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Poliuretanos (PU) são materiais poliméricos bastante importantes e versáteis, isto especialmente devido a algumas de 
suas propriedades como, alta resistência à abrasão, resistência ao rasgo, excelente absorção de choques mecânicos, boa 
flexibilidade e elasticidade. No entanto, existem também algumas desvantagens, por exemplo, a baixa estabilidade 
térmica e propriedade barreira. Para superar as desvantagens, existem várias pesquisas para estudo dos nanocompósitos 
poliméricos poliuretano / montimorilonita organofílica (PU/OMMT). Porém, a investigação da estrutura dos 
nanocompósitos de poliuretano / argila tem sido realizada principalmente por difração de raios X (DRX) e microscopia 
eletrônica de transmissão (TEM). Neste trabalho, filmes de PU / argila foram preparados via solução, e os 
nanocompósitos obtidos foram caracterizados por DRX e ressonância magnética nuclear de baixo campo (RMN). As 
medidas de RMN forneceram importantes informações sobre a dinâmica molecular dos nanocompósitos PU/OMMT e 
os difratogramas de raios-X confirmaram os resultados observados por RMN. A estabilidade térmica dos materiais foi 
determinada por análise termogravimétrica (TGA). 
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PREPARATION  OF POLYURETHANE / MONTMORILONITE NANOCOMPOSITES BY SOLUTION: 
CHARACTERIZATION USING LOW-FIELD NMR AND STUDY OF THERMAL STABILITY 

 
Polyurethanes (PU) are important and versatile class of polymer materials, especially because of their desirable 
properties, such as high abrasion resistance, tear strength, excellent shock absorption, flexibility and elasticity. 
However, there also exist some disadvantages, for example, low thermal stability and barrier properties. To overcome 
the disadvantages, research on novel polyurethane/clay nanocomposites has been carried out. The investigation of the 
structure of polyurethane/clay nanocomposites has been mostly done by X-ray diffraction (XRD) and transmission 
electron microscopy (TEM). In this work, PU/clay films were prepared by solution, and the obtained nanocomposites 
were characterized by XRD and low-field nuclear magnetic resonance (NMR). Low field NMR measurements were 
able to provide important information on molecular dynamics of the polymeric nanocomposites PU/OMMT. In 
addition, they also confirmed the results obtained by XRD. The thermal stability was determined by thermogravimetric 
analysis (TGA). 
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Introdução  
 

Poliuretanos (PUs) são polímeros muito utilizados na fabricação de elastômeros, 
propelentes, agentes encapsulantes, e em diversos setores como: construção, embalagens, 
equipamentos, livros, calçados, moveleiro, medicina, eletro-eletrônico, aeroespacial, 
automotivo, abrasivos, têxteis e outros. Os PUs também são encontrados como 
revestimentos em diferentes materiais, para melhorar a aparência e aumentar o tempo de 
vida útil. Outra importante área de utilização desse material é na fabricação de adesivos, 
uma vez que, os PUs podem unir a maioria dos materiais sob a forma de adesivos 
eficientes, resistentes à vibração e aplicáveis em grande faixa de temperaturas. Uma 
considerável aplicação dos PUs é no desenvolvimento de membranas que além de 
separarem efetivamente misturas de gases, como CO2 e N2, podem ser utilizadas em 
recuperação de CO2 do petróleo, remoção de hélio do gás natural e recuperação de H2 da 
corrente do gás de purga da planta de amônia, dentre outras [1-4].  
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A grande aplicabilidade dos polímeros de poliuretano deve-se à versatilidade 
estrutural do PU possibilitar a escolha de uma ampla gama de diisocianatos e polióis como 
monômeros. A estrutura básica de um PU termoplástico pode ser descrita como um 
copolímero em bloco, com presença de segmentos rígidos e flexíveis, sendo as principais 
propriedades físicas e químicas do PU vinculadas à natureza e extensão desses segmentos 
[5].  

