanayak; S. C. Jana Polymer 2005, 46, 3394. 

16. A. Cheng; S. Wu; D. Jiang; F. Wu; J. Shen Colloid Polym. Sci. 2006, 284, 1057. 

17. F. Chavarria; D. R. Paul Polymer 2006, 47, 7760. 

18. Y. Cai; Y. Hu; L. Song;  L. Liu; Z. Wang; Z. Cheng; W. Fan. J. Mat. Sci. 2007, 42, 5785. 

19. J. H. Park; S. C. Jana Polymer 2003, 44, 2091. 

20. J. H. Chang; Y. An J. Polym. Sci., Part B: Polym. Phys. 2002, 40, 670. 

21. A. Rehab; N. Slahuddin Mat. Sci. Eng., A 2005, 399, 368. 

22. B. Finnigan; K. Jack; K. Campbell; P. Halley; R. Truss; P. Casey; D. Cookson; S. King; D. 

Martin Macromolecules 2005, 38, 7386. 

http://www.springerlink.com/content/100181/?p=8a419e32eb594a1a99dc793a4b77249b&pi=0
http://www3.interscience.wiley.com/journal/36698/home