A incorporação de nanocargas à matriz polimérica de PU pode diversificar ainda 
mais a utilização destes polímeros, pois a formação de nanocompósitos de PU tem 
mostrado melhoria de propriedades mecânicas, térmicas, de barreira, retardância de chama 
e estabilidade dimensional a baixos níveis de carga (1-5% em massa), quando comparados 
com os compósitos convencionais. Isto ocorre visto que as cargas nos nanocompósitos não 
estão apenas em dimensões nanométricas, mas dispersas e interagindo com a matriz 
polimérica [5,6]. 

Os nanomateriais podem ser direcionados para várias aplicações como: malhas, 
adesivos, fibras, elastômeros termoplásticos e espuma. A morfologia e propriedades dos 
nanocompósitos de poliuretano (PU) são dependentes dos tipos de nanocargas adicionadas, 
dos grupos funcionais dos modificadores orgânicos dessas nanocargas e do processo de 
preparo do nanocompósito [7]. 

A caracterização de um material, através de testes padronizados, é uma forma de 
entender sua estrutura e compreender a sua influência nas propriedades que o composto 
deverá apresentar para suas aplicações. No caso específico dos nanocompósitos 
poliméricos, é bastante importante determinar a interação da matriz polimérica com a 
nanocarga, a dispersão e homogeneidade das nanocargas no sistema, a presença de 
domínios cristalinos, etc. A literatura registra para a caracterização estrutural dos 
nanocompósitos poliméricos o emprego de técnicas como a espectroscopia de absorção na 
região do infravermelho, difração de raios X, microscopia eletrônica de transmissão e 
análises térmicas entre outras. Poucos trabalhos utilizam a ressonância magnética nuclear 
(RMN), embora seja uma análise espectroscópica com grande potencial para ser aplicada 
no estudo dos nanomateriais, uma vez que permite avaliar amostras no estado sólido, 
líquido ou em suspensão, obtendo-se resultados precisos acerca da composição química, 
variação na massa molecular, taticidade, movimento molecular, flexibilidade de cadeia e 
cristalinidade [8-10]. 

O objetivo deste trabalho é a preparação de nanocompósitos poliméricos a base de 
poliuretanos via solução empregando a argila organofílica montmorilonita como nanocarga, 
e a utilização da RMN para a caracterização desses nanomateriais. Obter nanocompósitos 
poliméricos de PU por meio de solução pode contribuir para diversificar as propriedades e 
aplicações desses nanomateriais, uma vez que na literatura os nanocompósitos de PU são 
comumente preparados por meio de intercalação por fusão e polimerização in situ. Outro 
fator relevante é a necessidade de aplicação de outras técnicas de caracterização para o 
melhor entendimento do desempenho/comportamento dos nanocompósitos, e para auxiliar 
as técnicas clássicas de caracterização como: DRX, microscopia eletrônica de transmissão 
(MET) e infravermelho (FTIR). Para isto, a RMN pode ser considerada uma técnica 
promissora na área pois pode contribuir para o entendimento das estruturas dos novos 
materiais. 
 
Experimental  
 

Preparação dos filmes 

 

 Os filmes poliméricos foram preparados usando PU e argila organofílica comercial 
Viscogel B8. O solvente usado no preparo da solução foi o tetracloroetano (TCE). 
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Inicialmente foram preparadas duas dispersões 20% PU/TCE e argila/TCE, sendo a 
quantidade de argila variada em cada teste de forma a obter nanocompósitos com 1 e 2% 
em massa de OMMT/PU. As dispersões iniciais foram mantidas sob agitação por 24 horas. 
Posteriormente as dispersões foram misturadas a partir da lenta adição das soluções de PU 
nas soluções da argila organofílica para formar a dispersão resultante. Esta, por sua vez, foi 
submetida a uma agitação por 24 h. Posteriormente, a dispersão foi vertida em placa de 
Petri para formar filmes de PU/MMT modificada e o solvente foi evaporado em capela na 
temperatura ambiente durante 24h. Em seguida a placa foi colocada em estufa à 
temperatura de 60 oC para a eliminação total do solvente. O produto teve sua massa 
monitorada até que não ocorresse mais variação. 
 
RMN 

 
As medidas do tempo de relaxação longitudinal ou spin-rede (T1H) foram realizadas 

em um equipamento Resonance Maran Ultra 23 MHz para RMN de baixo campo. As 
membranas foram colocadas em um tubo de 18 mm, sendo este posteriormente colocado na 
sonda. Na Tabela 1 estão as condições de aquisição empregadas. 
 

Tabela 1 - Condições de aquisição utilizadas para obtenção do tempo de relaxação 
longitudinal do núcleo de 1H em baixo campo 

PARÂMETRO T1 (
1H) 

Equipamento RESONANCE 

Freqüência observação 1H (MHz) 23 

Tempo de aquisição (s) 0,024 

Janela espectral (Hz) 4999999,9 

Largura de pulso (π/2, µs) 4,2 

Largura de pulso (π, µs) 8,4 

Intervalo entre os pulsos (s) 5 

Faixa de τ (µs) 100 – 5.000.000 

Nº de acumulações 4 

Números de pontos 20 

 
DRX 

 
Os experimentos de difração de raios X foram realizados nas amostras em forma de 

filme e em um equipamento Rigaku X-ray Diffractometer, modelo Miniflex, equipado com 
emissão de radiação de CuKα (λ = 1,5418 Å), na temperatura ambiente em 40KV e 30 mA. 

Os padrões de difração foram coletados numa taxa de varredura de 2º ‹ 2θ ‹ 80º, por 1 
segundo, passo de 0,05º. 
 
TGA 

 
As análises termogravimétricas nos nanocompositos foram realizadas em atmosfera 

inerte de nitrogênio, com uma taxa de aquecimento constante de 10ºC/min. A faixa de 
aquecimento foi de 30 a 800°C . O equipamento utilizado foi um analisador Rigaku, 
modelo Thermoflex TG 8120 com precisão de ± 2°C. 
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Resultados e Discussão  
 
 A Tabela 2 apresenta as medidas de T1H do filme de PU puro e dos nanocompósitos 
de 1-2%OMMT/PU. 
 
 
 

Tabela 2 – Medidas de T1H dos filmes poliméricos 
 

AMOSTRAS T1H (ms) 
PU 54 

1 %wt OMMT/PU 50 
2 %wt OMMT/PU 53 

 
As medidas de T1H mostraram que a incorporação de 1% OMMT causou uma 

redução na mobilidade molecular da matriz polimérica de poliuretano, sugerindo uma 
formação de nanocompósito 1% OMMT/PU com predominância de esfoliação e alguma 
intercalação, já que a exposição dos metais das lamelas da argila atuam como agente de 
relaxação, e um pequeno decréscimo no T1H indica que as cadeias poliméricas devem estar 
envolta das lamelas. 

A pequena mudança na medida de T1H, após a adição de 2% em massa de argila, 
sugere a formação de nanocompósito com alto grau de intercalação, fato que dificuldade a 
locomoção das cadeias poliméricas devido a estas estarem presas entre as lamelas da argila. 

A Figura 1 apresenta os difratogramas de raios X das amostras de PU puro e 1-
2%OMMT/PU na forma de filmes poliméricos. 
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Figura 1 - Difratogramas de raios X das amostras de PU puro, 1-2%OMMT/PU e OMMT 

 
 O difratograma de raios X da argila mostrou 2 picos, um em 2θ = 3.15°, para a 
estrutura organofílica, e outro em 2θ = 6.80°, para a estrutura da argila pura. Nos 
difratogramas dos filmes com 1 e 2% OMMT/PU o pico em 2θ = 3.15° ficou totalmente 
ausente, sugerindo esfoliação da OMMT dentro da matriz polimérica, fato que causou um 
aumento no espaçamento basal das lamelas da argila e assim, um deslocamento em 2θ para 
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baixos valores. A presença de 2θ = 4.40° nos filmes 1-2% em massa indica a presença de 
intercalação nos nanocompósitos poliméricos. Já a presença de 2θ = 6.80°, bastante visível 
para o filme com 2% em massa, sugere argila pura presente nos nanomateriais preparados. 
 
 A Figura 2 apresenta os perfis de perda de massa para o filme de PU puro e 1-
2%OMMT/PU.  
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Figura 2 - TGA dos filmes de PU puro e 1-2%OMMT/PU. 

 
 Conforme verificado na Figura 2, a possível formação do nanocompósito não 
alterou a estabilidade térmica da matriz polimérica. Tal fato pode ter explicação na 
realização dos testes de TGA em atmosfera de gás inerte (N2). Novos testes serão 
realizados em atmosfera oxidante para uma melhor verificação da estabilidade térmica. 
 
Conclusões  
 
 As medidas de RMN de baixo campo contribuíram para indicar a formação de 
nanocompósitos poliméricos com a adição de OMMT na matriz polimérica de PU. As 
medidas de T1H tornaram possível diferenciar o tipo de intercalação existente no 
nanomaterial produzido. Tudo isso demonstra o potencial da RMN para estudo da estrutura 
dos naocompósitos. Os difratogramas de raios-X confirmaram os resultados observados por 
RMN. A estabilidade térmica dos nanomateriais não foi alterada com relação a matriz 
polimérica de PU para os testes realizados em atmosfera de gás inerte N2.  
 
Referências Bibliográficas  
 

1. Chen, A.T., Wojcik, R.T. (2000), “Polyurethane coatings for metal and plastic 

substrates”, Metal Finishing 98, 143-154.  

2. Rahman, M.M.; Kim, E.; Kwon, J.Y.; Yoo, H.; Kim, H. (2007); “Cross-linking 

reaction of waterborne polyurethane adhesives containing different amount of ionic 

groups with hexamethoxymethyl melanine”; International Journal of Adhesion & 

Adhesives 28, 47-54.  



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

3. Kim, M.J.; Sea, Bongkuk; Youm, K.H., Lee, K.H. (2006); “Morphology and carbon 

dioxide transport properties of polyurethane blend membranes”, Desalination 193, 

43-50.  

4. Coutinho, F.M.B.; Delpech, M.C., Garcia, M.E.F. (2004) ; “Avaliação das 

propriedades mecânicas e da permeabilidade a gases de membranas obtidas a partir 

de dispersões aquosas de poliuretanos à base de polibutadieno líquido hidroxilado”, 

Polímeros Ciência e Tecnologia 14, 230-234.  

5. Menga, Q.; Hua, J.;Mondal, S. (2008); “Thermal sensitive shape recovery and mass 

transfer properties of polyurethane/modified MWNT composite membranes 

synthesized via in situ solution pre-polymerization” ; Journal of Membrane 

Science 319, 102–110.  

6. Ray, S.S.; Okamoto, M. (2003); “Polymer/layered silicate nanocomposites: a 

review from preparation to processing”, Prog. Polym. Sci. 28, 1539-1641.   

7. Cao, X.; Lee, L.J.; Widya, T.; Macosko, C. (2005); “Polyurethane/clay 

nanocomposites foams: processing, structure and properties”, Polymer 46, 775-783.  

8. Tortora, Mariarosaria; Gorrasi, G.; Vittoria, V.; Galli, G.; Ritrovati, S.; Chiellini, E. 

(2002); “Structural characterization and transport properties of organically modified 

montmorillonite/polyurethane nanocomposites”; Polymer 43, 6147-6157.  

9. Xiong, J.; Zheng, Z.; Jiang, H.; Ye, S.; Wang, X. (2007); “Reinforcement of 

polyurethane composites with an organically modified montmorillonita” ; 

Composites Part A : Applied Science and Manufacturing 38, 132-137. 

10. Nowaczyk, G.; Glowinkowski S.; Jurga, S. (2004); “Rheological and NMR studies 

of polyethylene/calcium carbonate composites”; Solid State Nuclear Magnetic 

Resonance 25, 194-199.  


